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Nové víceúčelové hřiště v Heřmanicích, spolu s dětským a pétanquovým hřištěm,
tvoří kompaktní sportovní miniareál. Více v článku na straně 24 – 25.

Turisté ze Starojické Lhoty vyrazili na 30 . jubilejní zájezd do italských Dolomit.
Vrátili se plní nových zážitků. Více se dočtete v článku na straně 20 - 21.
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Usnesení ze 22. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 19.09.2018:
22. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
22.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatelé zápisu MUDr.
Josefa Zábranského a p. Bc. Rudolfa Kalíška.
22.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 22.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 19.09.2018.
22.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 11.7.2018 do 5.9.2018.
Finanční záležitosti
22.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4.,5. a 6.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2018.
22.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání nákladů
k 31.08.2018.
Organizační záležitosti
22.6. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí stav
rozpracovaných investičních akcí a úkolů.
22.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zhodnocení volebního období r.
2014-2018.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Usnesení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva
USNESENÍ
obce
Starý
Jičín
konaného dne 31.10.2018:
1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
1.1.

Určuje vedením ustavujícího zasedání zastupitelstva p. Antonína

Dorazila.
1.2.

Určuje ověřovatelé zápisu p. Ladislava Rýpara a Bc. Rudolfa Kalíška.
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1.3.

Schvaluje program jednání ustavujícího zasedání.

1.4.

Schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání.

1.5.

Schvaluje volební řád ustavujícího zasedání.
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1.6. Schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady
veřejným hlasováním.
1.7.

Schvaluje volební komisi pro ustavující zasedání v tomto složení:
Předseda: Eva Vahalíková
Členové: Martin Pavlík a Adam Horák

1.8.

Schvaluje mandátovou komisi pro ustavující zasedání v tomto složení:
Předseda: Ing. Tomáš Kovařčík
Členové: Ladislav Rýpar a Alois Pospěch

1.9.

Ověřuje podle § 69 odst. 1) platnost volby členů Zastupitelstva obce Starý

Jičín:
Jmenný seznam členů
Dorazil Antonín
Holeňa Pavel, Ing.
Horák Adam
Hrnčíř Rudolf, Ing.
Kalíšek Rudolf, Bc.
Klimpar Miroslav, Ing.
Kovařčík Tomáš, Ing.
Pavlík Martin
Pecháček Martin
Pospěch Alois
Prašivka Alan
Rybář Josef, MUDr.
Rýpar Ladislav
Segeťa František
Vahalíková Eva

volební strana
NK „Za rozvoj Starojicka“
NK „Za rozvoj Starojicka“
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
NK „Za rozvoj Starojicka“
NK „Za rozvoj Starojicka“
NK „Za rozvoj Starojicka“
Sdružení PS a NK„Za Starojicko“KSČM
a NK
ČSSD
NK „Za rozvoj Starojicka“
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD

1.10. Schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
1.11. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích zastupitelstvo obce
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určuje, že
• pro výkon funkce starosty obce Starý Jičín bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn,
• pro výkon funkce místostarosty obce Starý Jičín bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
1.12. Volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
• do funkce uvolněného starosty

Ing. Rudolfa Hrnčíře

• do funkce uvolněného místostarosty Ing. Miroslava Klimpara
• do funkce člena rady obce (radní)

Ing. Pavla Holeňu
Martina Pecháčka
MUDr. Josefa Rybáře

1.13. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a §119 zákona o obcích zřizuje
finanční a kontrolní výbor, stanoví počet členů a volí předsedu podle § 84
odst. 2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
• Finanční výbor (v počtu 3)

předseda: Bc. Rudolf Kalíšek
člen:
František Segeťa
Ing. Martin Konečný

• Kontrolní výbor (v počtu 3)

předseda: Adam Horák
člen:
Ing. Tomáš Kovařčík
Marian Kachel

pro volební období 2018 – 2022.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
č. 2 proběhne ve středu 12. prosince 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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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
PROSINEC 2018 až ÚNOR 2019 oslavíte své významné životní
jubileum, popřál co nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Janíček Ludvík, Vlčnov
Frydrychová Pavla, Starý Jičín
Slavík Emil, Jičina
Škrabáková Marie, St.Lhota
Pavlík Miloslav, St.Lhota
Horáková Marie, Janovice
Valenta Jiří, Vlčnov
Manová Pavla, St. Lhota
Vavřínová Anežka, St.Lhota
Kapusta Ladislav, Starý Jičín
Bezděk Josef, Petřkovice
Škrabák Petr, St.Lhota

Segeťa Milan, Vlčnov
Holeňa Josef, Petřkovice
Ulrychová Marcela, Vlčnov
Glogarová Ludmila, Vlčnov
Janyšková Milada, Starý Jičín
David Antonín, Palačov
Fonš Verner, Starý Jičín
Krutílková Anastazie, Janovice
Pavlíková Božena, St.Lhota
Piačková Miloslava, Vlčnov
Pospěchová Jarmila, St. Jičín

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel ( Zuzana Segeťová
Rosová), tel. 556 785 152, e-mail: segetovarosova@stary-jicin.cz .

VZPOMÍNKA
Dne 28. listopadu 2018
uběhlo 10. let od úmrtí
mého manžela, našeho
tatínka a dědečka
pana Svatoslava Vahalíka
ze Starého Jičína,
Za vše dobré s láskou a úctou
vzpomíná manželka a dcery
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 9.10.2018 bylo přivítáno 7 holčiček a 6 chlapců,
celkem 13 dětí narozených do naší obce v období březen až
srpen 2018. Své krátké kulturní vystoupení předvedly děti
z Mateřské školy Starý Jičín, v doprovodu paní učitelky Karly
Lušovské. Maminky dostaly od pana starosty kytičku, tatínci
si převzali dárek pro jejich děťátko – fotoalbum a brožurku „Knížečka o
mně“, společně se vyfotografovali a s úsměvem rozloučili. Fotografie
naleznete na poslední straně zpravodaje.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

Sdružení nezávislých kandidátů „ZA ROZVOJ STAROJICKA“
Poděkování a výzva občanům
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaše hlasy a přízeň, kterou jste
projevili našemu sdružení při letošních komunálních volbách. Projevené
důvěry si velmi vážíme a zároveň si uvědomujeme náš závazek vůči celé obci.
V rámci povolebních vyjednávání jsme se společně v rámci našeho sdružení
rozhodli podpořit stávající vedení obce, ve které máme důvěru, a obsadit našimi
zastupiteli zbývající 3 místa v radě obce. Plně bychom chtěli v nastávajícím
čtyřletém období dostát heslu z našeho volebního letáku, a to
„Chceme spolupracovat, ne soupeřit!“.
Dovolujeme si tímto vyzvat i vás, ať už jste nás volili či nikoliv, k tvůrčí
spolupráci. V rámci naší snahy o co nejvíce otevřenou komunikaci, budou na
webových stránkách obce a popř. i v dalších tištěných materiálech u jmen
zastupitelů našeho sdružení uvedeny i kontaktní e-mailové adresy. V případě, že
budete mít pocit, že váš podnět, názor či připomínku bude vhodné adresovat
k řešení či k vyjádření některému z našich zastupitelů, nebojte se nám to napsat.
Za nás všechny můžeme slíbit, že nic z takto obdrženého nenecháme bez
odpovědi nebo adekvátní reakce. Na druhou stranu slíbit, že se vždy všechno
splní, ale opravdu nemůžeme. Děkujeme vám.
Zvolení zastupitelé za Sdružení nezávislých kandidátů
„ZA ROZVOJ STAROJICKA“:
Martin Pecháček, e-mail: martinpechacek@seznam.cz
Ing. Tomáš Kovařčík, e-mail: kovarcik.tomas@centrum.cz
Antonín Dorazil, e-mail: tonydor@seznam.cz
Ing. Pavel Holeňa, e-mail: holena.pavel@seznam.cz
MUDr. Josef Rybář, e-mail: marianna.rybarova@email.cz
Martin Pavlík, e-mail: martinpavlik@starojickalhota.cz
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OBŘADNÍ TERMÍNY V ROCE
OBŘADNÍ TERMÍNY:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

19.01.2019
02.02.2019
30.03.2019
13.04.2019
25.05.2019
22.06.2019
13.07.2019
10.08.2019
21.09.2019
19.10.2019
09.11.2019
není určen obřadní den

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Duben
úterý 16.04.2019 v 15:00
Říjen
úterý 15.10.2019 v 15:00
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2019

Pro konání občanských
svatebních obřadů (případně
výročí svateb) jsou stanoveny
termíny, které lze zamluvit na
matrice Obecního úřadu Starý
Jičín – Zuzana Segeťová Rosová
(tel. 556 785 152, 605 491 416,
segetovarosova@stary-jicin.cz).
Úředně určenou místností je
obřadní síň radnice Obce Starý
Jičín s kapacitou 36 míst k sezení.
Svatební obřady, konané
v obřadní síni a v určené
oddávací dny nejsou
zpoplatněny.

Svatební obřady se konají v určenou sobotu v době od 08:00 – 13:00 hodin.
Na základě dohody a za správní poplatek lze i mimo úředně stanovenou dobu.
V případě uzavření sňatku mimo schválené obřadní dny, či na jiném vhodném
místě např. na Hradě Starý Jičín, je zákonem stanoven správní poplatek ve výši
1.000,- Kč.
Svatební obřady konané na Hradě Starý Jičín popř. na jiném vhodném místě,
konané venku, se z důvodu nepředvídatelnosti počasí konají pouze v období
od 1. května 2019 do 30. září 2019.
UPOZORŇUJEME, že v případě nepříznivého počasí se obřad uskuteční
v obřadní síni obecního úřadu.
Poplatky za svatební obřad:
• 0,- Kč za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz. tabulka)
od 8:00 do 13:00 hodin.
• 1.000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo obřadní dny, na jiném vhodném
místě, v jiný čas.
Správní poplatky se hradí při sepisování dotazníku k uzavření sňatku, popř. na
účet obce.
Obřadní termíny byly schváleny Radou obce č. 1 dne 14.11.2018.

Zuzana Segeťová Rosová, matrikářka

Starojický zpravodaj č. 04/2018

9

Sociální služby Starý Jičín (SOSsj)
Den otevřených dveří
V úterý 9. října proběhl v Sociálních službách Starý Jičín Den otevřených dveří.
V době od 9.00 do 18.00 byla možnost prohlédnout si prostory Pečovatelského
domu STJ a získat informace o poskytování terénní sociální služby – pečovatelské
služby. Děkujeme za Váš zájem a návštěvu, a jestliže jste měli v plánu přijít a
nevyšlo Vám to, můžete se samozřejmě u nás kdykoliv zastavit – ve všední dny
v době od 7.00 do 16.00 hodin, nejlépe po domluvě (telefonicky, e-mailem).
Jelikož poskytujeme terénní službu – nemusíme být přítomni. Kontakt: mobil
737 393 017, e-mail cerna@stary-jicin.cz.
Pozvání
Rádi bychom Vás pozvali na naše pravidelná setkávání v novém „Klubu Šikovné ruce“. Budeme se scházet každé první úterý od 14.30 do …. (konec
neomezen), v Pečovatelské domě Starý Jičín: 1.poschodí, společenská místnost,
zvonek sociální služby nebo pečovatelská služba. Pokud je Vaším „koníčkem“
jakákoliv ruční práce: šití, vyšívání, háčkování, pletení, práce s korálky nebo
drátky, pedig nebo papírové pletení ozdob, keramika, papírové ozdoby –
vystřihování/skládání, řezbářství a jiné výrobky dekorací (květinové, kamínkové
…) – můžeme společně nejen pracovat, ale také si předat zkušenosti, nápady.
Naučit, ukázat nebo také jen tak si posedět u kávy/čaje, povídat si a podpořit „ty
naše šikovné ruce“.
Možná jste ještě prozatím s žádnou „ruční prací“ nezačali a nevíte, jak na to - „co
by mě tak asi bavilo“? Každopádně se na Vás těšíme, žádné vstupné nebo zápisné
se neplatí, věk neomezen – výsledkem bude radost z krásných výrobků nebo jen
z příjemného posezení a pobytu tam, kde Vás nejen rádi uvidí, poděkují Vaší
radě/zkušenosti/podpoře, ale hlavně kde si „odpočinete v klidném prostředí,
nabitém kreativitou a radostí“.
Pokud budete potřebovat jakoukoliv upřesňující informaci, můžete se obrátit na
kontakty: mobil 739 393 017, e-mail cerna@stary-jicin.cz.
Naše dosavadní aktivity:
✓ První pátek v měsíci – mše svatá, 9.00 hodin, (může přijít kdokoliv);
✓ První úterý v měsíci – Klub šikovných rukou, 14.30 hodin, (rovněž pro
každého zájemce);
✓ Besídky pro uživatele/klienty pečovatelské služby a nájemce
Pečovatelského domu (vánoční, velikonoční, Den matek, pravidelné
setkávání v „Kavárničce“ – s kávou/čajem a nějakou tou mňamkou a jiné
tematické setkávání – letos například u vzpomínkových fotografií Starého
Jičína nebo společný výlet na náš „starojický kopec s hradem“).
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Vánoční přání
Nakonec Vám, našim milým klientům/uživatelům pečovatelské
služby, nájemcům Pečovatelského domu STJ, a také všem občanům Starého Jičína
přejeme krásné a šťastné prožití vánočních svátků se svými blízkými.
Do nadcházejícího Nového roku 2019 přejeme nejen zdraví, pohodu, spokojenost
– ale především spoustu radostí z každodenních maličkostí, které se podaří nejen
nám samotným, ale také z těch – které vykonáme pro druhé. Protože rozzářené,
šťastné oči a obyčejné děkuji, je tou největší odměnou a štěstím pro každého z nás.
Bc. Jana Černá

P R O M A J I T E L E M O T O R O V Ý CH V O Z I D E L
Žádáme majitele motorových vozidel, aby v zimním
období, v případě sněžení, neparkovali svá auta
na místních a účelových komunikacích obce a
v jejich těsné blízkosti. Technickými službami obce
bude prováděno plužení vozovky a hrozí poškození,
jak odstavených vozidel, tak i obecního majetku.
Tam, kde nebude možno provést bezpečnou údržbu, nebude plužení
komunikace, kvůli bezohledným majitelům odstavených vozidel provedeno.
DiS. Miloslav Vahala, vedoucí TS

O CH R A N A O V Z D U Š Í – U P O Z O R N Ě N Í
Několik let opakovaně vyzýváme občany, aby v kotlích na
tuhá paliva pálili jen vhodné palivo. Těžce zkoušené ovzduší
v naší obci žaluje, že občané tomu dosud neporozuměli nebo
doporučení, byť jsou podpořena lékařskými studiemi, zcela
ignorují.
Je všeobecně známo, kdo umí poslat do ovzduší pořádnou
dávku něčeho nedýchatelného a jsou lokality, kde je to opravdu velmi husté.
V zájmů zdraví našich občanů nezbývá než přikročit k dalším a teď už tvrdším
opatřením:
Zajistíme pravidelné kontroly, které zmapují aktuální znečišťovatele a bude
podán podnět na pověřený úřad (MěÚ v Novém Jičíně) k prověření kotle.
O dalším postupu budeme jednat také s Českou inspekcí životního prostředí.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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UPOZORNĚNÍ PRO
MAJITELE PSÍCH MILÁČKŮ
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a
opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru
pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší
obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky,
upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na
ochranu zvířat proti týráni. Kdo nezajisti zvíře proti úniku, porušuje zákon dle
§13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a
dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona přestupku. Za tento
přestupek lze dle téhož zákona odstavce 10, písmeno c) uložit pokutu do
výše 50 000Kč.
Majitelé těchto psů také porušuji obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 , kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství v obci
Starý Jičín.
Dále se dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
dopouští přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství. Za tento přestupek lze dle §47odstavce 2 tohoto zákona
uložit pokutu do 20 000Kč. Tyto přestupky řeší Městský úřad v Novém Jičíně,
který má na starosti přestupkovou agendu naší obce.
Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitele
těchto psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce
svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích, které nejsou
znečištěny výkaly těchto psů.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

ZMĚNA V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Dovolujeme si upozornit, že od 9.12.2018 dochází ke změně
nejen jízdních řádů, ale i změně dopravce. Těšit se můžete na
nové autobusy, které budou všechny nízkopodlažní. Zhruba od
3.12.2018 bude probíhat vyvěšování nových jízdních řádů na
označníky zastávek. Věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost. Pravidelné
odjezdy linek, na které jste zvyklí, se mohou od dosavadních lišit.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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Lípa ke stému výročí založení Československé republiky.
K oslavám 100. výročí založení republiky byla v předstihu na náměstí ve
Starém Jičíně zasazená lípa. Z důvodu dopravních podmínek a ochranných pásem
podzemních sítí, byla lípa umístěna u sv. Jana. Lípu zasadil a dodal zahradník p.
Josef Jež z Vlčnova a byla mu svěřena i do následné péče.
V neděli 28. října 2018, na mši v kostele sv. Václava, kterou celebroval otec
Petr, promlouval k lidem vzácný host a to otec Marcel z Košic – policejní kaplan
Slovenské republiky, takže se jednalo doslova o československou mši. Po
shromáždění občanů a hostů na náměstí u nově posazené lípy, zazněla
československá hymna, za což dík dechové hudbě Starojičané a hasič Jan Janyška
z Jičiny, položil k lípě kytici květů, jako poděkování a vzpomínku na dobu před
sto lety. U lípy držel čestnou stráž uniformovaný rakouskouherský voják p.
Dvorský a zástupce skautů, rovněž tak v uniformě, p. Kelnar z Heřmanic. Po
krátkém seznámení s děním na Starém Jičíně v oné historické době, pokračoval
průvod v doprovodu dechové hudby do Vlčnova, kde první zastavení bylo u kaple
Neposkvrněného početí P. Marie. K průvodu, po modlitbě, zde promlouval otec
Petr a nezapomněl se zmínit taktéž o Vlčnovských hodech, dal všem požehnání a
na závěr popřál vše dobré.
Následoval krátký přesun
k pomníku padlým první
světové války, kde opět
zazněla československá
hymna a hasič Miroslav
Janyška z Vlčnova zde
položil kytici květů, jako
poděkování a vzpomínku
všech občanů Starého
Jičína. Čestnou stráž zde drželi hasiči Radim Sudolský z Vlčnova a Petr Holub ze
Starého Jičína. Po krátkém projevu se vzpomínkou na padlé ve válce a historii
Vlčnova, byla akce ukončena příjemným překvapením, které připravil p. Antonín
Novák z Vlčnova, kdy v sychravém a deštivém počasí počastoval všechny
přítomné štamprlkou slivovičky.
Toliko v krátkosti z průběhů oslav stého výročí založení republiky. Co to
však znamenalo pro československý lid a pro evropské mocnosti a uspořádání
v Evropě vůbec, lze pochopit ze záznamů učitele a kronikáře na Starém Jičíně, p.
Emila Rudolfa Baara. Dovolte mi, v tomto dušičkovém čase, maličko odbočit a
věnovat výše jmenovanému tichou vzpomínku s poděkováním za to, co pro obec
vykonal, zvláště pak za precizní, citlivý a aktuální popis dění během první světové
války v kronikách obce. Celou tu euforickou dobu a zároveň přicházející dobu
vánočních svátků spojil v alegorii dětí, stojících před vánočním stromkem, pod
nímž je bohatá nadílka dárků, ostatně čtěte sami……..
Ing. Miroslav Klimpar, místostarosta
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Obnova interiéru kostela ve Starojické Lhotě
V neděli 28. října se ve Starojické Lhotě slavilo – farníci i četní hosté si
jednak připomněli státní svátek Dne vzniku samostatného československého
státu a zároveň prožili děkovnou mši u příležitosti 120. výročí posvěcení
kostela Srdce Panny Marie Královny. Zásluhou správců kostela a kostelní
rady, jakož i mnohých lhotských farníků, se zdejší kostel dočkal obnovy
interiéru.
Vyjádřením poděkování všem, kdo se
podíleli na obnově, vyvstala otázka, čím
je pro nás, pro farnost či obec, kostel? Pro
zdejší farníky i návštěvníky je nejen
místem zvoucím k modlitbě, ale nyní také
místem, kde lze vnímat krásu, zamyslet se
nad smyslem života či vzpomenout na své
zesnulé blízké. Obrazy s výjevy k tomu
bezpochyby vybízejí. Kostel tak ožil
nejen barvami, ale rovněž novými prvky
jako je hvězdná obloha nad oltářem.
Během dne si mohli účastníci prohlédnout
interiér kostela i jeho půdu a zvony.
Prohlédnout si co již bylo opraveno, i to,
co ještě na obnovu čeká. Následoval
koncert dětského pěveckého sboru Cvrčci
s následným příjemným přátelským
posezením a bohatým pohoštěním.
Radka Dubcová

POŠTA STARÝ JIČÍN
Po 7:30 – 9:45 13:45 – 16:00
Út 7:30 – 9:45 ---------------St 7:30 – 9:45 13:45 – 16:00
Čt 7:30 – 9:45 13:45 – 16:00
Pá 7:30 – 9:45 13:45 – 16:00

Starý Jičín č.p. 132
tel: 954274231
31.12. 7:30 – 9:45
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DOSPĚLÉ

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

Ordinační doba v
průběhu Vánoc:
27.12.2018
7:30 – 9:30
28.12.2018
31.12.2018
ordinace uzavřena.

MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz

Přijímáme
nové pacienty!
Registrace u praktického lékaře
pro dospělé je možná od 15 let.

Se sestřičkou Míšou Petřkovskou přejeme všem klidné a pohodové Vánoce,
mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v následujícím roce.
MUDr. Iveta Havlíková

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST – O Z N Á M E N Í
Dovoluji si oznámit rodičům dětských pacientů , že 30. listopadu 2018 bude
ukončen provoz ordinace pro děti a dorost na Starém Jičíně. Zdravotní péče
bude pro registrované pacienty nadále zajištěna MUDr. Hanou Kobsovou
v Novém Jičíně na Gregorově ulici 35 v tamních ordinačních hodinách.
Děkuji za pochopení.
MUDr. Hana Kobsová
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14:00 - 16:30
07:30 - 09:00
07:30 - 09:30
07:30 - 09:30
07:30 - 09:30

MUDr. Hana Kobsová
Gregorova 1753/45, Nový Jičín
tel. NJ: 556 701 224
mobil: 603 433 786
email: hana.kobsova@centrum.cz
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VÁNOC

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Starý Jičín bude v době od pátku
21.12.2018 do úterý 1.1.2019 pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude ve středu 19.12.2018.
První úřední den v roce 2019 připadá na středu 2.1.2019.

V případě HAVÁRIE VODOVODU VE SPRÁVĚ OBCE kontaktujte
vedoucího technických služeb - Dis. Miloslava Vahalu
na tel: 776 562 867.

V případě nutnosti VYŘÍZENÍ POHŘBU, týkající se obecních
hřbitovů ve Starém Jičíně, Starojické Lhotě a Palačově, kontaktujte
Dagmar Sochovou na tel: 602 143 704.

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2018 a 2019
➢ Poslední svoz popelnic a recyklačních pytlů v roce 2018
proběhne ve čtvrtek 20.12.2018.
➢ První svoz v roce 2019 se uskuteční ve čtvrtek
3.1.2019.
Separační dvůr ve Vlčnově bude otevřen v sobotu 22.12.2018
od 9:00 do 11:00 hodin.
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VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2019
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

3, 17, 31
14, 28
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20

Červenec: 4, 18
Srpen:
1, 15, 29
Září:
12, 26
Říjen:
10, 24
Listopad:
7, 21
Prosinec: 5, 19

VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SBĚREN TŘÍDĚNÉHO ODPADU
ODEVZDÁVEJTE NA OBECNÍ ÚŘAD
Prosíme občany, pokud ODEVZDÁVAJÍ STARÝ PAPÍR
či ŽELEZO DO SBĚREN V NOVÉM JIČÍNĚ, aby
předali VÁŽNÍ LÍSTKY na Obecní úřad Starý Jičín.
Čím více odpadů, který lze separovat, občané sesbírají, tím větší
odměnu získáme od společnosti EKO-KOM.
Odměna se započítává do kalkulace pro stanovení ceny
za odvoz a likvidaci tuhého domovního
odpadu pro následující rok.

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V zimním období - 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.
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Rok začne dobrým „tříkrálovým“ skutkem

Milí občané,
první víkend v novém roce můžete zase vyhlížet skupinku tradičních koledníků,
která však nepřichází s prázdnou. Až k vašim dveřím přinese poselství radosti a
nabídne požehnání. Družinka bude připomínat někdejší vzdělance z dálného
východu, které si tradičně připomínáme jako Tři krále. To oni tenkrát na základě
podivuhodných okolností a nebeských úkazů rozpoznali, že svět byl obohacen o
Člověka, který promění svět a neváhali putovat doslova „světa kraj“, aby ho
spatřili a obdarovali.
Tříkrálovou sbírku nemusíme představovat, protože jde o nejstarší a největší
dobrovolnickou akci v ČR. Protože starojicko a spádové obce jsou
v angažovanosti dobrovolníků příkladné, věříme, že koledníci stihnout navštívit
(téměř) všechny. A tak Vás opět prosíme o vlídné přijetí koledníků, kteří se
propůjčili, aby přišli jménem Charity k vašim dveřím prosit za ty, kteří si sami
pomoct neumí nebo nemohou.
Charita Nový Jičín se specializuje na služby o ty nejchudší: sociálně vyloučené,
které mimo společnost vyhnala závislost, nemoc, neutěšené rodinné zázemí či
nějaký „hřích“. Důvodů mohou být desítky, ale cestiček zpátky není mnoho.
Pomoct můžete tak, že svěříte do zapečetěných pokladen jakýkoliv obnos, který
bude použit na předem přísně stanovené účely. O záměrech letošní sbírky si
můžete přečíst na webu charitanj.cz.
Děti i dospělí, kteří by také chtěli sami sobě dokázat, že jsou „king“, mohou
kontaktovat koordinátorku paní Andersovou nebo napsat na email:
tks@charitanj.cz . Se všemi koledníky se potkáme v kině. Vstupenky dostanou
přes koordinátorku.
Markéta Brožová, koordinátor TKS
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Milí návštěvníci a přátelé hradu Starý Jičín.
Nadchází čas Vánoční, čas pohody, klidu relaxace a rozjímání. Kdy jindy, než o
Vánocích by si člověk měl udělat trošku času pro sebe a pro své nejbližší. Zkuste
i Vy před koncem roku taky trošku „přibrzdit“ a udělat si čas třeba na hezkou
procházku na hrad, kde jste možná nebyli už týdny, měsíce, nebo někteří možná i
roky. Vaši procházku můžete zakončit třeba posezením ve vyhřáté hradní
hospůdce u kafíčka, čaje, horké čokolády, nebo svařáčku.
O Vánočním čase pro Vás budeme mít
otevřeno:
Ale protože na hradě nejsou úplně standartní
podmínky, bude otevřeno pouze, pokud
nebude moc mrznout. Jinak nám všude
zamrzne voda a je po plánech ☺
Aktuální info o tom, zda je opravdu otevřeno
najdete na www.hradstaryjicin.cz
Jelikož pivovar Svijany slaví letos 20 let od
obnovení svého provozu, bude pro Vás připraven na Štědrý den a na Silvestra
sváteční 20°ležák, který však bude pouze v omezeném množství.
Těšíme se moc na Vaši návštěvu a na krásnou Vánoční atmosféru na hradě.
Arnošt Pokorný, kastelán

Fotbal FK Starý Jičín - Podzimní sezóna se vydařila
Podzimní sezónu jsme zakončili na prvním místě, což je pro nás trenéry, hráče a
určitě i fanoušky příjemný pohled. Nebylo to vždy jednoduché, ale během této
sezóny co trénujeme Starý Jičín, se opět začíná tvořit super parta, která funguje
nejenom na hřišti, ale i mimo něj. Což je pro nás trenéry hodně důležité. Vždy
chceme, aby se kluci fotbalem bavili jak na tréninku, tak i v zápasu a to je právě
to, co začíná být vidět. Na podzim jsme odehráli dobré zápasy, ale i špatné, ovšem
s dobrým koncem pro nás ☺. Takový je někdy fotbal, někdy je k výhře zapotřebí
i štěstí. Nyní hráče čeká zasloužená přestávka až do února, kdy začínáme zimní
přípravu, ve které bychom chtěli zapracovat a zlepšit věci, o kterých si myslíme,
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že nejsou úplně ideální. Tak abychom na jaře byli o něco lepší a silnější a mohli
našim divákům, kterým chceme za podporu moc poděkovat, předvádět útočný a
líbivý fotbal.
Hodnocení trenérů mužů Radka Kremla a Marka Kremla
FK Starý Jičín děkuje všem svým fanouškům, sponzorům a podporovatelům
našeho klubu za projevenou přízeň v roce 2018. Zároveň přeje všem hodně zdraví,
štěstí a pohody i v nastávajícím roce 2019.
Více informací o činnosti klubu na webových stránkách www.fotbalstaryjicin.cz
V sobotu 26.1.2019 ve 20:00 se uskuteční tradiční sportovní ples s bohatou
tombolou.
K poslechu a tanci hraje opět skupina James Band z Hradce Králové.
Za FK Starý Jičín Petr Zdražil, jednatel klubu

Turisté ze Starojické Lhoty – 30. jubilejní zájezd
Pro náš jubilejní 30. turistický zájezd jsme zvolili asi jedny z nejhezčích
evropských hor - italské Dolomity. A opravdu můžeme potvrdit, že jsou
skutečně asi nejkrásnější. Zájezd jsme uskutečnili v polovině září, kdy již
na jihu nepanují vysoké teploty, ale počasí přeje turistickým výletům. A
všechno nám vyšlo na sto procent. Po celou dobu zájezdu panovalo nádherné
slunečné počasí, které nám umožnilo absolvovat nejen celý naplánovaný
program, ale ještě jsme si dopřáli jako bonus výstup na jednu z mála
třítisícovek, které jsou dostupné bez horolezecké výbavy – Piz Boé.
Ubytování na zájezdu jsmeměli ve vesničce Rodeneck nedaleko Brixenu v
penzionu Moarhof, kde jsme si užívali nejen parádní koupání v bazénu, ale
hlavně úžasnou pohostinnost majitelů.
První den zájezdu jsme strávili ještě na pomezí Zillertalských Alp. Z
vesničky Vals jsme udělali okruh po hřebenech Peachenjochu přes osadu
Fanealm, kde jsme si prošli i naučnou stezku mléka. Výroba mléka a
mléčných produktů jsou hlavní obživou místních obyvatel už od pradávna a
pastviny lemují horské chodníky všude v celé oblasti Dolomit i ve výškách
kolem 2000 m n.m., kde už bychom krávy ani nečekali.
Druhý den jsme si už užívali pravé Dolomity. Absolvovali jsme překrásný
okruh kolem jezírek v oblasti horské skupiny Fanes Sennes. Další den jsme
vyrazili autobusem na prohlídku dolomitských sedel, tzv. Pass, a poté jsme
rovnou z Passa Gardena absolvovali výstup na Sass de Ciampac 2667 m a
dlouhý sestup do údolí do městečka Colfosco. I tady jsme si užívali kouzelné
rozhledy na všechny světové strany, kdy dohlednost byla víc než 100 km.
Viděli jsme nejen vrcholy Vysokých Taur i s Grossglocknerem, masiv
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Marmolady, ale i Zillertalské a Ötztallské Alpy. Sestup dolů byl sice pro
naše kolena trochu náročný, protože jsme překonali výškově víc než jeden
kilometr, ale stálo to opravdu za to. Největší zážitky nás ale teprve čekaly.
Předposlední den jsme jako bonus zařadili výstup na třítisícový vrchol Piz
Boé. Lanovkou z Passa Pordoi jsme vyjeli na vrchol Sass Pordoi a odtud se
vydali parádní cestou až na vrchol Piz Boé. Výstup absolvovali skoro
všichni účastníci zájezdu, protože takový zážitek jsme si opravdu nemohli
nechat ujít. A opravdu stál za to. Počasí bylo opět víc než luxusní, zažívali
jsme tady opět skutečné italské azzuro. Poslední den jsme ještě stihli okruh
kolem symbolů Dolomit - masivu Tre Cime i vykoupání v jezeře Misurina
a vydali se plní zážitků domů. Všichni jsme se shodli, že bychom se do
Dolomit chtěli znovu někdy vrátit. Už se těšíme.
Olga Pavlíková

SDH Starý Jičín boří hranice okrsku
Do letošní sezóny se s vervou pustily
oba týmy - hasičky i hasiči ze Starého
Jičína. Mezi prvními v tomto roce
odsoutěžili Hukovický hrb, kde muži
vybojovali 1. místo a stali se tak
černým koněm soutěže. I ženy si vedly
velice dobře, v Hukovicích ve své
kategorii dosáhly na 7. příčku.
Během sezóny se ženy zapojily do
tradičních okrskových soutěží, kde
dosahovaly zasloužených výsledků. V
celkové tabulce tým hasiček obsadil
příčku nejvyšší a vyhrál tak Starojický
okrsek!
Muži byli tento rok nováčky v sérii
soutěží Moravskoslezského poháru
(„MSP”), který je odlišný od typických
soutěží tím, že mužská kategorie
soutěží na 3B. Při této příležitosti se
sboru podařilo získat novou požární
stříkačku z dílny Radka Vinckera, která je postavena právě na 3B soutěže.
V polovině seriálu MSP se k mužům přidaly také ženy a společně tak uzavřeli
sérii. Muži se celkově umístili na 14. místě. Posledním velkým úspěchem byla
„Starostovská súťaž” ve slovenském Ihrišti (okr. Púchov, Slovensko), kde muži
obsadili 2. místo. Naše díky tedy patří SDH Bernartice n/O, SDH Jičina, SDH
Palačov a SDH Libhošť za spolupráci a výpomoc oběma týmům.
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V příštím roce se mladý tým hasičů a hasiček chce naplno věnovat
Moravskoslezskému poháru, ale také některým soutěžím prestižní Extraligy ČR
na území Moravskoslezského kraje.
Letošní sezóna tak znamenala první krok k větším soutěžím se špičkovými týmy.
Úspěchy by však nebyly možné bez podpory obce, Moravskoslezského kraje,
který nám poskytl dotaci na vybavení, ale i sponzorů: KOVOS Třečák s.r.o.,
Internova-CZ GmbH, spol. s.r.o.,
Brodesal s.r.o., Climano ZM s.r.o. a
MP Line s.r.o.
SDH Starý Jičín

Mladí hasiči
z Janovic na táboře
Poslední
týden
letních
prázdnin jsme s mladými
hasiči vyjeli na pěti denní
tábor do Ústřední hasičské
školy v Jánských Koupelích.
Po zabydlení jsme se rozdělili
do třech týmů - červení,
modří, fialoví. Mezi sebou
jsme soupeřili v nejrůznějších
vědomostních i sportovních
disciplínách.
Každé ráno začínalo rozcvičkou doprovázenou náročným celodenním
programem, který končil v pozdních večerních hodinách deskovými hrami a
rozdělením bodů daným týmům. Vysoutěžené body si mohly děti proměnit za
sladkosti, případně za nápovědu při orientačním běhu.
Děti si vyzkoušely ovládání loděk na řece Moravici, lezecký výcvik na místních
cvičných skalách, zúčastnily se exkurze do útrob vodní nádrže Kružberk,
nachodily mnoho kilometrů při orientačních pochodech, vyzkoušely si pohyb
v korunách stromů v lanovém centru. Při cestě zpět jsme poměřili síly při
závodech na motokárách.
Celkem se táboru zúčastnilo 21 dětí a 4 vedoucí. Tímto bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným za bezproblémový průběh. Poděkování patří také některým
členům výboru SDH Janovice za podporu.
www.hasicijanovice.cz

Jakub Vaculík - vedoucí mládeže
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Klub důchodců Starojicka v roce 2018
Sluníčko jen krátce svítí, dny se krátí, večery jsou dlouhé a v televizi nic
veselého a zábavného. Přes veškerý shon jsou středy pro naše členy zpestřením.
Druhé pololetí jsme zahájili na hodech ve Starojické Lhotě. Při dobrém jídle,
hudbě a pití odpoledne rychle uteklo. Další dobrota nás čekala v září na kurtech
ve Vlčnově v podobě makrel. Společné hody proběhly ve Vlčnově v klubovně
hasičů.
Nejenom dobré jídlo, ale také něco pro potěšení musí být, a tak jsme navštívili
divadlo v Olomouci a poslední středy v měsíci v kině pro důchodce v N. Jičíně
naši členové rádi shlédnou nabízené filmy
Další oblíbenou zábavou je bowling v Loučce – byli jsme 2x a pak zájezdy na
bazén do Hranic – také jsme byli 2x.
Náš oblíbený pán Dr. Hromádka nás potěšil návštěvou a s přednáškou v
kinosále. - úvaha ke 100 výročí republiky.
Když rok se blíží ke konci tak nás čekají již jen 2 zajímavé akce a to návštěva
Mikuláše s čertem při posledním posezení u živé hudby a ukončení v klubovně.
Vše má svůj čas a své kouzlo. Příprava jednotlivých akcí je náročná. Rovněž
posezení v klubovně potřebuje obsluhu. A že vše probíhá vždy bez problémů
můžeme děkovat členům klubu, kteří se ochotně zapojují.
Ale nejen členům klubu, ale všem přejeme příjemný a pohodový konec roku,
plný radostí a zdraví. V novém roce pak pevné zdraví, plnou náruč štěstí, pohody,
lásky a krásy.
V r. 2019 se těšíme na další setkávání každou středu v klubovně, nebo při větších
akcích:
05.12.2018 – Mikulášská nadílka v hasičárně ve Vlčnově
09.01.2019 – promítání vlastních akcí
16.01.2019 – cestopisná přednáška – Mokroš Petr – ETIOPIE
30.01.2019 – výroční členská schůze ve 14 hod. A pak posezení u živé hudby
13.02.2019 – promítání vlastních akcí
20.02.2019 – zájezd na bazén v Hranicích
27.02.2019 – návštěva kina květen v NJ.
Další informace o klubu a zejména fotky z akcí najdete na www: kdstarojicka.wz.cz.

Marie Segeťová
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Dění ve farnosti sv. Václava
Běh Sv. Václava - 26. ročník. V sobotu 29. září se sešlo
rekordní množství běžců (226) na 26. ročníku Běhu sv. Václava.
Vše se podařilo zvládnout díky velkému úsilí organizátorů, ale
také vás, kteří jste nám jakoukoliv službou pomohli (napekli buchty, uklidili před
kostelem, či dělali jinou neviditelnou práci). Za to vám patří velké poděkování a
upřímné Pán Bůh zaplať. Organizační tým běhu.
Co nás čeká? 15. prosince- Adventní duchovní obnova pro mládež, kterou povede
P. Jan Szkandera, spirituál AKS v Olomouci. Dne 15. prosince ve 14:00 hodin
navštíví naši farnost také Mons. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu
v ČR. K prodeji budou také dárky a předměty z prodejny Pastýř. Bližší informace
na webových stránkách farnosti: www.farnostsj.cz
Přehled Bohoslužeb o vánočních svátcích:
Pondělí 24. 12.
15:00 - dětská vánoční mše svatá
22:00 - vigilie slavnosti Narození páně - „půlnoční“
Úterý 25. 12.
7:45 - mše sv. - Slavnost Narození páně
Středa 26. 12.
7:45 - mše sv. - Svátek sv. Štěpána
Pátek 28. 12.
17:00 - mše sv.
Sobota 29. 12.
17:00 - mše sv. + od 18:00 - 22:00 - Tichá adorace
Neděle 30. 12.
7:45 - mše sv. - Svátek Svaté rodiny
Pondělí 31. 12.
16:00 - mše sv. - poděkování za uplynulý rok + statistiky
Úterý
1. 1.
7:45 - mše sv. - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Provoz Betléma v našem kostele. Milí občané, v našem kostele je ke shlédnutí
pohyblivý Betlém po každé mši svaté od Štědrého dne až do konce ledna, ale také
mimořádně od 25. 12. do 1. 1. 2018, v době od 15.00 do 16.30 hodin. Těšíme se
na vás i na vaše děti. Za farnost Starý Jičín Pavel Vahalík
OREL jednota Starý Jičín- Vlčnov
Náš spolek v roce 2018 čítal 53 členů. Akce, které jsme letos společně zvládli:
Postní duchovní obnova, Jarní tvořivá dílna pro maminky s dětmi, Dětský den,
Cyklopouť rodin na Sv. Hostýn, Poutní zájezd na Velehrad, Charitní sbírka pro
Moment a Charitu, Běh Svatého Václava, přednášky: Psychomotorický vývoj
dítěte a Pouť do Compostely s o. Petrem, Duchovní obnova pro manžely. Mimo
naše akce se naši členové zúčastnili také běhu Veřovská desítka a dalších akcí.
Do roku 2019 přejeme všem našim členům i občanům Starojicka hodně zdraví,
lásky a pokoje, to vše korunováno Božím požehnáním.
starosta Orla Starý Jičín - Vlčnov, Pavel Vahalík
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HEŘMANICE – kultura a sport
V sobotu 25. 8. 2018 se konalo slavnostní otevření víceúčelového
hřiště. Akci zahájil krátkým projevem starosta obce pan Ing. Rudolf Hrnčíř.
Předal hřiště do užívání a popřál občanům, aby si jej užili. Předseda OsV,
Ant. Dorazil, poděkoval starostovi a Radě obce za pochopení potřeb
zejména dětí a mládeže a jejich uspokojení.
Následovala sportovní část akce. Vítězem vyrovnaného volejbalového
turnaje „O pohár Heřmanic“ se stal tým Fulneku před týmy ze Starého Jičína
a Heřmanic. V pétanquovém turnaji „O zlatou pétanquovou kouli“ zvítězil
tým Polouvsí před týmy Heřmanic, Jeseníku n/O., Jičiny a Hranic.
Kulturní program byl zahájen vysazením „Stromu republiky“.
Doprovodily jej zpěvem národní hymny a oblíbené písně 1. prezidenta ČSR
- T. G. Masaryka členky souboru Ondrášek - Cecílie Hayward a Kristýna
Buchalová. Následovala vystoupení modelářů z Bernartic, N. Jičína a
Kopřivnice s drony, leteckou akrobacií a ukázkami jízd terénních
automobilů přes překážky. Zejména děti, ale i dospělé, zaujala vystoupení
kouzelníka a klauna s jeho Magic-show. Vystoupila rovněž skupina
historického šermu „STRÁŽCI – guardians“. Pro děti, i ty nejmenší, byly
připraveny různé soutěže s odměnami. Zájem byl o Bodypainting –
malování nejen na obličeje a o dovádění ve skákacím hradu.
Přes nepřízeň počasí a potíže s ukotvením sloupků volejbalové sítě byli
účastníci s bohatým programem i kvalitním cateringem spokojeni.
Poděkování za úspěšný průběh akce patří organizátorům, soutěžícím,
účinkujícím - a to jak domácím, tak ze Starého i Nového Jičína, Starojické
Lhoty, Dubu, Jičiny, Palačova, Polouvsí, Jeseníku n/O., Fulneku, Oder,
Hranic, Bernartic, Kopřivnice, Přerova a taky až ze Šumavy. Otevření hřiště
se účastnilo více než 150 osob. Účastníci obdrželi pamětní plakety.
V sobotu 22. září se konala „Drakiáda s modeláři“ s opékáním špekáčků.
Na děti byly v nečekaných chvílích shazovány z „bombardéru“ kroužícího
nad hřištěm bonbóny. Děti velmi bavilo sledovat křižující „bombardér“ a
získávat co nejvíce sladkostí.
22. října uspořádal Spolek Heřman pétanquový turnaj jednotlivců o
putovní „Hodový císařský pohár“. Zvítězil Jindřich Mucala, 2. se umístil
Radek Vrzal z Polouvsí a na 3. místě skončila Dajana Dohnalová
z Heřmanic.
17. listopadu se uskutečnilo ve společenském domě „Sportovní
odpoledne s pečenými jelity, zelím a domácím chlebem“ pro děti i dospělé.
Soutěžilo se ve stolním tenise a hrách pro děti podle věku.
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Zveme na příští, dnes už tradičně v Heřmanicích pořádané akce:
- 1. 12. Zahájení adventu s rozsvěcování stromů a punčem u kaple.
- 5. 12. Mikulášská nadílka (Mikuláš s doprovodem navštěvuje děti
doma).
- 25. 12. Vánoční troubení se zpěvem koled doprovází Majkusovo
kvarteto a zpívají dívky z pěveckého sboru Ondrášek.
Ant. Dorazil – předseda OsV

Školství v obci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
Úspěšný školní start aneb bavme se sportem
S novým školním rokem jsme opět začali sportovat. Někteří z nás ovšem
trénovali i přes prázdniny, protože je čekal velmi náročný úkol. Třem naši
žákyním se totiž podařilo přes okresní a krajské kolo probojovat do
republikového finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů),
které se konalo ve dnech 5. – 7.
9. 2018 v Brně. Děvčata Agáta
Horutová, Vanda Křížková a
Štěpánka Dubcová absolvovala
náročný dvoudenní desetiboj
zahrnující běh na 60 m, skok
daleký, dvouminutové kliky,
shyby, lehy-sedy, přeskoky přes
švihadlo, hod míčkem a
medicinbalem,
trojskok
a
závěrečný běh na 1000 metrů.
Celý soutěžní program byl zpestřen doprovodným programem tanečnic
zumby, seskokem parašutistů, ukázkami výcviku policejních psů, vojenské
techniky, bojových umění, ale také autogramiádou našich slavných
sportovců. Holky se mohly vyfotit se Šárkou Kašpárkovou, Petrem
Frydrychem, Radkem Juškou, Míšou Hrubou, Martinem Doktorem a
mnoha dalšími. V samotném závodě holky předvedly výkony na hranici
svých možností a my na ně byli právem pyšní. Agátka
Horutová v nejmladší kategorii (ročník narození 2008) například zvládla
během dvou minut 276 přeskoků přes švihadlo, nebo předvedla 106 kliků či
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98 lehů sedů. Nakonec obsadila v konkurenci 24 závodnic z celé
republiky velmi pěkné 9. místo. Ještě o něco lépe skončila Vanda
Křížková, která dlouho bojovala ve své kategorii ročníku narození 2006 o
medaili. Nakonec z toho bylo krásné 7. místo ze všech děvčat v ČR. Vanda
patřila mezi nejlepší ve shybech, kterých dokázala udělat 85, přes švihadlo
skočila 291 krát a v běhu na 1000 metrů se předvedla výkonem 3:32 min.
Nejlepšího umístění však dosáhla Štěpánka Dubcová (také ročník 2006),
která vybojovala vynikající 5. místo, rovněž z 24 závodnic z celé ČR, když
ještě po 8 disciplínách byla na 2. místě a my tajně doufali v medaili.
Štěpánka si vytvořila osobní rekord ve skoku dalekém výkonem 452 cm,
blýskla se i 120 kliky či 76 shyby. Kromě těchto krásných umístění holky
dosáhly na diamantový odznak, což je nejvyšší možný stupeň v bodování
tohoto náročného desetiboje. Agátce, Vandě a Štěpánce děkujeme za
krásné 3 dny strávené společně s nimi v Brně, kdy se snažily ze všech sil co
nejlépe reprezentovat nejen naši školu, ale i celou obec Starý Jičín.
Na reportáž z České televize se můžete podívat na níže uvedeném odkaze.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12459375870-republikove-finaleodznaku-vsestrannosti-2018/318297374000005

Za pár dní po těchto závodech jsme pokračovali účastí v okresním finále
v atletickém čtyřboji, které se uskutečnilo v Kopřivnici. Za krásného
počasí se na kopřivnickém tartanu závodilo v běhu na 60 metrů, ve skoku
dalekém či skoku do výšky, v hodu míčkem nebo ve vrhu koulí a na závěr
všichni museli zvládnout vytrvalostní běh. Našim sportovcům se dařilo
velice dobře. Děvčata obsadila nakonec velmi pěkné 3. místo a přivezla si
bronzové medaile, když nejlepšími byla po zásluze děvčata ze ZŠ Emila
Zátopka z Kopřivnice. O něco lepší ještě byli kluci, kteří skončili na
stříbrném stupínku za nejlepšími ze ZŠ Milady Horákové z Kopřivnice a
vybojovali pro naši školu výborné 2. místo. Naši školu
reprezentovali: Blaženka
Orlitová,
Eliška
Burianová,
Nela
Nasswetterová, Barča Losertová, Lukáš Zelík, Mirek Synek, Tomáš
Tisovský
a
Jarek
Václavík.
A to ještě nebylo všechno. Během září jsme stihli krásné závody ve Frenštátě
pod Radhoštěm v přespolním běhu, kde se sešli všichni běžci
z novojičínského okresu, aby změřili své síly. A my se můžeme pochválit
velmi pěknými výsledky. Kluci mladší Jakub Jurčák, Marek
Štramberský, Ondřej Orlita, Štěpán Bělíček a Oldřich Vahalík doběhli
na výborném 5. místě. Ještě více se dařilo děvčatům. O stříbrnou medaili
mezi 20 družstvy se postaraly starší žákyně Blaženka Orlitová, Eliška
Burianová, Julie Ševčíková, Marie Kočnarová a Tereza Konečná.
Navíc Blaženka
Orlitová v kategorii jednotlivců získala velmi
cennou bronzovou medaili. Největší radost nám udělalo družstvo mladších
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žákyň, které už potřetí za sebou dokázalo vyhrát tuto soutěž a získat pro naši
školu zlatou medaili. Navíc postoupilo do krajského finále. Třešničkou na
dortu pak už byly stříbrná medaile pro Vandu Křížkovou a bronzová
medaile Štěpánky Dubcové
mezi
jednotlivci.
Celé
družstvo kromě Vandy a
Štěpánky tvořila Kristýnka
Černá, Marie Dlabajová a
Tereza Kemlová. A stejná
děvčata
doplněná
Julií
Ševčíkovou si stoupla na
startovní čáru v Krnově při
krajském
finále
vedle
ostřílených závodnic z Opavy,
Frýdlantu nad Ostravicí,
Opavy či Vratimova. A
nezalekla se vůbec ničeho. Na kilometr a půl dlouhé trati se podařilo
doběhnout děvčatům v první polovině startovního pole. A co víc. V nejlepší
desítce jsme měli Štěpánku Dubcovou, která byla šestá a Vanda
Křížková dlouho bojovala o vítězství a nakonec z toho byla krásná stříbrná
medaile v kategorii jednotlivců. S napětím jsme očekávali vyhlášení
výsledků družstev, kdy se sčítají umístění všech závodnic dohromady. Velká
radost v našem družstvu propukla poté, kdy jsme se dověděli, že naše škola
se umístila na výborném 2. místě v celém Moravskoslezském kraji a pustila
před sebe pouze atletickou ZŠ Englišova z Opavy. Všech šest našich děvčat
převzalo na stupních vítězů stříbrné medaile a nám nezbývá nic jiného, než
jim pogratulovat a poděkovat za příkladnou reprezentaci naší školy, za
bojovnost, vůli vyhrát a nebát se.
Kromě těchto akcí jsme zorganizovali pro žáky naší školy turnaj ve stolním
tenise. V mladší kategorii zvítězila mezi děvčaty Anička Rybářová, na 2.
místě se umístila Štěpánka Dubcová a na 3. místě skončila Tereza
Kemlová. Z kluků byl nejlepší Štěpán Cigánek, za ním na 2. místě skončil
Martin Króliczek a na 3. místě byl Lukáš Hasal. Ve starší kategorii byla
nejlepší stolní tenistkou Zuzana Hrňová, na 2. místě Klára Čekalová a na
3. místě skončila Adriana Šemberová.
U kluků vyhrál Jirka
Hanousek, druhý byl Jakub Jurčák a třetí Jarek Václavík.
Za chvíli nás čekají okrsková kola ve florbale, mladší sportovci se chystají
na novojičínskou ligu miniházené a pomalu se budeme připravovat na
Vánoční laťku. Doufejme, že s podobnými úspěšnými zprávami o
sportovním životě na naší škole vás budeme informovat i příště.
Mgr. Kateřina Horutová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROJICKÁ LHOTA

Vánoční zpívání s mateřskou školou.
Děti a paní učitelky z mateřské školy ve Starojické Lhotě zvou v pátek
dne 7.12.2018 všechny rodiče, prarodiče a ostatní spoluobčany na
Vánoční zpívání do kostela ve Starojické Lhotě. Začátek v 16:30 hodin.
Po ukončení tohoto vystoupení bude na děti před kostelem čekat
Mikuláš, který je odvede do místního kulturního domu. Na nadílku
zveme také všechny rodiče, prarodiče, přátele školy, kteří s námi chtějí
strávit příjemný večer.

MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
Tento školní rok bude třída mladších dětí putovat se sluníčkem,
které nám poslalo do našich koutků své barevné paprsky. V září –
„Přišlo k nám sluníčko, rozhlédlo se maličko“ a pomohlo nám s adaptací nových
dětí, s pravidly, se základy sebeobsluhy, rozvojem komunikačních dovedností a
spolupráce ve skupině. V říjnu a listopadu – „Proběhlo se po zahradě, zatočilo
v lese, sadě“ a seznámilo nás s přírodními ději a jevy, s ovocem a zeleninou,
stromy, lesními zvířaty, skřítky a přírodninami. Skutečné sluníčko nám opravdu
umožnilo prožít veškeré činnosti venku a v lese.
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Třídu starších dětí bude provázet hvězdička Zvídalka, která se v září seznámila
s kamarády, se kterými si utvářela pravidla, a společně také pouštěli draky.
V říjnu je Zvídalka vzala ke studánce, kde ji pomocí říkanky společně zamkli.
Dále prozkoumávali les a hledali poklady lesních skřítků, ze kterých poté vesele
tvořili. V listopadu Zvídalka čarovala a putovala za sluníčkem.

Akce v MŠ
Září
Hračkový den
Divadlo v MŠ
Drakiáda – akce s rodiči
Říjen
Zavírání studánky
Hudební představení v MŠ
Přednáška v MŠ
Šiškohraní – akce s rodiči
Vánoční focení
Návštěva zahrádkářské
výstavy
Listopad
Světýlkování – akce
s rodiči
Hudební vystoupení v MŠ
Divadlo v Jeseníku nad
Odrou
Mobilní planetárium v MŠ
Děkujeme rodičům za
příjemně strávené chvilky
na společných akcích MŠ a
přejeme krásné prožití
svátků vánočních.
Kolektiv MŠ
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Spolek Starojická historická společnost zve na
VÝSTAVU BETLÉMŮ
v muzeu U Polzerů ve dnech 22.12. 2018 - 6.1. 2019
otevřeno denně od 13 do 17 hodin

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky
Vás srdečně zvou na tradiční
ŠTĚPÁNSKOU POSLEDNÍ LEČ
pořádanou ve středu 26.12.2018 od 20:00 v KD Starý Jičín
- K tanci a poslechu hraje KopRock
- Zvěřinové hody
- Bohatá tombola
Na Vaši účast se těší myslivci.
Předprodej vstupenek R. Kalíšek
Pojďme si všichni společně zazpívat vánoční koledy a
ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ STROM

U NÁS V PETŘKOVICÍCH.
V sobotu 1.12.2018 od 18:00 hodin
na točně u místní kaple (jako vloni).
Srdečně jste všichni zváni.
Přivítáme společně nejkrásnější svátky v roce.
Osadní výbor v Petřkovicích a SDH Petřkovice

UKONČENÍ ROKU A PŘÁTELSKÉ
POSEZENÍ U KVASNICOVÉHO PIVA
Pátek 28.12.2018 od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici
ve Vlčnově. Těší se na Vás hasiči z Vlčnova.
Srdečně zve SDH Starý Jičín – Vlčnov
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Sbor dobrovolných hasičů Janovice
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 19.1.2019 ve 20:00 hodin
v hostinci na Větřáku.
FK Starý Jičín
Vás srdečně zve na
SPORTOVNÍ PLES
v sobotu 26.1.2019 ve 20:00 v KD Starý Jičín.
K poslechu a tanci hraje skupina James Band z Hradce Králové.
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Sbor dobrovolných hasičů Starojická Lhota
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 26.1.2019 v KD ve 20:00 hodin
v hostinci na Větřáku.

Sbor dobrovolných hasičů Starý Jičín - Vlčnov
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v pátek 8.2.2019 ve 20:00 hodin
v Kulturním domě Starý Jičín.

Ples SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín
pátek 15.2.2019 od 20:00 hodin
v KD Starý Jičín.
Bohatá tombola, program, občerstvení. Kapela Ypsilon.

SDH Palačov si Vás dovoluje pozvat na
DOSPĚLÁCKÝ MAŠKARNÍ PLES na téma:

ROCKERKY a ROCKEŘI
23.2.2019 od 20 hod. se začnou otřásat základy RESTAURACE
u HORÁKŮ v Palačově. Na pódiu to rozjede Skupina
Zazpívejmi.cz ze St. Jičína se zpěvačkou Karlou Michalíkovou.
Čeká na Vás i tradičně bohatá tombola (1. cena Televize).
********************************
V neděli 24.2.2019 ve 13 hod pak děti přivítají šášové JÁJA A
HÁJA , připraveny jsou pro ně soutěže, tombola i sladké odměny.
Mejdan rozjedeme s DJ Františkem.
Těší se na vás PALAČOVŠTÍ HASIČI
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Pozvánka na
SILVESTROVSKÝ ČAJ
který bude podáván 31.12.2018 v 18:00 h

před pizzerií na náměstí Starý Jičín
všem spoluobčanům, kteří se chtějí jen tak sejít,
podat ruce a popřát v novém roce jen to dobré.

Srdečně zvou členové rady obce.
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská
odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco
moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19.
století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již
tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a
v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím
v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který
byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je
potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen
z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje.
V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada
firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je
opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují
spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované
firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení
nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje.
Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc
recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Starý Jičín zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá
na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Starý Jičín finanční prostředky, které
bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat
kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy
chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.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:

556 752 150 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

účtárna:
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel, 556 785 152, 605 491 416
podatelna, CzechPoint
Zuzana Segeťová Rosová
segetovarosova@stary-jicin.cz
*********************************************

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
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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 – 12:30

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75

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

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
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: XV., Číslo: 04/2018,
Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 14.02.2019 do 12:00
hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Ceník
inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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Vanesa Dudová, Daniel Kyselý, Izabela Janýšková, Maxmilián
Matějček, Zachary Ungermann, Petr Kudláč, Heidi Hradcová

Teodor Slížek, Anna Zaťková, Beáta Valová, Karolína Koňaříková,
Alex Axmann, Tereza Radinová
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