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Vážení spoluobčané,
již brzy bude za námi další těžký rok. Vzniklá pandemie
nám ukázala, jak jsme i přes veškeré moderní technologie
zranitelní a co je v životě opravdu důležité. Zdraví se nedá
ničím nahradit!
Chceme věřit, že nadcházející rok už bude optimističtější.
Proto bychom chtěli i za ostatní zastupitele obce a
zaměstnance obecního úřadu vyslovit skromné přání:
Nechť do nového roku
všichni vstoupíme s radostí,
úspěšně jím projdeme a ve zdraví z něj vyjdeme!
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Natálie Gajdůšková, Leontýna Hanzelková, Jonáš Michalík
Jakub Vývoda, Jan Banašák, Martin Koňařík, Jakub Horák

Sebastián Kubíček, David Kyselý, Adam Zaťko
Dominik Kos, Matyáš Fojtů, Janka Zieglová
Článek o vítání občánků naleznete na straně 5.
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 15.09.2021:
16. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
16.1. Určuje ověřovatele zápisu p. Ing. Tomáše Kovařčíka a Bc. Rudolfa
Kalíška.
16.2. Schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce.
16.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 14.07.2021 do
08.09.2021.
Finanční záležitosti
16.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření na 3.,4. a 5.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2021.
16.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.08.2021.
Majetkoprávní záměry
Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění schvaluje nabytí nemovité věci:
16.6. Odkoupení pozemku p.č. 808 – ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 535 m2 v k.ú. Jičina z majetku státu (ÚZSVM) za cenu
vysoutěženou v elektronické aukci 16.000,- Kč, č. kupní smlouvy
UZSVM/ONJ/5351/2021-0NJM/KS-44/2021-HI
(majetkoprávní záměr č. P7/2021).
Organizační záležitosti
16.7. Zastupitelstvo obce Starý Jičín:
I. p r o j e d n a l o a s c h v a l u j e
ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o
uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2016 – 2020,
která je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně upraveného
textu.
II. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů, podaných v rámci projednání
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech
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2016 – 2020 v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu.
16.8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje volbu přísedícího u
Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2022 až 2026:
pana Jiřího Chalupu, nar. 22.11., bytem Srý J2.
16.9. Zastupitelstvo obce schvaluje možnost poskytnutí příspěvku, formou
spoluúčasti, z rozpočtu obce Starý Jičín na dotaci poskytnutou Národní
sportovní agenturou – NSA21 – KABINA 2021 na obnovu šaten u
fotbalového hřiště na Starém Jičíně žadatele FK Starý Jičín z.s..
Maximální výše příspěvku obce bude činit částku ve výši 10% tj. 74.294,Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smluv o poskytnutí
dotace.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
proběhne

08.12.2021 od 16:00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově.
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín
a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.

Veřejná zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
V ROCE 2022:
23. února, 27. dubna, 22. června, 14. září a 7. prosince.
Zasedání se budou konat od 16:00 hodin ve společenské místnosti hasičské
zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vážení občané naší obce, dovolte, abych Vám
všem, kteří v období PROSINEC až ÚNOR 2022
oslavíte své významné životní jubileum, ze srdce
popřál co nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně
všechno 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:
Jarmila Hromádková, St. Jičín
Josef Jakůbek, St. Jičín
Jaroslava Bezděková, Janovice
Marie Škrabáková, St. Lhota
Eva Kolenovská, St. Lhota
Štefan Takáč, Vlčnov
Marie Vagnerová, Jičina
Jiří Hrabovský, St. Jičín

Marie Hyplová, Vlčnov
Josef Vavřík, Vlčnov
Alena Hubová, Palačov
Anna Indráková, Vlčnov
Ilona Stoklasová, St. Jičín
Zdenka Hegarová, St. Lhota
Marie Gavendová, Petřkovice

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. Evidence obyvatel, tel.
556 785 152, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz .
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 12. října 2021 jsme v obřadní síni radnice přivítali
14 nových občánků narozených v období BŘEZEN AŽ
SRPEN 2021. Zúčastnily se všechny pozvané děti. Dvě z nich
sice patřily do jarního vítání, ale s radostí jsme je přivítali
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až nyní. Dospělí prokázali bezinfekčnost a po celou dobu vítání měli nasazeny
respirátory. Po uvítacím proslovu a představení dětí se rodiče podepsali do
pamětní knihy, pan starosta předal maminkám kytičku a děti dostaly
fotoalbum. Venku pak na ně čekal vybraný strom, který daruje obec na
podporu výsadby zeleně.
Vzhledem ke koronavirovým opatřením nemohla být pořízena společná
fotografie, ale jsme rádi, že v tomto čísle zpravodaje již můžeme zveřejnit
samotné rodiny bez respirátorů.
(Fotografie můžete shlédnout na druhé straně zpravodaje.)
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel

OBŘADNÍ DNY V ROCE

2022

Rada obce Starý Jičín na svém 43. zasedání dne 06.10.2021
schválila termíny obřadních dnů k uzavření manželství a
konání vítání občánků v roce 2022 dle tabulky.
OBŘADNÍ DNY (soboty):
Leden
22.01.2022
Únor
05.02.2022
Březen
12.03.2022
Duben
23.04.2022
Květen
21.05.2022
Červen
11.06.2022
Červenec
23.07.2022
Srpen
20.08.2022
Září
10.09.2022
není určen
Říjen
obřadní den
Listopad
26.11.2022
Prosinec
03.12.2022
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Duben
Říjen

Pro konání svatebních obřadů (případně
výročí svateb) jsou stanoveny termíny, které
lze zamluvit na matrice Obecního úřadu
Starý Jičín - Lucie Pavlíková
(tel. 556 785 152, 605 491 416,
e-mail: podatelna@stary-jicin.cz).
Obřady se konají v době od 8:00 do 13:00.
Úředně určenou místností k uzavření
manželství je obřadní síň radnice Obce
Starý Jičín s kapacitou 36 míst k sezení.
Svatební obřady či výročí svateb, konané
v určené dny, hodiny a v obřadní síni
radnice nejsou zpoplatněny.

Svatby provádíme, na základě dohody,
také mimo úředně stanovenou dobu.
úterý 12.04.2022 V případě uzavření sňatku mimo radou obce
schválené obřadní dny, či na jiném vhodném
úterý 11.10.2022 místě např. na Hradě Starý Jičín, je
zákonem stanoven správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Svatební obřady konané na Hradě Starý Jičín popř. na jiném vhodném
místě - venku, se z důvodu nepředvídatelnosti počasí uzavírají pouze
v období od 1. května 2022 do 30. září 2022.
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UPOZORŇUJEME, že v případě nepříznivého počasí se tyto venkovní obřady
uskuteční v obřadní síni obecního úřadu.
Správní poplatky za svatební obřad:
• Zdarma - za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz. tabulka) od 8:00 do
13:00 hodin.
• 1.000,- Kč - za uskutečnění obřadu mimo obřadní dny, na jiném vhodném
místě, v jiný čas.
Správní poplatek se hradí při sepisování dotazníku k uzavření manželství, popř.
na účet obce.
Lucie Pavlíková, matrika

VYHLÁŠENÍ

SOUTĚŽE

Všechny básnické duše by měly zbystřit!
Obec Starý Jičín vyhlašuje literární soutěž o nejlepší báseň
o Starém Jičíně (obci, hradě, místních částech).
Zúčastnit se mohou děti z mateřské školy,
obou stupňů základní školy i dospělí.
Rozsah básně je stanoven max. na 1 stranu formátu A4.
Do soutěže lze zaslat jen vlastní autorské literární příspěvky, které je možné
doplnit ilustrací.

Termín soutěže: 1.12.2021 – 30.4.2022.
Hodnocení proběhne v těchto kategoriích:
1. kategorie: do 9 let

(1. místo 1.500,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo 500,- Kč )
2. kategorie: 10 – 15 let (1. místo 1.500,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo 500,- Kč )
3. kategorie 16 a více let (1. místo 1.500,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo 500,- Kč).

Odborná porota bude složená z pedagogů českého jazyka ZŠ Starý Jičín a
Gymnázia v Novém Jičíně. Vítězné básničky budou otištěny ve Starojickém
zpravodaji a pokud se nám sejde více zdařilých děl, nechali bychom vytisknout
„Sborník básniček ze Starého Jičína“
Každá soutěžní práce musí obsahovat:
- název básně, jméno autora, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo,
souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a souhlas
s případným zveřejněním a otištěním ve Starojickém zpravodaji, webových
stránkách obce a Sborníku starojických básniček.
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Své příspěvky zasílejte elektronicky na e-mail: segetovarosova@stary-jicin.cz
nebo poštou na adresu Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31
nejpozději do 30.4.2022.

„Nepiš do šuplíku,
piš pro nás!“
Zuzana Segeťová Rosová

OBEC

NA

FACEBOOKU

Nyní nás najdete i na FACEBOOKU.
Označte stránku
https://www.facebook.com/obecniuradstaryjicin
TO SE MI LÍBÍ
a získávejte nové informace prostřednictvím sociální sítě.
Ikonku

naleznete i v záhlaví webových stránek obce www.stary-jicin.cz
Zuzana Segeťová Rosová

OBECNÍ ÚŘAD a POŠTA
N A K O N C I R O K U 2021
Obecní úřad Starý Jičín
bude v době
od čtvrtka 23.12.2021
do pátku 31.12.2021
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude ve středu 22.12.2021.
První úřední den v roce 2022 připadá na pondělí 3.1.2022.
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Provozní doba
pracoviště
Pošty Partner
na konci roku:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

20.12.
21.12.
22.12.
23.12
24.12

Pošta Partner
Starý Jičín
7:30-11:00 13:00-16:00
7:30-11:00
zavřeno
7:30-11:00 13:00-16:00
7:30-11:00 13:00-16:00
zavřeno

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

7:30-11:00 13:00-16:00
7:30-11:00
zavřeno
7:30-11:00
zavřeno
7:30-11:00
zavřeno
zavřeno

2021
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Pošta Partner Starý Jičín oznamuje
občanům, že 1.11.2021 byla spuštěna
NOVÁ SLUŽBA, a to BALÍKOVNA, přes kterou je možné nově
zásilky i posílat. Vice informací na webových stránkách pošty:
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balikovna

V případě HAVÁRIE VODOVODU ve správě obce
kontaktujte: 776 562 867.
V případě nutnosti vyřídit POHŘEB kontaktujte:

602 143 704.

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V zimním období - do 31.3.2022 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.

Starojický zpravodaj č. 04/2021

10

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

VÝVOZ POPELNIC a PLASTŮ V ROCE 2022
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

6, 20
3, 17
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23

Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

7, 21
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10, 24
8, 22

Upozorňujeme občany, že pravidelný svoz TDO
a pytlů s plasty bude probíhat
vždy v lichý čtvrtek počínaje 6. hodinou ranní!
Pracovníci svozové firmy a technických služeb obce nebudou
opětovně zajíždět pro odpad, který bude vystaven po projetí
svozových vozidel. Dále nebudou odebírány pytle s plasty, které
nebudou plné a řádně zavázané.

Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS
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NOVÝ SYSTÉM
POPLATKŮ ZA ODPADY
Bude zaveden nový systém poplatků za odpady - jejich výše
bude záviset na množství odpadu v popelnicích a jeho váze.
Naučme se lépe třídit!
Od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech),
který mimo jiné stanovuje poplatky za uložení odpadu na skládky a tyto
poplatky jsou stanoveny dle množství odpadu na obyvatele obce:
Poplatkové období v roce
Dílčí základ
poplatku za
ukládání
využitelných
odpadů Kč/t
Množství
odpadu na
obyvatele v
tunách

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12

Podle uvedeného zákona to pro obec znamená, že např. pokud bude
vyprodukované množství odpadu (směsný a objemný odpad) do 200 kg na
1 obyvatele za rok 2021, sazba poplatku bude činit 500 Kč/t a veškeré
množství nad 200 kg na obyvatele bude zpoplatněno částkou 800 Kč/t.
V dalších letech se pak snižuje množství odpadu na obyvatele za základní
sazbu a naopak se zvyšuje sazba poplatku nad tento limit (v tabulce položka
využitelných odpadů Kč/t).
Pro ilustraci:
Množství odpadů, kde lze v roce 2021 uplatnit slevu:
2896 obyvatel obce * 0,2 = 579,2 t
Předpokládané množství odpadů likvidované na skládce v roce 2021: 619,7 t
Cena za likvidaci: sleva 579,2 t * 500 Kč/t bez DPH
bez slevy (619,7 – 579,2) 40,5 t * 800 Kč/t bez DPH.
Prognóza 2022
Použijme průměr produkce odpadů na skládku za roky 2020 a 2021:
630,2 t/rok 2022.
Množství odpadů, kde lze v roce 2022 uplatnit slevu:
2896 obyvatel obce * 0,19 = 550,2 t
Cena za likvidaci: 550,2 t * 500 Kč/t bez DPH
(630,2 – 550,2) 80 t * 900 Kč/t bez DPH.
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Pro obec to bude znamenat rostoucí náklady na odpadové hospodářství a bude
záležet jen na občanech obce, jak se budou tyto náklady vyvíjet a jaký dopad to
bude mít na místní poplatek.
V následujících letech pak bude poplatek stanoven podle toho, jak se nám
bude dařit naplňovat sníženou kvótu množství odpadu na obyvatele.
Proto tímto apelujeme na všechny, abyste do popelnic na směsný odpad
nevhazovali odpady, které tam nepatří jako např. listí, větve, trávu,
stavební suť a už vůbec ne plasty, sklo, papír, nápojový kartón a kov.
Kromě stavební suti máme po obci dostatečné množství nádob na tříděný
odpad, sběrný dvůr a v neposlední řádě také kontejnery na biologicky
rozložitelný komunální odpad (BRKO).
Pro doplnění - do kontejnerů na BRKO patří tráva, listí, zbytky rostlin, kořeny,
piliny, seno, sláma a ne plasty a zbytky nábytku. „Je lehčí vyhodit do
kontejneru listí i s pytlem než se namáhat s jeho vyprázdněním. Však on to
někdo za mě udělá.“ Službu s likvidací biologického odpadu pro obec provádí
soukromý zemědělec zdarma a pokud nebudeme do kontejneru odkládat, co
tam patří, bude tato spolupráce ukončena.

Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS
ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA SVOZ ODPADŮ NA ROK 2022
Pro rok 2022 rada obce navrhuje navýšení poplatku za svoz a likvidaci
odpadu z částky 516,- Kč/osobu na částku 552,- Kč. Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
bude projednána na zasedání zastupitelstva obce dne 8. prosince
2021. Po schválení bude OZV zveřejněna na úřední desce.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

M A J I T E L É M O T O R O V Ý CH V O Z I D E L
Žádáme řidiče, aby v ZIMNÍCH
MĚSÍCÍCH NEPARKOVALI SVÁ
VOZIDLA U KRAJNIC
SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ naší
obce či jejich místních částí!
Znesnadňujete údržbu a bezpečné
odklízení sněhu!
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS

Starojický zpravodaj č. 04/2021

13

Dechová hudba Starojičané vydala
nové CD, které je od 10.11.2021
v prodeji na obecním úřadě nebo
poště Starý Jičín za cenu 155,- Kč.
Článek o vzniku CD naleznete na
23 straně obecního zpravodaje.

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!
injekce
Po 7:00 - 7:30
Út 9:00 - 10:00
St 7:00 - 7:30
Čt
Pá 7:00 - 7:30

ordinace

prevence

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

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

UPOZORNĚNÍ!!!
Pro předpis receptů,
objednání k vyšetření,
žádosti na výpis
dokumentace, výsledky
odběrů preferujte
e-mailovou adresu:
ordinacesj@seznam.cz
V nezbytných
případech je možná
telefonická komunikace
od 10:00 hodin.

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

Ordinace v době
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Čt 23.12.2021 7:00 – 9:00
Po 27.12.2021 7:30 – 9:30
Út 28.12.2021 7:30 – 9:30
St 29.12.2021 7:30 – 9:30
Čt 30.12.2021 ZAVŘENO
Pá 31.12.2021 ZAVŘENO

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení
obce za výměnu nových vnitřních
vchodových dveří, což umožňuje opět plně
využít bezbariérového přístupu do ordinace
vozíčkářům.
Se sestřičkou všem obyvatelům Starojicka
přejeme vánoční svátky plné pohody, lásky
a pokoje, v novém roce mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů.
MUDr. Iveta Havlíková
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CHARITA NOVÝ JIČÍN PRACUJE UŽ DESET LET
Vážení občané,
chystáme TŘÍKRÁLOVÉ
KOLEDOVÁNÍ a stále
věříme, že se letos bude moci
uskutečnit tradiční koleda, jak
jsme ji znali před pandemií:
tedy se skutečnou návštěvou královských koledníků. Většinu z nás jejich
návštěva těší. Protože ale neumí nikdo odhadnout, jak se bude pandemická
situace dále vyvíjet, myslí Charita ČR také na nouzové varianty. I letos bude
možnost přispět do Tříkrálové sbírky přes web www.trikralovasbirka.cz, a
také bude na obecním úřadě (a v případě nutnosti pak i na dalších místech)
umístěna statická pokladnička.
Místními koordinátorkami zůstávají paní Andrea Hasalová a Helena
Sládečková, pokud jste ochotni s koledováním pomoci, prosím ozvěte se.
(Kontakt na koordinátorky s radostí předám na čísle 734 685 762.)
Loňská sbírka v obcích, které spadají pod naši působnost, navzdory nemožnosti
kontaktní sbírky, překvapivě přinesla více než 500 tis. Kč. Ty byly rozděleny v
poměru 35:65 mezi projekty Charity ČR a místní pomoc a potřeby a aktivity
Charity Nový Jičín.
Dovolte mi ještě zmínit, že letos v prosinci si naše charita s vděčností
připomíná 10 let od svého vzniku. Oproti našim sestrám jsme v rodině charit
naší diecéze jednou z nejmladších. Zpočátku jsme byli vedeni zkušenou a již
zaběhlou Charitou Ostrava, která nám nezištně předala cenné zkušenosti a ke
zdárnému "vývinu" naší organizace významně pomohla. Charita Nový Jičín
vznikla v době, kdy se striktně omezovaly státní výdaje na sociální služby a
rozjezd nové pobočky se jevil jako ekonomický nerozum. S Božím
požehnáním se ale dílo podařilo a nově vzniklá charita převzala provoz
azylových domů. Později otevřela také nízkoprahové denní centrum a
noclehárnu. Charita Nový Jičín se tedy specializuje na tzv. "služby sociální
prevence", tedy služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. Úplně první
službou však bylo zřízení Charitního šatníku, jehož provoz dodnes zajišťuje
tým vytrvalých dobrovolnic. Nicméně i ony by uvítaly posily, pokud chcete
konkrétně pomáhat a prakticky sloužit, prosím ozvěte se. Provozujeme také
sklad darovaného nábytku (Nábytník), distribuujeme potravinovou pomoc,
provozujeme e-shop www.krestanskydarek.cz a Půjčovnu kompenzačních
pomůcek. Všem našim podporovatelům a dobrovolníkům upřímně děkujeme
za dosavadní podporu.
Ing. Markéta Brožová, Charita Nový Jičín, Dolní Brána 57, 741 01 Nový Jičín
tel.: 776 184 883, email.: marketa.brozova@charitanj.cz
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Školství v obci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
HURÁ! PRVNÍ ZÁVODY JSOU TU!
S novým školním rokem jsme s dětmi z naší školy začali také sportovat. Kromě
aktivity v hodinách tělesné výchovy, či účasti ve sportovních kroužcích,
chceme organizovat pro děti i školní závody a pevně věříme, že nám to
epidemiologická situace bude umožňovat. Elánu mají děti na rozdávání.
Na sklonku září jsme se proto sešli na našem atletickém hřišti, kde se
uskutečnil atletický závod pro děti 6. až 9. tříd. Mladí závodníci se mezi
sebou utkali ve čtyřech disciplínách – běh na 60 metrů, skok daleký, hod
míčkem a vytrvalostní běh. Všichni se snažili ze všech sil a bojovali o co
nejlepší výsledek. Odměnou všem pak bylo slavnostní vyhlášení výsledků ve
škole, kde byli oceněni ti nejlepší, ale sladkou odměnu si za snahu odnesli
všichni.
Konečné výsledky:
mladší dívky:
běh 60 m: 1. Horutová Agáta, 2. Dubcová Anna 3. Hasalová Adéla
skok daleký: 1. Dubcová Anna, 2. Horutová Agáta, 3. Adamcová Martina
hod míčkem: 1. Horutová Agáta, 2. Páterová Veronika, 3. Dubcová Anna
vytrvalostní běh: 1. Dubcová Anna, 2. Horutová Agáta, 3. Adamcová Martina
starší dívky:
běh 60 m: 1. Hrdličková Anežka, 2. Studená Eliška, 3. Polášková Ema
skok daleký: 1. Hrdličková Anežka, 2. - 3. Studená Eliška a Michalíková Iveta
hod míčkem: 1. Polášková Ema, 2. Bartoňová Kateřina, 3. Studená Eliška
vytrvalostní běh: 1. Hrdličková Anežka, 2. Polášková Ema, 3. Mikulíková
Eliška
mladší kluci:
běh 60 m: 1. Bezděk Mikuláš, 2. Škařupa Jan, 3. Dubec Martin
skok daleký: Bezděk Mikuláš, 2. Škařupa Štěpán. 3. Dubec Martin
hod míčkem: 1. Dubec Martin, 2. Merhout Vojtěch, 3. Sňahničan Richard
vytrvalostní běh: 1. Dubec Martin, 2. Sňahničan Richard, 3. Škařupa Štěpán
starší kluci:
běh 60 m: 1. Závada Petr, 2. Zelenka Patrik, 3. Orlita Ondřej
skok daleký: 1. Závada Petr, 2. Krejsa Rostislav, 3. Zelenka Patrik
hod míčkem: 1. Zelenka Patrik, 2. Závada Petr, 3. Orlita Ondřej
vytrvalostní běh: 1. Orlita Ondřej, 2. Krejsa Rostislav, 3. Zelenka Patrik
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Někteří závodníci zvládli všechny 4 disciplíny, proto byli vyhlášeni také
nejlepší „čtyřbojaři“. Mezi mladšími dívkami zvítězila Agáta Horutová před
Annou Dubcovou. U mladších kluků se stal nejvšestrannějším atletem Martin
Dubec před Richardem Sňahničanem a Štěpánem Škařupou. U starších
dívek zvítězila Anežka Hrdličková, na 2. – 3. místě se umístila společně
Eliška Studená a Ema Polášková. A u nejstarších kluků se umístilna 1. místě
Petr Závada. Druhý skončil Patrik Zelenka a třetí byl Ondřej Orlita.
(Fotografie naleznete ve zpravodaji na straně 39.)
Kateřina Horutová, Libor Petráš
Pod heslem „Odvaž se používat vlastní rozum …" (Immanuel Kant) se žáci
naší školy opět zapojili do matematické soutěže s názvem Logická olympiáda.
Někteří žáci 1. stupně si své dovednosti a schopnosti vyzkoušeli sami doma a
zástupci všech tříd 2. stupně se vystřídali a poměřili u počítačů ve školní
učebně.
Nejlepšími řešiteli školního kola v kategorii B na naší škole byli tito:
6. ročník – Hugo Valošek (VI.B)
7. ročník – Barbora Kolářová (VII.A)
8. ročník – Adam Ježák (VIII.A)
9. ročník – Josef Šustek (IX.A)
Všem gratulujeme, ale Josefu Šustkovi obzvlášť! Se svými výsledky se
probojoval do krajského kola, které se uskutečnilo v Ostravě. V těžké
konkurenci se Josef vůbec neztratil a dosáhl vynikajícího úspěchu, když
skončil na 6. místě. Na konci listopadu bude naši školu reprezentovat
v republikovém kole, které proběhne v Praze. Věříme, že se ani tam neztratí a
budeme mu všichni držet palce.
Martina Houšková, Roman Horut

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

Naše třída malá je, Sluníčka se jmenuje. Celým školním rokem bude třídu
Sluníček provázet plyšové sluníčko. Naše třída pěkná je, Koťátka se
jmenuje. Koťátka budou celým školním rokem provázet barevná klubíčka.
Naše třída moudrá je, Sovičky se jmenuje. „ V naší třídě Sovičky,
vzděláváme dětičky, moudrá sova na nás kouká, spokojeně při tom houká.“
Tvořivé sovičky – keramika, sportovní sovičky – bruslení, světové sovičky –
angličtina.
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AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:
ŘÍJEN: Divadlo Koloběžka
s pohádkou „Co malí medvědi o
podzimu nevědí“
Výlov rybníka v Jeseníku nad Odrou –
děti měly možnost shlédnout lovení ryb
do podběráků, seznamovaly se
s různými druhy ryb, porovnávaly,
hledaly odlišnosti – velikost, barva,
tvar, šupiny a také si rybičky hladily.
Velká rodinná hra PODZIMNÍČEK
– děkujeme rodičům a dětem za velmi
nápadité a originální Podzimníčky.
Drakiáda – Společně prožité větrné odpoledne. V tento den nebyl problém
zvednout draka k oblakům. Vítr s draky dováděl tak, že některým drakům
zpřetrhal provázky. Vše nakonec dopadlo dobře a všichni draci byli chyceni.
Zpívánky v MŠ – hudební vystoupení Kamila Čapčucha.
LISTOPAD: Lampionový průvod – společně prožité halloweenské odpoledne,
které začalo na zahradě MŠ, kde byly pro děti a rodiče připravené zábavné
úkoly. Společně jsme se s lampiony (ty vlastnoručně vyrobené neměly chybu)
vydali na cestu kolem hradu a došli symbolicky ke hřbitovu, kde byly děti
odměněny.
Vánoční fotografování v MŠ.
Děkujeme rodičům za příjemně strávené chvilky na společných akcích.
Krásné prožití svátků vánočních přeje kolektiv mateřské školy.

Co je Advent a co jsou Vánoce?
Milí přátelé, pokud jste nad touto otázkou přemýšleli, tak vás možná napadla
odpověď, že je to vlastně totéž. Ano, nám to často splývá, protože slyšíme už
od listopadu v obchodech koledy. Tím pádem nás napadne, že Advent je to
pouhé těšení se na Vánoce. Ale slovo Advent znamená příchod. Je to tedy
především očekávání. V adventu liturgie připomíná a prožívá očekávání
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mesiáše – Ježíše, který už kdysi přišel na tento svět v Betlémě a přijde podruhé,
na konci časů. Abychom to byli schopni vnímat a přijmout, je potřeba ztišení,
modlitby a Božího slova. To je tedy otázka adventního času, který bohužel
dnes lidem splývá s Vánocemi, a tak se ochuzujeme o skutečné prožití Vánoc“.
Pokud mluvíme o Vánocích, často slýcháme, že jsou to svátky štědrosti. Ano,
i název „Štědrý den“, který máme zažitý pro 24. prosinec nám napovídá, že je
to tak. Představíme si pod tím pojmem plný stůl nejrůznějších dobrot, na pánvi
pečícího se kapra a pod stromečkem spousty dárků. Ale když zůstaneme jen u
toho, že rozbalíme dárky a nacpeme se kaprem a cukrovím, tak hodně
zredukujeme ten význam Vánoc. Je jistě důležité nasytit hlad žaludku dobrým
jídlem‚ (i já se na štědrovečerního kapra moc těším) ale neméně důležité je
nasytit ten hlad srdce, který každý pociťujeme. A tento hlad nemůže nasytit ani
ten nejlepší řízek.
Četl jsem hezkou myšlenku, že srdce je místo pro Boha, ne pro jídlo. A pokud
se nad tím člověk zamyslí, tak jsou mu najednou jasné ty každoročně plné
kostely o půlnoční. Ano, lidé cítí tento hlad srdce a přicházejí se setkat
s Bohem, který jediný může utišit hlad srdce. Proto se stal člověkem, aby byl
blízko lidskému srdci a štědře ho naplnil pokojem a radostí.
Chci vám popřát, aby ty letošní Vánoce byly skutečně štědré – nejen na
dárky a dobroty, ale i na setkání s lidmi a Bohem ve vašem srdci!
o. Marcel Krajzl, farář

Bohoslužby ve farnosti o vánocích:
24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 29.12. 31.12. 1.1. 2.1.
15:00 8:00
8:00
8:00 17:30 8:00 17:30
8:00
22:00 10:00
10:00

Starý
Jičín
Starojická
Lhota

10:00

10:00

Časy i místo bohoslužeb se mohou vlivem zhoršení pandemické situace
změnit. Aktuální bohoslužby najdete na:
www.farnostsj.cz/prehled-bohosluzeb/

Kontakt: P. Marcel Krajzl,
farní úřad - mobil: 731 058 895
e-mail: rkf.staryjicin@doo.cz
webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz
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BĚH SVATÉHO VÁCLAVA - 28. ročník

V sobotu 25. září se na
Starém Jičíně uskutečnil již
28. ročník Běhu sv. Václava,
kterého se zúčastnilo 182
zaregistrovaných běžců všech
věkových kategorií. Po
doběhu se všichni běžci mohli
občerstvit čajem, kávou,
buchtami a koláčky místních
farnic. Účastníci dále dostali
teplé klobásy a párky v rohlíku
přímo u kostela. Následovalo
slavnostní vyhlášení vítězů a
mše svatá za účastníky běhu.
Celou akci se podařilo
zvládnout díky velkému úsilí
všech, kteří se jakoukoliv
službou podíleli na organizaci. Za to všem patří velké poděkování a
upřímné Pán Bůh zaplať. Výsledky a fotky lze shlédnout na stránkách
www.beh.kvalitne.cz.
starosta Orla, Pavel Vahalík

FOTBALOVÝ TURNAJ VETERÁNŮ V PALAČOVĚ
První zářijová neděle již tradičně v Palačově patřila fotbalu. Na místním hřišti
se konal další ročník turnaje „O pohár veteránů Palačova“. Borci nad 39 let
ze Starého Jičína, Jičiny a místního Palačova změřili své síly a
zavzpomínali na zápasy, které odehráli před 20, 30, 40 a někteří dokonce i před
50 lety.
Vítězem letošního turnaje byla Jičina. Po vyčerpávajících bojích jsme síly
doplnili výbornou pečínkou, zlatavým mokem a pravou starojickou.
Na další ročník, nyní už tradičního turnaje, se můžeme těšit zase za rok.
(Fotografie na straně 39.)
Miloslav Vahala, Palačov
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ŽEHNÁNÍ PŘÍSTAVBY HASIČÁRNY V JANOVICÍCH
V rámci
tradičních hodů
proběhlo
v sobotu 4. září
2021 slavnostní
žehnání
přístavby
hasičárny
v Janovicích na
Větřáku.
Slavnostního
odpoledne se
zúčastnili hasiči, občané
Janovic a pozvaní zástupci
sborů okrsku Starý Jičín.
Žehnání provedl Otec Marcel
Krajzl, nový duchovní správce
naší farnosti. Po jeho
povzbudivých slovech byly
nové prostory slavnostně
uvedeny do provozu.
V rámci odpoledne mladí
hasiči předvedli nově
pořízenou techniku. Nové
terče, časomíra, soutěžní
stroj, hadice, káď na vodu,
dresy byly pořízeny díky
dotačnímu programu MSK
v letech 2019 a 2020.
Věříme, že tyto investice do
zázemí našeho sboru, zlepší
podmínky pro naši
zásahovou, sportovní,
kulturní a společenskou
činnost. A zároveň budou sloužit i dalším generacím dobrovolných hasičů v
Janovicích.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Obci Starý Jičín, nejen za realizaci
přístavby, ale i za celkovou podporu naší činnosti. (Fotografie na straně 39.)
Tomáš Kovařčík, starosta SDH Janovice
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50 LET KAPELY KRYSTAL
Nejeden Starojičan byl jistě na kulturní akci, plese či oslavě, kde k tanci a
poslechu hrála místní kapela Krystal z Janovic. Ta letos oslavila 50 let. Složení
členů se několikrát změnilo, avšak dva jí půl století zůstali věrní - Jan
Hrachovec a Jaroslav Plíhal. Požádala jsem kapelníka a zakladatele kapely
pana Jana Hrachovce z Janovic, aby vyprávěl o začátcích kapely. Podle
jeho slov mají muzikanti bavit lidi. A to, že Krystal hraje tak dlouho, je o
lidech - o jejich toleranci a za každou cenu dělat radost. I ten bručoun se
musí smát a dobře bavit.
V čem spočívá to půlstoletí kapely Krystal?
Podnět ke vzniku kapely dal můj
kamarád Jan Furmánek, protože si
koupil kytaru. Já jsem chodil 5 let
do Lidové školy umění na housle
a trubku. V Janovicích nás bylo
6 kluků ve stejném ročníku 1954,
tak jsem určil, kdo na co bude
hrát: Jan Hrachovec - trubka, Jan
Furmánek - kytara, Jaroslav
Hrachovec - bicí, Oskar Banašák
- baskytara, Pavel Furmánek
- kytara.
První zkušebnu jsme
Pavel Furmánek, Jaroslav Hrachovec, Oskar Banašák,
Jan Hrachovec, Jan Furmánek (rok 1969)
měli v Janovicích
v klubovně Svazu
socialistické mládeže (bývalá škola). Nikdo nikdy na nic nehrál, tak jsem to
vzal na sebe. Vytvořili jsme rozvrh zkoušek a zvolili pokladníka. Podmínkou
navštěvování zkoušek bylo, že nikdo nesmí sprostě mluvit a chodit pozdě. Za
to byla pokuta. A že jich bylo! To byly naše první příjmy.
V roce 1969 byla ve světě nejpopulárnější kapela Beatles. U nás Olympic, Petr
Novák a Miky Volek. To ovlivnilo mladé lidi a všude se živelně zakládaly
kapely. Poprvé jsme vystupovali v 16 letech. První veřejné hraní bylo na MDŽ
v Janovicích. Vše jsme tenkrát připravovali sami. Jeviště bylo krásně
vyzdobené, osvětlení perfektní, ale po hudební stránce to bylo horší. To vše se
ale změnilo v roce 1971, kde jsme byli pozvaní do Palačova na večírek
absolventů Základní devítileté školy ze Starého Jičína. Měli jsme repertoár 25
písní (dnes zhruba 300), které jsme hráli stále dokola. To však tenkrát nikomu
nevadilo. Od té doby počítám vznik kapely, protože už nás začali brát vážně.
Všichni jsme byli ve svazu mládeže a v okolních obcích jsme měli kamarády.
Ti nás pak zvali na různé mládežnické akce. Tehdy musela mít každá kapela
přehrávky, jaké písně bude hrát. Od kulturní komise jsme dostali 30 procent,
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což bylo na začínající kapelu docela
úspěch. A já jsem musel složit
kapelnické zkoušky. Trochu
kritické pro nás bylo období
vojenské služby. Protože jsme byli
jeden ročník, rukovali jsme stejně.
Těm, co byli o půl roku v civilu
dříve, jsem posílal noty a museli
cvičit doma. To se vyplatilo,
protože hned po příchodu z vojny
jsme hráli na hodové zábavě
Zleva: Jan Hrachovec, Jaroslav Hrachovec,
v Janovicích (1976). Bohužel
Oskar Banašák, Jan Furmánek (rok 1976)
první, co nám režim připravil, bylo
omezení hraní v cizím okrese. Na to muselo být vždy potvrzení cizího okresu,
což pro nás bylo složité. Jezdili jsme totiž hrát do tří okresů – Nový Jičín,
Přerov a Vsetín. Druhá věc byla dotazník, kolik členů kapely jsou členové
KSČ. Z nás nebyl nikdo. Po několika letech jsme potřebovali novou aparaturu,
tak jsem podepsal smlouvu se Závodním výborem ROH VŠV ŠZP Brno –
Nový Jičín. A pod nimi jsme hráli až do revoluce.
Kdy se přidala první zpěvačka?
Než k nám přišla, došlo v kapele ke
změnám. Na basu přišel hrát Jaroslav
Plíhal (řečený JP), kytara Lubomír Toman
(Mlha), klávesy Karel Glogar (Karlos).
Kapela byla na dobré úrovni a při jednom
hraní nás navštívila Marcela Štveráková
která prohlásila, že by s námi chtěla zpívat,
ale že má vyšší cíle, a to zpívat
profesionálně (dnes zpívá v Německu a má
nahrávací studio). Po Marcele nastoupila
16 letá Karla Papáková, která skončila, když se vdala. Poslední, nejdéle
zpívající je Jana Mikulenková (Hegarová). Nyní se nám střídají čtyři zpěvačky.
V současné době hrajeme ve složení: Jaroslav Plíhal – basa, Jan
Hrachovec – kytara a trumpeta, Libor Vasilčenko – klávesy. Zpěv a bicí
dle dohody.
Co byste chtěl říct na závěr?
Ani jeden rok jsme nebyli bez hraní nebo ho zrušili. Vždy jsme někoho
nahradili. Letos jsme naše 50 výročí slavili v září v Novém Jičíně na akci Děti
slunce. Dodnes se navštěvujeme, i s těmi, co už nejsou členy kapely. Stále
pořádáme setkání ostatních kapel, výšlapy na hory, společné grilování.
Děkuji za rozhovor.

Lucie Pavlíková
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KŘEST NOVÉHO CD DECHOVÉ HUDBY STAROJIČANÉ
A přece se točí!
„Natočíme CD!?“
Zazněla otázka či
oznámení kapelníka
Jirky Vojáčka na
jedné ze zkoušek
dechové hudby
Starojičané. „Zase?“
Ozvali se zkušenější
s narážkou na první
počin z roku 1998.
„Proč ne?“
Naivně reagujeme
my ostatní
neznaje úskalí
"natáčení". „A co
nahrajeme?“
ptáme se všichni.
Ono to není jen
tak. Písně musí
zaujmout, musí
mít svou kvalitu,
musíme je
zvládnout zahrát,
jsou chráněny
autorskými právy... Jiří je připraven: „Starý Láďa (kapelník DH Starojičané
v letech 1945-1984 Ladislav Pospěch starší) zkomponoval v padesátých letech
valašské lidové písně z jednoho zpěvníku. Jsou pěkné a nikdo je nezná. A jsou
naše. K tomu přidáme písně, které naší dechovce věnoval Václav Ptáček se
slovy Ivana Janíka a jedno překvapení." A rozdal noty. Byl podzim roku 2018.
Zpěvník je útlá knížečka s názvem „Národní zpěvníček (díl II.)“ Obsahuje sto
moravskoslezských lidových písní, které vydalo hudební oddělení ministerstva
informací v roce 1948. Z celkového výtisku 30000 věnovalo ministerstvo
informací 20000 československé mládeži, aby tak omladina ušetřila 15,- Kčs.
Za rok víceméně poctivého tréninku už jsme si troufli na natáčení. Jirka skvěle
vybral nahrávací studio Alias v Rožnově pod Radhoštěm pod režií Ladislava
Poruby. Termín padl na listopadový víkend roku 2019. Nejprve bylo třeba
natočit hudbu. Vyhradili jsme si dva víkendové dny a plni ambicí i obav se
sešli před studiem. Vlídný úsměv a přátelství Ladislava Poruby, a zejména bar
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hned za vstupem, však záhy obavy rozptýlily, zůstal ovšem respekt. Nejsme
zvyklí na sluchátka, mikrofony, museli jsme si osvojit mnohá pravidla. Ono se
řekne natáčení. Jediné, co se v moderním studiu točí, je hlava, když se po
několika hodinách dostanete ven. Ale šlo to celkem dobře, oba dny jsme
nahrávali asi 8 hodin. Běžná pracovní doba; a víc stejně nevydržíme, ústa
nemáme plechová. Vše se povedlo "na první dobrou", až na čtyři takty jedné
písně. V pohodě, to dotočíme! A začali jsme se těšit do studia. Ale i na
Valašsko zavítal koronavirus a plány vzaly za své. Naštěstí jen dočasně, ale i
tak byla pauza dlouhá. Nevěřil bych, že po roce naše snaha nahrát čtyři takty
postoupí rychlostí takt za hodinu. Tempo, ladění, dynamika; srovnat vše s rok
starým záznamem s námi zatočilo. Ještě že je záznam digitální, nahrávat na
točící se magnetickou pásku by znamenalo kilometry materiálu a resuscitaci
sponzorů.
Nahrávku bylo třeba zpracovat a přidat k ní zpěvy. To bylo v plánu na jaře
2020, ale vlivem pandemie se zpěvačky a zpěvák mohli realizovat až více než
rok po muzikantech. Jeden prosincový víkend roku 2020 studio oživilo zlato
z hrdel tří Starojičanů.
Tak. Hrubá nahrávka by byla, o Vánocích jsme si dali umělecké prázdniny,
Láďa Poruba připravil podklady a na jaře roku 2021 došlo na konečnou mixáž
písní. Mnoho hodin poslechu, skládání a úprav za mixážním pultem řídil
kapelník a pomáhali všichni, kteří se v naší dechovce jmenují Pospěchovi.
Skladby byly hotovy, drobné korektury i konečné úpravy již byly na Láďovi
Porubovi. My, Starojičané, jsme museli počkat, až otevřou kadeřnictví,
abychom se mohli v létě vyfotit na přebal CD. A kde jinde zachytit jedinečnost
Starého Jičína, než v malebném prostředí hradu (pálenice byla v létě zavřená).
Studiu Alias se povedla během léta produkce CD a první kusy byly připraveny
na své posluchače. Jak se však sluší a patří, aby se disku s písněmi dařilo, bylo
třeba ho pokřtít. Ideální prostor vznikl na koncertu naší dechovky na
Mysliveckém odpoledni dne 11. 9. 2021. Velkou čest nám poskytl a
slavnostního aktu se ujal pan páter Marcel Krajzl. Přestože věříme, že CD je
výtvor, který bude dlouho žít s námi, nedostalo se mu svátosti křtu, ale
krásného požehnání.
CD vznikl z lásky a obdivu k hudbě, tradicím, našim předkům i našemu kraji.
Věříme, že vás potěší, rozveselí i dojme, že se třeba i roztočíte při tanci nebo
pobavíte při zpěvu. A pokud ne, buďte prosím shovívaví, jsme jen amatérská
skupinka kamarádů, milovníků hudby a života – Starojická kapela.
Děkujeme kapelníkovi Jiřímu Vojáčkovi, dirigentce Boženě Varajové, našim
sponzorům, Ivě Honzkové za obal, Magdaléně Vojáčkové za fotografie a všem
fanouškům za přízeň.
CD lze zakoupit na Obecním úřadě Starý Jičín a poště Starý Jičín za 155,- Kč.
Za muzikanty DH Starojičané - Kamil Bezděk
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PODZIMNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
MLADÝCH HASIČŮ
3. října se
uskutečnila
soutěž mladých
hasičů ve
Starojické Lhotě
v disciplínách
(Štafeta
požárních dvojic
a závod
požárnické
všestrannosti,
dále jen ZPV). Při ZPV si děti vyzkoušely znalosti v topografii, požární
ochraně, zdravovědě, střelbě vzduchovkou, vázání uzlů a překonání překážky
po laně. Tyto stanoviště byly na přírodní trati o délce 2,8 km.
Jelikož tahle soutěž je jediná v okolí, sjely se družstva z okolních vesnic okrsku
Starý Jičín a co víc, přijely i takzvaně přespolní sbory. Nově vznikající kolektiv
mladých hasičů z Perné, loňští nováčci z Žiliny a přijeli i ostřílení borci
z Vysoké. Všeho všudy 12 hlídek v kategorii mladších žáků a 12 hlídek
v kategorii starších žáků.
Na stupně vítězů při součtu umístění obou disciplín se dostaly hlídky, u
mladších žáků – 1. Jičina, 2. Palačov, 3. Janovice , starší žáci 1.Vysoká,
2. Jičina, 3. Starojická Lhota.
Počasí vyšlo na výbornou, soutěžní atmosféra vládla po celou dobu soutěžení,
což šlo slyšet při fandění diváků i soutěžících a děti se konečně mohly ukázat,
co se na podzim v kroužcích naučily.
Na další soupeření si počkáme na jarní soutěže a mezi tou dobou si budeme
plnit volnočasové aktivity, které mají kroužky ve své celoroční činnosti.
Děkujeme všem SDH za účast a sportu zdar, hasičskému zvlášť.
Aleš Pavlík, SDH Starojická Lhoty

TURISTÉ STAROJICKÁ LHOTA
Turistický zájezd – Jeseníky, Králický Sněžník a Rychlebské hory
Letos jsme se na náš tradiční turistický zájezd vydali hned do třech pohoří a
celý zájezd by se dal nazvat i putováním za rozhlednami.
Hned první den jsme vystoupali na nejvyšší vrchol tohoto zájezdu – Králický
Sněžník, kde se na polské straně rozhledna prozatím buduje. Díky krásnému

Starojický zpravodaj č. 04/2021

Turisté u Lesního baru v Horní
Lipové

26

Pod Dalimilovou rozhlednou

počasí se nám, ale otevřely nádherné rozhledy
i bez rozhledny, jak na českou, tak i na polskou stranu. Cestou jsme
samozřejmě neminuli ani pramen řeky Moravy a sochu slůněte.Po krátkém
bloudění vrcholovými rašeliništi jsme došli k rozhledně na Štvanici nad
lyžařským areálem Na Králičáku, kde jsme využili i pohodlí zdejší
nekonformní turistické útulny a zrelaxovali jsme se na sedacích vacích
s krásným výhledem do kraje.
Druhý den jsme poznávali okolí našeho ubytování v Lipové-lázních, kdy jsme
se vydali k Lesnímu baru. Tady nás od organizátorů čekalo velké překvapení.
Správcové baru, když se dozvěděli o naší návštěvě, tak nejen, že nás přivítali
originální dřevěnou cedulí s nápisem „Vítáme turisty ze Starojické Lhoty“, ale
zároveň nám připravili i speciální nabídku občerstvení. Přes Mramorový vrch,
kde jsme mohli vidět, jak se doluje pravý mramor, jsme došli až k Jeskyním Na
Pomezí, kde jsme absolvovali prohlídku.
Trasa třetího dne vedla ze Starého Města nebo z Branné, podle zvolené
náročnosti, přes Paprsek do Ostružné a byla obohacena výstupem k nově
otevřené Dalimilově rozhledně, replice původní rozhledny, která v minulosti
stála na vrcholu Králického Sněžníku.
Předposlední den jsme zvolili trasy různé náročnosti v okolí lázní Jeseník a
vychutnali si nejen léčivé účinky pramenů na Studničním vrchu, kde vyvěrá
více než 200 pramenů, ale také jsme vyzkoušeli terapii studenou vodou, kterou
zde zavedl slavný Vincent Priesnitz. V okolí lázní se totiž nacházejí přírodní
balneoparky a Priesnitzovy sprchy s touto procedurou. Na procedury spojené
s dalším místním léčitelem doktorem Schrottem jsme si museli počkat až na
společný večer. Tento lékař totiž léčil vínem. Naštěstí jsme tuto terapii brali s
rozumem a nikdo z nás tedy nebyl „na šrot“. Alespoň už víme, odkud se vzalo
toto úsloví.
Poslední den zájezdu obvykle nebývá až tak moc turistický, ale spíš míváme
poznávací program. Tentokrát jsme se vydali do zlatokopeckého skanzenu ve
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Zlatých horách. Tady jsme si mohli, mimo jiné, potěžkat jeden kilogram zlata,
což je malá krychlička, tak akorát do dlaně. A když ji měla v dlani naše
pokladní Danka, tak jsme v tu chvíli měli asi na 3 vteřiny v naší turistické
pokladně jeden a čtvrt milionu korun. Škoda, že to tak nezůstalo.
A abychom dostáli náplni zájezdu, tedy putování po rozhlednách, tak jsme na
závěr ještě zařadili výstup na rozhlednu Hraniční vrch nad Městem
Albrechtice. Tato rozhledna je unikátní tím, že se jedná vlastně o rozhledny
dvě, které jsou ve výšce 25 m spojeny vyhlídkovou lávkou. Na závěr zájezdu
to byla taková třešnička na dortu.
Za Spolek Turistů Starojická Lhota - Olga Pavlíková

HEŘMANICE - SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A SPORT
Osadní výbor a spolek Heřman byli v uplynulém období pořadateli těchto akcí:
- 4. 9. Dětský den se konal ve sportovním areálu. Byl připraven zajímavý
program jako hledání pokladu, zvířátka z balonků, soutěž v hodu na koš, zumba
pro všechny, malování na obličeje a další. Nechyběl ani skákací hrad. Účast
místních i přespolních byla dobrá.

- 25. 9. Drakiáda se konala na fotbalovém hřišti za vysoké účasti dětí i
dospělých. Produkce modelářů kvůli vysokému větru se nekonala. Všichni
účastníci byli odměněni.
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- 16. 10. Císařské hody a setkání. Po mši v kapli se sešli v sále společenského
domu k neformálnímu setkání rodáci a bývalí občané Heřmanic. Shodli se na
potřebě toto setkání znovu opakovat pokud možno v letním období. Na setkání
navázala hodová diskotéka.

- 09. 11. Měření vlhkosti zdiva v kapli proběhlo po půlroční činnosti
elektroosmotického přístroje. Prokázalo výrazný pokles vlhkosti pod 2,9%, což
trvale zamezí vzniku plísní, majících negativní vliv na umělecká díla i zdraví
návštěvníků. Zařízení bude v provozu trvale.
Antonín Dorazil, předseda osadního výboru

Obnova činnosti Senior Pointu Nový Jičín
Senior Point v Novém Jičíně opět obnovil svou činnost v tradičním čase
(úterý 8:00 – 12:00 h, středa 12:00 -16:00 h) na tradičním místě na ulici
Revoluční č.p. 6 (vchod z podchodu mezi parkovištěm a Janáčkovými sady)
v původním rozsahu činnosti (www.SeniorPointy.cz). Zdarma jsou seniorům
k dispozici IN.F.Obálky (sloužící k předání důležitých informací složkám
záchranného systému - zdravotníkům, hasičům při záchraně života), Průvodce
sociálními službami a občané nad 65 let věku mají možnost obdržet Detektory
plynu a Hlásiče požáru, jejichž dodávka již byla obnovena, také zcela zdarma.
Dále na kontaktním místě probíhá registrace do projektu Senior Pas, který je
velice oblíben, poněvadž nabízí v rámci celé ČR kromě zajímavých slev na
zboží či služby i řadu nápadů a tipů na výlety.
Pracovníci kontaktního místa jsou připraveni k základnímu poradenství
vedoucímu k vyřízení důležitých životních situací.
Senioři mohou přijít v uvedených časech přímo nebo se mohou na návštěvu
v uvedených provozních hodinách časově objednat telefonicky na čísle
556 423 865. Objednaní klienti jsou při vyřizování záležitostí upřednostňováni.
I nadále funguje možnost elektronické komunikace přes
e-mail: novyjicin@seniorpointy.cz.
Na návštěvu se těší pracovníci Senior Pointu Nový Jičín.
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA a INFOCENTRUM
Zuzana Segeťová Rosová
556 785 150
segetovarosova@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
Radka Dubcová
Marie Štecová

556 785 155
dubcova@stary-jicin.cz
stecova@stary-jicin.cz

účtárna
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel
podatelna, Czech Point
Lucie Pavlíková
Pošta Partner
Alena Handrychová
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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 č.p. 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz

556 785 152, 605 491 416

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

pavlikova@stary-jicin.cz
podatelna@stary-jicin.cz

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

736 216 578
handrychova@stary-jicin.cz

Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64

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

tel: 733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz

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

Kontakt v případě odchytu zvířat: 737 594 476
správa hřbitova,
pokladna obce:
Dagmar Sochová

sochova@stary-jicin.cz

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

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz

556 785 153, 602 143 704

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
www.hradstaryjicin.cz
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ZŠ Starý Jičín
- vítězové mladší kategorie
atletických závodů - str. 15.

ZŠ Starý Jičín
– vítězové starší kategorie
atletických závodů – str. 15.

„O pohár veteránů Palačova“. Borci nad 39 let. – str. 19

„Žehnání přístavby hasičárny v Janovicích“ – str. 20
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FOTOSOUTEŽ 2021 – výsledky 4. kola
Přinášíme vám výsledky 4. kola FOTOSOUTEŽE 2021. Chtěla bych všem účastníkům
velmi poděkovat za zaslané příspěvky napříč celou fotosoutěží. Vítězům za kolektiv
obecního úřadu gratuluji! Odměnu si můžete vyzvednout v pokladně obecního úřadu.
Všechny soutěžní fotografie budou ke zhlédnutí na webových stránkách obce.
V průběhu prosince bude v prostorách obecního úřadu nainstalovaná výstava všech
vítězných a dalších zdařilých fotografií.
Zuzana Segeťová Rosová
Žaneta Rosová, Jičina,
Kostel sv. Václava focen z Kojetína.

Amálie Cigánková, Vlčnov,
Anděl strážný na náměstí ve Starém Jičíně.

Marie Tkáčová, Palačov,
Kříž v poli mezi Palačovem
a Starojickou Lhotou.

