JARNÍ
TRADICE
V JANOVICÍCH
MAJÍ
ROZHODNĚ
ZELENOU!
Zdobení vrby
Klapotání
Šmigrustování
Stavění májky
Lampiónový
průvod
Více v článku
na str. 32 - 33.

Starojický zpravodaj č. 02/2019

2

Tradiční
vycházka dětí
z Mateřské
školy Starý
Jičín k Oční
studánce.
O tom, co
dalšího děti
podnikají, se
dočtete na

str. 42.
Až do republikového kola
to dotáhly házenkářky:

Zuzana Hrňová,
Barbora Losertová,
Blažena Orlitová,
Markéta Bělíčková,
Eliška Burianová, Sára
Pituchová, Štěpánka
Dubcová,
Melánie Preisslerová,
Klára Čekalová,
Adriana Šemberová a
Nikola Bartoňová.
Článek str. 41.

O skvělý fotbalový
výsledek se postarali
tito fotbalisté:
Mirek Synek, Jarek
Václavík, Olda
Vahalík, Kuba
Jurčák, Lukáš Zelík,
Dominik Horák,
Vojta Cigánek, Kuba
Sládeček, Tomáš
Petřkovský, Jakub
Charvát, Max Rosa.

Článek str. 40.
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 20.2.2019:
3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
3.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Antonína Dorazila a p. Aloise Pospěcha.
3.2. Schvaluje program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce.
3.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 27.12.2018 do 6.2.2019.
3.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání
schvaluje:
3.5. Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2019
Příjmy:
47.500.000,00 Kč
Výdaje:
55.432.000,00 Kč
8-třída financování:
7.932.000,00 Kč
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) ve výši
1.430.000,-Kč a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce 5331 ve výši
2.550.000,-Kč, celkem příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvek
3.980.000,- Kč
3.6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2020 – 2023.
3.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 10. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2018.
Organizační záležitosti
3.8. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře
pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. 14.9.1963, bytem Starý Jičín.
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Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to
na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních)
konaných v době od udělení této delegace do dne 30.9.2022.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně
panu Ing. Miroslavu Klimparovi, nar. 12.9.1963, bytem Starý Jičín,
Vlčnov.
3.9. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2
písm.n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
stanoví výši odměn neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který je
zároveň předsedou kulturní komise ve výši 2.000,- Kč měsíčně, účinnost od
01.03.2019.
3.10. Zastupitelstvo obce Starý Jičín
bere na vědomí
podaný návrh na pořízení změny územního plánu - paní Bondyuk Nadiya,
Dlouhá 42, 753 66 Hustopeče n. B.
nesouhlasí
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d)
stavebního zákona s pořízením Změny č. 2 územního plánu pro Obec Starý
Jičín.
3.11. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na akci Terénní
úpravy bývalé skládky inertních materiálů Starý Jičín v rámci programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, číslo výzvy 1/2019/117D8210
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 24.4.2019:
4. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
4.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Ing. Pavla Holeňu a p. Adama Horáka, Dis.
4.2. Schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce.
4.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 27.02.2019 do 10.4.2019.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání
s c h v a l u j e:
4.4. Účetní závěrku Obce Starý Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018
a účetní závěrky příspěvkových organizací Základní školy Starý Jičín a Mateřské
školy Starý Jičín k rozvahovému dni 31.12.2018 bere zastupitelstvo obce na
vědomí
4.5. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření na 1. změnu rozpočtu obce Starý
Jičín na rok 2019.
4.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.3.2019.
4.7. ZO po projednání bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018
Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018.
Majetkoprávní záměry
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
4.8. Prodej části obecního pozemku p.č. 590/10 v k.ú. Palačov zaměřeného
geometrickým plánem č. 432-74/2018 jako pozemek p.č. 590/14- ostatní plocha
o výměře 22 m2 Marku Štramberskému za 70,-Kč za m2 + náklady na řízení.
Majetkoprávní vypořádání dle skutečného užívání (majetkoprávní záměr
P2/2019).
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4.9. Prodej obecních pozemků v k.ú. Palačov p.č. 148/6 – ostatní plocha-o
výměře 303 m2 a p.č. 148/1- zahrada-o výměře 613 m2 (výměra pozemku po
zaměření geometrickým plánem č. 433-4/2019) Šárce Kuchtové za cenu 30,-Kč
za m2 + náklady řízení.
Majetkoprávní vypořádání dle skutečného užívání (majetkoprávní záměr
P4/2018).
Organizační záležitosti
ZO po projednání v souladu s §84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění schvaluje:
4.10. Poskytnutí peněžního daru při realizaci projektu „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3.výzva“ fyzickým osobám/domácnostem/
vlastníkům nemovitostí v obci Starý Jičín úspěšným v dotaci v rámci programu
Operačního programu ŽP 2014-2020 na spolufinancování výměny kotlů podle
projektu částkou 2.000 Kč na ekologický zdroj vytápění.
4.11. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo
➢ podat žádost o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci výzvy: „Bezúročné půjčky na výměnu kotlů“ a naplnit cíl
1 a zároveň cíl 2 dle výzvy SFŽP
➢ vydat programový dokument „Poskytování návratné finanční
výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 3. výzvy
kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje“.
➢ zřídit fond bezúročných kotlíkových půjček a schválilo „Zásady pro
vytvoření a použití účelových prostředků fondu bezúročných kotlíkových
půjček“, dle programového dokumentu a přílohy č.1 a 2 předloženého
materiálu.
4.12.
Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné
členy zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce 2019
v celkové výši 5.000.-Kč na
• stravování nebo
• vstupenky na sportovní nebo kulturní akce (pernamentky bazén, sauna
apod.) nebo
• rekreaci nebo
• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření nebo životní pojištění.
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4.13. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné i
neuvolněné členy zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce
2019
• příspěvek oddávajícímu (vedení obřadu) na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných
občanských obřadech (svatby, vítání občánků apod.) tzv. ošatné ve výši
200,-Kč za den.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejná zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v tomto roce proběhnou 26.06., 18.09., 11.12. od 16:00 h
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.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVBY
V termínu od 15. května do 30. listopadu 2019 budou probíhat
na místním hřbitově Starý Jičín stavební úpravy chodníkového tělesa
uprostřed hřbitova, včetně vodovodní přípojky pro zálivku a doplnění
osvětlení chodníku.
Prosíme tímto vlastníky hrobů, návštěvníky hřbitova a farníky při
návštěvě mše v místním kostele, aby dbali zvýšené opatrnosti při
příjezdu k hřbitovu a místnímu kostelu a řídili se dočasným dopravním
značením.
Zároveň prosíme pěší, aby dbali na bezpečnost a zvýšenou pozornost při
pohybu na hřbitově (staveništi) a na přístupových komunikacích ke
hřbitovu a kostelu, kde bude probíhat pohyb zemních strojů a nákladní
dopravy.
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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
ČERVEN až SRPEN 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.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů dali
souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:
Ladislav Šabouk, Dub
Kamila Penpusová, Vlčnov
Josef Pavlík, St. Jičín
Stanislava Vahalíková, Jičina
Vladimíra Vilčková, St. Lhota
Zdeněk Hub, Janovice
Edita Postová, Dub
Marie Váňová, Petřkovice
Marta Štěpánová, Petřkovice
Jan Pospěch, St. Jičín
Eva Zábranská, St. Jičín
Václav Pater, Janovice
dodatečně – Stanislav Kovařčík, Janovice

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 .
Formulář „Souhlas jubilanta“ obdržíte do svých schránek nebo najdete na
webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě
v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte jeho zaslání e-mailem. Bez tohoto
souhlasu není možné Vás mezi jubilanty uvést.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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Dne 19.3. oslavil Josef Pavlica z Dubu krásné 90. narozeniny.
Pogratulovat mu přišla celá rodina včetně všech jeho již 17 PRAvnoučat.

Za celou rodinu ještě jednou vše nejlepší!

"Jedno stačilo před focením odejít."
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 16. dubna 2019 jsme přivítali 15 dětí narozených do naší obce v
období září 2018 až únor 2019. Tentokrát v účasti převálcovala
děvčátka chlapce v poměru 12:3. Slavnostní obřad zpestřily děti
z mateřské školy Starý Jičín pod vedením paní učitelky Anny Janíkové
starší a Anny Janíkové mladší.
Maminky dostaly od pana starosty kytičku, děti fotoalbum a v rámci
projektu „Strom pro dítě“ strom dle vlastního výběru. Fotografie z vítání
naleznete na zadní straně zpravodaje.
Zuzana Segeťová Rosová – evidence obyvatel
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VÝZVA K MAXIMÁLNÍMU ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
Obec Starý Jičín vyzývá všechny odběratele pitné vody
z vodovodu Porubská brána v jeho majetku
(Palačov, Starojická Lhota, Petřkovice, Dub a Heřmanice)
k maximálnímu šetření touto surovinou.
Obec Starý Jičín nepovoluje napouštění bazénů a jiných

nádrží bez předchozího souhlasu obce.
DiS. Miloslav Vahala, vedoucí Technických služeb obce

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ A ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že
k 30. 4. 2019 byl splatný místní poplatek ze psů a k 30. 6. 2019 je splatný
místní poplatek za komunální odpad.
Poplatky lze uhradit hotově nebo bezhotovostně platební kartou v pokladně
Obecního úřadu Starý Jičín.
Poplatky lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800
s uvedením variabilního a specifického symbolu 1341 (poplatek ze psů) a
1337 (komunální odpad).
Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Pokud neznáte svůj variabilní
symbol, je možné poslat dotaz na emailovou adresu: ulrychova@stary-jicin.cz
nebo telefonicky 556 785 151.

Lenka Ulrychová, účetní

OMEZENÍ HLUKU O VÍKENDU

Žádáme občany, aby v sobotu po 17:00 hodině a po
celou neděli respektovali občanské soužití tím, že omezí
hlučné či jinak obtěžující aktivity (které uvádí občanský
zákoník) v době odpočinku ostatních (sekání trávy, řezání
dřeva, pálení trávy, používání veškerých hlučných strojů
atd.).

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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NOČNÍ KLID
Noční klid je stanoven mezi 22:00 hodinou večerní a
6:00 hodinou ranní (zákon o ochraně veřejného zdraví).
V této době všichni očekávají, že si odpočinou a naberou síly
do dalšího dne. Někteří se však také chtějí sdružovat a
pobavit.
Obec Starý Jičín využila možnost stanovení kratší doby
nočního klidu ve výjimečných případech, kdy převažuje
veřejný zájem na udržení kulturních a společenských tradic a
utužovaní vazeb mezi lidmi a umožňuje aktivity i v nočních
hodinách. Jedná se pouze o vyjmenované případy v roce, které jsou v obci
vzhledem k tradicím předvídatelné a ostatní občané se mohou na tyto aktivity
připravit. Návrh do obecně závazné vyhlášky:

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání tradičních nočních závodů hasičů (červen -1 noc);
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 01. do 06. hodin, a to
v následujících případech:
a) první sobotu měsíce srpna z důvodu konání tradičního
volejbalového turnaje obce (1 noc ze soboty na neděli);
b) v době konání těchto tradičních slavností: letní Pouťová zábava
v Petřkovicích (srpen-1 noc), Hodová zábava Starojická Lhota
(srpen - 2 noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli), Myslivecké
odpoledne ve Starojické Lotě (červen – 1 noc) Svatováclavský
jarmark (září -1noc), Hodová zábava Janovice (září -1 noc), Pivní
slavnosti v Palačově (červenec-1 noc z neděle na pondělí), Letní
noc v Palačově (srpen-1 noc);
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1. písm.
b) a odstavci 2. písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky bude
zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před
datem konání.
Celé znění obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o nočním klidu naleznete po
schválení ZO na webových stránkách obce.
Marie Štecová
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! UPOZORNĚNÍ !
Žádáme rodiče dětí, kteří navážejí motorovými vozidly své děti
do Mateřské školy na Starém Jičíně, aby každý lichý čtvrtek, tj.
v den, kdy se vyvážejí popelnice, neparkovali ráno pod
kostelem a na celé příjezdové komunikaci k MŠ. Své děti
doprovoďte buď z parkoviště na náměstí, popřípadě zanechte
svá vozidla nad kostelem nebo u smuteční síně, mimo vozovku.
Tímto opatřením nebude docházet ke konfliktním situacím při
průjezdu velkého sběrného vozidla při svozu odpadu. Dohled
zajistí obecní policie.
Jan Slepák, obecní policie

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

PRÁZDINOVÝ
PROVOZ
ORDINACE:
Ordinace bude
uzavřena v době
dovolené:
01.07. do 04.07.2019
12.08. do 23.08.2019
V období prázdnin
zkrácena ordinační
doba v úterý
do 15:30 hodin.

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

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST POUZE V NOVÉM JIČÍNĚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00 - 16:30
07:30 - 10:00
07:30 - 10:00
07:30 - 10:00
07:30 - 10:00

MUDr. Hana Kobsová
Gregorova 35, Nový Jičín
tel. NJ: 556 701 224
mobil: 603 433 786
email: hana.kobsova@centrum.cz
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JAK NAPUSTIT BAZÉN A VYHNOUT
SE SOUSEDSKÝM SPORŮM
Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
vodárenské společnosti. Místo omezování sousedů zvolili rychlejší a
efektivnější cestu
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě
s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu
v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a
kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně
okolních odběratelů. Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila
cenovou politiku této služby – kromě bezplatné zákaznické linky je také
možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách
www.smvak.cz. Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze
studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda
k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel.
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u
svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u
domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále
přibývá. To platí i pro moravskoslezský region, kde ve většině případů klesá počet
obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do
menších obcí, kde staví své domy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo
předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé
lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit
celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů
v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí
mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke
změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v
potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat
do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku
vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni
v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
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Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel.
Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové
špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají
dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly
nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy –
předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke
spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů. Meziročně
počet lidí, kteří volí toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o
tuto službu projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku
a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do více než 40 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou
obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou
poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů
bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno
do osmi hodin večer. Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího
provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu.
V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do
vzdálenosti deseti kilometrů 1140 korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je
žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke
koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Aqualia
infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost
vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou
nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také
dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy.
To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů,
ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia
infraestructuras inženýring Pavla Veselá.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
tel. 725 500 509, e-mail: marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie moravskoslezského kraje
Kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

V ČASE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno,
a to bez zbytečných starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších
případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám chceme
připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu
bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí
doma zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok
k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit
mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že
nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem
základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se
s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim
nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly
manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají
chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly
zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon,
který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například ven s kamarády.
Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace s kým a kde
se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i
telefonní čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala
stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již
děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na
sociálních sítích musí být ostražité a například informaci, že jsou doma
samy, by neměly nikdy zveřejňovat.
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Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní
publikace Policejní pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách
v Moravskoslezském kraji.
Více k projektu zde: https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadkypolicejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím
a přemýšlení, zda jste uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně
uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, rolety, závěsy
apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí
rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít
k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou
kontrolu domova příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je požádejte
o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací
zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak
zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené
nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a
do příjezdu policie s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít
vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných předmětů apod.
Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s
pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně,
nenechávejte v zaparkovaném automobilu žádné cennosti nebo osobní
doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a nenechávejte
otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa,
jako jsou sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook,
mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení
peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní
restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod kontrolou
nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu.
Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných
dnů při prázdninách a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták, komisař
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
STARÝ JIČÍN

Poděkování:
Rádi
bychom
vyjádřili
poděkování žákům ZŠ Starý
Jičín, kteří mysleli také na
nás-pracovníky pečovatelské
služby. S paní učitelkou
Radkou Demovou nám
připravili a předali zdravou
svačinku. Velmi děkujeme,
potěšili jste nás, svačinka
byla výborná. A těšíme se na
další možná setkání.
Pečovatelská služba:
Poskytujeme službu svým uživatelům/klientům na celém území Obce Starý Jičín
(Starý Jičín, Vlčnov, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Dub,
Heřmanice). Podporujeme a pomáháme nejen seniorům nad 65 let, ale také
osobám od 19 let – zdravotně, tělesně postiženým nebo po operacích či jakémkoli
onemocnění/momentálním zdravotním znevýhodnění – kdy je potřeba dopomoci
např. při hygieně, zajistit nákup, léky, zajet k lékaři apod.
Máme k dispozici již dvě auta, péči Vám poskytnou dvě pracovnice v sociálních
službách (pečovatelky) a dvě pracovnice na dohodu, které zastoupí pečovatelky
v jejich nepřítomnosti.
Ze zkušeností klientů:
„Ráda bych touto cestou poděkovala za pečovatelskou službu, která na Starém
Jičíně funguje. Pečovatelky k nám domů docházejí 3 x týdně a pomáhají mi s péčí
o maminku. Je s nimi výborná domluva, jsou velmi ochotné, vstřícné a hlavně mají
lidský přístup. Díky nim a těmto, cenově dostupným, službám, se mohu o maminku
starat v domácím prostředí.“
Zdenka Konečná z Vlčnova
Pečovatelský dům:
V našem Pečovatelském domě jsou obsazeny všechny byty, 6 pečovatelských
bytů a dalších 9 bytů zvláštního určení. Další žádosti jsou evidovány v pořadníku.
Nájemcům Pečovatelského domu a uživatelům/klientům pečovatelské služby
připravujeme besídku ke Dni matek a předvánoční, první pátek v měsíci od 9
hodin je u nás sloužena mše svatá. Vždy první úterý v měsíci od 14.00 si můžeme
posedět a předat si zkušenosti v Klubu šikovných rukou (jakékoliv ruční práce,
povídání si o jakémkoli tématu apod.). Pravidelně se také setkáváme jednou
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měsíčně u nějaké dobré „mňamky“ s kávičkou - vše si mohou nájemci připravit
sami, ale také s naší pomocí.
Program při besídkách nám přicházejí zpříjemnit děti z MŠ a ZŠ Starý Jičín.
Pracovníci Sociálních služeb Starý Jičín
Najdete nás v Pečovatelském domě Starý Jičín, v 1. poschodí, zvonky označeny:
sociální služby nebo pečovatelská služba. Kontakt ve všední dny od 6:30 do
16:00 h - mobil: 739 393 017 nebo 739 013 004, e-mail: cerna@stary-jicin.cz
Bc. Jana Černá

FARNOST

SV.

VÁCLAVA ZBLÍZKA

Národní pochod pro život a rodinu,
aneb: tradiční rodina je „cool“
V sobotu 27. dubna 2019 se konal v Praze v pořadí již 19. Národní pochod
pro život a rodinu. Z různých koutů republiky (včetně Starého Jičína) se do
Prahy sjelo, podle odhadu organizátorů, rekordních asi 10 tisíc účastníků.
Těch odvážných, starojických bylo 22 (8
dospělých a 14 dětí). Pro cestu do Prahy jsme
využili zvláštní vlak vypravený ČD. Odjížděli
jsme z Hranic v brzkých ranních hodinách.
Do zcela zaplněné katedrály sv. Víta na
Pražském hradě přicházíme těsně před
začátkem bohoslužby, kterou celebruje
kardinál Dominik Duka. Děkujeme při ní zvláště za dar života a prosíme za
děti, kterým nebylo dopřáno se narodit na tento svět. Z katedrály se
přesouváme do parku na Klárově, kde je pro nás připraven rychlý, ale
vydatný oběd. Souběžně probíhá na pódiu doprovodný program pro děti i
dospělé. Poté už začíná samotný pochod centrem Prahy. Jeho cílem je
apelovat především na politiky, aby část peněz z Evropských fondů byla
využita na podporu rodin s třemi a více dětmi. Taky má probudit v lidech
respekt a úctu k životu a tradiční rodině. I letos se malá skupina, asi 40-ti
krajně levicových aktivistů, pokouší pochod zastavit a využít pro vlastní
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zviditelnění. Naštěstí nejsou agresivní a některé děti z nich mají dokonce
radost, protože tak mohou obdivovat policejní těžkooděnce v akci.
Téměř po dvou hodinách přichází celý průvod na Václavské náměstí.
Závěrečné slovo patří panu kardinálu Dukovi a taky u dětí oblíbenému herci
a režisérovi Jiřímu Strachovi. Po zpěvu státní hymny a svatováclavského
chorálu už nás čeká jen cesta domů.
Jsme rádi, že jsme mohli svou účastí podpořit akci tohoto druhu, protože si
myslíme, že tradiční rodina vždy byla a vždy bude prostě „cool“😊, (super,
skvělá, báječná).
Za zúčastněné farníky, Helena Sládečková

První svaté přijímání letos v naší farnosti při slavné mši svaté v neděli 16.
června v 7.45 hodin v kostele sv. Václava, přijme 13 dětí.
Zakončením obětavé práce paní katechetky M. Cigánkové, která děti celý
školní rok připravovala při hodinách náboženství a každý druhý pátek při
dětské mši svaté, bude jako každý rok farní opékačka. Ta proběhne po
poslední dětské mši svaté ve školním roce. Proto sledujte webové stránky
farnosti: www.farnostsj.cz, kde se dozvíte aktuální informace. Na farní
opékačku jsou zváni všichni, kdo si chtějí popovídat a sdílet společenství
s otcem Petrem a ostatními farníky.
Pozvánka: V neděli 4. srpna vás farnost ve spolupráci s MO KDU-ČSL
srdečně zve na Pouť k Panně Marii ve Svinci. Letos si připomínáme výročí
130 let od vystavění lurdské jeskyně novojičínským obchodníkem Ernestem
Stieberem. Mše svatá ve Svinci začíná ve 14.30 hodin.
Pavel Vahalík

PŘEHLED

HODŮ VE FARNOSTI

Přehled hodů a slavností ve farnosti Starý Jičín v r. 2019:
Místo
Hůrka
Svinec – Oční
studánka
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Janovice
Kojetín
Starý Jičín

Datum
Neděle 28.7.
Neděle 4.8.

Pozn.
Pouť ke sv. Anně
Pouť k Panně Marii (výročí 130 let)

Neděle 18.8.
Neděle 25.8.
Neděle 25.8.
Neděle 1.9.
Neděle 8.9.
Sobota 28.9.

Pouť + 19.8. mše sv. za děti a mládež
Pouť + 26.8. mše sv. za děti a mládež
Poděkování za úrodu, mše sv. v 7:45
Pouť + 3.9. mše sv. za děti a mládež
Pouť + 10.9. mše sv. za děti a mládež
Běh sv.Václava (27.ročník), mše sv. ve 13:00
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Neděle 29.9.
Pondělí 30.9.
Neděle 6.10.
Neděle 13.10.
Neděle 20.10.
Neděle 27.10.
Pondělí 28.10.
Pátek 1.11.
Sobota 2.11.

Loučka
Hůrka
Starý Jičín
Vlčnov
Starý Jičín
Petřkovice
Jičina
Palačov
Starý Jičín

Neděle 3.11.
Neděle 10.11.
Pondělí 11.11.
Neděle 17. 11.
Neděle 24.11.
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Slavnost sv. Václava, mše sv. v 17:00
Hody, mše sv. v 7:45
Hodová mše sv. za děti a mládež
Hody + 7.10. mše sv. za děti a mládež
Hody + 14.10. mše sv. za děti a mládež
Misijní neděle, mše sv. v 7:45
Hody, mše sv. ve starojickém kostele v 7:45
Hodová mše sv. za děti a mládež
Slavnost všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé –
„Dušičky“
Hody + 4.11. mše sv. za děti a mládež v 16:00
Mše sv. ve starojickém kostele v 7:45
Mše sv. v kapli na Jičině za děti a mládež
Hody + 18.11. mše sv. za děti a mládež
Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. v 7:45

Aktuální časy bohoslužeb na www. farnostsj.wz.cz

O R E L, J E D N O T A
STARÝ JIČÍN - VLČNOV
Cyklopouť rodin na sv. Hostýn
V sobotu 11. května v 8:00 hodin se skupina asi 50 poutníků vydala po požehnání
duchovního otce Petra Dokládala od kostela sv. Václava na Starém Jičíně na svatý
Hostýn, na tradiční cyklopouť rodin. Většina zdolala celou trasu na kole, jiní tuto
akci jistili v doprovodných vozidlech. Počasí na tuto sobotu pro ně připravila P.
Maria Hostýnská dokonale, a tak se naši cyklopoutníci těšili na svatém Hostýně
na děkovnou mši svatou, kterou pro ně celebroval P. Mgr. Petr Dujka, člen
duchovní rady Orla ČR, a poté na společné opékání špekáčků a společenství rodin
na tomto posvátném kopci. (viz foto)
Dětský den
Milé děti, u příležitosti vašeho svátku- Mezinárodního dne dětí, vás zveme na
Dětský den, který jsme pro vás připravili na neděli 2. června 2019 od 14:00 hodin
v areálu hasičárny ve Vlčnově. Vezměte své rodiče, prarodiče, sourozence a
kamarády a přijďte se pobavit a zahrát si. Čekají na vás soutěže, hry a další
zábava, včetně spousty dobrot a opékání špekáčků. Akce se koná i za nepřízně
počasí (v sále hasičárny). Těšíme se na vás!
starosta Orla Starý Jičín- Vlčnov, Pavel Vahalík
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KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA V ROCE 2019
Den za dnem utíká a máme několik měsíců zážitků za sebou. I tento rok nám
připíše další zápis do knihy života, ale stejně dál se radujeme a za každý den
děkujeme. Naše řady řídnou, ale naše touha po společných akcích je stejná.
V prvém pololetí jsme byli 2x na bazéně v Hranicích, 2x na bowlingu
v Loučce, ale i program kina pro seniory v Novém Jičíně některé členy zaujal…
V lednu pro nás děti v mateřské škole Starý Jičín předvedly krásné vystoupení.
V kinosále pak děti ze základní školy Starý Jičín měly velmi hezký program
k MDŽ.
Rovněž zde proběhla přednáška pana P.Mokroše o Etiopii a přednáška
S.Šrubařové o Hawai.
8.5. jsme společně se zahrádkáři navštívil Starojický hrad a poslechli si
zajímavou přednášku.
Do konce pololetí nás ještě čeká společný zájezd po Moravě, smažení vajec,
tentokrát ve Starojické Lhotě a zájezd do divadla v Ostravě.
A další středy budou pak v klubovně při společné kávě a čaji.
Všem našim členům patří dík, že je láká touha po společných zážitcích a všem
přání všeho dobrého, zdraví, pohody a elánu do dalších dnů.
Marie Segeťová

S D H STAROJICKÁ LHOTA - MLADÍ HASIČI
Dne 6.dubna se konala akce ,,Ukliďme Česko“, do které se zapojili tak jako
v loňském roce mladí hasičí a rodiče ze Starojické Lhoty.
Vydali se uklidit kolem třech příjezdových silnic do Lhoty a to od Palačova, St.
Jičína a Dubu. Odhozených odpadků z projíždějících aut bylo opravdu dost a děti
tak mohli vidět následky pro přírodu, a že by stačilo ponechat odpadky v autě a
vyhodit je až doma do svých popelnic.
Celou akci podpořila také Obec Starý Jičín a firma Invo CZECH.
Více informací naleznete na www.uklidmecesko.cz a můžete se příští rok zapojit
a zaregistrovat tak jako SDH Starojická Lhota.
Aleš Pavlík

BOMBARDÉR B 24 – LIBERÁTOR
V neděli 28.dubna se vydali občané Starojické Lhoty do Leteckého muzea
v Suchdole nad Odrou, kde byla zajištěna prohlídka s výkladem o největší
letecké bitvě nad Moravou a Slezskem dne 17.prosince 1944. S
připomenutím sestřeleného bombardéru B-24 Liberator u Palačova.
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Prohlídka byla uspořádána
jako poděkování daru
jednoho lhotského rodáka (
Josefa Horníka - bydlícím v
Brně ) , který daroval
muzeu
část
křídla
zmiňovaného letounu B24.
Křídlo leželo desetiletí
v kůlnách a po sléze na
zahradě jeho otce ve
Starojické Lhotě č.p. 13 a
teď při jarních úklidech se
rozhodl ,že křídlo daruje
muzeu, aby připomnělo ten osudný den. Někteří pamětníci dokonce
pamatují , že ve Lhotě byla zrovna nedělní mše, kdy probíhaly letecké
souboje nad Moravou a dokonce posádka, která stačila vyskočit z letadla
B24 a přežila, byla na policejní stanici ve Starojické Lhotě. Doporučujeme
všem navštívit toto muzeum, jelikož patří k jednomu z nejrozsáhlejším na
Severní Moravě. Naleznete tam pozůstatky z vyzvednutých letounů od
Polouvsi, Palačova, Hynčic a jiných z našeho okolí a jiné zajímavosti.
Aleš Pavlík

TRADICE V JANOVICÍCH
Stejně, jako ostatní vesnice Starojicka, mají i Janovice své jarní či
velikonoční tradice.
Pátým rokem zdobí místní děti velikonoční kraslice a pár dnů před
Velikonocemi jimi ZDOBÍ VRBU v místním parku. Každý, kdo v tomto
období projíždí vesnicí, si velikonoční vrbu může prohlédnout a potěšit se
pohledem.
Dodržuje se také tradice „KLAPOTÁNÍ“. Začíná se na zelený čtvrtek a
končí na Bílou sobotu. Kluci klapotají třikrát denně celou vesnicí. Jejich
pochod začíná na hřišti - na dolním konci, zastaví se u kaple svatých Andělů
strážných, kterou třikrát obklapotají, a poté pokračují na horní konec
vesnice. Vždy v 15:00 hodin průvod pokračuje až k Horákově kapličce.
Kluků je bohužel stále méně, a proto ti, co chodí, si zaslouží velkou
pochvalu. Letos je v tom na poslední, sobotní klapotání, chlapi nenechali a
pomohli jim.
Velikonoce končí „ŠMIGRUSTOVÁNÍM“. Dopoledne, na Velikonoční
pondělí, chodí chlapci a chlapi dům od domu a za šmigrustování dostávají
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od žen pomlázku. Hlavně ti, co klapotají, si tak vybírají sladkosti za jejich
ochotu. Jak jsem však od šmigrustníků slyšela, už jen málo žen jim otevírá.
Chlapy to právem mrzí. Bohužel, budoucí generace již naše tradice znát
nebudou, pokud je my nebudeme dodržovat.
Květen začíná STAVĚNÍM MÁJKY. Jakmile májka stojí, u táboráku se
opékají špekáčky. Týden na to se koná LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD celou
vesnicí, který je opět zakončen opékáním.
Snad se o tyto krásné tradice nepřipravíme a budeme je dál, našim dětem,
ukazovat a zapojovat je do nich.
Lucie Pavlíková

VELIKONOČNÍ KLAPOTÁNÍ V PALAČOVĚ
Klapotání, starý český zvyk, nám oznamuje, že jsme opět před Velikonocemi.
Říká se, že zvony odletěly do Říma, a tak je musí nahradit od večera Zeleného
čtvrtka do poledne Bílé soboty děti školního i předškolního věku s klapotkami.
Děti se scházejí u místní kapličky a
obchází celou obec a klapotají ráno, v
poledne a večer.
Ve vesnici snad není muž, který by se
někdy jako kluk klapotání nezúčastnil.
Je to dodnes klukovská hrdost. Proto se
v Palačově v pravé sobotní poledne
scházejí nejen děti, ale také i ti dříve
narození, aby tuto krásnou tradici
udrželi i pro další generace.
Miloslav Vahala

SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HEŘMANICÍCH
V období března až května se konalo v Heřmanicích několik akcí, jejímiž
pořadateli byli Osadní výbor, výbor spolku HEŘMAN a nově i Motoklub.
Heřmanické koštování - 6. ročník se konal v sobotu 2. března. 58 účastníků
bylo z Heřmanic, Hynčic, Nov. Jičína, a z dalších míst. Hodnoceno bylo 20 vzorků
slivovice, 7 vzorků domácích likérů a 9 vzorků moučníků (zákusků). Tajného
hodnocení se účastnili všichni přítomní (děti jen moučníků). Výsledky soutěže:
Nejlepší slivovice: 1. Jos. Michalík, 2. Hynek Chudý, 3. Lud. Novobilská.
Nejlepší domácí likér: 1. Jana Szczurková, 2. Magda Kočnarová, 3. Jakub Plešek.
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Nejlepší moučník: 1. Jana Szczurková, 2. Marie a Ludmila Kočnarovy, 3. Helena
Dorazilová. Všichni ostatní se umístili na 4. místě.
Zimní indoorový pétanquový turnaj o pohár starosty - 3. ročník se konal 9.
března ve společenském domě. Účastnilo se 5 týmů z Polouvsí, Starojické Lhoty
a Heřmanic. Výsledné pořadí týmů: zvítězil tým Polouvsí II před Polouvsí I a
týmem Heřmanic I.
Čisté Heřmanice. Výchovná akce proběhla v sobotu 23. března. Účastníků,
včetně dětí, bylo 14. Posbírali odpadky okolo silnic od kříže za obcí k Luze na
ploše o délce 3 km.
Malování a zdobení velikonočních vajíček, výroba velikonočních ozdob,
pletení tatarů se konalo 13. dubna. Akce, zakončené výstavkou se aktivně
účastnilo 41 účastníků vč. dětí a to nejen místních, ale taky ze Star. Lhoty, N.
Jičína, Polouvsí a Vysoké.
Velikonoční indoorový pétanquový turnaj - 4. ročník se konal 20. března ve
společenském domě. Zvítězil Jindřich Mucala, 2. se umístila Dajana Dohnalová a
3. Jana Garecová. Večer pak následovala Velikonoční diskotéka.
Uctění památky obětí násilí s lampiónovým průvodem se konalo 4. května.
Ve sportovním areálu probíhaly soutěže pro děti, opékaní špekáčků a volná
zábava. Po setmění vyšel, proti proudu času, neformální lampiónový průvod k
pomníku osvobození, kde si účastníci připomněli obsazení Heřmanic sovětskou
armádou. Památku nejen padlých, ale všech obětí násilí si účastníci připomněli
chvilkou ticha. Průvod pokračoval k soše sv. Anny, postavené původně obětem 1.
světové války a nakonec ke kříži díkůvzdání za vsí. Letos uplynulo 201 let od
jeho postavení donátorem Baltazarem Bystřickým, jako výraz díkuvzdání za
ukončení napoleonských válek v Evropě. U památné Lípy porozumění, si
účastníci připomněli její vysazení při slavnosti v roce 1946, v souvislosti s 1.
svobodnými volbami po válce. Lípa je rovněž němou připomínkou důsledku
občanské nenávisti a netolerance, roku vyhnání místních obyvatel německé
národnosti. Akce byla ukončena zpěvem státní hymny a malým ohňostrojem.
Zveme na příští, dnes už tradičně v Heřmanicích pořádané akce:
-

1. 6.
1. 6.
15. 6.
6. 7.
27. 7.
17. 8.
31. 8.

Kácení máje
Letnice - Volejbal a smažení vajec
Zájezd - Zoo Lešná Luhačovice
Crosmintonový turnaj
Letní pétanquový turnaj
Putování přírodou
Sportovní a dětský den a domácí pétanquový přebor
Ant. Dorazil – předseda OsV
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MYSLIVCI ZE STARÉHO JIČÍNA UKLÍZELI PŘÍRODU
Ve středu 10.4.2019 se starojičínští myslivci připojili k akci Ukliďme Česko.
Po domluvě s Obecním úřadem Starý Jičín jsme se rozhodli posbírat odpadky
v mezích pod starojičínským hradem, v aleji směrem k Bernarticím n./O. a v
lokalitě Holeňový potok.
Celkem jsme posbírali 25 pytlů
odpadků a to zejména PET lahví,
igelitových obalů a polystyrenů.
V potoku jsme však našli i starou
svářečku.
Velkým neduhem je nález mnoha
použitých igelitových sáčků na psí
exkrementy, které majitelé svých
psích miláčků po použití zahazují
bez váhání zpět do přírody.
Takto bychom se chovat určitě
neměli. Jelikož nám na stavu našeho životního prostředí záleží, budeme
v budoucnosti tuto akci opět opakovat.
Za MS Loučka, Rudolf Kalíšek

SKAUTSKÉ JARO
První teplé jarní dny vylákaly starší skauty do přírody a v rámci celosvětové hry
zvané Geocaching hledali skryté poklady v okolí Starého Jičína.
Na Zelený čtvrtek jsme navštívili domov důchodců v Novém Jičíně, kde jsme
společně s obyvateli domova pletli
velikonoční
pomlázky
a
pekli
velikonoční beránky. Další sobotu jsme
strávili tradičním výstupem k Mohyle
padlých skautů na Ivančeně pod
vrcholem Lysé hory. Stává se milou
tradicí, že se připojili i někteří rodiče,
kteří nezůstali v pozadí a připojili se do
putovních her jako např. vrah a bomba,
potopa, nálety. V cíli nás bylo přes
3 000 skautů nejen z ČR, ale také ze
Slovenska a Polska.
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Na slavnostním ceremoniálu letos poprvé zavlála také naše vlajka se znakem
Starého Jičína. V rámci připomenutí výročí ukončení bojů 2. světové války si
skauti a skautky naplánovali paintballové odpoledne. Tyto mnohdy tvrdé boje
nakonec všichni přežili jen s několika modřinami. Nyní se chystáme na další
skautský tábor, tentokrát v Novohradských horách.
Přejeme slunné a zážitky nabité prázdniny.
Kelnar Břetislav - Grizzly

ČESKÝ POHÁR ŽEN A MLÁDEŽE
V SILNIČNÍ CYKLISTICE V JANOVICÍCH
Obec Starý Jičín na svém území přivítá poprvé se své historii účastníky Českého
poháru v silniční cyklistice. Pořadatelský tým Forman Cinelli ve spolupráci
s obcí a místními spolky z Janovic připravují opravdu kompletní dvoudenní
program. Závod bude na programu v sobotu 17. srpna, kdy se na trase Janovice
– Starý Jičín – Hůrka – St.Lhota – Palačov – Janovice představí závodníci a
závodnice z celé republiky.
Pohár je špičkovou soutěží, která umožňuje mladým cyklistům zúčastnit se
kvalitně obsazených závodů, na nichž se rodí cyklistické příběhy. Takže je
příležitost pro fanoušky, podívat se na ně zblízka. Zejména u závodnic (ženy
Elite) jsou výkony a dosahované výsledky v rámci českého poháru jedním
z kritérií, na jejichž základě
jsou závodnice nominovány
na mistrovství Evropy a
světa. Na startu se tedy
sejdou nejlepší týmy ČR.
Pozor
pro
motoristy:
Závody budou probíhat za
dozoru Policie ČR a je
naplánované jednosměrné
uzavření okruhu. V případě
nutnosti vjezdu na okruh
bude pořadateli doporučen pohyb ve směru závodu.
Taktéž následující den tj. v neděli 18. srpna proběhne již tradiční silniční závod
SPAC Grand Prix Forman. Bude se závodit na stejné trase a budou rozdány
tituly v rámci mistrovství Baby SPAC.
Více informaci o Českém poháru 2019 naleznete na www.ceskysvazcyklistiky.cz
nebo na webu www.forman-cycling.cz.
Na hojnou účast kolem tratě se těší pořadatelé.
Radka Dubcová
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Vážení a milí spoluobčané.
Po delší době si Vás dovoluji pozvat na divadelní představení,
které si na měsíc červen připravil divadelní soubor Médivadlo
fungující při ZŠ Starý Jičín. Pro všechny naše příznivce jsme
si připravili krásnou hudební divadelně filmovou pohádku
„Starojická pohádka“. Jedná se o originální kus dle vlastního
scénáře na motivy pověstí ze Starého Jičína a okolí. Setkáme
se s paní Anežkou, která obývala náš hrad, s její dcerou Eliškou, statečným
Vokem, ale také se strašlivými loupežníky z nedalekého Helfštýna v čele s
ukrutným Frydolínem, který plenil náš kraj.
Samozřejmě, co by to bylo za pohádku, kdyby se neobjevil čert a nakonec všechno
dobře nedopadlo. Ale jak to všechno bylo zamotané a kdo to nakonec rozmotal,
to se přijďte přesvědčit sami na představení divadelního souboru „Médivadlo“.
Těšíme se na Vás všechny!
Bližší informace o místu a datu konání
- KD Starý Jičín
- od úterý do čtvrtku 11. 6. 2019 – 13. 6. 2019 v 9:30 h
- pátek 14.6. - 8:15 a 10:00 h
- neděle 16. 6. 2019 v 15:00 h
Mgr. Jiří Adamec, vedoucí souboru

YPEF – Mladí lidé v Evropských lesích
Letos se opět tým přírodovědců z naší školy účastnil lesnické soutěže YPEF a to
ve složení: Nela Nasswetterová, Ellen Pavlíková a Cecilia Haywardová.
V březnu se na Střední lesnické škole v Hranicích konalo místní kolo a našemu
dívčímu týmu se zde podařilo získat 1. místo. V dalším regionálním kole, které
se konalo v dubnu, pak děvčata obsadila 5. místo.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!
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Biologická olympiáda
Také v letošním školním roce se žáci z naší školy zapojili do Biologické
olympiády. Školního kola se zúčastnilo 16 žáků. V kategorii 6. a 7. tříd se na 1.
místě umístila Markéta Cigánková, na 2. místě Štěpán Cigánek a na 3. místě
Marie Kočnarová. V kategorii 8. a 9. ročníků pak 1. místo získala Ellen
Pavlíková, 2. místo Nela Nasswetterová a 3. místo Julie Hrdličková. Všichni
jmenovaní se pak během dubna zúčastnili okresního kola, kde museli vypracovat
vstupní úkol, test, laboratorní úlohu a také zvládnout poznávání rostlin a
živočichů.
V mladší kategorii získal Štěpán Cigánek 5. místo, Markéta Cigánková 7.
místo a Marie Kočnarová 9. místo. V kategorii starších žáků se Julie
Hrdličková umístila na 12. místě, Nela Nasswetterová na 3. místě a Ellen
Pavlíková vybojovala 1. místo.
Ellen a Nela tak postoupily do krajského kola, které proběhlo 16. května v
Ostravě. Nela obsadila 18. místo a Ellen skončila na vynikajícím 2. místě.
Všem přírodovědcům blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy!
Mgr. Marcela Cigánková

Den otevřených dveří – tradice, na kterou se žáci těší
Jsme velmi rádi, že i tento rok si k nám našlo cestu v Den otevřených dveří přes
třicet rodin s budoucími prvňáčky, aby si prohlédli naši školu. Někteří naši žáčci
se totiž nemohli dočkat, až je budou jako ti starší a zkušenější školou provázet.
Většina z nich se na tento den velmi svědomitě připravovala. Nejtěžší to mají ti
nejstarší, kteří si vyrábějí ve vlastní režii masky pohádkových bytostí. Přečtěte si,
jak to vnímají oni sami.
„Vše začalo tak, že jsem se rozhodla, že budu pomáhat jako maska, a to přesněji
pejsek. Samozřejmě jsem měla i kočičku. Příprava pro nás začala tak, že jsme si
připravily kostýmy.
A teď už stojíme na stanovišti. Naše stanoviště je ve třetí třídě, děti u nás budou
věšet prádlo. Za odměnu dostanou razítko do kartičky, kterou dostali od
Večerníčka, a pro mlsné jazýčky máme přichystány bonbony. Stojíme a čekáme
na první dětičky. Já mám na sobě černé oblečení a kočička má krásné šaty. První
děti přicházejí a jde na nich vidět, že jsou trošku nervózní. Nemusí se bát, my jim
nic neuděláme. Taky máme trému. Po prvních návštěvnících už jsme otrkané a už
je to jen zábava. Všem to jde, nikomu se nestalo, že by to nezvládl. A ty pohledy,
když se jim to povedlo, ty stály za to!
Už se blíží pátá hodina a chodí čím dál tím míň dětí. Jdu se podívat i na další
stanoviště. Jdu za Večerníčkem, za kterým ještě sem tam někdo přijde pro
kartičku. Spíš sem ale chodí děti, které prošly celou školou, splnily všechny úkoly
a za vyplněnou kartičku dostávají zlatý dukát. Zastavím se za Patem a Matem,

kde děti stavěly kostky. A předposlední zastávka, samozřejmě jen pro mě,
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jsou čarodějnice. U čarodějnic se lítá na koštěti, to je celkem sranda. A jako
poslední jdu nakouknout ještě do tělocvičny. Zde se sportuje, všichni běhají,
skáčou, prostě a jednoduše se hýbají.
Je konec a já bych na celém odpoledni nic neměnila. Jsem naprosto
spokojená. Doufám, že si to všichni užili stejně jako já.“
Další dobrovolníci pomáhali v různých učebnách, vymýšleli společně
s vyučujícími pro děti úkoly a připravili drobné dárečky, nebo se objevili
v roli průvodce. Program doplnili také naši Cvrčci, ti všem přítomným
zazpívali na schodech. Atmosféru Dne otevřených dveří vám nejlépe
přiblíží fotogalerie na webových stránkách školy.
Mgr. Radka Demová a Nela Škařupová, 9. ročník

Republikový comeback aneb naše sportovní úspěchy ve škole
S přicházejícím jarem (alespoň
podle kalendáře) jsme opět dali o
sobě vědět na poli sportovním a naše
škola zaznamenala hned několik
krásných sportovních úspěchů.
Nejdříve nás velmi potěšila děvčata
ze 4. a 5. tříd, která
reprezentovala naší školu ve
vybíjené. V okrskovém kole zdolala
novojičínské školy ZŠ Jubilejní a ZŠ
Komenského 66. Postoupila tak do okresního finále, ve kterém opět nenašla
žádného přemožitele a porazila nejlepší družstva z Frenštátu p.R., Kopřivnice,
Bílovce, Fulneku a Oder. Stala se vítězem okresního finále a postoupila do
krajského kola, které se uskuteční 23. května ve Frýdku Místku (až po uzávěrce
Zpravodaje). Děvčata hrála ve složení Nikola Maléřová, Ema Polášková, Eliška
Króliczková, Katka Kalíšková, Anička Tisovská, Kristýna Indráková, Eva
Kanócz, Anička Dubcová, Agáta Horutová, Monika Maléřová,Lucie
Rybářová,
Lucie
Křížková
a
Elen
Simperová.
Velmi nahlas dali o naší škole vědět také fotbalisté 7. až 9. tříd, kteří po vítězství
v okrskovém kole postoupili do okresního finále. To se uskutečnilo v Bílovci za
účasti nejlepších družstev okresu. V tomto finále jsme porazili ZŠ Pohořská Odry
a ZŠ Jubilejní z Nového Jičína. Se ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice jsme se rozešli
za nerozhodného stavu. V posledním zápase jsme narazili na největšího favorita
ZŠ Komenského Bílovec a hrálo se o vítězství v celém turnaji. Po vyrovnané
první půli však soupeř ukázal svou kvalitu a nakonec zvítězil. O náš skvělý
výsledek (opět po roce) se postarali tito fotbalisté: Mirek Synek, Jarek Václavík,
Olda Vahalík, Kuba Jurčák, Lukáš Zelík, Dominik Horák, Vojta Cigánek,
Kuba Sládeček, Tomáš Petřkovský, Jakub Charvát, Max Rosa.
Hodně o nás bylo slyšet také v okresním kole Olympijského víceboje, které se

Starojický zpravodaj č. 02/2019

41

konalo v Odrách. Celá soutěž probíhá pod záštitou bývalé mistryně světa
v trojskoku Šárky Kašpárkové, která na závody v Odrách dohlížela. Naděje byly
veliké, ale výsledek předčil veškerá očekávání. Soutěžili jsme v hodu
medicinbalem, v trojskoku, museli 2 minuty skákat přes švihadlo a stejnou dobu
„klikovat". Na závěr jsme běželi za velmi chladného počasí 1000 metrů.
V nejmladší kategorii ročníku narození 2009 jsme měli první vítězku Lucii
Křížkovou. Na stupních vítězů ji doplnila Ellen Simperová na 3. místě. Mezi
děvčaty ročníku 2008 zvítězila Agáta
Horutová před
další
naší
závodnicí Aničkou Dubcovou. Mezi
kluky stejné kategorie byl nejlepší Martin
Dubec. U o rok starších kluků získal
stříbrnou medaili Lukáš Hasal. A ještě
dvě medaile vybojovaly holky v ročníku
2006. Zlatou medaili získala Vanda
Křížková a stříbrnou medaili Štěpánka
Dubcová. A
to
ještě
nebylo
všechno. V soutěži
družstev
jsme
suverénně vyhráli a slavili postup do krajského finále, které se uskuteční také
po uzávěrce 3. června v Opavě.
Kromě výše jmenovaných celý tým doplňovali ještě Lukáš Hub, Tomáš
Petřkovský, Eliška Króliczková a Radek Gajdošík. Na závěr to nejlepší. Až
do republikového kola to dotáhly naše házenkářky, kterým se to povedlo už
potřetí za sebou. Zvítězily v okresním kole, nejlepší byly také v krajském kole,
když ve finále porazily ZŠ Bolatice u Ostravy s téměř dvacetibrankovým
rozdílem. Musely také zvládnout kvalifikační turnaj, ve kterém se utkaly o postup
do republikového finále s vítězkami Zlínského a Olomouckého kraje. V ní
obsadily 2. místo a díky tomu se probojovaly až na úplný konec své házenkářské
poutě a reprezentovaly nás v republikovém finále ve Velké Bystřici. V něm za
účasti kamer České televize obsadily krásné 5. místo. A to v konkurenci družstev
z velkých měst jako Zlín, Ústí nad Labem, Havlíčkův Brod apod. není málo.
Naši školu reprezentovala Zuzana Hrňová, Barbora Losertová, Blažena
Orlitová, Markéta Bělíčková, Eliška Burianová, Sára Pituchová, Štěpánka
Dubcová, Melánie Preisslerová, Klára Čekalová, Adriana Šemberová a
Nikola Bartoňová.Kromě těchto akcí jsme připravili pro žáky naší školy turnaje
v přehazované a ve volejbale. V březnu byl zorganizován pro žáky 7. a 8. tříd
lyžařský výcvik ve Velkých Karlovicích. Zúčastnilo se jej téměř 30 žáků, u
kterých jsme každým dnem pozorovali lyžařské pokroky.
Do konce školního roku nás čekají ještě krajská finále ve zmíněných soutěžích,
těšíme se na atletické závody v Poháru rozhlasu. Tak nám držte palce! Ale o tom
zase někdy příště. Že by po prázdninách?
Mgr. Kateřina Horutová
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Letošní jaro jsme přivítali
opět
tradičně
a
to
vynášením Mořeny. Za
zpěvu lidových, jarních
písní a doprovodu na
hudební nástroje jsme se
vydali
k rybníku
do
Vlčnova, kde jsme ukončili
vládu paní zimy zapálením
a vhozením Mořeny do
vody. Ve školce nastalo
jaro, které jsme společně vítali sluníčkem, domácími zvířátky, ptáčky a kytičkami.
Také jsme slavili svátek jara Velikonoce a to jak s dětmi ve třídách, tak jarním
tvořením s rodiči. Jarní atmosféru nám svými pohádkami přiblížilo divadlo
Šikulka a Koloběžka. Poslední den v dubnu byl magický, protože se ve školce
sešli čarodějnice a čarodějové a společně čarovali, tancovali, soutěžili, vařili
lektvary z ropuch, hráli si s pavouky a slizy a na svých košťatech vlétli do měsíce
lásky. S láskou jsme vítali děti, které přišly 7. 5. k zápisu a s láskou zveme rodiče
na jarní besídku, která proběhne u mladších dětí 16. 5., u starších 17. 5. V květnu
nás ještě čeká divadelní představení v MŠ, fotografování a školní výlet na zámek
Kunín. Starší děti ještě navštíví zdravotnickou záchrannou službu v Novém
Jičíně.
Červen
První týden v červnu se vydáme hledat poklad, uděláme si již tradičně piknik a
hračkový den. Také navštívíme divadelní představení v kulturním domě,
pojedeme do kina a nakonec společně vplujeme jako námořníci do prázdnin.
Předškoláci se při plavbě promění ve školáky a tím se s nimi rozloučíme.
Krásné a pohodové léto přeje kolektiv MŠ.

UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Petřkovice – 01.07. -18.08.2019
Starojická Lhota – 08.07. – 30.08.2019
Starý Jičín – 22.07. – 30.08.2019
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FK STARÝ JIČÍN z.s.
v neděli 23. června 2019
v 9:00 hodin na fotbalovém hřišti Starý Jičín.

FOTBALOVÝ TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ
"O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN"
za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.

----------------------------------------------------------------Rozlosování turnaje: v úterý 18. června 2019 v 19:30 h
v restauraci ve Starém Jičíně na náměstí.
Poznámka: Tento termín je konečný a na později podané přihlášky
nebude brán zřetel.
Účast zástupců družstev na tomto rozlosování je nutná pro upřesnění
začátků zápasů, kvůli plynulosti turnaje a upřesnění pravidel !!!
Počet hráčů na hřišti 5 + 1. Hrací doba 2 * 12 min.
SDH JANOVICE U STARÉHO JIČÍNA
Pátek 14.6.2019 21:30 – noční soutěž "O pohár starosty SDH“

SDH STARÝ JIČÍN - VLČNOV
Sobota 29. 6. 2019 - Pohárová soutěž žáků, mužů, žen.
Od 11:00 h v areálu hasičárny ve Vlčnově.

SDH PALAČOV
Sobota 22. 6. 2019 od 13:00 hodin soutěž mladých hasičů.
Neděle 21. 7. 2019 od 13:00 hodin soutěž mužů, žen a veteránů.
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NOREX PALAČOV
zve všechny aktivní i pasivní fanoušky pivního moku na již

XXVI. ročník

PIVNÍ ŠTAFETY 100 X 1 (50 X 1) PIVO
Kruté boje o nejrychleji vypité půllitry propuknou
v Palačově 28. července 2019 ve 12:30 hodin v místním parku.
Další program:
Pivní štafeta žen, Limo štafeta pro děti.
Soutěže:
Tuplák, hod špalkem a válečkem, pivní mozol, pivní kvíz, kolo štěstí.
Pro děti skákací hrad zdarma. Občerstvení zajištěno.
O hudební kulisu se postarají „pouštěči“ Libor a Fanoš.
Slosovatelné vstupné: dospělí 50,- Kč, děti zdarma.
Myslivecké sdružení Janovice
pořádá v sobotu dne 13. července 2019 ve 13:00 hodin
v areálu myslivecké chaty v Janovicích

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE.
Připravili jsme pro Vás:
- zvěřinové speciality, alko i nealko
- hry a soutěže pro malé i velké
Přijďte si odpočinout na čerstvém vzduchu v krásném prostředí.

PALAČOVSKÉ CYKLOKLÁNÍ
pro celou rodinu
sobota 20. července 2019.
Prezentace v parku od 10:00 hodin – starty od 11:00 hodin.
Kategorie od 2 do 14 let, povinná přilba, trasy 150 m až 3 km dle věku,
netradiční soutěže pro celou rodinu, malování na obličej, hasičské auto.
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XXXVI. ROČNÍK

TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE
O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN
Kdy:
Kde:
Prezentace:
Zahájení:
Podmínka účasti:
Startovné:
Pravidla:
Systém turnaje:

sobota 3. srpna 2019 (první sobota v měsíci)
Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
8:00 h
8:30 h se začínají hrát první zápasy.
Minimálně dvě ženy v družstvu.
400,- Kč za družstvo.
Hraje se dle platných pravidel volejbalu.
Si vyhrazuje pořadatel turnaje.
Informace budou podány před zahájením
turnaje.

Kontakt:
Rudolf Hrnčíř ml.
mobil: 721 262 649, e-mail: rudolfhrncir@seznam.cz

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
pořádané v sobotu 7. září 2019 od 12:30
v prostorách hasičárny ve Vlčnově.
Program: zvěřinové hody, skákací hrad pro děti, střelba ze
vzduchovky, ruské kuželky, kolo štěstí. Koncert dechovky Starojičané.
Hudební doprovod do večera. Na Vaši účast se těší myslivci.

SDH Petřkovice u Starého Jičína si vás dovoluje pozvat na

POUŤOVOU ZÁBAVU
v pátek 16.srpna 2019 od 20 hodin
v PETŘKOVICÍCH na výletišti za kulturákem

TRADIČNÍ POUŤ
v neděli 18.srpna 2019 od 14.30 hodin
na horách u Panny Marie v Petřkovicích MŠE SVATÁ
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AKCE NA JIČINĚ
Dětský Den – Na Divokém západě
sobota 1.6.2019 od 15:00 hodin
výletiště „Hájek“ na Jičině
Po skončení Dětského dne bude od cca 19:00 hodin následovat
„Posezení u táboráku“ – lampióny vezměte s sebou!

Soutěž mladých hasičů v požárním útoku - starší a mladší žáci
neděle 9. června 2019
výletiště „Hájek“ na Jičině, začátek ve 13:30 hodin

Soutěž hasičů v požárním útoku – muži, ženy, veteráni (nad 35 let)
sobota 10. srpna 2019
výletiště „Hájek“ na Jičině, začátek ve 13:30 hodin

Pořadatelský tým Forman Cinelli ve spolupráci s obcí
a místními spolky z Janovic vás zve na

Český pohár žen a mládeže
v silniční cyklistice v Janovicích
sobota 17.srpna 2019
Trasa povede přes Janovice – Starý Jičín – Hůrka – St.Lhota – Palačov –
Janovice a představí se závodníci a závodnice z celé republiky.

SPAC Grand Prix Forman 2019
neděle 18. srpna 2019
Bude se závodit na stejné trase a budou rozdány tituly
v rámci mistrovství Baby SPAC.
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz

ÚSTŘEDNA:

556 785 150 podatelna@stary-jicin.cz

starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@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
Sociální služby Starý Jičín

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

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: 2019, Číslo:
02/2019, Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 15.08.2019 ve
12:00 hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele.
Neprošlo jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
31.5.2018.
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„Ukliďme Česko“, akce,
do které se zapojili
i mladí hasiči
a rodiče ze Starojické
Lhoty.
Článek na str. 31.

V Palačově se k sobotnímu
klapotání v pravé poledne scházejí
nejen děti, ale i ti dříve narození.
Článek str. 33.

Stává se milou tradicí, že se připojili i někteří rodiče
heřmanických skautů, kteří nezůstali v pozadí a
připojili se do putovních her, jako např. vrah a
bomba, potopa, nálety. Článek str. 35.

50 poutníků se vydalo po požehnání duchovního
otce Petra Dokládala od kostela sv. Václava na
Starém Jičíně na svatý Hostýn,
na tradiční cyklopouť rodin. Článek str. 30.
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Marie Pavlíková, Rostislav Vahalík, Jasmína Brtvová,
Tereza Uvírová, Eliška Nella Davidová, Stella Šopíková

Štěpán Kundrát, Aneta Banašáková, Adéla Michalíková, Heidi Halfarová,
Klára Hubová, Ondřej Bezděk, Nela Novosádová, Lucie Pavlíková

