Starojický zpravodaj č. 03/2018

2

Letošní táboření na tradičním místě
za Spálovským mlýnem v údolí
horního toku řeky Odry.
Článek na straně 31.

Již 6. ročník Palačovského cykloklání,
kdy byla na přání zúčastněných poprvé
otevřena i kategorie pro dospělé.
Více v článku na straně 31 - 32.

Letos byl závod GPF v Janovicích poprvé
rozdělen na registrované a příchozí závodníky,
což nalákalo hlavně místní. Článek na straně 33.
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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 27.06.2018:
21. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
21.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu: p. Zdeňka Šustka
a p. Martina Pecháčka.
21.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 21. zasedání
Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 27.06.2018
21.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti
Rady obce Starý Jičín za období od 16.5.2018 do 13.6.2018.
21.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 18.6.2018 a finančního výboru obce ze dne
20.6.2018.
Finanční záležitosti
21.5. Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2017, sestavený dle § 17 zák.č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje:
▪ Plnění rozpočtu příjmů
▪ Plnění rozpočtu výdajů
▪ Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
▪ Stavy a obraty na bankovních účtech
▪ Peněžní fondy – informativně
▪ Majetek
▪ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní
převody
▪ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
Národnímu fondu
▪ Vyúčtování finančních vztahů obce k ostatním subjektům
▪ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - audit (příloha č.1)
▪ Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich
majetkem (příloha č.2)
▪ Finanční hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce s o u h l a s í
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
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21.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 2. a 3. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2018.
21.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.5.2018.
Majetkoprávní záměry obce
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
21.8. v k.ú. Starý Jičín pozemků
p.č. 426/44 – ost. plocha – o výměře 16m2, p.č. 526/24- ost.pl. o výměře 6m2,
p.č. 426/43 – ost. plocha – o výměře 24m2, p.č. 526/22 – ost.pl. o výměře 1m2,
p.č. 426/42 - ost. plocha - o výměře 21m2, p.č. 526/21- ost.pl. o výměře 5m2,
p.č. 426/41 - ost. plocha – o výměře 20m2, p.č. 526/20- ost.pl. o výměře 13m2,
p.č. 426/40 - ost. plocha – o výměře 20m2, p.č. 526/19 – ost.pl. o výměře 10m2,
p.č. 426/39 – ost. plocha – o výměře 16m2, p.č. 526/18 – ost.pl. o výměře 3m2,
p.č. 426/38 – ost. plocha – o výměře 15 m2, p.č. 526/23 - ost.pl. o výměře 2m2,
fyzickým osobám, které vlastní sousední nemovitost, pozemek užívají a o
pozemek požádali. Prodej za 30.-Kč za m2 + náklady řízení. Jedná se o
majetkoprávní vypořádání dle skutečného užívání v ulici Pod Hradem
(majetkoprávní záměr č. P5/2018),
21.9. v k.ú. Starý Jičín část obecního pozemku p.č. 77, označenou
v geometrickém plánu č. 385-329/2018 jako pozemek p.č. 77/2 ostatní plocha
o výměře 7 m2 Jiřímu Zelenkovi za 70,- Kč za m2 + náklady řízení. Jedná se
o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání (majetkoprávní záměr
P 3/2018).
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje odkoupení nemovitých věcí:
21.10. v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína pozemek p.č. 628/6 o výměře cca
179 m2 za 30.- Kč za m2, náklady řízení hradí obec. Jedná se o pozemek, ve kterém
je veden hlavní vodovodní řad a ochranné pásmo k vodovodní přípojce, pozemek
byl zaměřen GP č. 337-43/2018 (MPZ P6/2018).
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje směnu nemovitých věcí:
21.11. v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína takto:
převod na Obec Starý Jičín pozemek p.č. 331/2- zahrada - o výměře 7 m2, převod
na fyzické osoby pozemek p.č. 344/5 - ost. plocha o výměře 27m2.
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Finanční vyrovnání dohodou 30,-Kč za m2 nad přesahující výměru, náklady řízení
hradí každý k ½. Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu
užívání – u kurtů ve Vlčnově. Situace byla zaměřena geometrickým plánem č.
498-57/2018 (MPZ P7/2018).
Organizační záležitosti
21.12. ZO po projednání v souladu s §85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění schvaluje právo provést stavbu k pozemkům ve
vlastnictví obce:
➢ p.č. 201/18, 201/22, 201/24, 220/9, 183/1, 187/7, 187/23, 187/38
v k.ú. Dub u Nového Jičína
➢ p.č. 625/58, 625/59, 625/60, 692/1, 692/12, 799/1, 799/2 v k.ú.
Starojická Lhota
➢ p.č. 366/166, 366/167, 374/16, 374/17, 374/19, 366/118, 366/164,
366/165 v k.ú. Poruba nad Bečvou
Jedná se o smluvní zřízení práva stavby – založení práva stavebníka provést na
dotčených pozemcích stavbu silnice „I/35 Lešná – Palačov“ dle projektové
dokumentace zpracované společností HBH projekt včetně doprovodných
stavebních objektů (obslužné cesty, přeložky, oplocení apod.).
21.13. ZO po projednání bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2017
Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2017.
21.14. ZO po projednání stanovuje v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění pro nadcházející
volební období 2018-2022 15 členů Zastupitelstva obce Starý Jičín, území
obce Starý Jičín (Dub, Heřmanice, Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice,
Starojická Lhota, Starý Jičín a Vlčnov) tvoří pro účel voleb do zastupitelstev obcí
1 volební obvod.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
č. 22 proběhne ve středu 19. září v 17:00 hodin ve společenské
místnosti hasičské zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově.
----------------------------------------------------------------------------------------Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý
Jičín a na webových stránkách obce www. stary-jicin.cz.
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Nařízení obce č. 2/2018,
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
obce
Rada obce Starý Jičín se na svém zasedání dne11.07.2018 usnesením č. 56.8.
usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy
prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) na území
obce Starý Jičín jsou zakázány.
2. Účelem tohoto nařízení je zajištění ochrany obydlí, zajištění veřejného
pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Starý Jičín.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo
nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného
stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí
objednávky.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb nebo
nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství s
použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného
pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž
není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se
přemísťuje nebo postává na místě.
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Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území obce Starý Jičín je podomní prodej a pochůzkový prodej zakázán.
Čl. 4
Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) očkování domácích zvířat,
b) nabízení služeb podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
c) nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech,
veřejných vystoupeních, sportovních nebo jiných podobných akcích
d) předem ohlášené pojízdné prodejny se zemědělskými produkty (ovoce,
zelenina, dřeviny, živá kuřata apod.)
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle
zvláštních právních předpisů2).
2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta

________________________________________________________________
1)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 250/2016nSb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném
znění

Starojický zpravodaj č. 03/2018

ŽIVOTNÍ

8

JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období ZÁŘÍ až
LISTOPAD 2018 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co
nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Josef Balog, Heřmanice

Václav Frydrych, Starý Jičín

Vlastimil Kremel, Janovice

Ludmila Bezděková, Petřkovice

Václav Biskup, Vlčnov

Zdeněk Urban, Heřmanice

Eva Hanzelková, Jičina

Zdeněk Fajárek, Starý Jičín

Jiří Trefil, Petřkovice

Karel Konečný, Starý Jičín

Josef Kolenovský, St. Lhota

Vlasta Holeňová, Vlčnov

Jaroslav Hanzelka, Starý Jičín

Lubomír Schenk, Dub

Jiřina Furmánková, Janovice

František Kremel, Starý Jičín

Alžběta Hrnčířová, Starý Jičín

Josef Pavlík, St. Lhota

Jiřina Kelnarová, Vlčnov

Zdeněk Šopík, Heřmanice

Zdeněk Dohnal, Palačov

Svatava Škucová, Vlčnov

Stanislav Rosa, Jičina

Miroslava Urbanová, Jičina

Rudolf Hrnčíř, Starý Jičín

Jana Čechová, Starý Jičín

Cecilie Cahlíková, Jičina

Marie Pavlíková, Palačov

Marie Hanzelková, Starý Jičín

Emilie Urbanová, Starý Jičín

Blanka Hrachovcová, Starý Jičín

Ludmila Vahalíková, Janovice

Františka Hasalová, Vlčnov

Gerda Bezděková, Dub

Jan Horák, Palačov

Anna Herbriková, Palačov

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na OÚ Starý Jičín – evidenci obyvatel (Zuzana Segeťová Rosová),
tel. 556 785 152, 605 491 416, e-mail: segetovarosova@stary-jicin.cz .
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali občánky,
narozené v období BŘEZEN AŽ SRPEN 2018.
Vítání proběhne v úterý 9.10.2018 v 15:00 a v 16:00 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby SVÉ DÍTĚ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PŘIHLÁSILI nejpozději do pátku 21.9.2018.
Přihlášky se jménem a adresou dítěte, zasílejte na
e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz, nebo volejte na tel.č. 556 785 152, 605 491 416
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018
Volby do nového zastupitelstva se v obci Starý Jičín uskuteční v pátek 5.
října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018
v době od 8:00 do 14:00 hodin. Místa konání voleb, v každé místní části,
jsou zveřejněna na úřední desce obecního úřadu nebo na www.stary-jicin.cz
v sekci Občan - Úřední deska nebo Důležité odkazy a výsledky voleb.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz mimo místo
svého trvalého bydliště.

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

PODĚKOVÁNÍ ZA SEČENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Děkuji všem ochotným občanům, kteří sekají a udržují nejen své vlastní pozemky,
ale i prostranství obecní, která přiléhají k jejich plotu z vnější strany. Přispíváte
tím k hezčímu vzhledu naší obce.

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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UPOZORNĚNÍ NA OKLEŠTĚNÍ STROMŮ

Obec Starý Jičín žádá vlastníky a uživatele pozemků o ODSTRANĚNÍ
A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ a jiných porostů, které zasahují do vedení
veřejného osvětlení, rozhlasu a do obecních komunikací a brání tím
v provádění zimní údržby.
ZÁSAH PROVEĎTE do 15. listopadu 2018. Pokud v uvedené lhůtě
nebude zásah proveden, učiní tak pracovníci Technických služeb Obce Starý
Jičín. Vzniklá dřevní hmota bude následně odvezena.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

SEPARAČNÍ

DVŮR

VE

VLČNOVĚ

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU
VE VLČNOVĚ od 1.11.2018
V podzimním a zimním období, tj. od 1.11.2018 do 31.3.2019
bude provoz sběrného dvoru ve Vlčnově omezen
POUZE NA SOBOTY V LICHÉM TÝDNU (soboty v týdnu,
kdy se vyváží domovní odpad) v době od 9:00 do 11:00 hodin.

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY A
KONTEJNER NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro domácí
kompostování biologického odpadu, si ho mohou vyzvednout
v otevírací době na sběrném dvoře ve Vlčnově.
Ve sběrném dvoře ve Vlčnově, v areálu fotbalového stadionu ve
Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě je také umístěn
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER NA BIOODPAD.
Zde lze odkládat veškerý odpad ze zahrad (tráva, listí, ovoce, větve
zkrácené na délku maximálně 1 metr).
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Na sběrný dvůr mohou odpad odevzdávat pouze občané s trvalým
pobytem v obci Starý Jičín a v jeho místních částech, kteří mají uhrazen
poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a
mohou ho proto využít i občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních
částech trvale nebydlí.
Do sběrného dvoru budeme přijímat:
nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy, herbicidy aj.
musí být dodávány v uzavřených nádobách, dále pak znečištěné obaly a
textilie, olejové filtry apod.,
• velkoobjemový odpad - starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea,
matrace, šatstvo, obuv, WC mísy, umyvadla, dřevěné, kovové a plastové
výrobky větších rozměrů pocházející z domácností,
• tříděné odpady – papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kov,
• vysloužilé elektrické spotřebiče v nedemontovaném stavu: chladničky,
ledničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty,
sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné
domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky atd.,
• biologický odpad jako tráva, listí, drobné větve krácené max. do 1m,
• pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a osobních
automobilů.
Na sběrném dvoře je možno odevzdat odpad v normálním množství.
Mimořádné množství odpadu (vyklízení koupené nemovitosti atd.) je
třeba řešit individuálně! Na sběrný dvůr je povoleno vozit odpad již
roztřízen na jednotlivé komodity, tak aby bylo urychleno jeho převzetí. Na
sběrný dvůr nelze odevzdat zbytky demontovaných automobilů a
motocyklů (sedačky, plasty, čalounění a podobně), zahradní bazény a
stavební odpad.

•

Na sběrném dvoře jsou umístěny

KONTEJNERY NA POUŽITÉ OŠACENÍ.
Zde lze odložit letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky a také nepoškozenou obuv. Tyto
komodity jsou následně třízeny a v maximální míře vráceny lidem
pro opětovné použití u nás doma či v zahraničí.
Do kontejnerů nepatří znečištěný a vlhký textil!
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VÝZVA K MAXIMÁLNÍMU
ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
Žádáme všechny odběratelé pitné vody ze Skupinového
vodovodu Porubská brána (Palačov, Starojická Lhota,
Petřkovice, Dub a Heřmanice u Polomi) k maximálnímu šetření pitnou vodou.
Z důvodu dlouhodobého deficitu sněhových a dešťových srážek i na našich
vodních zdrojích dochází k poklesu hladin vody, které mají vliv na výrobu a
dodávku pitné vody k Vám jako ke spotřebitelům. Protože předpověď počasí
nenaznačuje zlepšení stavu, s vodou je třeba nakládat hospodárně a předejít stavu,
kdy by dodávky byly omezovány. S postupujícím suchem nám vzrůstá odběr
pitné vody především pro jiné účely, než pro které je pitná vody určena, tj. k pití,
vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství, k péči o tělo, k čištění předmětů,
které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem.
Vyzýváme Vás k maximálnímu omezení užívání pitné vody z vodovodů pro
veřejnou potřebu pro zalévání zahrad a trávníků, plnění bazénů nebo
umývání aut. Pokud se bude situace nadále zhoršovat, budeme muset
přistoupit k omezení dodávky pitné vody.
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí Technických služeb obce

SBĚR

STARÉHO

PAPÍRU

Podzimní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne
v Základní škole Starý Jičín v termínu 8.10. - 19.10.2018.
PodzimníVSBĚR
STARÉHO
proběhne
v Základní
škole
případě,
že nemátePAPÍRU
možnost odvézt
papír
do základní
školy,
Starý Jičín
v
termínu
9.10.
20.10.2017.
odložte jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci.
služeb
tento
v pátek
19.10.2018
V případě,Pracovníci
že nemáte technických
možnost odvézt
papír
do papír
základní
školy,
odložte jej
odevzdají do základní školy.

PROVOZ MOŠTÁRNY 2018
SRPEN 2018 - jen na objednávku
ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2018 - pondělí 16.00 – 19.00 h
- čtvrtek 16.00 – 19.00 h
- sobota 08.00 – 13.00 h

Objednávky na mobil: 702 905 307 ( p. Palát Tomáš )
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Sociální služby Starý Jičín
V rámci celostátního Týdne sociálních služeb – který je v letošním roce plánován
od 8. do 14. října 2018, připravujeme Den otevřených dveří – a to na úterý
9.10.2018. V tento den, v době od 10.00 do 18.00 h si můžete prohlédnout
prostory Pečovatelského domu, provozní prostory pečovatelské služby a se
svolením nájemců bude možné nahlédnout i do některého z bytů (pečovatelského
bytu nebo bytu zvláštního určení).
Samozřejmě Vám poskytneme informace, týkající se nejen bydlení
v Pečovatelském domě, ale i k poskytování terénní služby sociální péče –
pečovatelské služby. Provoz pečovatelské služby nebude omezen, informace Vám
předá sociální pracovnice, a po 16.00 hodině – kdy končí provoz pečovatelské
služby i pečovatelky – které vykonávají přímou péči u klientů pečovatelské
služby.
Srdečně Vás zveme a budeme se těšit na návštěvu u nás: pracovníci SOSsj.
Bc. Jana Černá
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Registrujeme a vítáme nové pacienty!

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

ordinace
prevence
injekce
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
13:00 - 15:00
7:30 - 8:30
7:00 - 7:30

V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty.
V tento den nevydáváme žádná potvrzení.

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Hana Kobsová
Starý Jičín – Vlčnov 35
tel. NJ: 556 701 224
mobil: 603 433 786
email: hana.kobsova@centrum.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10:00 – 12:00
pouze Nový Jičín, Gregorova 35 7:30 – 10:00
12:00 – 14:00
pouze Nový Jičín, Gregorova 35 7:30 – 9:00
10:30 – 12:00
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Školství v obci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
O celoroční soutěži Hlava roku
Den před slavnostním předáváním vysvědčení se vyhodnocují celoroční
soutěže. Patří k nim i Hlava roku. Do této soutěže sbírají žáci body tak, že
se účastní nejrůznějších soutěží, ať už vědomostních, výtvarných či
recitační. Pokud jsou šikovní, získávají navíc body za umístění a postup do
okresního, krajského či národního kola. Během roku přinášíme podrobné
aktuální výsledky z těchto akcí na webových stránkách školy.
Vždycky jsme pokládali za úspěch, pokud se někdo ze starojické školy
umístil v první desítce v okresních kolech vědomostních soutěží. Stále si
takových úspěchů vážíme, a proto jsme i letos před samotným vyhlášením
odměnili všechny, kteří si to zasloužili.
Věřte nevěřte, nestačilo k tomu 40 čokolád! Slavili jsme velmi vydařený rok.
Nejen že jsme se několikrát umístili v okrese na čelních příčkách, dokonce
jsme bodovali i v kraji a postoupili do národních kol.
Titul Hlava roku udělujeme ve dvou kategoriích. Na prvním stupni získala
3. místo Amálka Cigánková z 2.B, která nasbírala body za postup do
krajského kola v recitaci. Na 2. místě se umístila Magdaléna Janýšková
z 5.A především díky soutěži Bible a my, ve které se probojovala do
národního kola. Vítězem se stal Josef Šustek z 5.A, velká matematická
naděje. Na druhém stupni vítězové získávali body především v biologických
soutěžích a medailové pozice si mezi sebou rozdělili členové týmu, který se
probojoval v soutěži YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) do národního
finále. Na 3. místě skončil Miroslav Jurčák z 9.A. Stříbrnou příčku obsadila
Nela Nasswetterová, která je hlava otevřená a sbírala body i v jiných
soutěžích. Celou soutěž vyhrál Jan Janýška z 9.A, renesanční člověk,
kterému se letos dařilo, na co sáhl. Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci.
Mgr. Radka Demová
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Naše cesta na YPEF
Víte co znamená zkratka YPEF?
Je to označení Mezinárodní evropské soutěže – Young people in Europen
forests – Mladí lidé v Evropských lesích. Letos v naší republice proběhl již
8. ročník této soutěže a tým žáků z naší Starojické školy se probojoval až do
národního kola. Ale pěkně popořádku…
V únoru jsme na naší škole vytvořili tým tří přírodovědců se zájmem o les
a myslivost ve složení Nela Nasswetterová (8.ročník), Jan Janýška (9. A)
a Miroslav Jurčák (9.A) a přihlásili jsme se do soutěže YPEF.
Na první místní kolo jsme vyjeli 16. března do Hranic na Střední lesnickou
školu, kde soutěžící psali test a poznávali přírodniny z lesa. Toto kolo náš
tým vyhrál a mohl postoupit dále.
Druhé kolo bylo kolo regionální. To se konalo 13. dubna opět na Střední
lesnické škole v Hranicích a to se zde již sjeli soutěžící z poloviny Moravy
– od Javorníku až po Olomouc. Opět se psal test, následovala poznávačka a
k naší velké radosti náš tým opět vyhrál. Postoupili jsme tak do kola
národního.
Příprava na národní kolo nebyla snadná. Věděli jsme, že nás v tomto kole
čeká test v anglickém jazyce, prezentace v anglickém jazyce a rozsáhlá
poznávačka.
S přípravou na test nám obětavě pomáhal pan učitel Hayward, který s námi
procházel anglické doporučené sto stránkové texty, pomáhal nám překládat
odborné pojmy a připravoval nám kontrolní otázky.
Dále jsme pracovali na prezentaci: Listnaté dřeviny a jejich zastoupení v
našich lesích. Výhled do budoucna?
Naše teoretické poznatky nám ochotně pomohl doplnit pan Jurčák, který nás
provedl Hrabětickým lesem a vysvětlil nám a ukázal různé souvislosti, které
jsme společně s pořízenými fotografiemi mohli použít do naší prezentace.
Ve středu 13. června jsme vyrazili na Národní kolo směr Praha – cíl lovecký
zámek Kostelec nad Černými lesy, abychom zde dva dny soutěžili s týmy z
celé České republiky. K našemu překvapení byl náš tým jediný, který se
zde probojoval ze základní školy – ostatní týmy pocházely z víceletých
gymnázií.
Odpoledne po příjezdu jsme nejdříve 60 minut psali test a pak jsme měli
prezentaci. Musíme si přiznat, že jazyková úroveň gymnázií byla poněkud
jinde, až nám z toho bylo úzko, ale hrdinně jsme bojovali a odprezentovali
naši práci.
Večer se pak soutěžilo v různě sestavených týmech - mimo soutěž, jen tak
pro radost a my jsme měli radost velikou, protože jsme zvítězili a vyhráli
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baťůžky. Druhý den nás odvezli do arboreta, kde národní kolo soutěže
pokračovalo opravdu důkladnou poznávačkou. Po deseti minutách jsme se
prostřídali u osmi stanovišť s nejrůznějšími tématy: lesnické přístroje,
rostliny (větvičky, pupeny, šišky, semena...), živočichové (v lihu, vycpaní,
stopy zvířat, mapky výskytu,...), houby, lesní škůdci, druhy dřeva (měli jsme
přiřazovat i hustotu), lesní stroje,… no bylo toho dost.
Odpoledne se pak do arboreta začaly sjíždět významné osobnosti ke
slavnostnímu vyhlášení. Zástupci z ministerstva zemědělství, Vysoké školy
lesnické, Lesů České republiky, Lesnického spolku, ředitelé lesnických
škol… a následovalo
slavnostní vyhlášení.
Chvíle napětí...
Náš
tým
obsadil
krásné
4.
místo!
Trošku
nám
ta
bramborová medaile
přece jen byla líto,
protože jsme získali
138.75 bodů a na třetí
místo nám chybělo jen
0,25. Ale i tak máme
velkou radost, že jsme
se dostali tak daleko, a
že jsme bohatší o nové vědomosti a zkušenosti.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří nám pomáhali a podporovali nás.
A na závěr výzva pro nás pro všechny: važme si lesa, chraňme přírodu a
učme se jazyky. Budeme je potřebovat. Lesu zdar!
Mgr. Marcela Cigánková, Nela Nasswetterová, Jan Janýška, Miroslav Jurčák

Medailový sportovní závěr školního roku
Ještě než jsme se rozešli na prázdniny, tak jsme ukončili školní sportovní
rok. V květnu a červnu jsme postoupili v několika soutěžích do okresních,
ale i krajských či republikových kol a v nich jsme zaznamenali mnoho
krásných úspěchů.
Nejdříve odjela početná výprava našich atletů do Kopřivnice, kde se konalo
okresní finále atletické soutěže družstev Pohár rozhlasu, do kterého
postoupily také 3 naše týmy. Ve velké konkurenci zejména kopřivnických
škol, ale i oderských, frenštátských či novojičínských škol jsme uspěli na
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výbornou a dokázali získat celkem tři bronzové medaile.
O ně se postaralo nejdříve družstvo mladších žákyň, které soutěžilo ve
složení Štěpánka Dubcová, Vanda Křížková, Tereza Kemlová, Marie
Dlabajová, Eliška Randýsková, Barbora Losertová, Zuzka Hrňová a
Adriana Šemberová. Na stupně vítězů si došly pro bronzové medaile také
starší žákyně: Blažena Orlitová, Nela Nasswetterová, Vendula
Cabanová, Monika Mikešová, Katka Kremlová, Veronika Vilášková,
Jana Volková, Nikola
Štramberská a Jessika
Sadílková. Navíc Nikole
Štramberské se podařilo
překonat svůj vlastní
školní rekord v běhu na
800 metrů, který vylepšila
o 3 sekundy a nyní má
hodnotu 2:37 min. Do
třetice se o bronzovou
medaili postarali starší
chlapci.
Do jejich družstva patřili: Mirek Synek, Lukáš Zelík, Tomáš Tisovský,
Jan Balcar, David Hub, Martin Hrubý, Jakub Zdražil, Martin Hub,
Tomáš Novotný a Vráťa Vahalík.
Opět po roce se do republikového finále dostaly jako vítězky okresního a
krajského kola naše mladší házenkářky. Tentokrát se velké finále konalo
ve Velké Bystřici u Olomouce. A tak ve středu 23. května jsme se vydali na
cestu směr Velká Bystřice. Mnohé z děvčat sotva dokončily atletické závody
v Kopřivnici, nabalily kufr a už opět odjížděly na další sportovní akci. Ale
určitě to stálo za to. Finále odehrálo celkem 9 družstev z nejrůznějších koutů
České republiky. Od Ústí nad Labem, přes Plzeň, Třeboň, Havlíčkův Brod,
Zlín či Olomouc. Po večerním příjezdu, ubytování a losování jsme byli
připraveni ve čtvrtek ráno na první boje v základní skupině. Nejdříve proti
nám stála domácí Bystřice, která byla jedním z těch lehčích soupeřů a my ji
porazili. Ve druhém zápase nás ovšem čekala Olomouc. A tady už šlo do
tuhého. Přesto, že jsme v zápase prohrávali už o 4 branky, svojí bojovností
jsme dokázali nakonec vyhrát rozdílem jednoho gólu. Nakonec se ukázalo,
že to byl nejdůležitější zápas, který rozhodoval o postupu ze skupiny. Ve
třetím zápase stála proti nám Třeboň, která byla nad naše síly. A jak se
ukázalo později, byla nad síly všech, protože celý turnaj nakonec vyhrála.
V posledním zápase jsme museli porazit Zubří, což se nám podařilo a my
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se mohli radovat z postupu ze skupiny. Dostali jsme se mezi 4 nejlepší týmy
z celé republiky. V pátek jsme nejdříve hráli se Zlínem. A podobně jako
v loňském roce jsme s ním prohráli. V boji o třetí místo jsme se utkali
s družstvem z Ústí nad Labem, který už byl o něco lepší a zvítězil. Přesto 4.
místo v republice je krásným úspěchem našich házenkářek, které musíme
pochválit za velkou bojovnost a házenkářský um. A děkujeme jim, že tak
příkladně reprezentovaly nejen naši školu, ale i celou obec Starý Jičín. A
věřte, moc hezky zní, když slyšíte názvy velkých měst a mezi nimi i naši
obec. Ze všech sil ve Velké Bystřici bojovala tato děvčata: Zuzka Hrňová,
Barča Losertová, Blaženka Orlitová, Markéta Bělíčková, Štěpánka
Dubcová, Sára Pituchová, Sandra Hubová, Melánie Preisslerová, Klára
Čekalová a Eliška Randýsková. O týden později se celkem devíti našim
mladým sportovcům se podařilo postoupit do krajského finále
Olympijského víceboje, které se konalo v Havířově za účasti bývalé
mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové. V úmorném vedru musely
děti zvládnout běh na 60 metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem,
během 2 minut udělat co nejvíce lehů-sedů, ve stejném čase provést co
nejvíce shybů a na závěr jako „třešničku na dortu" si ještě zaběhnout 1
kilometr. Konkurence byla více než dobrá a naši se mezi ní určitě neztratili.
Do nejlepší desítky se nakonec podařilo dostat Blažence Orlitové, která
byla desátá. Na pěkném 7. místě se umístil Lukáš Hasal. Ještě o něco lépe
skončila Štěpánka Dubcová, která obsadila nepopulární 4. místo, když na
třetí místo jí chybělo sotva 20 bodů (v přepočtu 2 shyby). Velkou radost nám
udělaly Vanda Křížková a Agátka Horutová, které získaly ve své věkové
kategorii stříbrnou medaili a skončily na krásném 2. místě. Díky velkému
počtu bodů, které děvčata získala, se podařilo Agátce, Vandě a Štěpánce
postoupit do republikového finále, které se uskuteční v září v Brně.
Těsně před ukončením školního roku, vyvrcholila také celoroční soutěž
v miniházené. Na zimním stadionu v Novém Jičíně se konalo finále, do
kterého se dostalo také naše družstvo. Celé finále se neslo ve znamení velmi
vyrovnaných zápasů, ve kterých nemá nikdo nic jisté. Nakonec jsme
se probojovali až do boje o 3. místo, kde jsme narazili na houževnatého
soupeře z Mořkova. Po vyrovnaných obou poločasech jsme museli nastoupit
k trestným střílením. Už se vystřídali téměř všichni hráči a stav byl neustále
vyrovnaný. V úplně poslední sérii soupeř branku nedal a my věděli, že
můžeme vyhrát. Na rozhodující střelu se chystal Vojta Horák, který zachoval
pevné nervy a dal vítězný gól. My tak mohli slavit velmi pěkné 3. místo,
které jsme vybojovali hlavně díky velké bojovnosti a vůli vyhrát. Celou naši
finálovou sestavu tvořili: Lukáš Hasal, Josef Šustek, Petr Závada, Jirka
Slavík, Tomáš Sládeček, Vojta Horák a Patrik Zelenka.
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Všechny celoroční úspěchy ve sportu jsme pak oslavili v kulturním domě na
Starém Jičíně, kde jsme se sešli úplně všichni. Nejdříve jsme vyhodnotili
dopolední program, kdy se naši loučící deváťáci postavili v tělocvičně proti
učitelům. A musíme holky a kluky z devítky pochválit. Ve volejbalovém
zápase s učiteli svedli velmi vyrovnaný boj. Byly vidět opravdu volejbalové
výměny, ze kterých měli radost nejen diváci, ale hlavně samotní hráči.
Nakonec učitelé zvítězili 2:0 na sety. Ve florbale šlo do tuhého. V normální
hrací době zápas skončil remízou a o výsledku rozhodla trestná střílení. V
nich byli šťastnější učitelé.
V rámci vyhlašování jsme ocenili ty sportovce, kteří se nejvíce zasloužili o
reprezentaci naší školy. A potom už přišlo na řadu samotné vyhlašování
nejlepších sportovců. A tady přinášíme konečné výsledky:
Na I. stupni:
1. místo: Agáta Horutová a Lukáš Hasal
2. místo: Aneta Vavříková, 2.- 4. místo: Petr Závada, Patrik Zelenka a
Tomáš Sládeček
3. místo: Vendula Varyšová
Na II. stupni:
1. místo: Blažena Orlitová a Jakub Zdražil
2. místo: Zuzana Hrňová a Martin Hrubý
3. místo: Štěpánka Dubcová a Martin Hub
Nejsportovnějšími třídami se staly 5.A a 7.A. Doufejme, že v příštím
školním roce se dětem bude dařit stejně jako letos, abychom se mohli všichni
společně opět sejít a radovat se ze získaných úspěchů, ale i snahy, elánu a
chuti sportovat.
Mgr. Kateřina Horutová

Ahoj noví školáci!
Všem prvňáčkům, kteří letos nastupujete do 1. tříd
přejeme, aby se vám v naší škole líbilo a aby vás
touha po vzdělání provázela po celý život a učení
bylo pro vás vždy zajímavou hrou plnou krásných
zážitků. Zahájení nového školního roku bude
v pondělí 3. září v 7,45 hod.
Mgr. Roman Horut
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Postupná obnova zříceniny hradu Starý Jičín
Historie záchrany mohutné hradní zříceniny sahá někdy až na počátek
minulého století, ne-li ještě dále. Jeden z posledních majitelů Starojického
panství, Bedřich Deym ze Stříteže, hodlal zastřešit hranolovou věž na
dolním nádvoří a vyspravit padající zdivo paláců a hradeb. Osud takovým to
záměrům nepřál. Musely přijít až 70. léta, kdy tehdejší místní národní výbor,
pod vedením předsedy Bohumila Frydrycha a jeho předchůdce p. Pospěcha,
nechal vybudovat příjezdovou komunikaci k hradu a zakonzervovat zdivo
hradní věže a parkánové hradby v sousedství. Za starostování p. Antonína
Hrni došlo k výraznému posunu, kdy byla v roce 1996 zastřešena hradní věž
a otevřena expozice o historii hradu a hradní hospůdka. Na hradě působilo i
hnutí Brontosaurus, které mělo za úkol vyklízení sutě z hradního nádvoří, a
po dohodě s archeologem Emanuelem Greplem částečně také z horního
hradu. Po krátké odmlce ve stavebních aktivitách přišel rok 2004, kdy opět
pod patronátem obce Starý Jičín a starosty p. Vahalíka, který díky své
vytrvalosti a odhodlanosti, znovu zajistil nezbytné finanční prostředky,
tentokrát z grantu záchrany architektonického dědictví, tak i z vlastních
zdrojů, došlo a doposud dochází k památkové
obnově Starojického hradu. Na základě předem
schváleného projektu obnovy památky se realizace
koná ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, pracovníky památkové péče stavebního
odboru města Nového Jičína, obcí Starý Jičín pod
vedením Ing. Hrnčíře a dobrovolníky z občanského sdružení Strážci Guardians - Starojická družina pro záchranu hradu.
Návštěvník si může povšimnout jistých změn v areálu hradu, kde
v souvislosti s konsolidací silně poškozených části zdiv je nutno torza mírně
obnažit, aby mohlo dojít k samotné sanaci. Po doplnění kameny a dozdění
dochází také ke spárování líců. Koruna zdí je srovnána a prolitá maltou.
V budoucnu se chystá zatravnění všech
sanovaných a částečně dozděných korun zdí.
Vše se děje ve vybraných částech centrálního
paláce hradu, nádvoří, přihrádku a prostoru
parkánu.
Realizace opravných prací probíhá pod
dohledem pracovníků Národního památkového
ústavu, jak z hlediska dozoru nad adekvátními
zásahy ze strany památkářky Mgr. Markéty
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Juráškové (NPÚ Ostrava), tak z hlediska odborného archeologického
dohledu při výkopových pracích (NPÚ Ostrava – detašované archeologické
pracoviště Opava), nechybí ani dohled stavebního úřadu – památkové
ochrany města Nového Jičína v zastoupení Bc. Evy Slováčkové.
Díky projektu památkové obnovy hradu bylo zajištěno několik významných
poznatků, které jsou důležité nejen z pohledu stavebního vývoje hradní
architektury, ale také jako součást poznání minulosti Starojického hradu a
jeho majitelů v průběhu staletí. Po ukončení letošních prací je plánováno
zveřejnění získaných informací mimo jiné také formou komentovaných
prohlídek, jež budou součástí výstavy zahajující příští hradní sezónu.
Poděkování za možnost záchrany hradu patří především:
Obci Starý Jičín v zastoupení – místostarosty Ing. Miroslavem Klimparem.
Národnímu památkovému ústavu – jmenovitě řediteli NPÚ Ostrava Mgr.
Michalu Zezulovi a památkářce NPÚ Ostrava Mgr. Markétě Juráškové.
Odboru územního plánování a stavebního řádu města Nového Jičína Bc. Evě
Slováčkové.
Projektantovi Ing. Jaromíru Hudečkovi.
Občanskému spolku - „Starojícké družině pro záchranu hradu" v čele
s Láďou Jurošem a neúnavným členům Petru Výbornému, Pavlu Letému,
Pavlu Blažejovi, Marku Mlejnkovi, Michalu Szczurkovi, Martinu
Hendrychovi, Ireně Hýžové, Lence Gaďurkové, Monice Milátové a
mnohým dalším dobrovolníkům, kteří mimo jiné zajišťují výkopové práce a
základní ošetření hradního zdiva.
Nelze opomenout i spolek Starojická historická společnost pod vedením
Rudolfa Polzera, kteří se taktéž aktivně podílejí na záchraně padajícího zdiva
hradu a ostatních pracovních činnostech.
Autoři článku:
Jana Brhelová, doplněno Ladislavem Jurošem a Miroslavem Klimparem
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Zhodnocení volebního období 2014-2018
Vážení spoluobčané,
opět se blíží konec volebního období ve správě obce, je tedy čas pro vyhodnocení
„komunální“ práce.
Připomínáme složení zastupitelstva obce, které po čtyři roky pracovalo na
věcech veřejných: starosta Ing. Rudolf Hrnčíř, místostarosta Ing. Miroslav
Klimpar, v radě obce také Martin Pecháček, MUDr. Josef Rybář a Bc. Rudolf
Kalíšek. Ostatní členové zastupitelstva obce: František Bezděk, Ing. Pavel
Holeňa, Ing. Tomáš Kovařčík, Alois Pospěch, Mgr. Ladislav Pospěch, Alan
Prašivka, Ladislav Rýpar, Zdeněk Šustek, Eva Vahalíková a MUDr. Josef
Zábranský ml.
Tady je na místě poděkovat všem členům zastupitelstva obce za aktivní
spolupráci a především za vzornou účast na jednáních zastupitelstva po celou
dobu funkčního období (86/2%).
Můžeme konstatovat, že mnoho věcí slíbených v programech jednotlivých
stran, se podařilo uskutečnit. Připomeneme jen některé z nich:
V oblasti životního prostředí:
➢ Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Vlčnově – jeden
z nejnáročnějších projektů, co do objemu
finančních prostředků i souvisejících prací.
Po realizaci došlo ke zlepšení kvality vody
v následných rybnících a vodním toku
Vlčnovský potok a očekáváme, že se kvalita
vody bude dále zlepšovat.
➢ Zpracování projektové dokumentace a
rekonstrukce „Úpravny vody Porubská
brána“. V současné době probíhá rekonstrukce spočívající v obnově
zastaralé technologie a její rozšíření pro odbourání pesticidů.
➢ Probíhá průběžná obnova lesních kultur ve vlastnictví obce.
➢
Řešení
zeleného
odpadového
hospodářství pořízením kompostérů do
jednotlivých domácností - za pomoci
dotace.
➢
Pokračování v projektech na obnovu
nelesní zeleně výsadbou alejí a plošného
větrolamového zajištění.
➢
Zpracovávání
projektové
dokumentace na výsadbu I. etapy „Jantarovy stezky“.
➢ Finanční podpora obce při výměně kotle (ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem tzv. „kotlíková dotace“).
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V oblasti bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku:
➢ Výstavba chodníkového tělesa podél státní komunikace v Palačově.
➢ Příprava projektu pro chodníkové těleso v Petřkovicích.
➢ Pořízení dopravních automobilů pro SDH a to hned 3 x, pro JPOV Jičina,
Starojická Lhota a Palačov (z dotace).
➢ Instalace kamer na náměstí Starý Jičín.
➢ Instalace radarů měření rychlosti.
Revitalizace obecního majetku:
➢ Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ
Starý Jičín.
➢ Výměna oken v sále, restauraci a rekonstrukce sociálních zařízení
v suterénu kulturního domu v Petřkovicích.
➢ Výměna oken, dveří v sále, hostinci a rekonstrukce technického zázemí
kulturního domu ( pekla ) ve Starojické Lhotě.

➢ Rekonstrukce střechy a suterénních prostor budovy osadního výboru
v Dubu.
➢ Výstavba nové pergoly a udržovací práce na sociálním zařízení na výletišti
Hájek na Jičině.
➢ Vybudování víceúčelového hřiště a hřiště na
petang s prašným povrchem v Heřmanicích.
➢ Výstavba
nových
sociálních zařízení na
výletišti v Palačově.
➢ Rozšíření hasičárny na Větřáku v Janovicích (v
současné době proběhlo výběrové řízení na
dodavatele prací).
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Péče o seniory v obci:
➢ Rekonstrukce objektu ve Vlčnově na Pečovatelský dům přinesla možnosti
ubytování zdravotně postiženým a seniorům.
➢ Následně byla zřízena organizační složka Sociální služby Starý Jičín a
spuštěny terénní sociální služby; dnes už poskytují služby bezmála pro
dvacet klientů.
➢ Obec pokračuje v komunitním plánování ve spolupráci s městem Nový
Jičín a okolními obcemi.

Péče o historické objekty, sakrální stavby:
➢ Pokračování v opravách drobných sakrálních staveb –
kaple Vlčnov, obě kapličky u Oční studánky, poutní
místo Petřkovice, kříž v kopci pod hradem a kříž pod
vinárnou ve Vlčnově.
➢
Oprava zdí hřbitova Starý Jičín.
➢
Postupná sanace zdiva hradu Starý Jičín
s finanční podporou MK ČR z projektu záchrany
architektonického dědictví; odborné práce provádí
stavební firma, spoustu práce na úpravě hradních prostor
odvádí také dobrovolníci na četných brigádách.
.

Podpora občanských aktivit, školství, kultury a sportu v obci:
➢ Spolupráce s občanským sdružením Komunitní škola, která podporuje
aktivity a vzdělávání občanů všech věkových kategorií.
➢ Finanční podpora a aktivní spolupráce s již 27 spolky a občanskými
sdruženími v naší obci.
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Zájem na informovanosti občanů a vylepšení služeb:
➢ Celková rekonstrukce veřejného rozhlasu ve všech místních částech obce
Starý Jičín.
➢ Vydávání Starojického zpravodaje a
dodání do každé domácnosti zdarma.
➢ Úprava webových stránek obce,
možnost zasílání aktualit na e- mailové
adresy.
➢ Možnost úhrady financí platební
kartou.
Ale jsou také záležitosti, které se nám nedaří dořešit:
• Znečišťování ovzduší občany spalování nevhodného nebo zakázaného
paliva v kotlích na TDO.
• Znečišťování veřejného prostranství psími výkaly.
• Volné pobíhání psů.
• Nevhodné parkování vozidel.
• Řešení parkovacích míst v centru obce.
Přejeme si, aby se v následujícím období podařilo hnout i s těmito problémy a
věříme, že nastupující zastupitelstvo bude ve své práci navazovat na již
rozpracované projekty.
Mnoho investičních akcí bylo realizováno za pomocí dotace z různých
programů, jejich vyřizování bývá administrativně náročně a podléhá kontrolám.
Proto bychom chtěli poděkovat zaměstnancům obce za jejich práci, denně se
potýkají s častými změnami v legislativě, soustavně se musí vzdělávat, získávat
nové odbornosti, reagovat na různá opatření (např. GDPR), být připraveni se
věnovat kontrolním orgánům, kteří plánovaně nebo na udání hojně navštěvují
zdejší úřad.
Milí spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 opět proběhnou volby do zastupitelstva obce a vy
budete mít možnost volit 15 nových členů. Přejeme této obci, aby zvolené
zastupitelstvo umělo spravovat své území ku prospěchu většiny občanů, aby
se rozvoj obce nezastavil a aby se nám všem tady dobře žilo.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce
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38. SRAZ LHOT A LEHOT
Jako každý rok jsme se vydali na Sraz Lhot a Lehot do Dlouhé Lhoty u Mladé
Boleslavi, která tuto akci pořádala spolu s Husí Lhotou. Dlouhá Lhota je
pořadatelem již potřetí, a tak jsme se mnozí vraceli již do známého prostředí,
jelikož jsme se účastnili srazu v roce 1997 a někteří starší pamětníci ze Starojické
Lhoty zde byli už při 6. srazu v roce 1986. Obec má cca 400 obyvatel a 150
popisných čísel. Přijelo 73 Lhot a Lehot.
Během 3 dnů se zúčastnilo 40 zástupců ze Starojické Lhoty, kdy nejmladšímu
bylo 8 let a nejstaršímu 70 let.
Počasí přálo, a tak i nálada byla výborná. O hudební doprovod se po celé 3 dny
postaraly kapely Mirai, Věra Martinová, Mňága a Ždorp a místní kapela Žebřík
do kurníku.
Během koncertů někteří interpreti dokonce oblékali oranžové trikoty Starojické
Lhoty, jelikož jsou našimi známými a kamarády. Byli to Šimon Bíly a Michal
Stulík z kapely Mirai nebo baskytarista Martin Knor z kapely Mňaga a Ždorp.
V průběhu dne probíhaly soutěže mezi vesnicemi, do nichž jsme se zapojovali a
dokonce i bodovali. Hod válečkem, Lhotská Miss, Na trakaři přes hasičskou
nádrž a auto Kodiak jako rodinné vozidlo, ve které jsme obsadili 2. místo. Při této
soutěži šlo o to, kdo do vozidla Škoda Kodiak vměstná více dospělých osob.
Starojická Lhota vměstnala 25 dospělých osob, pouze o dvě osoby méně než vítěz,
který jich měl 27.
Příští rok se bude konat sraz ve Lhotě pod Horami v jižních Čechách poblíž
Temelína. Už se těšíme, že poznáme další vesnici s názvem Lhota a také na své
lhotecké kamarády, které na těchto srazech poznáváme a potkáváme.
Po příjezdu ze srazu domů si v našich hlavách pohráváme s myšlenkou uspořádat
Sraz Lhot a Lehot v naší Starojické Lhotě. Chce to v prvé řadě nadšení, což
myslíme, že v nás je.
www.srazlhot.cz, Aleš Pavlík
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KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA V ROCE 2018
Den za dnem utíká jako voda a stejně tak šedin přibývá. Na malých dětech je to
krásně znát - rostou jako z vody. A my důchodci jen další rok připíšeme do
knihy života, ale ze života se stejně dál radujeme a za každý další den děkujeme.
Naše řady řídnou, ale naše touha po společných akcích je stejná. První pololetí
bylo ve znamení 2 poznávacích zájezdů a to na Slovensko a Bruntálsko, návštěvy
divadla ve Zlíně, bazénu v Hranicích , bowlingu v Loučce , společné posezení se
smažením vajec v Heřmanicích, ale i programu kina pro seniory v Novém Jičíně.
Klubovna také neosiřela, v kinosále jsme měli MDŽ , den matek a další společné
posezení včetně oslav 70. 80. V letošním roce máme také členy s léty 75, 85,
90, 95 a 97. Všem našim členům patří dík, že je láká touha po společných
zážitcích a přání všeho dobrého, zdraví, pohody a elánu do dalších dnů.
Zároveň zveme všechny členy a další zájemce na akce druhého pololetí. Zahájení
je v pondělí 20.8.2018 na posezení u příležitostí hodů ve Starojické Lhotě.
Život není jen procházka růžovým hájem , ale přispějme svým myšlením a
společnými akcemi k šťastnému a zdravému dalšímu životu. Jak říká
epigenetika „Když změníme své vědomé a podvědomé myšlenky, změníme své
životy“. A společná posezení a setkávání jsou tou nejlepší příležitosti.
Marie Segeťová, Fota z různých akcí najdete na www.kdstarojicka.wz.cz

P L Á N K L U B U D Ů CH O D C Ů S T A R O J I C K A
N A II. P O L O L E T Í 2 0 1 8
ZÁŘÍ – PROSINEC:

- 12.09. - opékání makrel na kurtech ve Vlčnově
- 02.10., 20.11. - bowling v Loučce
- 10.10. - společné hodové posezení ve Vlčnově – hudba p. Wagner
- 17.10., 14.11. - zájezd na bazén do Hranic
- 26.09., 31.10., 28.11. - kino květen NJ – dle programu
- 07.11. - přednáška Dr. Hromádky – téma dle výběru
- 05.12. - posezení u živé hudby ve Vlčnově – Mikuláš
- 12.12. - ukončení roku v klubovně
( Termíny budou průběžně upřesněny a zveřejněny včetně vyvěšení ve skříňkách ,
prostřednictvím zástupců v jednotlivých částech. )
Pavel Krutílek
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Termíny zápasů se mohou měnit. Aktuality sledujte na webových
stránkách klubu www.fotbalstaryjicin.cz
P Ř ÍV E S N I C K Ý

TÁBOR

NA JIČINĚ

Stalo se již tradicí, že během letních prázdnin uspořádala Mozaika rodinné
centrum pro děti ze Starojicka přívesnický tábor pod širým nebem, v letošním
roce s názvem „STROJ ČASU“.
Tento tábor byl určen pro děti od 4 let do 10 let. Již první den byly děti všechny
moc šikovné a my jsme mohli prožívat první táborový program. Stroj času nás
přenesl přímo do pravěku. Děti si vyzkoušely nástěnné malby a dostaly svůj první
velký úkol - hlídání dinosauřího vejce. Každý den jsme prožívali dobrodružství
v jiné době. Po pravěku jsme navštívili také Ameriku, kde jsme zažili Zlatou
horečku, zahráli jsme si Vesmírné olympijské hry, které byly doprovázeny
návštěvou Mickeyho. Na chvíli se z dětí staly mumie při dobrodružství s Indiana
Jonesem a nakonec jsme společně zjistili, že někdo má jako domácího mazlíčka
draka. Každý den nás doprovázely záhadné úkoly, seznamování s minulostí,
spoustu zábavných her, někdy jen pro odvážné a především jsme si vychutnávali
prázdniny v přírodě plnými doušky. Tímto děkujeme SDH Jičina a obci Starý
Jičín za výbornou spolupráci.
Zuzana Rosová, předseda spolku Mozaika rodinné centrum z. s.
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SKAUTI STARÉHO JIČÍNA NA TÁBOŘE
Čas letních prázdnin je pro skauty časem letních táborů. Letošní táboření
probíhalo na tradičním místě za Spálovským mlýnem v údolí horního toku řeky
Odry. Po přípravách tábořiště, na kterých budoucí táborníci ze Starého Jičína a z
Nového Jičína spolu s některými rodiči posekali louku a tábor postavili, mohli
prožívat nová dobrodružství.
Náš oddíl letos na přípravu a chod tábora spojil své síly s 2. skautským oddílem
ze střediska Pagoda Nový Jičín. Tentokráte táborový život provázely příběhy
vikingských bohů. Jejich bájné příběhy na táboře ožily a všichni účastníci
prožívali jejich příběh se všemi nástrahami a rozmary přírody, se všemi
zkouškami zdatností a znalostí a k tomu plno her a soutěží, zábava a nová
přátelství. Na táboře se děti učily tábornickým dovednostem jako je rozdělávání
ohně, vaření čaje z bylin, přípravě jídla, úklidu stanu, orientaci v přírodě. Poznaly
zvyky a obyčeje přátelského oddílu, že sirky nejsou na hraní, ale na rozdělání
ohně k vaření jídla nebo k zajištění nočního tepla ve stanech, že bez připraveného
dřeva nebude v noci teplo, že služba v kuchyni nebo noční hlídka je službou pro
ostatní, která se mi vrátí, že co si nechám naložit do ešusu, to si také sním, že ešus
je čistý, když se umyje v teplé vodě a ne v řece, že se nejlépe zpotím v táborové
sauně, že k překonání překážek potřebuji domluvu a spolupráci všech ve skupině
a že i poslední na cestě k pokladu může vyhrát. Tak naši malí táborníci ušli kus
cesty na své skautské stezce a mohli si na konci tábora splnit svůj skautský slib.
Děkujeme moc rodičům a panu starostovi Starého Jičína za podporu, dětem za
krásných 14 dní a členům vedení oddílu za bezva průběh tábora.
Opět se skauti Starého Jičína budou setkávat na pravidelných schůzkách od 6. 9.
2018. Na září je naplánována výprava s přenocováním a v říjnu nás čeká tradiční
Drakiáda v Dubu.
Mgr. Kelnar Břetislav - Grizzly

PALAČOVSKÉ CYKLOKLÁNÍ 2018
Dne 21.7.2018 se za krásného počasí uskutečnil již šestý ročník Palačovského
cykloklání pro celou rodinu. Soutěžilo se tradičně v 8 kategoriích dle věku
závodníků na trasách v délce od 150 metrů do 9 km. Na přání zúčastněných byla
letos poprvé otevřena kategorie i pro rodiče, kteří nezapřeli soutěživého ducha.
Všichni závodníci úspěšně absolvovali náročnou trať a byli náležitě oceněni.
Doprovodné odpoledne plné her a soutěží bylo nově obohaceno o interaktivní
program pořádaný fakultou tělesné kultury a sportu Univerzity Palackého.
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Po celý den bylo k dispozici bohaté občerstvení, které nebylo ochuzeno o svou
tradiční sladkou tečku v podobě čokoládové fontány mistra Vajgla.
Velké poděkování patří všem sponzorům, organizátorům i účastníkům! Tento
krásný den si s námi můžete připomenout na www.cykloklani.cz,
www.rajce.idnes.cz Cykloklání nebo na facebookovém profilu Palačovské
cykloklání. Vaše nápady, tipy a připomínky rádi přijmeme na adrese
palacovske.cykloklani@seznam.cz.
Tereza Vašutová Jestřábová

K R E V, P O T A P I V O – N O R E X 2018
Tropická vlna veder zanesla do Palačova i nemalý počet žíznivců, jenž přišli na
pár orosených půllitrů, aby zchladili svá nikoli orosená, nýbrž kompletně potem
schvácená těla. Sešlo se jich bezmála 450 majících snahu dokázat, že nejen
Zárybnická bude letos přepisovat rekordy.
Ačkoli muži prahnoucí po pivu trhali pořadatelům ruce se startovními čísly,
nepodařilo se jim po lítém boji se zlatavým mokem překonat čerstvý loňský
rekord a poslední stojící muž položil svou sklenici v symbolicky smolném čase
13 minut a 13 sekund. Zato ženy o šťastných 7 vteřin posunuly svůj dosavadní
nejlepší čas a to na 6 minut a 14 sekund. Aby ženy ještě upevnily své výsadní
postavení ve společnosti, dominovala v soutěži zvané Tuplák domorodá Radka
Hasalíková a to tak, že vypila svůj litr piva v čase 8 vteřin a 56 setin, čímž téměř
o vteřinu posunula svůj rekord. Mezi muži vyzněl tradiční souboj palačovských
matadorů lépe pro Jarka Pavlíka, zatímco jeho rival Petr Raška se umístil až na
netradičně děleném třetím místě společně s Ondrou Davidem. Mezi soutěžemi
samozřejmě nesměl chybět hod jak válečkem, tak špalkem. Tam si svá prvenství
vyházeli Hanka Hasalíková a Michal Hub. Ke kuriozitám tohoto jubilejního 25.
ročníku patří po letech obnovená soutěž o „Největší pivní mozol“, jehož vítěz se
pyšní obvodem pasu velkým tak, jako je průměrná výška devítiletého dítěte a to
134 cm.
Všichni zdatní pijani se určitě již připravují na příští ročník, který načne druhou
čtvrtinu století. Výhodnější podmínky, než zdrcující horka už snad být nemohou,
ale kdoví co následující Pivní Štafeta přinese…
Filip Vahala
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GRAND PRIX FORMAN 2018
V neděli 12.8.2018 vyjeli z Janovic na známou a osvědčenou trať závoďáci, aby
absolvovali mistrovství Slezského poháru v silniční cyklistice. Z počtu 192
startujících bylo na startu 35 žákovských cyklistických nadějí.
Organizátoři týmu Forman Cinelli připravili pro závodníky a jejich doprovod
komfortní podmínky. Bylo připraveno občerstvení, pro děti skákací hrad, to vše
podtrženo luxusním počasím.
Skvělý odpolední závod na odrážedlech, mini kolech a kolech uspořádali také pro
děti od dvou let po patnáctileté slečny a chlapce pořadatelé pod vedením ředitele
závodu Ondřeje Bezunka. Stavitelé tratě připravili náročnější okruh, členitější
zatáčky, výjezdy a sjezdy kopečků. Mnohé nástrahy nerovného povrchu zvládli i
ti nejmenší.
Děti obdržely medaile a nejlepší v jednotlivých kategoriích i věcné ceny.
Novinkou dětských závodů bylo rozdělení kategorií na registrované a příchozí,
což znamenalo větší účast místních borců, kteří si spravedlivě rozdělili stupně
vítězů.
Radka Dubcová

VO L E J B A L O VÝ

T U R N A J

První sobota v srpnu patří již tradičně každý rok volejbalovému turnaji smíšených
družstev ve Vlčnově. Letos se uskutečnil 35. ročník za účasti 15 týmů, což je
nejvíce od roku 2010. Hrálo se ve
třech skupinách po pěti. První dva
z každé skupiny a dva třetí nejlíp
umístění postoupili do hlavního
turnaje, zbylí hráli turnaj útěchy.
V hlavním turnaji zvítězilo družstvo „
NA POHODU“ z Nového Jičína, posílené o Janu Tůmovou. Druzí skončili
družstvo „ CHLEBA S MÁSLEM“ z Oder a okolí. Oproti loňskému roku si tyto
dva týmy vyměnily pořadí. Třetí se umístilo družstvo „ HOMOLCI“ z Nového
Jičína.
Turnaj útěchy vyhrálo družstvo „ JIČÍNSKÁ ZVÍŘÁTKA“, druhé místo
vybojovalo naše družstvo z VLČNOVA a třetí skončilo družstvo z MOŘKOVA.
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Turnaj se dohrával za umělého osvětlení a ve 21:15 h byl zakončen slavnostním
vyhlášením vítězů a předáním cen.
Děkuji starostovi Rudolfu Hrnčířovi, Stáni
Šromové, paní doktorce Elišce Chalupové
za
kvalitní
pořadatelskou
činnost,
Martinovi a Janě Kotešovcovým za
výborný servis a občerstvení a v neposlední
řadě všem volejbalistům a příznivcům
volejbalu, kteří nám pomohli tento turnaj uskutečnit. Za rok na viděnou!!!
Kluci a holky ve věku 10 – 14 let, zpozorněte! Oficiální tréninky začínají
v září každé pondělí od 17 h. Od 24.9. se přesuneme do tělocvičny.
Zveme všechny stávající i nové členy 😊

Miroslav Kramoliš

O ÚSPĚŠNÝCH MLADÝCH MYSLIVCÍCH
Každé pondělí mířilo v minulém školním roce na mysliveckou chatu do Janovic
průměrně 25 dětí, aby se zde přiučily něco nového z myslivosti, ochrany přírody
nebo tábornických dovedností. Všechny jejich nabyté vědomosti a dovednosti pak
každý rok prověří okresní kola soutěže Mladý ochránce přírody a Zlatá srnčí
trofej.
Letos jsme zamířili do Tísku. A dařilo se nám. Soutěž Mladý ochránce přírody,
v níž mezi sebou bojují tříčlenné týmy, byla rozdělená do tří kategorií.
V nejmladší kategorii určené pro předškoláky, prvňáky a žáky 2. třídy vyhráli
naše budoucí naděje Martin a Štěpán Škařupovi (Petřkovice) s Vojtou
Kolenovským (St. Lhota). V kategorii 3.-5. tříd zvítězilo dívčí trio ve složení
Natálie Pavlíková, Eliška Grygaříková a Barbora Stodůlková z Perné, rovněž
členky našeho mysliveckého kroužku. Mezi žáky druhého stupně vybojovali
stříbro Nela Škařupová (Petřkovice), Nela Nasswetterová (Hůrka) a David Hub
(Janovice). Zlatá srnčí trofej, to je soutěž pro „odborníky“. I takové mezi sebou
máme. V kategorii 6.-9.třída byla podruhé stříbrná Nela Nasswetterová. Natálie
Pavlíková svou kategorii pro žáky 3.-5. třídy vyhrála a zúčastnila se národního
finále, které se konalo v Dolním Bušínově u Šumperka.
Soutěže Mladý ochránce přírody a Zlatá srnčí trofej v Tísku ukázaly, že si
myslivecký kroužek z Janovic stále drží svou vysokou úroveň. Je to díky tomu,
že se stále rozrůstá nejen členská základna, ale také tým vedoucích, který se
obětavě práci s dětmi věnuje. Díky zaslouží především šéf kroužku Bohuslav
Furmánek a Martin Pavlík. Gratulujeme k úspěchům a přejeme hodně elánu.
Radka Demová
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Stejně jako vloni, až nyní, v této prázdninové době, se nejlépe bilancuje uplynulé
období školního roku 2017/2018, a to proto, že ještě i měsíc červen byl naplněný
aktivitami. Dovolte mi poohlédnout se za tím minulým školním rokem a malinko
povzpomínat. Podařilo se nám založit spolek, vytvořit aktivní výbor. Pěkně
fungovaly webové stránky: www.cvrcci-staryjicin.cz, podívejte se :o). Děti
zpívaly ve dvou odděleních (děti menší: 1. – 2. třída) a děti starší (od 3. třídy
výše). Začali jsme se pravidelně scházet také s dospělými, byl to velmi příjemný
a naplněný čas setkávání a pozpívání. Zkoušelo se, zkoušelo, pak přišly
příležitosti zazpívat si před veřejností. A kde všude? Nacvičili jsme muzikál
Neobyčejná noc, zpívali jsme Na Starém Jičíně i ve Vidči, při adventu na náměstí
v Novém Jičíně, na Sousedském jarmarku v Polouvsí, účastnili se krajské soutěže
pěveckých sborů v Orlové (tam jsme získali Zvláštní cenu poroty za hlasovou
výchovu s dětským sborem). Na této soutěži jsme byli za Moravskoslezský kraj
nominováni k postupu do Celostátní přehlídky školních pěveckých sborů
v Uničově (na této přehlídce jsme obdrželi Zvláštní cenu poroty za příkladnou
práci sboru na základní škole). Velkým zážitkem bylo zpívání s Pavlem Helanem
ve Valašském Meziříčí, Noc kostelů na Starém Jičíně, zpívání při 1. svatém
přijímání našich kamarádů, prima byl výlet a zpívání v Luhačovicích na Festivalu
Cantate Luhačovice. Stihli jsme i něco víc než zpívat? Ano! Víkendové
soustředění v Krhové, spojené s bowlingem i návštěvou plaveckého bazénu, jako
posluchači navštívit koncert gymnaziálního sboru a rozloučit se při „grilovačce“
v Janovicích. Velice ráda bych poděkovala Janě Bezděkové, která nás vždy
trpělivě doprovázela a podporovala hrou na klavír, paní učitelce Ladě Ocáskové,
která veškeré akce pečlivě dokumentovala na krásných fotografiích, paní učitelce
Janě Šarmanové za správu webových stránek. Ráda bych poděkovala rodičům za
velkou podporu a ochotu kdykoliv pomoci. Velké poděkování patří také obci
Starý Jičín za její finanční podporu, organizaci Orel a Pavlu Vahalíkovi (za
možnost zpívat na festivalu v Luhačovicích) a zvláště vedení Základní školy Starý
Jičín i SRDPŠ nejen za finanční pomoc při organizování akcí, ale také za zájem a
společnou radost z toho, že ve škole se nám dobře zpívá. Děkujeme! Jaký bude
rok příští se uvidí a také uslyší. Je to otázka. Každopádně - na nové zpěváčky i
zpěváky veškerého věku se těším!
No, bylo toho dost a bylo třeba pořádně si odpočinout. Ve školním roce bylo
zpívání hodně, teď jezdíme hodně na kole. Odpočívám, ale VŠUDE slyším cvrčky
:o). Krásný zbytek prázdnin.
Žaneta Bezděková
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K U L T U R A A S P O R T V H E Ř M A N I C Í CH
Významnou událostí je stavba víceúčelového hřiště. Rada obce a
Zastupitelstvo vyslyšeli dlouhodobý požadavek Osadního výboru Heřmanic. Toto
nové, víceúčelové hřiště, spolu s pétanquovým a dětským hřištěm, tvoří sportovní
miniareál v příjemném prostředí. Zázemí má v přilehlé budově pohostinství.
Přímo z hřiště je přístupná místnost pro sportovní pomůcky, WC je v objektu.
Projekt zpracoval Ing. Petřkovský. Překážející, stará, rozpraskaná a více než 25
let nepoužívaná taneční plocha byla odstraněna.
Konstrukce hřiště je zvolena tak, aby bylo možné na stávající šotolinový
povrch položit povrch pevný a bezúdržbový. Na asfaltový nebo betonový povrch
se bohužel nenašlo dost investičních prostředků, a proto občané chápou tento stav
jako 1. etapu výstavby. Položení pevného povrchu ve 2. etapě (až se v rozpočtu
prostředky najdou) umožní provozovat další malé sporty (a využívat plochu
případně i jako taneční).
Nyní, i při umělém osvětlení, lze hrát na hřišti volejbal, nohejbal, fotbálek,
vybíjenou, nebo crossminton (obdoba badmintonu, hraného venku bez sítě). V
zimě je zde možné vytvořit ledovou plochu a bruslit. S jistým omezením zde
mohou hrát děti hokej.
Občané Heřmanic se dočkali hřiště, jehož zřízení po šest let na veřejných
schůzích požadovali. Pro jeho potřebnost se vyslovili také ve dvou anketách, v té
poslední se pro vyjádřilo 66%! Dospělí, ale zejména děti, zde budou moci aktivně
trávit volný čas. Bude velmi záležet na rodičích, jak a kam budou děti směrovat.
Jak už to bývá, našli se i zde jedinci, kteří z nepochopitelných důvodů trousí
poznámky o zbytečnosti této investice. Snad časem i oni pochopí, že je přínosnější
aktivně vytvářet podmínky pro smysluplné vyžití volného času mládeže, než jen
být dlouhá léta pasívními a nadávat na to, že v čekárně dělají nepořádek.
Slavnostní předání víceúčelového hřiště do užívání bylo naplánováno na 25.
srpna.
2. června spolek Heřman uspořádal zájezd na hrad Bouzov, do jeskyní
v Javoříčku a na Svatý Kopeček u Olomouce. Zde si mohli účastníci zvolit vlastní
program, navštívit lanové centrum pro děti i dospělé, zajít do ZOO, nebo si
prohlédnout poutní areál a baziliku. Zájezdu se účastnili i občané Dubu a
Starojické Lhoty.
7. července uspořádal předseda spolku Heřman na svém hřišti turnaj v
modifikovaném crossmintonu (dříve speed badmintonu), kterého se účastnilo 5
dvojic. Zvítězili „Drsňáci“ - Pavel Dorazil s Radkem Postem.
V pátek 27. července se konala pouť ke sv. Anně.
V úterý 7. srpna - Putování přírodou. Skupina dospělých s dětmi si vyšla z
Heřmanic na Vysokou, kde jim zasvěcený výklad k místním památkám podal pan

Ing. Antonín Horák st., donedávna Vysocký kronikář. Na závěr, z důvodu
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zákazu rozdělávání ohňů v přírodě, došlo na opékáním špekáčků v zahradním
krbu u Horáků - přátel na Vysoké.
Další plánované akce (dětský den, letní pétanquový turnaj a místní pétanquový
přebor) byly zrušeny nebo odloženy z bezpečnostních důvodu - stavebních prací
na hřišti.
Zveme na příští, dnes už tradičně v Heřmanicích pořádané akce:
a)
22. 09. Drakiáda s modeláři.
b)
22. 10. Pétanquový turnaj o Hodový císařský pohár.
c)
24. 11. Sportovní odpoledne.
Antonín Dorazil – předseda OsV

Konec června – to je pro všechny děti ze školních lavic krásné období, kdy
se všechny těší na prázdniny. Pro děti, které usedají také do lavic kostelních,
ale tento čas znamená jeden „bonus“ navíc. Po poslední dětské mši svaté ve
školním roce, byly všechny děti i s rodiči a prarodiči, pozváni našim
duchovním otcem P. Petrem k tradiční farní opékačce na farní zahradě. Díky
laskavosti otce Petra dostaly děti malé dárky a my, ostatní, jsme se mohli
sdílet, radovat, bavit a hodovat. Počasí bylo opět vymodlené, takže dětské
radovánky a hry ukončila až tma. Na příští opékačku zveme také vás, kteří
jste zatím s námi na farní zahradě nebyli. Těšíme se na vás ☺
Začíná doba poutí. Letos, v neděli 5. srpna jsme si připomněli 70 let od
vysvěcení kapličky, zasvěcené P. Marii Hostýnské u oční studánky. K této
připomínce uvádíme pár historických dat z kronik místních občanů:
„V roce 1946 vybudoval na svůj náklad z vděčnosti za uzdravení v blízkosti
jeskyně Lurdské ve Svinci pěknou kapličku k úctě P. Marie Hostýnské p.
Antonín Jakůbek, obchodník z Loučky. Jest postavena na vydatném zemním
pramenu a místo (voda) jest i pro svou léčivou vlastnost vody pojmenováno
„Oční studánka. Do kapličky u Oční studánky byla zakoupena socha Panny
Marie Hostýnské, která byla při svěcení nesena na nosítkách družičkami za
velké účasti lidí a umístěna nad oltářem v kapličce. Svěcení a projev v roce
1948 provedl starojický farář a děkan P. František Janík.“
Týden po pouti u oční studánky následuje pouť v Petřkovicích, kde jsme
letos oslavili 130 let od vysvěcení jeskyně P. Marie Lurdské.
„V roce 1858 se zjevila Panna Maria dívce Bernadetě v jihofrancouzských
Lurdech. Místo se stalo brzo cílem mnoha poutníků z celého světa. V roce
1886 navštívil Lurdy i novojičínský občan Johann Stieber. Zde učinil slib
vystavět u nás 3 jeskyně, zasvěcené P. Marii z Lurd. V roce 1888 tak byla
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vystavěna jeskyně s šestnácti schody a sochou v Petřkovicích „ v hoře“.
Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 15. 8. 1888.“ Od té doby se zde
každoročně koná pouť se mší svatou, doprovázená dechovou hudbou.
Velikou vděčnost vyjadřujeme všem, kteří se o tato poutní místa starají a
udržují jejich krásu a odkaz předků příštím generacím.
Podrobnější informace o těchto poutních místech, včetně fotografií a
výpisech z kronik naleznete na webových stránkách farnosti:
www.farnostsj.wz.cz
S farností úzce spolupracuje křesťanská organizace OREL.
Co nás společně čeká?
V neděli 2. 9. při mši svaté v 7.45 žehnání aktovek
V sobotu 8. 9. odjíždíme na poutní zájezd na Velehrad, s návštěvou
Archeoskanzenu a Živé vody v Modré u Velehradu.
V sobotu 29. 9. 26. ročník běhu sv. Václava (viz plakátek)
V sobotu 27. 10. svátost biřmování s biskupem Mons. Mgr. M. Davidem
V sobotu 3.11. Charitní sbírka pro MOMENT - dobročinný Second Hand
V sobotu 17.11. Duchovní obnova pro manželské páry (Václav Čáp)
V neděli 25.11. Ukončení církevního roku - Církevní silvestr
Pavel Vahalík

PŘEHLED

HODŮ V

O B CI

Přehled hodů v obci Starý Jičín v roce 2018:
Místo:
Janovice
Starý Jičín
Vlčnov
Petřkovice
Jičina
Palačov

Datum:
neděle 2.9.
neděle 30.9.
neděle 28.10.
neděle 4.11.
neděle 11.11.
neděle 18. 11.

hody
hody
hody
hody
hody
hody
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co
s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž
nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při
rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do
popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale
klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak
v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární
zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla - výběr
moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve
sběrném dvoře ve Vlčnově. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma
převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr
zářivek pro naši obec Starý Jičín zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu
část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci
nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí
až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme
k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách
společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz
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Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
v sobotu 1. září 2018 od 12:30 hodin
v prostorách hasičárny ve Vlčnově.
Připravili jsme pro Vás: zvěřinové hody, střelbu ze vzduchovky,
skákací hrad pro děti, ruské kuželky, kolo štěstí.
Koncert dechovky Starojičané . Hudební doprovod až do večera.
Na Vaši účast se těší myslivci.

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu s Českým svazem včelařů a Mateřskými školami Starojicka
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA JUBILEJNÍ

30. PODZIMNÍ VÝSTAVU
Výstava se bude konat ve Starém Jičíně
v sále Kulturního domu (na náměstí)
ve dnech 27.10. až 29.10. 2018
Spolek Starojická historická společnost pořádá
sobota 27.10. 2018 …......... od 8:00 do 18:00 hodin
neděle
28.10. 2018 …..........
od 8:00 do(Starojické
18:00 hodinhody).
24.9.2017
SVATOVÁCLAVSKÝ
JARMARK
pondělí 29.10.2018 ……….. od 8:00 do 12:00 hodin ..... pro školy.
Jako vždy s průvodem svatého Václava na koni a jarmarečními
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy, svými výrobky,
stánky. Podrobný program s časovým harmonogramem bude
nebo výpěstky, prosím, přineste je v pátek 26.10.2018 v době od 9:00 do
zveřejněn na plakátech.
16:00 hodin do sálu Kulturního domu ve Starém Jičíně. V případě zájmu
o větší výstavní plochu, prosím, spojte se s panem Václavem Jakůbkem,
nebo Ing. Karlem Konečným, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.
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Sbor dobrovolných hasičů JANOVICE
Vás srdečně zve:
Sobota 1. září 2018 Hodová zábava od 20:00 hodin
Hraje kapela KANON.
Hostinec na Větřáku.
Neděle 2. září 2018 Tradiční fotbalové derby od 13:30 hodin
Svobodní : Ženatí
Fotbalové hřiště.

V. ročník NOČNÍ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU
mužů, žen a veteránů
Pátek 7. září 2018 od 20:30 hodin na fotbalovém hřišti.
Pestré občerstvení – jídlo a pití zajištěno.

SDH Petřkovice u Starého Jičína
Sbor dobrovolných hasičů v PETŘKOVICÍCH
si Vás dovoluje pozvat na HODOVOU DISKOTÉKU
Datum konání: 2.11.2018 od 20:00 hodin
Místo konání: Kulturní dům v Petřkovicích
Srdečně zvou hasiči z Petřkovic.

VLČNOVSKÉ HODY
Dne 26.10.2018 v 18 00 hod se uskuteční tradiční posezení
v hasičárně u kvasnicového piva.
Srdečně zveme občany Vlčnova a také všechny spoluobčany z okolí.
Těšíme se na hojnou účast. SDH Starý Jičín - Vlčnov
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VESNICKÉ MUZEUM U POLZERŮ - Starý Jičín
1.8. - 30.9. 2018 - Modely hradů a zámků - výstava
15.8. - 28.10. 2018 - Staré mapy Čech, Moravy a Slezska - výstava
30.9. 2018 - Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí
ve St. Jičíně s průvodem a doprovodným programem
1.12. 2018 - 6.1. 2019 - Vánoce v lidových zvycích a betlémy - výstava

Celoročně - stálá expozice z historie hradu a obce
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ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH
DOKLADŮ PŘINÁŠEJÍ RYCHLOST A POHODLÍ
Všem občanům, kteří si od pondělí 2. července
2018 žádají o nový občanský průkaz, je vydáván
pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „OP“).
Občané nad 15 let se budou moci rozhodnout, zda čip aktivují či nikoliv, což
mohou učinit v celé době platnosti OP. Děti do 15 let nebudou mít aktivovaný čip
automaticky. Díky čipu v OP si v budoucnu bude moci občan více a více svých
záležitostí vyřizovat z domova. Nově při podání žádosti o nový občanský průkaz
nebo cestovní doklad (dále jen „CD“) bude moci občan uvést telefonní číslo či email pro účely zaslání informace o možnosti převzetí vyhotoveného OP nebo CD.
Rozšiřují se také možnosti ve lhůtách pro vydání OP či CD. Kromě klasické lhůty
(do 30 dnů) bude moci občan požádat o vydání OP a CD ve zkrácené lhůtě, a to
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. V souvislosti s tím
se samozřejmě změny týkající se zkrácených lhůt dotknou i výší správních
poplatků.
Žádost o občanský průkaz nebo cestovní doklad můžete podat u obecního úřadu
s rozšířenou působnosti, v naší obci se jedná o Městský úřad v Novém Jičíně.
Nově bude moci občan podat žádost o vydání OP či CD nebo jej převzít i u
Ministerstva vnitra ČR, ale pouze u OP či CD vydaných do 24 hodin nebo do 5
pracovních dnů.
Více informací naleznete na www. mvcr.cz
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz

ÚSTŘEDNA:

556 752 581 podatelna@stary-jicin.cz

starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta
556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar
klimpar@stary-jicin.cz
hospodářsko-správní odbor
Marie Štecová
556 785 155
Radka Dubcová 556 785 150

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:15
Pečovatelský dům
Starý Jičín - Vlčnov 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75

účtárna
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz

tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz

matrika, evidence obyvatel, 556 785 152, 605 491 416
podatelna, CzechPoint
Zuzana Segeťová Rosová
segetovarosova@stary-jicin.cz

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

*********************************************

Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64

v Technické služby:

556 785 153
vedoucí technických služeb
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867 vahala@stary-jicin.cz

správa hřbitova, pokladna obce: 556 785 153
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

v Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák

556 785 158
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz

v Hasiči Starý Jičín – velitel
Bc. Radim Sudolský, DiS.

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 733 717 590

msstarojickalhota@seznam.cz

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.cz

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
www.hradstaryjicin.cz

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31, IČ: 298425, Kontakt:
tel.:+420 556 785 152, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Zpracovala:
Zuzana Segeťová Rosová, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: 2018, Číslo: 03/2018,
Náklad: 1200 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 15.11.2018 ve 12:00
hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Neprošlo
jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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38. sraz Lhot a Lehot.
Článek na straně 27.

Přivesnický tábor na
Jičině, tentokrát na téma
„Stroj času“.
Článek na straně 30.

Krásné 4. místo
v celorepublikové soutěži
v házené vybojovaly
Zuzka Hrňová, Barča
Losertová, Blaženka Orlitová,
Markéta Bělíčková, Štěpánka
Dubcová, Sára Pituchová,
Sandra Hubová, Melánie
Preisslerová, Klára Čekalová
a Eliška Randýsková. Str. 18.
Co je doma,
to se počítá.

Naše družstvo z Vlčnova, posílené
o živého maskota, skončilo
na 2. místě v turnaji útěchy.
Článek na straně 33 -34.

