Turisté ze
Starojické
Lhoty na
cyklozájezdu

k Jaderskému
moři.
Str. 18 – 19.

Cyklistický víkend

Palačovské cykloklání na str. 23 – 24.

ve sportovním areálu
v Janovicích. Str. 25.

Starojické léto ve znamení cyklistiky.
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PALAČOV 2019

Ti, kteří měli ještě i po závodě
přebytky energie, se mohli dosyta
vyřádit na doprovodném programu,
který byl letos opět velmi bohatý.

JANOVICE 2019

Po úspěšném zvládnutí
všech kategorií
závodníkům přilétávala
sladká odměna ve formě
oplatků, které si museli

chytnout.
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 26.06.2019:
5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
5.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Ing. Tomáše Kovařčíka apod. Martina
Pavlíka.
5.2. Schvaluje program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce.
5.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 15.05.2019 do
12.06.2019.
5.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.

Finanční záležitosti
5.5. Zastupitelstvo po projednání

schvaluje:

Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2018, sestavený dle § 17 zák.č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje:
▪ Plnění rozpočtu příjmů
▪ Plnění rozpočtu výdajů
▪ Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
▪ Stavy a obraty na bankovních účtech
▪ Peněžní fondy – informativně
▪ Majetek
▪ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a
vnitřní převody
▪ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům
a Národnímu fondu
▪ Vyúčtování finančních vztahů obce k ostatním subjektům
▪ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - audit (příloha č.1)
▪ Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s
jejich majetkem (příloha č.2)
▪ Finanční hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce
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Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce
s o u h l a s í s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
5.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 2. a 3.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2019.
5.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.5.2019.

Majetkoprávní záměry obce
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
5.8. Prodej pozemku p.č. 72 - zahrada- o výměře 130 m2 v k.ú. Heřmanice
u Polomi Renátě Lukschanderlové za cenu dohodou 30.-Kč za m2 + náklady
řízení. Jedná se majetkoprávní vypořádání dle skutečného užívání
(majetkoprávní záměr P4/2019).
5.9. Prodej pozemků v k.ú. Palačov p.č. 64/3 – zahrada – o výměře 58 m2,
p.č. 24/3- zahrada – o výměře 15 m2, p.č. 24/4 – zahrada – o výměře 10
m2 a p.č. 1182/8 – ostatní plocha – o výměře 130 m2 Antonínu Bělíkovi za
cenu dohodou 30.-Kč za m2 + náklady řízení. Jedná se majetkoprávní
vypořádání dle skutečného užívání pozemků (majetkoprávní záměr
P7/2019);
5.10. Prodej pozemku v k.ú. Heřmanice u Polomi, pozemek p.č. 240/1 – tr.
travní porost - o výměře 1790 m2 Františku Duchoňovi za cenu dohodou
30.-Kč za m2 + náklady řízení (majetkoprávní záměr P10/2019);
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje odkoupení nemovitých věcí:
5.11. V k.ú. Janovice u Nového Jičína pozemek p.č. 538/7- ostatní plocha
o výměře 135 m2 zaměřený GP č. 316-4747/2019 od právnické osoby za
cenu dohodou 70.-Kč za m2, náklady řízení hradí obec. Pozemek je
využíván jako pozemní komunikace (majetkoprávní záměr P6/2019);
5.12. V k.ú. Vlčnov u Starého Jičína pozemky p.č. 567/8 - trv. travní
porost - o výměře 63 m2 a p.č. 567/9 - zahrada – o výměře 11 m2 zaměřeny
GP č. 551-53/2019 od fyzických osob za cenu dohodou 30.-Kč za m2,
náklady řízení hradí obec. Pozemky jsou dotčeny přístavbou u klubovny u
kurtů (majetkoprávní záměr P8/2019);
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5.13. V k.ú. Vlčnov u Starého Jičína pozemek p.č. 228/2- zahrada-o
výměře 124 m2 od fyzické osoby za cenu dohodou 30.-Kč za m2, náklady
řízení hradí obec. Pozemek bude použit na rozšíření veřejného prostranství
v křižovatce pro lepší rozhledové poměry po zřízení vedlejších sjezdů
(majetkoprávní záměr P12/2019);
5.14. ZO po projednání bere na vědomí kupní smlouvu na objekt pošty –
budovu Starý Jičín č.p.132 na pozemku p.č. 49/1 – o výměře 28 m2 v k.ú.
Starý Jičín, cena odhadem, věcná břemena na dobu neurčitou
(majetkoprávní záměr P9/2019).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

Organizační záležitosti
ZO po projednání v souladu s §84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje:
5.15. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejná zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v tomto roce proběhnou 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.
Jako již v minulém roce, budeme připravovat Den otevřených dveří.

Sociální služby Starý Jičín

Budete-li mít zájem, přijďte se podívat na prostory Pečovatelského domu,
kdy se můžete informovat na podmínky bydlení nebo také na poskytování
terénní pečovatelské služby.
Rádi Vás uvidíme, dne 8.10.2019 v době od 10.00 do 18.00 hodin.

Srdečně Vás zvou pracovníci SOSsj.
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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
ZÁŘÍ až LISTOPAD 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 písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:
Zdeněk Kurfűrst, St. Lhota
Božena Davidová, Petřkovice
Terezia Juříčková, Petřkovice
Hana Vahalíková, Jičina
Ludmila Dobešová, Vlčnov
Anna Janýšková, Vlčnov

Milan Vilček, St. Lhota
Bedřiška Vyškovská, St. Jičín
Jiřina Prokešová, Janovice
Bohumila Kremlová, St. Lhota
Jaroslav Pavlík, St. Lhota
Miroslav Štramberský, Palačov

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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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali občánky,
narozené v období BŘEZEN AŽ SRPEN 2019.
Vítání proběhne v úterý 15.10.2019 v 15:00 h, případně v 16:00 h,
dle počtu přihlášených dětí, v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby SVÉ DÍTĚ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PŘIHLÁSILI nejpozději do středy 25.9.2019.
Přihlášky se jménem a adresou dítěte, zasílejte na
e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz, nebo volejte na tel.č. 556 785 152, 605 491 416
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

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

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

UPOZORNĚNÍ NA OKLEŠTĚNÍ STROMŮ
Obec Starý Jičín žádá vlastníky a uživatele pozemků o ODSTRANĚNÍ
A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ a jiných porostů, které zasahují do vedení
veřejného osvětlení, rozhlasu a do obecních komunikací a brání tím
v provádění zimní údržby.
ZÁSAH PROVEĎTE do 15. listopadu 2019. Pokud v uvedené lhůtě
nebude zásah proveden, učiní tak pracovníci Technických služeb Obce Starý
Jičín. Vzniklá dřevní hmota bude následně odvezena.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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VLČNOVĚ

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

•
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OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU
VE VLČNOVĚ od 1.11.2019
V podzimním a zimním období, tj. od 1.11.2019 do 31.3.2020
bude provoz sběrného dvoru ve Vlčnově omezen
POUZE NA SOBOTY V LICHÉM TÝDNU (soboty v týdnu,
kdy se vyváží domovní odpad) v době od 9:00 do 11:00 hodin.

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY A
KONTEJNER NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro domácí
kompostování biologického odpadu, si ho mohou vyzvednout
v otevírací době na sběrném dvoře ve Vlčnově.
Ve sběrném dvoře ve Vlčnově, v areálu fotbalového stadionu ve
Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě je také umístěn
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER NA BIOODPAD.
Zde lze odkládat veškerý odpad ze zahrad (tráva, listí, ovoce, větve
zkrácené na délku maximálně 1 metr).

Na sběrném dvoře jsou umístěny

KONTEJNERY NA POUŽITÉ OŠACENÍ.
Zde lze odložit letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky a také nepoškozenou obuv. Tyto
komodity jsou následně třízeny a v maximální míře vráceny lidem
pro opětovné použití u nás doma či v zahraničí.
Do kontejnerů nepatří znečištěný a vlhký textil!

Podzimní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne
v Základní škole Starý Jičín v termínu 7.10. - 18.10.2019.
V případě, že nemáte možnost odvézt papír do základní školy,
odložte jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci.
Pracovníci technických služeb tento papír v pátek 18.10.2019
odevzdají do základní školy.
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PROVOZ MOŠTÁRNY 2019
SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN - jen na objednávku
Objednávky na mobil: 732 214 557 ( Ing. Konečný Karel )
737 363 752 ( Jakůbek Václav )

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

injekce
7:00 - 7:30
9:00 - 10:00
7:00 - 7:30
7:00 - 7:30

ordinace
7:30 - 10:00
13:00 - 15:00
7:30 - 10:00
13:00 - 15:00
7:30 - 8:30

prevence
10:00 - 11:30
15:00 - 16:30
10:00 - 11:30
-

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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POZOR NA UZAVÍRÁNÍ SMLUV PO TELEFONU
V souvislosti s praxí některých podnikatelů nabízejících lidem své služby a
zboží prostřednictvím telekomunikačních technologií (zejména telefonicky), si
Vás dovolujeme upozornit na potenciální problémy, k nimž může při sjednávání
smluv tímto způsobem dojít.
Dle občanského zákoníku lze smlouvu uzavřít i pomocí telekomunikačních
prostředků – např. telefonu. Doporučujeme Vám proto s tímto vědomím
přistupovat k jednání s obchodníky prostřednictvím těchto prostředků obezřetně
a uvážlivě. V prvé řadě je vhodné zvážit, zda nabízený produkt skutečně
potřebujete, resp. nakolik může být konkrétní nabídka pro Vás přínosná. I proto
je vhodné neodpovídat na nabídku bezprostředně (do telefonu), ale až po řádné
úvaze. Za tímto účelem si tak lze i vyžádat čas na rozmyšlenou nebo požádat o
zaslání nabídky v písemné podobě. Během telefonického hovoru může často dojít
k manipulaci a oslovený ani souhlas s uzavřením smlouvy vyjádřit nemusí
(později pak může dojít k sestřihání nahrávky hovoru, neříkejte proto do telefonu
žádnému prodejci „ANO“), jednejte vždy s rozvahou, telefonicky uzavřená
smlouva se těžko rozporuje.
A teď jedna dobrá zpráva. I v případě, že už jste nevýhodnou smlouvu
uzavřeli, můžete se bránit. Česká obchodní inspekce v takovém případě
doporučuje uznat, že smlouva byla (byť nechtěně) uzavřena. A zrušit ji tím, že od
ní odstoupíte nebo ji vypovíte.
Jak od smlouvy odstoupit krok za krokem:
1. Přestože to zákon nevyžaduje, ČOI doporučuje vypovědět smlouvu
písemně (abyste výpověď později mohli prokázat).
2. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který vám podnikatel musí
při uzavření smlouvy poskytnout.
3. Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a
podnikatele, se kterým jste smlouvu uzavřeli. Jasně uveďte, že odstupujete
od smlouvy do 14 dnů, konkrétní důvod přitom uvádět nemusíte.
4. Odstoupení můžete zaslat podnikateli na adresu sídla nebo jiného místa
podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu. ČOI doporučuje formu
doporučeného dopisu. Mimochodem, nezapomeňte si uschovat podací
lístek.
Zdroj: Odbor veřejné správy Ministerstva vnitra a Česká obchodní inspekce
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Školství v obci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
Sportovní bilancování u nás ve škole
Ještě než se děti z naší školy rozutekly na prázdniny, zasloužily se o
několik sportovních úspěchů, o nichž jsme vás už nestihli v minulém čísle
Starojického zpravodaje informovat. Tradičně se nám daří v atletických
soutěžích. Na konci května se konalo v Kopřivnici okresní kolo atletické
soutěže družstev Pohár rozhlasu, kam se kvalifikovala také naše dvě
družstva mladších a starších žákyň. Mezi sebou soutěžila nejlepší družstva
z celého novojičínského okresu. Našim starším děvčatům se dařilo natolik,
že obsadila v konečném součtu pěkné 3. místo a získala bronzové medaile.
Družstvo soutěžilo v tomto složení: Blažena Orlitová, Julie Hrdličková,
Adriana Šemberová, Nikola Bartoňová, Eliška Burianová, Tereza
Konečná,
Julie
Ševčíková,
Nela
Nasswetterová
a
Vendula Cabanová. Ještě o něco lépe dopadlo družstvo mladších žákyň,
které předvedlo výborné výkony a ve většině disciplín mělo své vítěze.
V konečném součtu nakonec holky vyhrály i před kopřivnickými školami
a získaly zlaté medaile a ještě postup do krajského finále. To se uskutečnilo
v Opavě za účasti nejlepších družstev Moravskoslezského kraje a tomu
odpovídaly také výborné výkony mnoha závodníků. Jsme moc rádi, že naše
holky se mezi nimi vůbec neztratily a do konce závodu bojovaly o medaili.
Musely se poprat s atletkami z Opavy, Ostravy, Rýmařova, Třince či
Českého Těšína. Nakonec v konkurenci celkem 8 družstev naše děvčata
obsadila krásné 4. místo, když o bronzovou medaili svedla boj se ZŠ
Porubská z Ostravy a prohrála jen o maličký kousek. Před sebou tak nechala
pouze dvě atletické školy z Opavy a jednu z Ostravy. Navíc svůj bodový
zisk oproti okresnímu finále v Kopřivnici vylepšila o dalších 400 bodů.
Bramborové medaile je tak vůbec nemusely mrzet. Z individuálních výkonů
je třeba zmínit 1. místo Zuzany Hrňové, která výkonem 52,79 metrů
překonala školní rekord v hodu míčkem a stala se jejím novým
držitelem. Barbora Losertová ve stejné disciplíně byla pátá výborným
výkonem 46,36 metrů. Na medailovou pozici se dostala také Marie
Dlabajová, která byla třetí v běhu na 600 metrů výborným časem 1:48,7
sec. V běhu na 60 metrů byla Maruška časem 8,88 s devátá. Na 7. místě se
také v běhu na 600 metrů umístila Vanda Křížková časem 1:54 sec.
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Medaile o dva centimetry unikla Štěpánce Dubcové, která ve skoku
dalekém byla čtvrtá výkonem 457 centimetrů. V první desítce se ještě
umístila Tereza Kemlová v běhu na 60 metrů, které zaběhla za 8,8 sec. Celé
naše družstvo, kromě jmenovaných, doplnily ještě Eliška Randýsková,
Julie Ševčíková, Sandra Hubová, Vendula Varyšová, Kristýna Černá a
Šárka Škarková.
Na přelomu května a června jsme se ještě těšili na vystoupení našich
dívek ze 4. a 5. tříd, které jako vítězky okresního kola ve vybíjené
postoupily do krajského finále, které se uskutečnilo v Raškovicích u
Frýdku Místku. V celém turnaji, po několika zápasech s různými družstvy
z Ostravy, Opavy, Frýdku Místku, Karviné apod., obsadily velmi pěkné 3.
místo a získaly bronzové medaile. V této soutěži nás reprezentovala tato
děvčata: Ema Polášková, Kristýna Indráková, Eva Kanócz, Nikola
Maléřová, Eliška Królizková, Anička Tisovská, Katka Kalíšková,
Anička Dubcová, Lucie Křížková, Lucie Rybářová, Monika Maléřová,
Agátka Horutová a Ellen Simperová.
Poslední „želízko v ohni“ měla naše škola v krajském finále
v olympijském víceboji v Opavě, kam postoupila také jako vítěz
novojičínského okresu. Naši sportovci museli zvládnout celkem 6 disciplín
(běh 60 metrů, skok daleký, hod míčkem, lehy sedy, shyby a vytrvalostní
běh), což v úmorném horku byl velmi náročný úkol. Ale zvládli jej na
„jedničku". V soutěži družstev jsme nakonec obsadili v konkurenci 13 škol
z Moravskoslezského kraje velmi pěkné 4. místo, když na bronzovou
medaili nám chybělo pouhých 15 bodů (v přepočtu to znamená asi 2 kliky).
Medaile jsme ovšem posbírali v soutěži jednotlivců, když na stupních vítězů
jsme byli celkem pětkrát. Nejdříve Anička Dubcová obsadila 3.
místo mezi dívkami ročníku 2008, Štěpánka Dubcová byla ještě o stupínek
lepší na 2. místě (ročník 2006). Lucie Křížková v nejmladší kategorii
(2009) přesvědčivě zvítězila. Ve starší kategorii jí napodobila starší
sestra Vanda, která
také zvítězila. Třetí
zlatou
získal
Lukáš
Hasal v kategorii ročníku 2007. Trošku smolné bramborové medaile za 4.
místa získali ještě Agátka Horutová a Martin Dubec. Naše družstvo
doplnili Lukáš Hub a Tomáš Petřkovský. Kromě těchto medailí jsme slavili
také postup do republikového finále, které se uskuteční v Brně od 4. - 6.
září. V něm se představí jako vítězové Lucie Křížková a Lukáš Hasal, a díky
bodům získaným v okresním a krajském kole i Štěpánka Dubcová a Agátka
Horutová.
Také jsme ještě stihli zorganizovat pro naše žáky tradiční florbalový
půlmaraton, kdy proti sobě nastoupila družstva bílých a černých, celkem
přes 40 florbalistů. Letošní rok byl zápas po celou dobu velmi vyrovnaný.
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Nakonec zvítězil tým bílých celkovým skóre 61:60. Ale důležitější než
skóre, na tomto turnaji bylo to, že se děti dokázaly společně domluvit a
sportovat podle pravidel fair play. I díky tomu všichni účastníci dohráli
v pořádku bez zranění a s úsměvem na rtech. Na závěr byli hráči odměněni
sladkou odměnou a zaslouženým potleskem.
Protože byl letošní školní rok pro naše sportovce opět velmi úspěšný,
sešli jsme se na závěr školního roku v kulturním domě na Starém Jičíně,
abychom poděkovali všem dětem, které se snažily ze všech sil dobře
reprezentovat naší školu, ale i obec Starý Jičín. A samozřejmě jsme museli
také vyhlásit výsledky soutěže O nejlepšího sportovce naší školy.
A jak to dopadlo?
1. stupeň:
1. místo: Agáta Horutová a Martin Dubec
2. místo: Lucie Křížková a Radek Gajdošík
3. místo: Ema Polášková, Adam Ježák, Jakub Ševčík a Matěj Štec
2. stupeň:
1. místo: Štěpánka Dubcová a Lukáš Hasal
2. místo: Blažena Orlitová a Tomáš Petřkovský
3. místo: Barbora Losertová a Jakub Jurčák
Nejsportovnějšími třídami se staly 5.A a 8.A.
Doufejme, že přes prázdniny si naši sportovci odpočinuli, načerpali nové
síly, aby mohli pokračovat ve skvělých sportovních výkonech i v dalším
školním roce 2019-2020.
Mgr. Kateřina Horutová

Dodatečná zpráva ze zeměpisné olympiády
Jsme dlužni vás informovat ještě o jednom velkém úspěchu, o který se
zasloužili naši „geografové“. Po uspořádání školního kola zeměpisné
olympiády byli vítězové jednotlivých kategorií vysláni do okresního kola,
které se uskutečnilo v Novém Jičíně. Sice jsme věděli, že máme želízka
v ohni, ale výsledek předčil veškerá očekávání. Všichni tři naši zástupci
skončili totiž ve svých kategoriích na medailových pozicích. Štěpán
Cigánek v kategorii B - žáků 7. tříd se umístil mezi téměř 30 soutěžícími na
krásném 3. místě, když postup do krajského kola mu unikl pouze o půl bodu.
V kategorii A - 6. tříd se Josef Šustek mezi svými vrstevníky umístil
dokonce na 2. místě, což mu vyneslo postup do krajského kola. A o třetí
medailový úspěch se postaral Jakub Sládeček v kategorii C - žáků osmých
a devátých tříd, který rovněž skončil na výborném 2. místě a také postoupil
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do krajského kola v Ostravě. V něm pak Josef Šustek obsadil výborné 6.
místo. Ještě o něco lépe dopadl Jakub Sládeček, který zúročil své
zkušenosti z předcházejících ročníků ZO a v kategorii žáků osmých a
devátých tříd dokonce vybojoval medailové umístění a získal vynikající 3.
místo a jen těsně mu unikl postup do celostátního kola.
Mgr. Kateřina Horutová a Mgr. Libor Petráš

Víme, kdo je Hlava roku
Již několik let se současně s nejlepšími sportovci na konci roku odměňují
i žáci, kteří se úspěšně zúčastňují vědomostních soutěží.
K tomu, abyste se na konci roku dostali na pódium při vyhlašování celoroční
soutěže Hlava roku, vám nestačí vyhrát školní kolo, dokonce i vítězství na
okrskové úrovni je málo! Před celou školou odměňujeme pouze borce, kteří
se umístí v první desítce v okrese, postoupí do kraje nebo se účastní
národních kol. A takových žáků letos u nás ve škole bylo skoro 60!
Pravdou je, že toto vysoké číslo naskakuje díky týmovým soutěžím jako
je například Jaloveček ve vsetínském zámku. Z individuálních úspěchů bych
zmínila zejména 2. místo Ellen Pavlíkové v krajském kole biologické
olympiády a 3. místo Jakuba Sládečka v krajském kole olympiády ze
zeměpisu. Výsledky soutěží můžete během roku sledovat na stránkách
školy.
Žákům se sčítají body za účast, umístění, případně postupy do vyšších kol
a pak se dva z nich mohou pyšnit titulem Hlava roku. A kdo si tento titul
odnáší letos?
1. stupeň
1. místo Amálie Cigánková (krajské kolo recitační soutěže, Jaloveček)
2. místo Adam Ježák (matematické soutěže)
3. místo Terezie Michalíková (krajské kolo recitační soutěže)
2. stupeň
1. místo Jakub Sládeček (zeměpis, čeština, Šikovné ruce…)
2. místo Štěpán Cigánek (dějepis, biologické soutěže, zeměpis…)
3. místo Nela Nasswetterová (biologie, chemie, zeměpis…)
Gratulujeme všem, kteří mají chuť učit se něco navíc a dělají dobré jméno
naší škole. Děkujeme.
Radka Demová

Starojický zpravodaj č. 03/2019

16

Ahoj, noví školáci!
Všem žákům naší školy přejeme v novém
školním roce pevné zdraví, štěstí a hodně
energie do učení. Prvňáčkům, kteří letos
nastupují do 1. tříd, přejeme, aby vše zvládli
s úsměvem a na samé jedničky. Aby se
naučili proplouvat v moři písmenek a čísel,
zvládali počty i čtení a hlavně, aby je touha
po vzdělání provázela po celý život a učení bylo pro ně vždy zajímavou hrou
plnou krásných zážitků. V době letních prázdnin se podařilo ZŠ s podporou
Obce Starý Jičín zrekonstruovat multimediální počítačovou učebnu. Pevně
věřím, že každé zkulturnění našeho pracovního prostředí napomůže k
dosažení co nejlepších pracovních výsledků nás všech.
Zahájení nového školního roku se uskuteční v pondělí 2. září v 7,45 hod.
Mgr. Roman Horut
Divadelní soubor Médivadlo děkuje za hojnou účast
diváků na svém představení Starojická pohádka, které
bylo sehráno ve dnech 11.6. 2019 - 16. 6. 2019. Naše
představení navštívilo cca 1200 diváků. Pokud se chcete
na pohádku podívat, najdete ji na www.zsstjicin.cz, nebo
na Youtube v odkaze Starojická pohádka, kde je také
možno si představení stáhnout.
Ještě jednou děkujeme za podporu a těšíme se na nějaké další vystoupení.

Jiří Adamec
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39. SRAZ LHOT A LEHOT
Tak jako každý rok na svátky Cyrila, Metoděje a Mistra Jana Husa 5-7.
července se konal Sraz Lhot a Lehot. Letos jsme se vydali pro nás do
nejvzdálenější pořádající Lhoty v době pořádání a také první Lhoty, která
uspořádala sraz v Jížních Čechách a to do Lhoty pod horami u Obce Temelín s cca
170 obyvateli. Ač to bylo cca 350 km ze Starojické Lhoty, přesto jsme
reprezentovali naši obec v počtu 24 zástupců. Letos se sjelo 71 Lhot a Lehot
z toho se objevilo několik nových Lhot převážně z Jižních Čech, které ještě na
srazu nebyly. Že jsme se prezentovali bylo vidět i při soutěžích, které byly během
srazu organizovány. Odvezli jsme si několik prvních a druhý míst a to např.
v hasičském víceboji nebo v pití 0,5l piva na čas. Letos se sjelo 71 Lhot a Lehot
Čech, Moravy a Slovenska. Obec uspořádala pro zájemce srazu prohlídku jaderné
elektrárny Temelín, kterou jsme přijali a tím využili prohlídku místního okolí a
zajímavostí. Počasí přálo, a tak jsme odjížděli ze srazu mezi posledními a
s poděkováním vychutnávali práci pořadatelů, kterým se sraz povedl. Příští rok se
chystáme na Slovensko a to do Mnichovy Lehoty u Trenčína. Pokud máte zájem
se připojit k naší Lhotě na srazu, budeme rádi a těšíme se.
www.srazlhot.cz, Aleš Pavlík

OSLAVY 40 LET TURISTIKY VE STAROJICKÉ LHOTĚ
V sobotu 22. června jsme oslavili 40 let trvání Turistického spolku ve Starojické
Lhotě. Oslavy jsme zahájili už v pátek 21. června zahájením výstavky turistických
a outdoorových kuriozit, které se nám podařilo sesbírat nejen mezi členy spolku,
ale mnohými exponáty přispěli také další občané. Výstavka se setkala s velkým
ohlasem. Návštěvníci hlavně ocenili historické kousky turistického vybavení,
které jim připomněly vlastní dětství a mládí. Také fotografie z putování našeho
turistického šátku byly pro mnohé velkým překvapením, protože netušili, že tento
náš turistický suvenýr už procestoval kromě Antarktidy všechny kontinenty a
dostal se na opravdu exotická místa.
Během oslav jsme si také nad našimi kronikami zavzpomínali na společně
prožité chvíle, a že jich za těch 40 let bylo opravdu hodně. Velký úspěch slavila
také veselá outdoorová tombola, kdy se výherci nad svými „hodnotnými“ cenami
opravdu s chutí zasmáli. Různé VIP poukazy s nadstandardními službami pro
účast na nadcházejících turistických akcích, výherci opravdu nečekali. Vouchery
jim například garantovaly skvělé počasí, exkluzivní panoramatické výhledy po
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celou dobu akcí, či osobní asistenci zkušených průvodců i VIP občerstvení pro
celou rodinu a pobavily tak i nevýherce.
Zlatým hřebem programu potom bylo vystoupení Turistického symfonického
orchestru, který hrou na netradičními hudební nástroje skutečně připravil
návštěvníkům neotřelý hudební zážitek.
Na závěr jsme potom shlédli divadelní
představení Turistického divadelního
souboru „Za 5 minut dvanáct“ s názvem
Turistův rok II, které navázalo na
obdobné představení, uspořádané při
oslavách před pěti lety. Slzy smíchu
v očích diváků byly odměnou všem
pořádajícím a už se těšíme, až si budeme
moci za pět let vychutnat 3. pokračování.

CYKLOZÁJEZD OD JULSKÝCH ALP K JADERSKÉMU MOŘI
Letošní cyklozájezd spolku Turistů ve Starojické Lhotě byl pojat netradičně.
Nebyla vybrána jen jedna oblast pobytu, ale náš zájezd měl tak trochu putovní
charakter. Každý den jsme tedy objevovali jinou krajinu a postupně jsme se od
vrcholů Julských Alp ve Slovinsku přesunovali až na pobřeží Jaderského moře
v Itálii. První den jsme projížděli krásnou oblastí kolem Kranjské Gory,
vystoupali ke skokanským můstkům v Planici, kde jsme si prohlédli krytou
tréninkovou běžkařskou halu a mohli si i v červenci sáhnout na opravdový sníh i
postavit sněhuláka. Přes průsmyk Tarvisio jsme se přesunuli do Itálie a tady druhý
den pokračovali cyklostezkou po zrušené železnici Pontebanna směrem na jih.
Tato cyklostezka prochází úchvatnou horskou krajinou. Postupně jsme projížděli
více než třiceti tunely a přejeli přes nespočet viaduktů. Víc než 30 km jsme téměř
nemuseli šlápnout do pedálů a ujížděli stále z kopce. Jen jsme se kochali okolními
scenériemi, kdy se za každým tunelem ráz krajiny postupně proměňoval
od horských velikánů, hlubokých kaňonů až k rovinaté oblasti v údolí řeky Felly.
Den jsme zakončili prohlídkou prý nejkrásnější italské vesnice Venzone.
Další den jsme pokračovali po rovině italskou provincií Friulli a postupně
projížděli vesnicemi a městečky v této malebné oblasti. Prohlédli jsme si také
hlavní město této provincie Udine a kdo měl chuť, tak jestě dojel na konečných
92 km až do městečka Palmanova. V tomto městě jsme prožili náš poslední italský
večer. Podvečerní procházka tímto kouzelným městečkem, které má tvar
devíticípé hvězdy a je obehnáno středověkými hradbami nás okouzlila, stejně tak
jako ochutnávka lahodného friullského vína v místních malebných kavárničkách.
Poslední etapa vedla z Palmanovy přes město Aquilleia s významnými
římskými pamatkámi až na břeh Středozemního moře do městečka Grada na
stejnojmenném ostrově. Tady jsme se ještě stačili vykoupat v moři a po téměř 300
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km v sedlech našich kol jsme navečer vyrazili zpět k domovu. Ještě při zpáteční
cestě jsme se kochali místy, která jsme předchozí dny postupně po cyklostezce
Via Adria projížděli a doufáme, že se třeba zase někdy na obdobnou cestu
vydáme.
Olga Pavlíková

KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA … DĚKUJEME.
Rok 2019 je pro Starý Jičín výročím. Před 40 lety, k 1. 1. 1979, se spojily malé
obce Starojicka a vznikla Obec Starý Jičín s 9 místními částmi.
Prvním předsedou této obce byl Antonín Petřkovský z Jičiny. Po odchodu do
důchodu se stal předsedou a později i starostou Antonín Hrňa ze Starojické Lhoty.
Po roce 2000 projevoval přání, aby se na Starém Jičíně založil klub důchodců.
Toto přání se nakonec vyplnilo až po jeho odchodu.
Po dohodě se starostou Svatoslavem Vahalíkem jsem dala výzvu do zpravodaje
„Kdo má zájem založit klub důchodců, ať přijde do vinárny 16. 12. 2004“.
Setkání bylo úspěšné. Klub byl založen i s podporou starosty obce a byl vybrán
den setkávání, a to středa.
Již při první akci v lednu 2005 – posezení s živou hudbou p. Škarky a zpěvem
Zdenky Konvičné se zaplnila klubovna hasičů ve Vlčnově. Členů přibývalo a v
prosinci 2005 jsme měli přidělenou klubovnu ve staré škole na Starém Jičíně čp.
1. Zařizování klubovny a vymyšlení akcí se v roce 2006 ujala Marie Šromová.
Byla proto zvolena i za předsedkyni klubu a dále pak až do nedávné doby, a
v závěru i přes zdravotní problémy, přispívala k činnosti a zajišťovala zejména
zájezdy do divadla. Od r. 2009 je předsedou klubu Pavel Krutílek z Janovic. Členy
klubu jsou dnes senioři prakticky ze všech místních části obce, ale taky z Nového
Jičína. Příprava akcí, jejich zajišťování, ale i provoz
klubovny chce svůj čas a proto všem, kteří na tom mají
svůj podíl, patří vřelé poděkování.
Jak roky ubíhají, noví členové přicházejí, ale někteří
nás již navždy opustili. V minulých dnech jsme se
rozloučili s výše zmíněnou Marií Šromovou, která od
počátku významným způsobem přispívala k činnosti
klubu.
MARIE, DĚKUJEME!
Kdo má zájem se blíže seznámit s děním klubu, může na
webových stránkách: http://www.kdstarojicka.wz.cz. Je zde fotogalerie, zprávy o
činnosti a další informace.
Za Klub důchodců – M. Segeťová
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Termíny zápasů se mohou měnit. Aktuality sledujte na webových
stránkách klubu www.fotbalstaryjicin.cz
OKRSKOVÁ LIGA MLADÝCH HASIČŮ
Okrsková liga mladých hasičů na Starém Jičíně zná své vítěze za sezonu
2018/2019. Po osmi závodech se jimi stalo v kategorii jak starších, tak i mladších
žáků družstvo z Jičiny. Konečné výsledky:
Starší žáci: 1.Jičina 124b, 2.Petřkovice 123b, 3.Janovice 121b, 4.Bernartice
120b, 5.Palačov 112b, 6.Star.Lhota 110b, 7.Vlčnov 97b
Mladší žáci: 1.Jičina A 152b, 2.Bernartice A 143b, 3.Janovice A 132b,
4.Bernartice B 129b, 5. Star.Lhota 123b, 6.Janovice B 123b,
7.Petřkovice 122b, 8.Palačov 120b, 9.Jičina B 120b, 10.Hůrka 41b
NĚCO MÁLO O VÍTĚZÍCH Z JIČINY
Pro letošní sezónu se hasičům z Jičiny sešlo 18 dětí, které chtěly být součástí
družstva mladších žáků a 6 dětí, které chtěly být součástí družstva starších žáků.
Mohli jsme si tak dovolit v rámci Okrskové ligy 2018/2019 postavit v boji o
medaile 2 družstva mladších žáků (Jičina A, B) a 1 družstvo starších žáků. Na
několika závodech jsme díky plné účasti dětí mohli postavit také družstvo těch
nejmenších (Jičina C), které se za své výkony nemusí vůbec stydět. I přes různá
dělení jsme vždy a všude vystupovali jako jeden tým „hasičů z Jičiny“.
Díky úspěchům z minulých let, kdy družstvo mladších žáků z Jičiny vyhrálo
Okrskovou ligu v roce 2016, 2017 a 2018, jsme do této sezóny nastupovali
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s přáním, aby se nám u mladších žáků podařila obhajoba titulu. Již na trénincích
mladších žáků se u nich projevovala nezbytná dravost a touha po vítězství, což se
potvrdilo i na závodech a ani velká dávka nervozity nepřebila velkou touhu
zvítězit. S trochou toho hasičského štěstí se mladším žákům z Jičiny podařilo opět
Okrskovou ligu mladších žáků 2018/2019 vyhrát.
Družstvo starších žáků z Jičiny se svými výsledky v Okrskové lize může také
chlubit, bylo druhé v roce 2016, 2017 a čtvrté v roce 2018. Našim přáním u
družstva starších žáků bylo v prvé řadě, aby se tým co nejrychleji sehrál. Jelikož
v družstvu přibyly dvě úplně nové posily netknuté hasičským sportem a jeden člen
týmu úplně chyběl, museli jsme si pomoci vypůjčením jednoho člena z týmu
mladších žáků. I tak se jim během sezóny krůček po krůčku podařilo se sehrát a
stmelit, a i když to na sobě nedali znát, všichni do jednoho si přáli Okrskovou ligu
starších žáků 2018/2019 vyhrát, což se jim také podařilo!
Touto cestou chceme jménem členů SDH Jičina poděkovat všem, kteří nám
jakýmkoliv způsobem pomáhají za jejich čas a ochotu - to dvojité vítězství je nás
všech!
Pavel Rosa

SDH STARÝ JIČÍN SBÍRÁ PRVNÍ BODY
NA EXTRALIZE ČR V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Letos se muži z SDH Starý Jičín rozhodli posunout své hranice a zkusit jednu
z nejprestižnějších a nejnáročnějších soutěží v Česku - Extraligu České republiky
v požárním útoku. K poměření sil v Extralize tým vytipoval nejprve několik kol,
která se konala na Moravě a v blízkém okolí. První soutěží byl Radíkov a jednalo
se o 6. kolo, kde mužům štěstí nepřálo a svůj útok nedokončili. Poté se vydali na
8. kolo do Olšovce, kde se umístili na 28. pozici z celkem 41 družstev s časem
18,46s. Tým se zapojil do následujícího kola v Letohradu – Kunčicích, kde
vylepšili svůj dosavadní rekord s časem 17,51s na levém proudu a vpravo
dokonce 16,84s, čímž se umístili na 21. příčce z 34 mužstev účastnících se tohoto
Extraligového kola. Další den se přesunuli na sousední trať do Letohradu – Orlice,
kde obsadili 13. pozici s časem 17,94s LP a 17,50s PP z celkem 36 týmů, a získali
první 3 body. Po tomto úspěchu se tým rozhodl dokončit zbytek série Extraligy
České republiky v požárním útoku. Jak se týmu dařilo dále, můžete zjistit na
stránkách ligy www.extraliga-pu.cz.
Již druhým rokem se pravidelně zúčastňujeme seriálu Moravskoslezského
poháru, který pořádá svá kola převážně na Opavsku v Moravskoslezském kraji.
V této lize máme zastoupeny dva mužské týmy „A“ a „B“. Náš “A” tým si
momentálně drží 16. příčku z celkového počtu 28 družstev, zatímco “B” je na 19.
místě v průběžném pořadí. Ženský tým ze Starého Jičína se umístil na krásném 3.
místě s časem 18,45s na pravidelném kole tohoto seriálu v Bolaticích.
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V roce 2020 tým SDH Starý Jičín – A plánuje účast na všech Extraligových
soutěžích v ČR.
Úspěchy by však nebyly možné bez podpory Obce Starý Jičín,
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.
Daniel Pospěch

PALAČOVSKÉ CYKLOKLÁNÍ 2019
Přátelé, kamarádi,
v sobotu 20. července se po palačovských loukách, cestách i příkopech proháněli
již po sedmé malí i velcí cyklisté. Všichni podle svých sil, vzrůstu a počtu převodů
na svém dopravním prostředku udatně zdolávali velice náročnou trasu, kterou jim
s láskou přichystali palačovští pořadatelé. Co si budeme povídat, boj to byl těžký
- šílené kopce, zatáčky doleva a dokonce i doprava, prudké sjezdy, odřená kolena,
mušky v očích, smradlavá trička i ponožky (u menších i kalhoty), kolaps dopravy
na trase Valašské Meziříčí - Hranice - Ostrava, ... ale všichni cyklozávodníci se
statečně ,,v závodě poprali" a do cíle šťastně dojeli, byť některé odpadlíky musela
posbírat Martinova záchranná čtyřkolka.
Ti, kteří měli i po závodě ještě přebytky energie, se mohli dosyta vyřádit na
Jarečkově stříkacím kole, změřit síly na páce nebo u kladiva, ověřit si své
(ne)znalosti o bezpečnosti provozu u stánku BESIP, podívat se, jak perfektně je
možné vycvičit psa, který následně vyučí zloděje, nechat se ,,zmalovat"
šikovnýmy Horákovic děvčaty, zavlnit boky na písničky od DJ Langoše a nebo si
s kelímkem zahrát loutkové divadlo ve hře O politém cyklistovi.
Po dojezení poslední hranolky z rekordního počtu 47 kg, které doslova celý
víkend s úsměvem smažila Raduška
,,Tupláková", po poslední dopité jedenáctce
prodávané kvůli překlepu jako desítka, po
vyškrábání hrnce s výborným dančím
gulášem, po ulepení úplně všeho cukrovou
vatou a po bezpočtu slízaných kopečcích
zmrzliny od hrocha přišel konečně čas na lehce
zmatené, ale o to napínavější slavnostní
vyhlášení
a
ocenění
vítězů
tohoto
světoznámého závodu. Před úsilím všech závodníků smekáme a výhercům

závodu gratulujeme!
kategorie plastová odrážedla: 1. místo kluci Alexander Strnad a holky Kateřina
Hajdová, 2. místo Vojtěch Maslák a Rozálie Hubová, 3. místo Lukáš Vaculín a
Eliána Geryková
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kovová odrážedla: 1. místo kluci Adam Dorazil a holky Linda Šnajdarová, 2.
místo Kryštof Schiller a Mia Podžorná, 3. místo Patrik Kohout a Laura Horáková
kola - přípravka I: 1. místo kluci Dominik Hasalík a holky Lada Beránková, 2.
místo Adam Hasalík a Kristýna Janošová, 3. místo Kristián Pospíšil a Ludmila
Pavlíková
kola - přípravka II: 1. místo kluci Filip Hasalík, holky Anežka Segeťová a
profíci Eduard Grencner, 2. místo Václav Trnka a Sabina Šubová, 3. místo
Matyáš Vahala a Stella Halfarová
předžáci: 1. místo kluci Tadeáš Raška, holky Sára Radinová a profíci Bernard
Grencner, 2. místo Jakub Dreiseitl a Karolína Zuzaňáková, 3. místo Jan Olejník
a Markéta Lajchovámladší
žáci: 1. místo kluci Štěpán Šeliga, holky Sofie Horáková a profíci Adam
Maliňák, 2. místo kluci Daniel Hradil a profíci Martin Höhn, 3. místo František
Pavlík
starší žáci: 1. místo kluci Ondřej Orlita, holky Ivana Holeňová a profíci Marek
Stodůlka, 2. místo Štěpán Šuba a Eva Pavlíková, 3. místo Rostislav Krejsa
kadeti: 1. místo kluci Marek Štramberský a holky Hana Pavlíková, 2. místo
Jakub Charvát
starší a neohrožení: 1. místo Tomáš Hradil a jeho maminka Miluše Hradilová
Výjimečné ocenění putovním pohárem bylo uděleno absolutnímu vítězi Tomáši
Hradilovi, který se účastnil všech 7 ročníků závodu, několikrát zvítězil, je vždy
neúnavným předjezdcem všech závodních kategorií a zároveň ještě úspěšným
závodníkem ve vlastní věkové kategorii. Tomáš Hradil je tak právem čestnou a
vždy vítanou tváří Palačovského cykloklání.
Letošní veleúspěšný ročník jsme tradičně zakončili ,,koupáním" v metr vysoké
čokoládové fontáně s ovocem od věhlasného mistra kuchaře pana Vaigla.
Fotografie umazaných a šťastných tváří cyklozávodníků můžete obdivovat
na https://cykloklani.rajce.idnes.cz/. Určitě se podívejte také na video, které je
zveřejněno na facebooku Palačovské Cykloklání.
Na závěr UPŘÍMNÉ a VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem sponzorům a
především organizátorům z řad palačovských občanů, kteří každým rokem
dokazují, že jsou nezničitelní, obdivuhodní, skvělí a hlavně mají srdce pro
děti.
Mgr. Jana Konečná

NA PIVNÍ ŠTAFETĚ TENTOKRÁT PADAL DÉŠŤ I REKORDY
Centrum Palačova se opět po roce otřásalo v základech. Už tradičně patřila
poslední červencová neděle Pivní štafetě. Letošní, již šestadvacátý ročník, přinesl
nejen nové rekordy, ale i drobné komplikace.
Pití piva už dávno není pouze mužskou výsadou. Pánové sice zkrátili svůj
loňský čas na vypití sto piv o pět vteřin, na rekord to ale nestačilo. Proto musely
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zasáhnout ženy, které ve své štafetě vypily padesát půllitrů za úctyhodných šest
minut a jedenáct vteřin, čímž pokořily loňský rekord o další vteřiny tři. Děti také
nechtěly zůstat ve stínu rodičů, a tak svou vypitou skleničku od džusu položil
poslední dětský závodník v rekordním čase čtyři minuty a osm vteřin.
Nevyzpytatelné počasí ale způsobilo menší problémy. „Takovou bouřku jsme
ještě v historii Pivní štafety nezažili. Ale ustáli jsme to a tento ročník se tedy dá
považovat za úspěšný,“ uvedl jeden z organizátorů. Nepříznivé podmínky se
bohužel podepsaly i na výkonech v dílčích soutěžích. V mužském Tupláku sice
pokořil Marek Odkladal domácí lídry Pavlíka i Rašku, avšak s časem, který by
vloni nestačil ani na třetí místo. Mezi ženami kralovala Radka Hasalíková, která
svůj litr zvládla o čtyři vteřiny dříve než druhá Hrabánková a potvrdila tak své
loňské vítězství. V Hodu špalkem a válečkem nepřipustili žádné překvapení
Michal Hub ani Hanka Hasalíková.
Pilné přípravy na další rok už jsou v plném proudu a organizátoři můžou jen
doufat, že počasí se tentokráte umoudří a padne třeba i více rekordů.
Filip Vahala

TROFEJ BIKEMANIA SHOPU
A SLEZSKÝ POHÁR GRAND PRIX FORMAN
Spolek Moravia Racing Team pořádal v sobotu 17. 8. Český pohár
mládeže a žen Trofej Bikemania Shopu a v neděli 18. 8. Slezský
pohár Grand Prix Forman se startem a cílem ve sportovním areálu v Janovicích.
I přes náročnost akce jak po stránce dopravní obslužnosti, tak organizační,
připravili členové pořadatelského týmu Forman Cinelli ve spolupráci
s Janovičany pro závodníky a jejich doprovod výborné podmínky. Bylo zajištěno
bohaté občerstvení, pro děti skákací hrad, to vše za krásného slunného počasí.
Poté, co odjeli závody v hlavních kategoriích ostřílení jezdci, dorazili v neděli
odpoledne na svých „vozítkách“ i malí borci z Janovic a okolních vesnic. V rámci
oblíbené dětské kategorie, kdy se museli závodníci poprat napůl s asfaltovým a
napůl travnatým povrchem, zvládli členitou závodní trať statečně i ti nejmenší.
Atmosféra celé víkendové akce byla vynikající, závodníci si soutěž užili a
předvedli sportovní nasazení a profesionalitu každým coulem, ať už byli první
nebo poslední. Rodiče, je hezké, že vedete děti ke sportu 😊
Fotogalerie z této akce bude ke zhlédnutí na https://www.formancycling.cz/inpage/fotogalerie/
Zuzana Segeťová Rosová
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36. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE „ O POHÁR STAROSTY“
Uskutečnil se tradičně první sobotu v srpnu na kurtech ve Vlčnově. Turnaje se
zúčastnilo 12 smíšených družstev (v každém družstvu musely hrát minimálně 2
ženy). Nejvzdálenější družstvo bylo z Brna pod vedením Rudy Hrnčíře ml. se
svérázným názvem „Hořící trencle“, dále „Buřtíci z Ostravy“, kteří tady
stanovali už od pátku a „Sněženky a machři“ z Kozlovic. V hlavním turnaji
zvítězilo družstvo „Hořící trencle“, na druhém místě se umístilo družstvo „Na
pohodu“ a třetí skončili „Homolci“. Turnaj útěchy vyhrálo družstvo „Potulní
psi“, druhé místo obsadilo družstvo „Citrus“ a třetí „Buřtíci z Ostravy“. Turnaj
byl zakončen v 19:15 h slavnostním vyhlášením a předáním cen, které předal sám
starosta Starého Jičína Ing. Rudolf Hrnčíř. Děkujeme všem, realizačnímu týmu
(Stanislava Šromová, Rudolf Hrnčíř, Eliška Chalupová, Miroslav Kramolis),
rozhodčím (4 delegovaní), volejbalistům i nevolejbalistům, kteří nám pomohli
tento turnaj uskutečnit.

Miroslav Kramoliš

MLADÍ MYSLIVCI SOUTĚŽILI VE STAROJICKÉ LHOTĚ
Za nádherného počasí se v sobotu 25.5. sjelo na výletiště ve Starojické Lhotě
111(!) mladých přátel myslivosti z celého okresu, aby změřili své síly a vědomosti
v týmové soutěži Mladý ochránce přírody (MOP) a v odborné individuální
soutěži Zlatá srnčí trofej (ZST).
Za skvělé zvládnutí rekordního počtu soutěžících a promyšlenou organizaci
zaslouží velké uznání Bohuslav Furmánek, kterého to jistě stálo několik
bezesných nocí. Některé děti jsou totiž přihlášeny do obou soutěží a to znamená,
že musí napsat test ze ZST, obejít trasu soutěže MOP a v případě úspěchu
dokončit poznávací stezku ZST. Vše nakonec klaplo na jedničku i díky obětavosti
místních myslivců pod vedením Martina Pavlíka.
A děti z kroužku, který Bohuslav s Martinem spolu vedou, se jim v tak obrovské
konkurenci odměnily skvělými výsledky. V kategorii nejmladších (do 2. třídy) se
na druhém místě v MOP umístili Vojtěch Kolenovský, Matěj Pavlík a Štěpán
Macháč. V kategorii do 5. třídy obsadili 3. příčku Vojtěch Bezděk, Vladimír
Vašek a Veronika Rosová. Mezi nejstaršími suverénně zvítězilo družstvo ve
složení Nela Nasswetterová, Nela Škařupová a Filip Mičulek.
Třešničkou na dortu však je umístění ve vysoce ceněné individuální soutěži Zlatá
srnčí trofej. Mezi mladšími zvítězila „domácí“ Natálie Pavlíková a mezi staršími
Nela Nasswetterová. Obě se zúčastnily celonárodního finále v Plané nad Lužnicí.
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Natálie si vedla skvěle, když se umístila mezi 20 nejlepšími. Výsledky starší
kategorie nebyly v době uzávěrky zpravodaje zveřejněny.
Ještě jednou bych chtěla všem zúčastněným poděkovat za skvěle odvedenou
práci a vedoucím kroužku popřát hodně sil a chuti do nového školního roku.

Radka Demová

SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HEŘMANICÍCH
- Kácení máje s občerstvením pořádal 1. června místní Motoklub.
- Svatodušní smažení vajec pořádal Spolek. HEŘMAN rovněž 1. června ve
sportovním areálu a to na popud seniorek, které si posteskly, že je dlouho na
smaženici nikdo nezve. Sešel se slušný počet účastníků. Bavili se všichni - od
malých dětí až po seniory. Přinesli hodně přes 100 vajec, špek a domácí chléb atd.
- Zájezd do Zoo Lešná a lázní Luhačovic se uskutečnil 15. června. Byl to již
devátý poznávací zájezd, pořádaný každoročně Osadním výborem, tematicky
zaměřený zejména pro děti. Účastníci byli nejen místní, ale i z N. Jičína, Hranic,
Vysoké, Dubu a St. Lhoty. Na závěr vyjádřili spokojenost potleskem, přestože
panovalo vedro a dopravce přistavil autobus bez klimatizace!
- Pouť, v pátek 26. června v odpoledních hodinách, uspořádali věřící u místní
kaple. Po mši od 17:00 h bylo připraveno pro účastníky občerstvení a skákací hrad
pro děti.
- Letní pétanquový turnaj se uskutečnil 27. června ve společenském domě za
účasti hráčů místních, z Jičiny a N. Jičína. Pohár pro vítěze si odvezl Martin
Pecháček z Jičiny. Na dalších
místech se umístili Pavel
Rosa a Dajana Dohnalová.
Turnaj proběhl ve velmi
přátelské atmosféře, která je
ostatně u tohoto sportu
obvyklá. Účastníci z Jičiny se
nechali slyšet, že se pokusí
podobnou akci zorganizovat
doma. Těšíme se na pozvání!

Návštěvy seniorek. V průběhu května až července členky Osadního výboru spolu
s dalšími, opět navštívily seniorky – p. Vozákovou, p. Markusovou a p.
Randýskovou, které v současné době ze zdravotních důvodů bydlí mimo

vesnici. Udržují tak s nimi průběžně kontakt a informují je o dění v obci.
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Zveme na příští, už tradičně v Heřmanicích pořádané akce:
- 14. 9. Drakiáda s modeláři a s předvedením a prohlídkou skutečného
vrtulníku
- 19. 10. Císařskohodový pétanquový turnaj + diskotéka
- 9. 11. Sportovní odpoledne + zabíjačkové hody
Ant. Dorazil – předseda OsV

SKAUTI STARÉHO JIČÍNA NA
TÁBOŘE
Čas letních prázdnin je pro skauty časem letních táborů. Letošní
táboření probíhalo na skautské základně Švýcarák v jihočeských Nových
Hradech. Po dlouhé cestě přes celou republiku čekalo naše skauty Terezino údolí,
jedinečný přírodní areál zámeckého lesoparku vybudovaného počátkem 19.
století. Tentokráte táborový život provázelo objevování tohoto „ostrova“ plného
krásných přírodních zákoutí a historických památek. Na své cestě postupně
navštívili Kraví horu s rozhlednou, Hojnou
Vodu se Zvonem přání, historickou
kovárnu, hrad Nové Hrady, tvrze Cuknštejn
a Žumberk, rašeliniště Červené Blato a také
nejvyšší vrchol Novohradských hor
Kamenec s nadmořskou výškou 1072 m,
také se seznámili s historií ochrany státních
hranic v době Československa a navštívili
území Rakouska. Asi největším zážitkem
pro malé táborníky byla noční hra a hra
Jehla, kdy měli se zdejšími turisty vyměnit
hřebík za cokoli a také zjistit odkud přijeli.
Jaké bylo překvapení, když nejvzdálenější
turisté byli z Nového Zélandu či Brazílie.
V Terezině údolí jsme také vyhledávali
pomocí GPS skryté poklady – kešky, i když
největším pokladem údolí je vodopád. Naši malí táborníci během tábora plnili
skautské zkoušky a skautské výzvy a na konci tábora si mohli splnit svůj skautský
slib.
Děkujeme za finanční podporu Obci Starý Jičín a Moravskoslezskému kraji.
Mgr. Kelnar Břetislav – Grizzly
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V neděli 4. srpna se
uskutečnila Pouť k Panně
Marii ve Svinci, kde jsme si připomněli výročí 130
let od vysvěcení Lurdské jeskyně. Mši svatou
sloužili ředitel TV Noe- P. Leoš Ryška SDB, spolu
s naším duchovním otcem P. Petrem Dokládalem.
Počasí vyšlo dokonale, protože díky občasným
přeháňkám poutníky nebodal hmyz, a tak všichni
mohli prožít krásné a požehnané odpoledne. Na
závěr mše svaté, kterou doprovázela dechová hudba Starojičané, otec Leoš požehnal
zrekonstruovanou sochu P. Marie Lurdské. Poté dechovka hrála k poslechu
poutníkům, kteří se mohli občerstvit koláči a pivečkem z Pekárny Anežka. Krásná
neděle nakonec sice rychle uběhla, ale zůstala ve vzpomínkách přítomných
poutníků. Velké poděkování ovšem patří těm, kteří se za zdárný průběh poutě
přičinili. Děkujeme proto obětavým dámám, jenž se pravidelně starají o krásu a
údržbu obou kapliček a okolí, členům MO KDU-ČSL za přípravu a chystání laviček
a za pomoc při údržbě místa, pracovníkům Technických služeb Obce Starý Jičín za
vysekání prostoru poutního místa, farnicím a farníkům za úklid a výzdobu,
manželům Polzerovým a MVDr. Vašutovi a jeho zaměstnancům za ochotu při
zajištění občerstvení v nelehkých terénních podmínkách, a nakonec každému, kdo
svou přítomností, či modlitbou přispěl k důstojné a pokojné atmosféře v náručí Boží
přírody pod ochranou P. Marie.
Svatováclavské hody na Starém Jičíně začnou již tradičně v sobotu 28. září u Oční
studánky, kde v 10:00 hodin odstartuje P. Petr Dokládal již 27. ročník Běhu sv.
Václava. Cíl běhu je u kostela sv. Václava a po vyhlášení výsledků a mši svaté, čeká
na každého účastníka běhu zdarma oběd, který bude vydáván v Orlovně na náměstí.
V neděli 29. září v 7:45 hodin bude sloužena slavná hodová mše svatá, za živé a
zemřelé občany Starého Jičína a poté bude následovat slavnostní průvod na náměstí.
Pavel Vahalík

Výročí 130 let Lurdské kaple (jeskyně) - pouť ve Svinci.
Dne 4. srpna 2019 v 14.30 proběhla mše svatá ve Svinci na počest vysvěcení kaple
Lurdské (jeskyně), kterou sloužil ředitel Televize NOE- P. Leoš Ryška SDB, spolu
s místním farářem P. Petrem Dokládalem a jáhnem p. Antonínem Glogarem. Na
krátké zpravodajství z této akce se můžete podívat v archivu TV NOE:
http://www.tvnoe.cz/porad/25182-zpravodajske-noeviny-6-8-2019
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Fotografie z pouti najdete na: https://www.clovekavira.cz/detailgalerie/7e4100da-ebd0-42df-9cfa-65d0148c7580
O duchovním významu poutě píšeme na jiném místě zpravodaje. Dovolte nám
zde připomenout tuto pouť z historického pohledu.
Zmínky o vysvěcení kaple jsou již z 1889 ve farní kronice, kde se rovněž píše
počet tehdy přítomných, (citaci z farní kroniky předkládáme níže). Během čtení
tohoto záznamu si zkuste tipnout, kolik lidí se zúčastnilo tehdejšího svěcení.
Podotýkáme, že současný počet obyvatel Starého Jičína je 2864 lidí.
V líbezném lesíku pod Svincem nachází se výtečná občerstvující voda, která již
mnohému prý oči uzdravila německy Augenbründel“ se jmenuje. Na tomto místě,
byla povolením vysokrodého pana hraběte ze Seilernů a důst. p. Jana Pěčka,
osobního děkana a faráře Starojického pomocí materiální a peněžní farníků
Starojických, kaple z netesaných kamenů, na způsob jeskyně se sochou p. Marie
Lourdské zbudována, a 6. října 1889 posvěcena ve svátek p. Marie růžencové.
Průvod ze Starého Jičína byl překrásně uspořádán a za hlaholu zvonů kráčel
tímto pořádkem: V čele kráčela školní mládež se svými učiteli, pak ,,Občanská
beseda“ s novým praporem sv. Václava a hudbou, spolky hasičské a spolek
vojenských vysloužilců, načež šlo 150 bíle oděných družiček s modrými věnečky a
šerpami vždy po dvou; uprostřed šlo 23 panen, značíce živý růženec. První
v bílých šatech značila víru, druhá v zelených naději a třetí v červených lásku.
Pak šlo pět panen bílých (růženec radostný), pět v červeném šatu (růženec
žalostný), pět žlutých (růženec slavný), tři ve fialovém obleku rozdělovaly je; na
to jedna v úplně černém šatu se zalomenou svící (desátek za zemřelé) a konečně
šla poslední v modrém šatu nesouc lilii v rukou a po straně pravé veliký růženec
(královna růžence)-. Všecky měly velké závoje barvy šatů. Dojemný byl pohled na
vznešený průvod nevinných a v radosti zářících dítek. Nyní kráčelo duchovenstvo
a nepřehledný dav lidu, farníků a mnoho cizích přes …odpověď na Vaše tipování
si přečtěte na straně 36…Socha byla posvěcena za asistence 10 kněží.
Za farnost - Pavel Vahalík, Za Obec Starý Jičín - místostarosta Ing. Miroslav Klimpar

PŘEHLED
Místo:
Janovice
Starý Jičín
Vlčnov
Petřkovice
Jičina
Palačov

HODŮ V
Datum:
neděle 1.9.
neděle 29.9.
neděle 27.10.
neděle 3.11.
neděle 10.11.
neděle 17. 11.

O B CI
hody
hody
hody
hody
hody
hody
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KALENDÁŘ AKCÍ SPOLKŮ OBCE od 1. 9. do 30. 11. 2019
Porobnosti vám sdělí pořadatelé - odkazy jsou na webu obce.
Místní
Datum Den
část
9. až 11. měs. Starý Jičín
28.8
sobota Heřmanice
30.8
pátek
Janovice
31.8

sobota

Starý Jičín

1.9

neděle

Starý Jičín

1.9

neděle

Janovice

2.9

pondělí Starý Jičín

2.9

pondělí

Janovice

7.9

sobota

Starý Jičín

8.9

neděle

Starý Jičín

8.9
neděle
Dub
8.9
neděle Starý Jičín
11.9
středa Starý Jičín
12. až 15. 9.
Star. Lhota
14.9
sobota Heřmanice
21.9

sobota

Starý Jičín

22.9
28.9

neděle
sobota

Starý Jičín
Starý Jičín

28.9

sobota

Starý Jičín

29.9

neděle

Starý Jičín

29.9
neděle Starý Jičín
?. 10
?
Jičina
5.10
sobota Star. Lhota
6.10
neděle Star. Lhota
6.10
neděle Starý Jičín
9.10
středa Starý Jičín
13.X
neděle Star. Lhota
13. až 19. 10.
Starý Jičín
16.10
středa Starý Jičín
19. 10. sobota Heřmanice
22.10
úterý Starý Jičín
27.10
neděle Starý Jičín
30.10
středa Starý Jičín
1.11
pátek Petřkovice
9.11
sobota Heřmanice
9.11
sobota
Jičina
10.XI
neděle Star. Lhota
12.11
úterý Starý Jičín
13.11
středa Starý Jičín
22.11
pátek
Palačov
30.11
sobota
Palačov
30.11
sobota Petřkovice
29. nebo 30. 11
Jičina

Pořadatel

Akce

Vesnické muzeum otevřeno o víkendech od 9:00 do 17:00 hodin
Sportovní den - sportovní areál - Volejbalový turnaj od 9:30 a Dětský den od 15:00
Hodová zábava se skupinou Kalibra - od 20:00 h
10:00 STRÁŽCI – GUARDIANS se o víkendu se usídlí na hradě, aby dětem předváděl
ukázky šermu, středověké zbraně a aby formou zajímavého vyprávění poznaly historii
hradu. Po celý den budou vystaveny středověké zbraně a děti se s nimi budou moci
seznámit a vyfotit.
Fotbalový zápas Svobodní : Ženatí - od 13:30 h
Hody v Janovicích na Větřáku, odpol. mše v kapli – od 14,00 – 19,00 zábava, hraje Lub.
Klub důchodců
Šenk
SDH
Přátelské posezení - od 14:00 h
Hrad Starý
Jičín
BURČÁK - od 10:00 h na hradní nádvoří ochutnávka a prodej burčáků od vinařů ze sklípků
na Jižní Moravě.
Hrad Starý
Jičín
OsV
Mše svatá k svátu Narození Panny Marie u kaple v Dubu
FK Starý Jičín 16:00 Muži I.B tř. sk. D - fotbalový zápas FK St. Jičín - TJ Spálov na fotbal. hřišti.
Klub důchodců Opékání makrel na kurtech ve Vlčnově
Turisté
Čtyřdenní turistický zájezd do Slovenského ráje s etapovými výlety různé náročnosti
HEŘMAN+OsV Drakiáda s modeláři a předváděním skutečného vrtulníku na fotbalovém hřišti
Hrad Starý
LAMPIONOVÝ PRŮVOD a VEČERNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU
Jičín
FK Starý Jičín 16:00 Muži I.B tř. sk. D - fotbalový zápas FK St. Jičín - FC Kopřivnice na fotbal. hřišti.
Orel+Farnost
Běh sv. Václava - Oční studánka v 10:00 hod.
Hrad Starý
Jičín
BURČÁK - od 10:00 h na hradní nádvoří ochutnávka a prodej burčáků od vinařů ze sklípků
na Jižní Moravě.
Hrad Starý
Jičín
Ves. muzeum Svatováclavský jarmark s příjezdem sv. Václava, průvod, doprovodným programem
SDH
Drakiáda na Hájku (podle počasí bude upřesněno)
Turisté
Burčákový pochod - Dolní Bojanovice
SDH
Závod požární všestrannosti od 13h. u hasičské zbrojnice.
FK Starý Jičín 15:00 Muži I.B tř. sk. D - fotbalový zápas FK St. Jičín - FC Kozlovice na fotbal. hřišti.
Klub důchodců Společné hodové posezení ve Vlčnově – hudba p. Wagner
Turisté
"Výlet na houby"
Klub důchodců Léčebný zájezd a pobyt v Hokovicích (SR) – pro zájemce
Klub důchodců Zájezd na bazén do Hranic
Císařskohodový pétanq. turnaj - sportovní areál
HEŘMAN+OsV
Diskotéka - společenský dům
Klub důchodců Bowling v Loučce – ve14,15 hod.
FK Starý Jičín 14:00 Muži I.B tř. sk. D - fotbalový zápas FK St. Jičín - FC Tísek na fotbal. hřišti.
Klub důchodců Přednáška Dr. Hromádky v 15,30 v kinosále
SDH
Hodová diskotéka od 20:00 h
HEŘMAN+OsV Sport. odpoled.+ zabíjač. hody - společenský dům
SDH
Hodové posezení v hasičárně na Jičine
Turisté
Ukončení sezóny - podzimní vycházka -" Za posledním puchýřem"
Klub důchodců Bowling v Loučce – ve14,15 hod.
Klub důchodců Zájezd na bazén do Hranic
SDH
Hodová zábava hraje BT Junior - od 20:00 h
OsV a SDH
Rozsvícení vánočního stromu v parku - od 16:30 h
OsV a SDH
Rozsvícení vánočního stromu v Petřkovicích - od 18hod
SDH
Rozsvěcování vánočního stromečku u hasičárny
Ves. muzeum
HEŘMAN+OsV
SDH
Hrad Starý
Jičín
Hrad Starý
Jičín
SDH
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HRABĚ DR. BEDŘICH DEYM
Hrabě Dr. Bedřich Deym ze Stříteže (1866 1929) byl od roku 1908 majitelem hradu a panství
Starý Jičín. Jeho manželkou od roku 1898 byla
baronka Marie ze Sternbachu (1879 - 1967).
Fotografie pochází z nepřeberné sbírky fotoalb
knížat Trauttmansdorfů na zámku Horšovský Týn.
Hrabě si zamiloval zříceninu hradu Starého Jičína
tak, že vážně uvažoval o jeho obnově. Víte však, že
byl rovněž vážným zájemcem o koupi zámku a
panství v Kuníně ?
Zámek a rodinu majitele Dr. Morize
Chlumeckého-Bauera také často navštěvoval.
V návštěvní knize zámku se jeho podpis objevuje
poprvé 8. srpna 1913. Znovu jej navštívil opět v pátek 29. srpna a do knihy zapsal:
"Vždy v pátek, děkuji za dobrou postní večeři !" 30. října se na zámku objevil ve
společnosti majitele zámku Nová Horka hraběte Morize Vettera z Lilie a také okresního
hejtmana Zwierziny. 7. prosince 1913 do knihy napsal: Tisíceré díky milé a dobré
zámecké paní a a milému panu Dr." Zámek navštívil rovněž 20. února 1914 a naposledy
12. května 1914, kdy se zde patrně zúčastnil honu, neboť do knihy napsal "Weidmanns
dank !" (přeloženo: "myslivcův dík").
Důvodem častých návštěv zámku v Kuníně byla nejen společnost uměnímilovného
majitele zámku Dr. Morize Chlumeckého Bauera (1882 1945) a jeho manželky Margarety z Remiz (1886 - 1974), ale rovněž vážný záměr o
koupi zámku, který byl krátce předtím opraven a modernizován (např. zaveden telefon,
elektrický proud) a od roku 1912, kdy se zámek stal sídlem novomanželů ChlumeckýchBauerů, rovněž velice bohatě zařízen nábytkem, obrazy a dalšími sbírkami. Rodina
Deymů na Starém Jičíně neměla své důstojné reprezentativní sídlo, bývalý zámeček u
kostela sloužil jako škola a rodina sídlila v budově tzv. Arendy.
Ze všech plánů nakonec sešlo. Vypukla 1. světová válka a s ní padly plány na obnovu
hradu Starého Jičína a rovněž koupi zámku v Kuníně. Majitel zámku Dr. ChlumeckýBauer se svým automobilem a řidičem narukoval na východní frontu. V říjnu roku 1914
byl zajat Rusy a poslán do zajateckého tábora na východní Sibiř poblíž Vladivostoku.
Po neúspěšném pokusu o útěk přes Čínu, při němž byl nalezen a označen za „neČíňana“, byl Moriz navrácen do tábora a až další pokus byl už úspěšný – domů do Vídně
se vrátil roku 1917.
Hrabě Bedřich Deym zemřel v roce 1929 ve svém bývalém paláci v Praze na
následky zranění z autonehody a podle svého přání byl pohřben v hrobce u kostela sv.
Václava na úpatí milovaného hradu Starý Jičín. Mezi rodinou Deymů a ChlumeckýchBauerů však vznikla přátelská pouta, která pokračovala i v dalším období. Deymové své
přátele navštěvovali na jejich zámku ve Spálově až do roku
1937 a byli nakonec rovněž nápomocni jejich útěku před nacisty do Velké Británie...
PhDr. Jaroslav Zezulčík
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Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
pořádané v sobotu 7. září 2019 od 12:30 h
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.
Spolek Starojická historická společnost pořádá
29.9.2019 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK (Starojické hody).
Jako vždy s průvodem svatého Václava na koni a jarmarečními stánky.
Podrobný program s časovým harmonogramem zveřejníme na plakátech.

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

PODZIMNÍ VÝSTAVU
Výstava se bude konat ve Starém Jičíně v sále Kulturního domu
(na náměstí) ve dnech 02.11. až 04.11. 2019
sobota 02.11. 2019 …......... od 8:00 do 18:00 hodin
neděle 03.11. 2019 ….......... od 8:00 do 18:00 hodin
pondělí 04.11.2019 ……….. od 8:00 do 12:00 hodin pro školy.
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy, svými výrobky,
nebo výpěstky, prosím, přineste je v pátek 01.11.2019 v době od 9:00 do
16:00 hodin do sálu Kulturního domu ve Starém Jičíně. V případě zájmu o
větší výstavní plochu, prosím, spojte se s panem Václavem Jakůbkem,
nebo Ing. Karlem Konečným, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.
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Sbor dobrovolných hasičů JANOVICE
Vás srdečně zve na hody:
pátek 30.8.2019 ve 20:00 h - hodová zábava se skupinou Kalibra
neděle 1.9.2019 ve 13:30 h - fotbalový zápas Svobodní: Ženatí
pondělí 2.9.2019 ve 14:00 h - přátelské posezení
Bohaté občerstvení zajištěno!

Tradiční Vlčnovské hody
pátek 25.10. 2019 v 17:00 h - posezení u kvasnicového piva v hasičárně
neděle 27.10. 2019 v 7:45 h - mše svatá za občany z Vlčnova
pondělí 28.10. 2019 v 9:00 h - mše svatá za děti a mládež z Vlčnova,
poté v 10:00 h sousedské posezení v hasičárně
Srdečně zveme občany Vlčnova a také všechny spoluobčany z okolí.
Těšíme se na hojnou účast. SDH Starý Jičín - Vlčnov

RŮŽE PRO PANÍ HRABĚNKU
Zámek Kunín si dovoluje pozvat srdečně obyvatele Starého Jičína
na jednu z největších floristických výstav na českých a moravských hradech
a zámcích - slavnost Růží pro paní hraběnku, která se koná
od soboty 28. září do neděle 6. října 2019.

Kastelán Hradu Starý Jičín Vás srdečně zve na
Sobota 7. 9. od 10:00 h - BURČÁK
Neděle 8. 9. od 10:00 h - BURČÁK
Sobota 21. 9. od 19:00 h - LAMPIONOVÝ PRŮVOD
A VEČERNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU
Sobota 28. 9. od 10:00 h - BURČÁKOVÉ HODY
Neděle 29. 9. od 10:00 h - BURČÁKOVÉ HODY
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Odpověď na otázku ze strany č. 30……svěcení se zúčastnilo přes 7000 lidí.
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz

ÚSTŘEDNA:

556 752 581 podatelna@stary-jicin.cz

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

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

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

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

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

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

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

Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64

v Technické služby:

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

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

v Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák

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

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

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 733 717 590

msstarojickalhota@seznam.cz

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

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31, IČ: 298425, Kontakt:
tel.:+420 556 785 152, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Zpracovala:
Zuzana Segeťová Rosová, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: 2019, Číslo: 03/2019,
Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 14.11.2019 ve 12:00
hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Neprošlo
jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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Slavnostní zakončení turnaje
a předávání věcných cen.
Článek na str. 26.

Okrsková liga mladých
hasičů na Starém Jičíně
zná své vítěze za sezonu
2018/2019.
Po osmi závodech se jimi
stalo v kategorii jak
starších, tak i mladších
žáků družstvo z Jičiny.
Str. 21 – 22.

SDH Starý Jičín v Extralize ČR .
Článek na str. 22 – 23.
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Jakub Sedláček, Josef
Šustek, Štěpán Cigánek –
úspěšní řešitelé
zeměpisné olympiády.
Str. 14 – 15.

Okresní kolo atletické soutěže družstev
Pohár rozhlasu. Článek na str. 12 – 13.

39. Sraz Lhot a
Lehot, tentokráte
ve Lhotě pod
horami u Obce
Temelín.
Článek na str. 17.

Mladí myslivci soutěžili ve Starojické Lhotě.
Článek na str. 26 – 27.

