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Letos poprvé vás před radnicí přivítá betlém v životní velikosti.
Přijďte se potěšit jeho krásou.
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Vážení spoluobčané,
právě se k Vám dostalo čtvrté číslo
Starojického zpravodaje a toto nám naznačuje,
že se letošní rok 2022 blíží ke svému konci.
Nastává doba zklidnění, bilancování i rozjímání.
Dříve, než nastane tento čas a dolehne na nás ta pravá vánoční
atmosféra dovolte, abychom se v krátkosti zmínili o tom, jaký vlastně
byl tento končící rok.
Pro mnohé z nás měl být nadějí, že se konečně po nepříjemnostech,
spojených s covidovou pandemií, budeme moci opět nadechnout
k normálnímu životu. Válečný konflikt na Ukrajině nás uvrhl nejen
do situace, ve které jsme se museli vypořádat s vlnou uprchlíků,
ale hlavně nás všechny zasáhla následná energetická krize. Toto
způsobuje nejen velkou ekonomickou, ale i ekologickou zátěž pro
všechny.
Pevně věříme, že se z této nelehké situace dokážeme dostat a opět
nastanou příznivější časy. Proto nám dovolte, abychom vám popřáli
krásné prožití vánočních svátků v kruhu vašich nejbližších, hodně
štěstí a zdraví do nového roku
. Toto vše vám přejeme nejen za
vedení obce, ale také za všechny pracovníky Obecního úřadu Starý
Jičín. Budeme se těšit na další setkání a spolupráci.
Miloslav Vahala, DiS.
místostarosta obce

Bc. Rudolf Kalíšek
starosta obce
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Usnesení z 1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starý
Jičín konaného dne 20.10.2022
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
1.1. Určuje vedením ustavujícího zasedání zastupitelstva p. Ing. Rudolfa
Hrnčíře.
1.2. Určuje ověřovatelé zápisu p. Aloise Pospěcha a p. Martina Pecháčka.
1.3. Schvaluje program jednání ustavujícího zasedání.
1.4. Schvaluje způsob volby starosty, místostarosty, ostatních členů rady a
členů finančního a kontrolního výboru veřejným hlasováním.
1.5. Schvaluje navrhovatele pro ustavující zasedání p. Ing. Tomáše Kovařčíka.
1.6. Ověřuje podle § 69 odst. 1) platnost volby členů Zastupitelstva obce Starý
Jičín:
Jmenný seznam členů
Hasalík Václav
Holeňa Pavel, Ing.
Horák Adam
Hrnčíř Rudolf, Ing.
Kalíšek Rudolf, Bc.
Klimpar Miroslav, Ing.
Kolenovský Vladimír
Kovařčík Tomáš, Ing.
Pecháček Martin
Pospěch Alois
Prašivková Dana, Mgr.
Rybář Josef, MUDr.
Segeťa Petr, Ing.
Sudolský Radim, Bc., DiS.
Vahala Miloslav, DiS.
1.7.

Politická příslušnost/volební strana
BEZPP „NAŠE STAROJICKO“
BEZPP„Za rozvoj Starojicka“
BEZPP KDU-ČSL
ČSSD „NAŠE STAROJICKO“
STAN „NAŠE STAROJICKO“
BEZPP KDU-ČSL
BEZPP KDU-ČSL
BEZPP „Za rozvoj Starojicka“
BEZPP „Za rozvoj Starojicka“
KSČM „Za Starojicko“
BEZPP „Za rozvoj Starojicka“
BEZPP „Za rozvoj Starojicka“
BEZPP „NAŠE STAROJICKO“
BEZPP „KDU-ČSL“
BEZPP„Za rozvoj Starojicka“

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

Bc. Rudolfa Kalíška

• do funkce uvolněného místostarosty
• do funkce člena rady obce (radní)

Miloslava Vahalu, DiS.
Ing. Pavla Holeňu
Ing. Rudolfa Hrnčíře
MUDr. Josefa Rybáře

1.9. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a §119 zákona o obcích zřizuje
finanční a kontrolní výbor, stanoví počet členů a volí předsedu podle § 84
odst. 2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
• Finanční výbor (v počtu 3) předseda: Vladimír Kolenovský
člen:
Ing. Tomáš Kovařčík
Ing. Petra Sopůchová
• Kontrolní výbor (v počtu 3)

předseda: Adam Horák
člen:
MUDr. Ivo Kasperčík
Marian Kachel.

pro volební období 2022 – 2026.
Miloslav Vahala, DiS.
místostarosta obce

Bc. Rudolf Kalíšek
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
proběhne 07.12.2022 od 16:00 hodin
ve společenské místnosti klubovny
v budově za poštou č.p. 132 ve Starém Jičíně.
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín
a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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Veřejná zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
V ROCE 2023:
22. února, 26. dubna, 21. června, 13. září a 6. prosince.
Zasedání se budou konat od 16:00 hodin ve společenské místnosti
klubovny v budově za poštou č.p. 132 ve Starém Jičíně.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vážení občané naší obce, dovolte, abych Vám všem,
kteří v období PROSINEC až ÚNOR 2023
oslavíte své významné životní jubileum, ze srdce popřál
co nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně všechno dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Bc. Rudolf Kalíšek.
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:
Danuše Hřívová, Janovice
Miroslav Maléř, Starojická Lhota
František Závada, Petřkovice
Jarmila Stodůlková, Vlčnov
Marie Horáková, Vlčnov
Jan Bezděk, Janovice

Pavel Krutílek, Janovice
Jarmila Škovranová, Vlčnov
Vladimír Prokeš, Janovice
Miroslav Kramoliš, Vlčnov
Pavel Fabík, Starojická Lhota

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
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 11. října 2022 jsme ještě
s bývalým panem starostou
Ing. Rudolfem Hrnčířem, přivítali
8 nových občánků naší obce (2 děvčátka
a 6 chlapců). Pouze šest rodin chtělo být
zveřejněno na společné fotografii.
Naleznete ji na druhé straně zpravodaje.
Děti dostaly fotoalbum, knížku do dětských ručiček, pamětní list a před radnicí
je čekal strom, který dětem daruje obec v rámci podpory zeleně. O jaké druhy
byl mezi rodiči zájem? Naše kolegyně Jana Kelarová, která je členkou komise
životního prostředí obce, předala 1 švestku, 1 třešeň, 3 jabloně, 1 hrušku
a jednu lípu. Dětem přejeme šťastný a spokojený život.
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel

OBŘADNÍ DNY V ROCE

2023

Rada obce Starý Jičín na svém 1. zasedání dne 26.10.2022
schválila termíny obřadních dnů k uzavření manželství a
konání vítání občánků v roce 2023 dle tabulky.
OBŘADNÍ DNY (soboty):
Leden
21.01.2023
Únor
04.02.2023
Březen
04.03.2023
Duben
22.04.2023
Květen
13.05.2023
Červen
17.06.2023
Červenec
01.07.2023
Srpen
12.08.2023
Září
09.09.2023
Říjen
14.10.2023
Listopad
11.11.2023
Prosinec
02.12.2023
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. 605 491 416, 556 785 152,
e-mail: podatelna@stary-jicin.cz).
Obřady se konají v době od 08:00 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 v jiné dny provádíme, na základě
úterý 18.04.2023 dohody. Upozorňujeme, že Vámi
požadovaný termín nemusí být schválen!
úterý 10.10.2023
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V případě uzavření sňatku mimo radou obce schválené obřadní dny, či na
jiném vhodném místě např. na Hradě Starý Jičín, je zákonem stanoven
správní poplatek ve výši 1.000,- Kč včetně DPH + poplatek obci 2.000,- Kč
včetně DPH.
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 2023 do 30. září 2023.
UPOZORŇUJEME, že v případě nepříznivého počasí se tyto venkovní obřady
uskuteční v obřadní síni obecního úřadu.
POPLATKY za uskutečnění svatebního obřadu od 01.11.2022:
• Zdarma – za uskutečnění obřadu v obřadní místnosti ve stanovené obřadní
dny (viz. tabulka na straně 6) od 8:00 do 13:00 hodin.
• 1.000,- Kč včetně DPH - za uskutečnění obřadu mimo obřadní dny, na jiném
vhodném místě, či v jiný čas.
• 2.000,- Kč včetně DPH – poplatek za zajištění služeb a užívání prostor
HRADU STARÝ JIČÍN v rámci konání svatebního obřadu.
Poplatky se hradí při sepisování dotazníku k uzavření manželství, popř. na účet
obce.
Lucie Pavlíková, matrika

OBECNÍ ÚŘAD a POŠTA
N A K O N C I R O K U 2022
Obecní úřad Starý Jičín
bude v době
od čtvrtka 22.12.2022
do pátku 30.12.2022
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude ve středu 21.12.2022.
První úřední den v roce 2023 připadá na pondělí 2.1.2023.
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Provozní doba
pracoviště
Pošty Partner
na konci roku:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Pošta Partner
Starý Jičín
19.12. 7:30 -11:00 13:00 -16:00
20.12. 7:30 -11:00
zavřeno
21.12. 7:30 -11:00 13:00 -16:00
22.12 7:30 -11:00 13:00 -16:00
23.12 7:30 -11:00 13:00 -16:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

2022

zavřeno
7:30 -11:00
zavřeno
7:30 -11:00
zavřeno
7:30 -11:00
zavřeno
7:30 -11:00
zavřeno

VÝVOZ POPELNIC a PLASTŮ V ROCE 2023
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

5, 19
2, 16
2, 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22

8

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

6, 20
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23
7, 21

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., místostarosta
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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 31.3.2023 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.

VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SBĚREN TŘÍDĚNÉHO ODPADU
ODEVZDÁVEJTE
NA OBECNÍ
ZVÝŠENÍ
POPLATKU ZA SVOZ
ODPADŮÚŘAD
NA ROK 2023
Prosíme
občany,
pokud ODEVZDÁVAJÍ
STARÝ
PAPÍR
Pro rok
2023 rada
obce navrhuje
navýšení poplatku
za svoz
a likvidaci
či ŽELEZO
DO SBĚREN
V NOVÉM
JIČÍNĚ,
odpadu z částky
516,- Kč/osobu
na částku
552,- Kč.
Obecně závazná
abyopředali
LÍSTKY
nasystém
Obecní
úřad Starýhospodářství
Jičín.
vyhláška
místnímVÁŽNÍ
poplatku
za obecní
odpadového
bude projednána na zasedání zastupitelstva obce dne 7. prosince
Čím více odpadů, který lze separovat občané sesbírají, tím větší
2022. Po schválení bude OZV zveřejněna na úřední desce.
odměnu získáme od společnosti EKO-KOM. Odměna se započítává
do kalkulace pro stanovení ceny za odvoz
a likvidaci
tuhého
Bc. Rudolf
Kalíšek,
starosta obce
domovního odpadu pro následující rok.

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., místostarosta
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INVESTIČNÍ AKCE v letech 2018 – 2022
Vážení spoluobčané,
rádi bychom poděkovali předchozímu vedení obce. V letech 2018 až 2022 bylo
realizováno mnoho investičních akcí, převážně z vlastních zdrojů obce, ale i za
pomoci dotací z různých programů, jejichž vyřizování bylo administrativně
náročné a podléhalo kontrolám.
Dovolte, abychom vyjmenovali členy zastupitelstva obce, kteří se čtyři roky
starali o rozvoj naší obce a pracovali na věcech veřejných: starosta Ing. Rudolf
Hrnčíř, místostarosta Ing. Miroslav Klimpar a další tři členové rady obce Martin Pecháček, MUDr. Josef Rybář a Ing. Pavel Holeňa. Ostatní členové
zastupitelstva obce: Antonín Dorazil, Adam Horák, Bc. Rudolf Kalíšek, Ing.
Tomáš Kovařčík, Martin Pavlík, Alois Pospěch, Alan Prašivka, Ladislav Rýpar,
František Segeťa a Eva Vahalíková.
Mnoho věcí, slíbených v programech jednotlivých stran, se podařilo uskutečnit,
některé z nich uvádíme:
DUB:
➢ Autobusová zastávka – 116.351,- Kč včetně DPH (zhotovitel firma PELA
CZ, a.s. – Nový Jičín).
➢ Výletiště – 298.000,- Kč včetně DPH (zhotovitel Truhlářství Patrik
Valášek).
➢ Oprava pískovcového kříže – 96.500,- Kč včetně DPH (zhotovitel
VEKAP KAMENICKÉ PRÁCE – Přerov)
HEŘMANICE:
➢ Stavba víceúčelového hřiště – 796.997,- Kč včetně DPH (zhotovitel firma
PELA CZ, a.s. – Nový Jičín).
➢ Výměna žaluziových oken v kapli a oprava vstupu v kapli– 167.767,Kč včetně DPH (zhotovitel žaluzií Jaroslav Malcher – Nový Jičín +
stavební práce firma STAREST s.r.o. – Vlčnov).
JANOVICE
➢ Přístavba garáže v požární zbrojnici
na Větřáku (zhotovitel firma GEDOS
a.s. – Nový Jičín.) + oprava střechy
v hostinci Na Větřáku a oprava
schodiště u hlavního vstupu do
hostince (zhotovitel firma STAREST
s.r.o. – Vlčnov + Jaroslav Vojáček –
Starý Jičín) - celkem 2.806.991,- Kč včetně DPH.
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➢ Oprava plastiky Ježíše Krista na kříži u zatáčky na Jičinu – 21.500,Kč včetně DPH (Ing. arch. Michal Ptáček - Janovice)
JIČINA
➢ Přeložka kanalizačního sběrače – 1.274.462,- Kč včetně DPH (zhotovitel
firma PLYNSTAV s.r.o. – Nový Jičín).
➢ Hájek Jičina – stavba pergoly, terénní úpravy – 224.729,44 Kč včetně
DPH (zhotovitel firma PLYNSTAV s.r.o. – Nový Jičín).
PALAČOV
➢ Oprava komunikace – 296.634,- Kč včetně DPH (zhotovitel firma
SWIETELSKY s.r.o. – České Budějovice).
➢ Kanalizace a Čistírna odpadních vod (stavba probíhá – bude stát
zhruba 54.000.000,- Kč bez DPH, poskytnuté dotace z Ministerstva
zemědělství ČR činí 24.750.000,- Kč bez DPH) – aktuální profinancovaná
částka k listopadu 2022 činí 14.432.591,- Kč bez DPH a zahrnuje přípravu,
projektovou dokumentaci a stavební práce (zhotovitel HYDROSPOR s.r.o.
– Ostrava).
➢ Odbahnění vodní nádrže Palačov – 17.121,- Kč včetně DPH (zhotovitel
firma STAREST s.r.o. - Vlčnov).
PETŘKOVICE
➢ Oprava kaple v jeskyni v Petřkovicích – 143.670,- Kč včetně DPH
(zhotovitel František Bezděk – Petřkovice).
➢ Rekonstrukce výletiště s kioskem – 237.810,- Kč včetně DPH (zhotovitel
firma PELA CZ, a.s. – Nový Jičín).
➢ Chodníkové těleso (stavba probíhá) – příprava, projektová dokumentace
a stavební práce – aktuální částka k listopadu 2022 činí 5.830.290,80 Kč
včetně DPH. Dotace na tuto akci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
činí 3.961.930,- Kč včetně DPH. (zhotovitel firma STAREST s.r.o. –
Vlčnov).
➢ Oprava místní komunikace v Petřkovicích od č.p. 45 směr k č.p. 2 –
330.874,- Kč včetně DPH (zhotovitel firma SWIETELSKY s.r.o. – České
Budějovice).
STAROJICKÁ LHOTA
➢ Chodník na hřbitově – 353.420,- Kč včetně (zhotovitel firma STAREST
s.r.o. – Vlčnov).
➢ Oprava chodníků u kulturního domu a u hřbitova – 604.688,38 Kč
včetně DPH (zhotovitel firma STAREST s.r.o. – Vlčnov).
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➢ Vybudování kolumbária na hřbitově – 217.264,- Kč včetně DPH
(stavební práce provedla firma STAREST s.r.o. – Vlčnov, dodávku
kolumbária DRUST s.r.o. - Karviná).
STARÝ JIČÍN
➢ Oprava budovy bývalého kulturního střediska č.p. 1 (kino) – 294.030,Kč včetně DPH (zatím proběhly pouze přípravné fáze, které zpracovává
Ing. Mojmír Janů – Nový Jičín).
➢ Oprava chodníku na hřbitově Starý Jičín – 2.294.354,- Kč včetně DPH
(zhotovitel firma LESOSTAVBY a.s. – Frýdek-Místek).
➢ Nákup budovy pohostinství Starý Jičín (Starojická pizzerie) včetně
pozemku – 8.500.000,- Kč včetně DPH.
➢ Nákup budovy České pošty – 606.860,- Kč včetně DPH.
➢ Rekonstrukce zadní části pošty na klubovnu důchodců – stavební práce
provedla firma STAREST s.r.o. – Vlčnov, akustickou úpravu
sádrokartonem Milan Segeťa – Vlčnov, montování žaluzií firma FRIPOS
s.r.o. - Valašské Meziříčí – 2.521.599,40 Kč včetně DPH.
➢ Příprava projektu „Víceúčelové hřiště u Základní školy Starý Jičín –
174.400,- Kč včetně DPH.
➢ Nákup elektronické úřední desky na obecní úřad – 329.419,- Kč včetně
DPH (dodavatel GALILEO Corporation, s.r.o. - Chomutov).
➢ Oprava místní komunikace Hučnice a Závalí – 232.320,- Kč včetně
DPH (zhotovitel firma PLYNSTAV s.r.o. – Nový Jičín).
➢ Oprava povrchu místní komunikace okolo hradu Starý Jičín –
1.639.664,74 Kč včetně DPH (zhotovitel firma SWIETELSKY s.r.o. –
České Budějovice).
➢ Rekonstrukce rozvodů veřejného osvětlení Starý Jičín a Vlčnov –
461.653,72 Kč včetně DPH (zhotovitel firma ZVL SERVICE, s.r.o. – Nový
Jičín).
VLČNOV
➢ Oprava skladu technických služeb ve sběrném dvoře Vlčnov –
1.577.407,- Kč včetně DPH (zhotovitel firma SEVEROMORAVSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. – Šenov u Nového Jičína).
➢ Rekultivace skládky „Bokůvka“ (stavba probíhá) - příprava, projektová
dokumentace a stavební práce – aktuální částka k listopadu 2022 činí
7.253.012,45 Kč včetně DPH. Dotace na tuto akci z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR činí 3.000.000,- Kč včetně DPH (hlavní dodavatel
COMMODUM, spol. s.r.o. – Valašská Bystřice).
➢ Oprava komunikace Vlčnov po opravě vodovodu – 1.333.911,26 Kč
včetně DPH (zhotovitel firma LXM Group, a.s. – Šenov u Nového Jičína).
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➢ Přestavba ordinace dětské lékařky na dvě bytové jednotky – Vlčnov
č.p. 35 – 1.109.859,12 Kč včetně DPH. Dotace na tuto akci z Ministerstva
financí ČR činí 839.169,- Kč včetně DPH. (zhotovitel firma BOCHETA
REALS, s.r.o. – Nový Jičín).
➢ Zpevnění příkopy – lokalita U křížku – 444.807,- Kč včetně DPH
(zhotovitel firma LESOSTAVBY a.s. – Frýdek-Místek).
HRAD STARÝ JIČÍN
V letech 2018 – 2022
byly na zřícenině hradu
provedeny záchranné
akce z rozpočtu obce ve
výši 8.093.953,35 Kč.
Dotace od státu činily
3.336.000,- Kč včetně
DPH. Stavební práce na
hradě stále probíhají a
provádí je firma
STAREST, s.r.o. –
Vlčnov. Jedná se
například o sanace a
statické zajištění hradního zdiva - konstrukcí a kleneb hradu proti zatékání (zeď
K nad hradním příkopem, zeď F, parkán 1 a 2, fragmenty severního parkánu na
nádvoří).
MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI
(Starý Jičín, Starojická Lhota a Petřkovice)
➢ Starý Jičín – 605.530,65 Kč včetně DPH – sanace zdiva budovy, oprava
střechy, výměna koberců a PVC, oprava osvětlení.
➢ Starojická Lhota – 59.081,70 Kč včetně DPH – zateplení schodiště,
výměna koberců a PVC, zabudování dveří.
➢ Petřkovice – 275.455,- Kč včetně DPH – oprava střechy, vybudování
sociálního zařízení v suterénu budovy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
Vedením Základní školy Starý Jičín byly vyřízeny dvě dotace na Rozvoj
odborného vzdělávání v základních školách (učebna chemie, biologie atd.)
ve výši 13.000.000,- Kč včetně DPH (90% dotace), která byla
předfinancována finančními prostředky obce v rámci návratné finanční
výpomoci. Finanční spoluúčast obce, ve výši 10% činila 1.300.000,- Kč
včetně DPH.
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➢ Vybudování a vybavení odborných učeben základní školy – učebna
anglického jazyka – 2.746.913,- Kč včetně DPH z rozpočtu obce.
➢ Rekonstrukce kotelny – 3.110.030,03 Kč včetně DPH. Dotace
z Ministerstva životního prostředí ČR činily 1.249.812,01 Kč včetně
DPH.
➢ Parkoviště u ZŠ Starý Jičín – příprava a projektová dokumentace
parkoviště – 266.849,10 Kč včetně DPH z rozpočtu obce.
NÁKUP HASIČSKÝCH VOZIDEL
➢ Sbor dobrovolných hasičů Palačov – Dopravní automobil zn.
Renault Master - 1.294.700,- Kč včetně DPH. Dotace z Ministerstva
vnitra ČR a Moravskoslezského kraje činily 675.000,- Kč včetně DPH.
➢ Jednotka požární ochrany II Starý Jičín - Cisternová automatická
stříkačka SCANA – 6.266.106,- Kč včetně DPH. Dotace
z Ministerstva vnitra ČR a Moravskoslezského kraje činily 3.750.000,Kč včetně DPH.
OSTATNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU OBCE:
➢ Výsadba „Jantarové stezky“ (nadále probíhá) – 775.806,18 Kč včetně
DPH. Dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 620.644,94,- Kč
včetně DPH (zhotovitel firma VYKRUT – zahradnické služby – Ostrava +
paní Lorenzová).
➢ Řešení dopravních značení v obcích – 246.235,- Kč včetně DPH
➢ Rekonstrukce kaple Marie Svatohostýnské ve Svinci – 424.571,- Kč
včetně DPH. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 188.761,Kč včetně DPH (zhotovitel firma SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST, s.r.o. – Šenov u Nového Jičína).
➢ Rekonstrukce úpravny vody
Porubská brána – 24.252.728,40,- Kč
bez DPH. Dotace z Ministerstva
zemědělství činila 12.341- Kč bez
DPH (zhotovitel firma INSTA CS,
s.r.o. – Olomouc).
➢ Rekultivace vodní nádrže Žlabec –
1.537.547,- Kč včetně DPH
(zhotovitel firma LESOSTAVBY a.s.
– Frýdek-Místek) – fotografie vpravo.
Miloslav Vahala DiS.
místostarosta

Bc. Rudolf Kalíšek
starosta
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VÝHLED PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026
Vážení spoluobčané,
koncem září letošního roku začalo další volební období, a proto nám dovolte,
abychom Vás v krátkosti seznámili s prioritami, kterým bychom se chtěli
věnovat v následujících letech.
Nejdříve ale musíme poděkovat bývalému vedení obce, všem zastupitelům,
předsedům a členům osadních výborů, ale i Vám všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pracujete pro rozvoj všech obcí Starojicka. Vám všem je třeba říct
„díky“. Věříme, že s mnohými z Vás se i nadále budeme potkávat při řešení
jednotlivých projektů, úkolů a všech ostatních záležitostí.
Naší prioritou nadále zůstává zajištění základní infrastruktury pro všechny
občany Starojicka. Proto budeme nadále pokračovat v budování kanalizačních
sítí a zároveň se budeme snažit zajistit kvalitní čištění odpadních vod. Proto po
dokončení realizace kanalizace a ČOV v Palačově, budou následovat přípravy
projektů na odkanalizování dalších obcí.
Nedílnou součástí je i budování dopravní infrastruktury a zajištění bezpečnosti
chodců ve všech obcích. Výstavby chodníků budou další naší investiční
prioritou. Již nyní je v projektové přípravě chodník ve Starojické Lhotě a
následovat budou další obce. Důležitá je i realizace nových míst k parkování.
Podpora školství, mládeže a tělovýchovy je základem rozvoje života v obci.
Chceme pokračovat v podpoře projektů pro rozvoj a zkvalitnění školní výuky.
Našim dalším velkým úkolem je vybudování multifunkčního hřiště u Základní
školy Starý Jičín.
Velkou výzvou v dnešní době postižené energetickou krizí je snižování
nákladů, hledání energetických úspor a alternativních zdrojů energie. Proto již
nyní pracujeme na vytipovaných projektech s řešením realizace fotovoltaiky.
Dalšími možnostmi, jak efektivně hospodařit s elektrickou energií je instalace
LED technologie do veřejného osvětlení. Postupné zateplování obecních budov
může taky přinést významné úspory. Na všechny tyto energetické opatření již
nyní hledáme dotační výzvy.
Péče o památky patří již tradičně mezi zásadní investiční akce, a proto budeme
pokračovat nejen v rekonstrukci hradu Starý Jičín, ale i v opravách sakrálních
památek.
Velmi důležitou součástí investičních priorit je i péče o krajinu. Chtěli bychom
dále pokračovat v revitalizaci vodních ploch, tvorbě remízků, alejí a polních
cest. I zde hledáme investiční výzvy, které mohou být spojeny taky
s pozemkovými úpravami.
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Při všech těchto investičních akcích nechceme ale zapomenout na údržbu
obecního majetku, na drobné investiční akce v obcích, na podporu činnosti
spolků v jednotlivých obcích a na podporu kulturního života.
Jsme zde pro Vás a budeme reagovat na všechny Vaše připomínky a podněty.
Miloslav Vahala, Dis.
místostarosta

Bc. Rudolf Kalíšek
starosta

SOCIÁLNÍ SLUŽBY STARÝ JIČÍN
Pečovatelský dům Starý Jičín:
V našem Pečovatelském domě máme „obsazeno“. Kapacita bydlení se nám
v roce 2021 rozrostla o další dva byty o velikosti 1+1, ze zrekonstruovaných
prostor ordinace dětské lékařky. Celkem tedy máme 17 bytů různých velikostí
v bezbariérovém prostředí. O bydlení je velký zájem, byt si nájemce může
vybavit podle svého přání a svých potřeb. Není podmínkou využívat
pečovatelskou službu, pokud si vše potřebné nájemce zvládne ještě sám nebo
s pomocí svých blízkých. Opět jsme obnovili společné setkávání ve
společenské místnosti, kde si jednou měsíčně sedneme společně ke kávě a
nějaké „mňamce“ k tomu. Také vždy první čtvrtek v měsíci nám náš pan farář
přijde v 9:00 hodin sloužit mši svatou – na kterou může přijít kdokoliv, nejen
nájemci Pečovatelského domu nebo klienti pečovatelské služby.
Pečovatelská služba:
Naše pečovatelská služba je registrovanou terénní sociální službou, kterou
poskytujeme zájemcům na celém území – ve všech obcích Starého Jičína,
a to v jejich domácím prostředí a v Pečovatelském domě, ve kterém má
pečovatelská služba také své zázemí.
Pracujeme od 1.1.2018, stále ještě ve stejném počtu pracovníků: sociální
pracovnice a dvě pečovatelky, v době dovolených a nemocí nám vypomáhá
kolegyně/pečovatelka na dohodu. Pečovatelská služba se poskytuje jako každá
další sociální služba, podle zákona 108/2006 Sb., a podporuje své klienty
v úkonech daných vyhláškou č.505/2206 Sb. Ke své práci mají pečovatelky
k dispozici dvě auta a svým klientům se věnujeme v pracovních
dnech/všedních dnech v době od 6:30 do 16:00. Naším úkolem je péče o
zdravotně a tělesně postižené osoby od 19 let a seniory od 65 let. V současné
době máme Smlouvu s 27 klienty, celkově jsme již poskytli pomoc a podporu
67 klientům.

Starojický zpravodaj č. 04/2022

17

Pro představu, jak asi probíhá naše pomoc/péče u klienta v domácnosti, vám
zkusíme představit v několika příkladech z naší praxe:
Příklad 1: slečna 25 let, po úrazu s omezeným pohybem dolních končetin,
pohybuje se pouze s pomocí holí a vozíku. Bydlí v domě s rodiči
v bezbariérových prostorách, je samostatná, zvládne si přesun z lůžka na vozík,
křeslo, židli. Jelikož rodiče ještě pracují a pečují současně o babičku, které
bydlí ve 20 km vzdálené obci a dojíždějí za ní ob den, požádala slečna o pomoc
pečovatelskou službu v úkonu – pomoc při celkové hygieně: sprchování 3 krát
týdně v pondělí, středu a pátek s mytím hlavy jednou za týden v domluvený
čas. Bojí se v koupelně pádu, o víkendu ji se sprchováním pomáhá maminka.
Příklad 2: paní 48 let, bydlí sama v bytě 2+1 bez výtahu, je svobodná, vzdálení
příbuzní bydlí v Praze. Po návratu z nemocnice po operaci požádala
pečovatelskou službu o pomoc po dobu, než se zotaví: každý všední den
dopomoc s přípravou jídla (snídaně, svačinek a večeře – kterou si uloží do
lednice, oběd si objednala od dovozce jídla), celkovou hygienou, běžným
úklidem domácnosti, dovozem nákupů a léků a dovozem k lékaři. O víkendu
vypomůže kamarádka nebo sousedé. Jakmile si vše již zvládne sama,
pečovatelská služba svou pomoc ukončí.
Příklad 3: pán 80 let, vdovec, bydlí sám v malém domečku, pohybuje se již
s pomocí holí. Má 3 děti s rodinami – dojíždějí co nejčastěji, pomůžou
s úklidem v domě, na zahradě, dovezou nákupy. Pán požádal o pomoc
s celkovou hygienou - koupáním a mytím hlavy jednou týdně, dovozem
k lékaři podle potřeby a zajištěním léků, dovozem oběda. Rodině jsme také
doporučili potřebné pomůcky např. sprchovou židli, protiskluzovou podložku,
instalaci madel a pomohli s vyřízením si příspěvku na péči.
Příklad 4: manželé paní 83 let a pán 85 let, bydlí v domě v přízemí, kde mají
k dispozici byt 2+1, v 1. poschodí domu bydlí dcera s rodinou. Paní se již těžce
pohybuje, pán je pohyblivý, ale potřebuje celodenní dohled, vzhledem ke
svému onemocnění se mu musí vše připomenout. Požádali o pomoc
pečovatelskou službu v každodenní ranní péči, a to o dopomoc s přípravou
snídaně, kontrolou užití léků, s pomocí při ranní hygieně a oblékání. Jelikož
péče o pána vzhledem ke svému onemocnění vyžaduje celodenní podporu a
pro manželku je to již vysilující, pečovatelská služba odváží pána denně do
denního stacionáře v Novém Jičíně: ráno po snídani a přiváží ho zpět kolem
14:00 hodiny. Odpoledne a víkendu pečuje dcera s rodinou.
Příklad 5: manželé v důchodovém věku pečují doma o maminku 85 let,
vzhledem k onemocnění již pouze na lůžku, svůj pokoj má zařízen vším
potřebným i polohovacím lůžkem. Požádali pečovatelskou službu o podporu
při každodenní ranní hygieně na lůžku - pečovatelce pomáhá syn nebo snacha a
o celkovou hygienu i s mytím hlavy probíhá jednou týdně – přijedou dvě
pečovatelky.
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Příklad 6: paní 90 let, bydlí v domě u syna, vzhledem ke svému onemocnění
potřebuje dopomoc ve všech úkonech, není ještě zcela imobilní, ale už slabší a
víceméně přes den polehává. Má byt 1+1 v přízemí domu, syn s manželkou
pracují. Je dohodnuto, že pečovatelská služba přijede ráno ve dvou
pečovatelkách – stává se, že je paní ráno velice slabá a musí zůstat na lůžku.
Paní umyjí, obléknou, podají snídani, pití, připravené léky, uloží ji zpět do
lůžka (podle stavu si buď leží nebo v polosedě čte, sleduje televizi, luští
křížovky apod.). Kolem 10:00 hodiny přijede pečovatelka, podá pití, případně
malou svačinku. V domluvenou dobu je podán oběd, dcera vždy nachystá do
lednice a pečovatelka oběd ohřeje a podává/čeká, až paní dojí a uklidí použité
nádobí. Pečovatelka ještě přijíždí ve 14:00 podat pití, svačinku. Dcera přijíždí
z práce v 15:30, její manžel v 16:00. Během návštěv pečovatelka paní, pokud
je slabá, nechává na lůžku. Vedle lůžka je přistavené pohodlné polohovací
křeslo. Když paní požádá o přesun do křesla, pečovatelka pomůže, podá, co
potřebuje – ovladač, pití, časopis apod., vše má paní v pokoji k dispozici –
podle domluvy s paní/klientkou nebo rodinou.
V případě potřeby naší pomoci můžete kdykoliv zavolat na mobil:
739 393 017, napsat nám e-mail: cerna@stary-jicin.cz, nebo se přímo
zastavit v Pečovatelském domě Starý Jičín.
Bc. Jana Černá – vedoucí sociální pracovnice

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta republiky se koná na území ČR v pátek 13. ledna 2023 od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. Pokud
žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se
konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva
nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Termín je v pátek 27. ledna 2022 od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličem je
- občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
- ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku
18 let, a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou
svéprávnost k výkonu práva volit.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby
(10. ledna 2023). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve
volební místnosti.
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Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky
- platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a
v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však
může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku.
Voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O voličský průkaz lze požádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze
příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo
volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě
kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Žádat lze podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením
úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20.
ledna 2023 do 16.00 hodin)
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do
25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost
a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana.
Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou
identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby. Předá jej osobně
voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej
voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu
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zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí
v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz
předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové
volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu
hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec
rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
Zuzana Segeťová Rosová, - Zdroj: www.mvcr.cz

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

Registrujeme a vítáme nové pacienty!

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

Ordinace v době
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Pá 23.12.2022 ZAVŘENO
7:30 – 9:30
Út 27.12.2022
akutní stavy
7:30 – 9:30
St 28.12.2022
akutní stavy
Čt 29.12.2022 ZAVŘENO
Pá 30.12.2022 ZAVŘENO

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
-

Všem našim pacientům i ostatním obyvatelům Starojicka přejeme
v novém roce hodně štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť je jí málo a všechno další, co by za to stálo.
MUDr. Iveta Havlíková

CHARITA NOVÝ JIČÍN PRACUJE UŽ DESET LET

Vážení občané,
s končícími Vánočními svátky se opět dočkáte návštěvy koledníků Tříkrálové
sbírky a s nimi nabídky požehnání domova svěcenou křídou a tradičních
upomínek. Tříkrálová sbírka je pojmenována po skupince vzdělanců z
„východu“, kteří se rozhodli na dlouhý čas opustit pohodlí domova a putovat
kusem starověkého světa, aby spatřili a obdarovali dítě, jehož narození bylo
předpovězeno ve starých proroctvích. Putovní prvek sbírky, kdy vás přímo
doma navštíví Tři králové, je tedy odkazem na tyto odhodlané muže a sbírka je
v osobní novoroční návštěvě u vás doma, jedinečná.
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Výtěžek sbírky jde opět na projekty Charity ČR a Charity Nový Jičín. Charita
ČR se zapojuje do mezinárodní humanitární pomoci a Charita NJ se angažuje
v sociálních a doprovodných službách pro sociálně vyloučené lidi. V letošním
roce se naše sklady potravin i spotřebního materiálu zcela vyčerpaly a pomoci
je bohužel potřeba stále více. Za jakýkoliv příspěvek upřímně děkujeme.
(Celorepublikové užití sbírky je zveřejněno na webu trikralovasbirka.cz).
Koledníci vás mohou navštívit v termínu 1. – 14. ledna 2022. A ještě jedna
prosba na závěr: máte-li čilé dítě, které chcete zapojit (nebo dokonce vy sami
nabízíte pomocnou ruku), prosíme ozvěte se místním koordinátorkám, kterými
zůstává paní Andrea Hasalová (tel.: 725767455) a Helena Sládečková.
Všechny koledníky opět pozveme na společné setkání do kina. Informace
půjdou přes koordinátorky.
Ing. Markéta Brožová, Charita Nový Jičín, Dolní Brána 57, 741 01 Nový Jičín
tel.: 776 184 883, email.: marketa.brozova@charitanj.cz

Školství v obci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
NAŠI SPORTOVCI JSOU VE FORMĚ !
Hned po prázdninách se konalo v Brně od středy 7. září do pátku 9. září
republikové finále v Olympijském víceboji, do kterého se podařilo postoupit
také dvěma našim závodnicím Anežce Segeťové a Agátě Horutové.
(Fotografie na straně 43.) Čekala na ně veliká konkurence, kterou tvořilo 650
závodníků a také 10 disciplín, které museli všichni závodníci během dvou
soutěžních dní zvládnout. Naše mladé sportovkyně se ovšem ničeho nezalekly
a po letní přípravě předvedly super výkony. Anežka soutěžila v kategorii dívek
narozených v roce 2012. Po oba dny „makala" ze všech sil a v některých
disciplínách patřila mezi nejlepší. V hodu míčkem vyhrála výkonem 31,50
metrů, v běhu na 1000 metrů se umístila třetí v čase 3:50 min. Nakonec po
deseti disciplínách obsadila Anežka krásné 10. místo v celé České republice,
což je při její premiéře v republikovém finále super výsledek. Další naše
závodnice Agáta Horutová byla z jednotlivých disciplín třetí nejlepší ve skoku
přes švihadlo výkonem 324 přeskoků za 2 minuty. Agáta nakonec ve velmi
těžké konkurenci dalších 120 děvčat stejné věkové kategorie (ročník narození
2008) obsadila pěkné 29. místo. Celou soutěž doprovázelo také mnoho jiných
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aktivit. Jednou z nich bylo exhibiční utkání mezi známými osobnostmi, na
vlastní oči tak děvčata mohla vidět sportovat olympioniky Lukáše Rohana,
Adama Helceleta, Jakuba Holušu či Šárku Kašpárkovou. Také si mohly
vyzkoušet netradiční sporty či se zúčastnit autogramiády slavných sportovců.
Oběma děvčatům děkujeme za to, že po oba dva dny se vydávaly ze všech sil,
aby dosáhly co nejlepších výkonů a dobře tak reprezentovaly nejen naši školu,
ale celou obec Starý Jičín.
Dalšího krásného úspěchu jsme dosáhli v okresním finále v přespolním běhu,
které se uskutečnilo ve středu 5. října v areálu skokanských můstků na
Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Konkurence na těchto prestižních
závodech byla opravdu těžká, vždyť se jich účastní většina škol novojičínského
okresu. A naši běžci se mezi dvacítkou základních škol určitě neztratili. Starší
kluci obsadili 10. místo, když běželi ve složení Martin Dubec, Ondřej
Slavík, Vojtěch Bezděk, Lukáš David a Štěpán Šuba. O tři příčky lépe, na
pěkném 7. místě doběhli mladší kluci Marek Křížek, Štěpán Škařupa, Ivan
Yatsyk, Petr Kočnar a Daniel Jurajda. Z těchto závodů jsme si odvezli
dokonce dvě bronzové medaile, o které se zasloužilo nejdříve družstvo
mladších žákyň, které reprezentovalo naši školu ve složení Anežka Segeťová,
Martina Adamcová, Violeta Bezděková, Romana Janovská a Ellen
Simperová. Na stupně vítězů si pro bronzovou medaili přišlo také družstvo
starších žákyň, za které nastoupila Anna Dubcová, Ema Polášková, Kateřina
Jurajdová, Hana Hasalová a Agáta Horutová. V soutěži jednotlivců medaile
o kousek utekla Aničce Dubcové, která obsadila v konkurenci téměř 80 běžkyň
krásné 4. místo. V podobném počtu závodnic se neztratila určitě také nejmladší
naše závodnice Anežka Segeťová, která doběhla do cíle na výborném
6. místě a je určitě velkým sportovním příslibem do budoucna. Všem našim
reprezentantům gratulujeme a děkujeme za super běžecký zážitek v tomto
krásném, ale náročném závodě.
Během září a října jsme také stihli zorganizovat pro naše děti školní závody
v atletickém čtyřboji. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – v běhu na 60 metrů, ve
skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a ve vytrvalostním běhu. V součtu
4 disciplín nakonec v kategorii mladších žákyň (6. a 7. třídy) se společně na 1.
- 2. místě umístila Ellen Simperová a Nela Hubová.
Na 3. místě skončila Romana Janovská. Bohužel u mladších chlapců ze 6. a
7. tříd našel odvahu absolvovat všechny 4 disciplíny jen Daniel Jurajda, který
tak tuto kategorii vyhrál. U starších děvčat z 8. a 9. tříd byla nejlepší Anna
Dubcová, za ní na 2. místě skončila Kateřina Jurajdová a na 3. místě Ema
Polášková. U starších chlapců se stal nejvšestrannějším atletem Štěpán
Šuba před druhým Ondřejem Slavíkem a třetím Lukášem Davidem. Máme
také velkou radost z nového školního rekordu. Ten se podařil Emě Poláškové
z 9. A, která hodila kriketovým míčkem 53 metrů. Emě gratulujeme!
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Jednotlivé disciplíny mají tyto vítěze:
Mladší děvčata:
Běh 60 metrů: N. Hubová a E. Simperová
Skok daleký: N.Hubová
Hod míčkem: E.Simperová
Vytrvalostní běh: R. Janovská
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Mladší chlapci:
I. Yatsyk
I. Yatsyk
I. Yatsyk
D. Jurajda

Starší děvčata:
Starší chlapci:
Běh 60 metrů: K. Jurajdová a A. Sobotíková
L. David
Skok daleký: A. Dubcová
Š. Šuba
Hod míčkem: E. Polášková
O. Slavík
Vytrvalostní běh: A. Dubcová
M. Dubec
Určitě nebudeme zahálet ani v dalších měsících. Pro děti připravujeme turnaj
ve stolním tenise, ve florbale, lyžařský výcvik. Ale o tom zase příště.
Mgr. Kateřina Horutová

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola zrealizovala
s podporou Obce Starý Jičín dva
velké modernizační projekty
z programu IROP. Realizace
probíhala průběžně v letech 2020 –
2022 a celkově se díky ní
investovalo do modernizace
učeben a dalších prostor Základní
školy celkem bezmála 15mil. Kč.
Díky Projektu Rozvoj vzdělávání
v ZŠ Starý Jičín byla zcela modernizována učebna biologie, fyziky a chemie,
laboratoř fyziky (na fotografii), chemie a biologie a také vzniklo propojení
internetem všech prostor ZŠ díky konektivitě. Pořízeno bylo velké množství
výukového vybavení, techniky a informačních technologií.
Druhým projektem realizovaným v tomto období se stal projekt Moderní
výuka inspiruje, díky kterému vznikla nová dřevodílna, kovodílna,
posluchárna odborných předmětů a bylo taktéž zakoupeno množství nového
moderního vybavení.
Všechny nové prostory si budete moci prohlédnout dne 10. 12. 2022 u
příležitosti Dne otevřených dveří, který v době od 14:00 do 18:00 proběhne
v prostorách školy.
Mgr. Jiří Adamec
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Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.
Místo výkonu práce: Základní škola Starý Jičín, p.o.
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1.8.2023
Úvazek: 100%
Písemné přihlášky zasílejte poštou do 31.3.2023.
Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni k výběrovému řízení,
které proběhne dne 12.4.2023.
Bližší informace k pracovní pozici (náplň práce, předpoklady pro výkon
funkce, platové zařazení, náležitosti písemné přihlášky) naleznete na
webových stránkách školy, popř. je poskytne ředitel školy Mgr. Roman
Horut, Tel: 739 045 259, Mail: roman.horut@zssj.cz .

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

V září sluníčko na školku září. Naše žlutá školička vítá všechny děti a otevírá
krásný, barevný podzim a s ním i spoustu akcí.
Maluje sluníčko červené jablíčko, červené, kulaté, jablíčko je sladké. Sluníčko
svítí a naše zahrada se proměnila v jablečný sad. Kulatá jablíčka už netrpělivě
čekala na stanovištích, aby si s dětmi pohrála. Vstupenkou na hraní s jablíčky
bylo samozřejmě jablíčko. Poté už se děti koulely od stanoviště k stanovišti
a plnily jablíčkové úkoly. Také rodiče si pohráli s jablíčkem, a to v podobě
soutěže o nejdelší jablečnou slupku. Chuť sladkého jablíčka jsme našli ve
vynikajících štrůdlech, buchtách a koláčcích, které napekli rodiče, a hlavně jsme
vše zapíjeli sladkým jablečným nektarem, který pro všechny moštovali rodiče
Smrčkovi, za což velice děkujeme. Jablíčko se pomalu dokutálelo do měsíce
října a jeho cesta vedla kolem Jesenického rybníka (fotografie na straně 26).
Naše kroky se ubíraly zámeckou cestou, na kterou nám svítilo sluníčko a vítali
nás zvědaví koníci. Naše ruce nezůstaly prázdné, protože na nás z cesty volala
spousta dubových mužíčků, které jsme sbírali do batůžků a kapes, abychom si je
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odvezli do školky. To už se však v našich očích odrážela hladina rybníka a v
uších nám zněl křik a let racků. V dálce se valila voda z kádí plných ryb a v
našich očích se objevil třpyt šupin. “Rybičko zlatá, přeju si…” Děti sdělovaly

zlaté rybce svá přání. Rozplývaly se nad malinkou rybičkou, kterou si
pochovávaly v dlaních. Užasly nad rybím obrem, který nás plácáním ocasu
všechny postříkal a za nos nás tahala vůně smažené ryby, mňam. Spokojeně a s
pocitem, že nám rybička vyplní naše přání, odjíždíme zpět do školky a
přemýšlíme nad přáním rybky a to takovým, že by chtěla umět létat. S dětmi
jsme ji tedy pozvali na Drakiádu. Když si vítr pěkně fouká, drak po očku z půdy
kouká, ví, co láká všechny draky, prohánět se mezi mraky. Počasí nám přálo a
naši draci se opravdu proháněli mezi mraky. Děti se vžily do role létajících draků
a létaly po louce se stejným nadšení, jako draci papíroví. Draci z té výšky
oznamují příchod listopadu a stejně jako padající listí, padají k zemi, kde tuto
zprávu oznamují i všem zvířátkům a broučkům.
My jim s chystáním na zimu trošku pomůžeme. Spi už broučku, spi, zavři očka
svý. Je krásné podzimní odpoledne. Na zahradu mateřské školy se slétávají
broučci i se svými rodiči, kde navštěvují zahradní broučky na čtyřech
stanovištích a plní zde úkoly. Za splnění úkolů na ně čeká medový perníček od
včelích medvídků. Venku se setmělo a tancující světýlka rozsvítila lampiony a
lucerničky našich broučků, a to byl čas, rozletět se na cestu kolem hradu. Cestou
jsme hledali broučky lezoucí po stromech, abychom je všechny mohli uspat. Děti
si nesly i své vyrobené broučky, které jsme na konci výpravy uložili do hromady
listí, kterou jsme s dětmi dopoledne připravili. V lese na nás čekalo překvapení
v podobě kouzelného osvětlení, které zde nachystali rodiče Zaťkovi a Štěpánovi.
Mockrát děkujeme za nádherný pohled a kouzelný pocit. Ale to už se lesem
nesou básničky a písnička, kterými jsme broučky uspali k zimnímu spánku.
Broučkům už bylo v teplém úkrytu dobře. Teď nastal čas postarat se o naše
lidské broučky. Teplý čaj a pohádka o broučcích, kterou jsme shlédli venku,
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byly tou pravou odměnou. Za doprovodu světýlek se všichni pomalu rozešli
domů a našim malým broučkům na cestu svítila hvězdička, kterou dostali od
uspaných broučků za odměnu. Stejně jako broučci, se i my chystáme na zimu a
Vám všem přeje celý kolektiv mateřské školy krásné Vánoce.
Za kolektiv MŠ – Zdeňka Sedlářová

FARNOST SV. VÁCLAVA
Advent jako příprava na Vánoce…
Prožíváme Advent, což je čtyřtýdenní příprava na Vánoce. Někdy nám to díky
reklamním vánočním výzdobám trochu splývá a nerozlišujeme Advent od
Vánoc. Každá příprava, pokud ji nepodceníme, nás ale lépe disponuje na tu
samotnou událost. A na co nás má připravit Advent? Pokud ho proběháme,
s cílem co nejvíc toho zařídit, dokončit a nakoupit do Vánoc, tak nás tento
„advent“ v lepším případě připraví na slušné vyčerpání a v tom horším na
hospitalizaci v nějakém zdravotnickém zařízení…
Něco už o tom vím a taky vnímám, že mi nestačí mít všechno dokončeno (ono
to ani nejde) a nakoupeno. Člověk, který trochu poctivě hledá, si uvědomuje,
že jde o něco víc - o Vánocích ukazuje Bůh člověku svou lásku tím, že se stává
zcela malým a slabým. Přichází jako dítě. Možná nám tím chce říct: "Podívej
se, nechci po Tobě výkon, nejsi stroj, jsi člověk. A já Tě mám rád, takového,
jaký jsi. I když nezvládáš všechno tak, jak bys to chtěl, nebo jak to chtějí po
Tobě druzí“! To je přece nesmírně osvobozující…
A k pochopení tohoto nám může Advent pomoct. V adventu si totiž domů
dáváme adventní věnec, na kterém postupně rozsvěcujeme čtyři svíce, které
symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje náš všední život.
Adventní věnec je zároveň i symbolem věnce vítězů. Dáváme si jej proto do
bytu s důvěrou v to, že se náš život ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh scelí a
narovná vše zlomené a nalomené v našem životě, že nakonec v našem životě
zvítězí dobro, láska a světlo…
Tak Vám i sobě přeji, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve
které se vrátíme do vlastního nitra a začneme více prožívat přítomný okamžik.
Ať nám čekání na Krista otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a
přebývat v něm.
Váš farář o. Marcel Krajzl
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Bohoslužby ve farnosti o Vánocích:
24.12.
Starý Jičín

15:00
22:00

Starojická
Lhota

25.12. 26.12. 28.12. 30.12. 31.12.
8:00

8:00

17:30 17:30

8:00

10:00

1.1.
8:00
10:00

Aktuální bohoslužby najdete na: www.farnostsj.cz

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

JEDNOTA STARÝ JIČÍN - VLČNOV
Ukliďme Česko
V sobotu 10. září jsme se opět sešli s lidovci na akci,
kterou jsme po úspěšné jarní premiéře opakovali
také na podzim. Organizátoři této celorepublikové
akce nás vybavili balíkem, ve kterém byly rukavice,
pytle a drobné dárky pro děti. V 16:00 hodin jsme se rozešli po obci vyčistit ji
od odpadků, abychom se v 18:00 v naší orlovně všichni opět sešli, pochutnali
si na připraveném občerstvení a usadili se k slíbenému promítanému filmu…
Všem zúčastněným sběračům srdečně děkujeme za jejich ochotu.
29. ročník Běhu sv.
Václava.
Milí běžci, drazí
přátelé. Tato akce si
rok od roku získává
větší přízeň a oblibu.
Letošního ročníku se
zúčastnilo 221
aktivních běžců, na
které čekalo jedno
překvapení. Poprvé v
historii se konala
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větší změna trasy,
způsobena
stavebními pracemi
na vznikající
dálnici D48. Tím
bylo rozhodnuto,
že start
i cíl běhu bude
u kostela. Počasí
vyšlo náramně
a tak se všichni
běžci mohli
po doběhu
občerstvit před kostelem buchtami od místních farních dobrovolnic, a také
občerstvením od sponzorů.
Po slavnostním vyhlášení vítězů se všichni přesunuli do chrámu ke slavení mše
svaté, obětované za účastníky a organizátory. Tímto všem, kteří se do
organizace zapojili upřímně děkujeme a těšíme se všichni na
viděnou na příštím, jubilejním ročníku.
Informace, výsledky i fotografie z této akce můžete nalézt na:
https://www.beh.kvalitne.cz , dále reportáž na TV Noe:
https://www.tvnoe.cz/porad/35529-zpravodajske-noeviny-27-92022
Žehnání praporu.
Ve středu 28. září 2022 v 8:00 hodin se v našem kostele sv. Václava podařilo
slavnostně požehnat náš nový orelský prapor. (Fotografii praporu naleznete na
straně 43.) Proto bychom touto cestou ještě jednou chtěli poděkovat všem, díky
kterým se toto dílo nakonec podařilo uskutečnit. Děkujeme každému, kdo na
prapor přispěl finančně, dále paní Ladě Poulové za heraldický návrh, paní Ireně
Foralové za grafickou úpravu, děkanovi v Hranicích P. Františku Dostálovi za
vyšití celého praporu a paní Jaroslavě Pavlíkové za sešití a konečnou úpravu
praporu. Reportáž z žehnání praporu již odvysílala TV NOE (viz.
odkaz): https://www.tvnoe.cz/porad/35587-zpravodajske-noeviny4-10-2022. (Možno též shlédnout zpětně ve Videotéce TV Noe).
Reportáž o výročí 100 let naší orelské jednoty odvysílala také
Česká televize v pořadu Křesťanský magazín:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestanskymagazin/422236100121008 .
Za všechny Orly - Pavel Vahalík

Starojický zpravodaj č. 04/2022

30

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
Vážení přátelé zahrádkáři,
rok pomalu končí a my se ohlížíme zpět a hodnotíme, co se nám nejen
v osobním životě, v práci a na našich zahrádkách podařilo, co jsme mohli
udělat jinak, snad lépe nebo čím se můžeme pochlubit.
- Na jaře jsme uspořádali zájezd do polských zahrad, krásné japonské zahrady
v Pisarovicích. Na zpáteční cestě jsme navštívili Záchrannou stanici
v Bartošovicích.
- Tradičně jsme se sešli na Svatodušní škvaření vajec na výletišti Hájek na
Jičině.
- S podporou Obce Starý Jičín jsme uspořádali zájezd pro děti do ZOO
Lešná.
- Na hradě Starý Jičín jsme si poslechli přednášku pana Ladislava Juroše
o historii hradu a nových nálezech.
- Na podzimní zájezd jsme se vydali do polského Zabielkova a při zpáteční
cestě jsme navštívili Muzeum potravin a zemědělských strojů v Ostravě,
kde právě probíhal Moravskoslezský jarmark.
Vyvrcholením našeho celoročního
snažení byla Podzimní výstava.
Největší odměnou pro nás je, že
svou účastí – přes 600 dospělých
návštěvníků, patří mezi významnou
společenskou událost v naší obci.
K nejnavštěvovanějším stánkům
patřil stánek včelařů s medovinou a
včelkami (na fotografii). Školy a
školky spolu s rodiči vytvořily
krásné podzimní dekorace. Nejen
děti zaujala výstava králíků a holubů
Spolku chovatelů z Loučky. (Další
fotografii z výstavy naleznete na straně 43.)
Děkuji všem vystavovatelům, prodejcům i široké veřejnosti za podporu. Také
bych chtěla poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas jak přípravě, tak průběhu
výstavy a v neposlední řadě úklidu prostor sálu.
Přeji Vám i Vašim rodinám do nového roku 2023 pevné zdraví, pohodu, lásku,
hodně sluníčkových dnů i zahradních dešťů.
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V příští roce se těšíme na setkání se všemi našimi členy na Výroční členské
schůzi Spolku zahrádkářů Starojicka, která se bude konat v neděli 12. února
2023 v 9:30 hodin v sále Kulturního domu ve Starém Jičíně.
Jana Davidová, předsedkyně Spolku zahrádkářů Starojicka

KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA
Starojické terasy „Bokůvka“ - Vlčnov
Když jsem byla jmenovaná, jako mladá učitelka do nové mateřské školy ve
Starém Jičíně, a neznala jsem terén – poradila jsem se s dětmi, kde se chodí
sáňkovat. Odpověděly: „Na Bokůvku“. Na druhý den si dovezly sáňky a vedly
mě na přímo hrůzný svah. Starší děti nasedly a jely. Malé děti zůstaly u mě a já
jsem jen přemýšlela, co budu dělat - děti se šly podívat domů, ale vrátily se,
a já jsem už nikdy na Bokůvku nešla. A jak šel čas, nad dnešním parkem
postavili dva paneláky a z Bokůvky se stala skládka všeho nepotřebného.
A právě do červeného paneláku, vedle pečovatelského domu, jsem se
nastěhovala. Teprve teď jsem zhodnotila, jaké to je krásné místo – byl to přímo
prales, kde se dalo najít všechno. Někde bylo přímo nepropustné křoví –
bývaly tam kurníky a prý také studánka. Ale i divoká krása má své stinné
stánky – svah začal ujíždět. Minulé vedení obce muselo situaci rychle řešit.
Začalo se zkoumat. Těžká auta vozila zeminu a menší bagry a buldozery ji
přemisťovaly. Bylo to úžasné, co všechno je možné. Do svahu byly zasazeny
kůly, aby nic neujíždělo.
Dnes je tam vysazený anglický park s oázami keřů a vysokých stromů. Vznikly
štěrkované cestičky se schody a zábradlím, je zde umístěno mnoho laviček,
ohniště a gril. Každý večer se jdu projít a podívat se do kraje a na západ slunce.
Vlčnov s údolím máte jako na dlani. V dálce vidíte Veselí, Oderské Vrchy,
Suchdol nad Odrou, a když je čirý vzduch, můžete vidět i Praděd. A dostáváme
se pohledem na Starojický hrad a na krásnou dominantu kostela svatého
Václava s přilehlým hřbitovem. Na hrad dojdu ještě tak dvakrát ročně - jdu
okolo zrenovovaného křížku, kde je lavička. Jsem ráda, když se mi podaří dojít
do hradního příkopu a vidím, co se zde za tu dobu zase opravilo, zpevnilo a
zkrášlilo. Projdu hradem a po asfaltové cestě se vítězně vydám domů.
Mám pocit potřeby, a jistě ne pouze já, poděkovat těm, kdo se zasloužili o to,
co můžeme obdivovat. A nejsme sami, jezdí sem stále více lidí, kterým se tu
líbí. Ještě jednou děkuji – žije se nám tady dobře!
Pavla Rudelová, Vlčnov
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TURISTÉ ZE STAROJICKÉ LHOTY
Turistický zájezd Lužické hory
Jako každý rok, ani letošek nebyl
výjimkou, a turisté ze Starojické Lhoty se
vydali na vícedenní zájezd, který
směřoval do Lužických hor. I když nám
počasí nebylo tentokrát příliš nakloněno,
tak jsme absolvovali téměř celý původně
plánovaný program. První den jsme v
deštivém počasí prošli trasu od Ještědu
přes
malebné
Kryštofovo
údolí.
Vyzkoušeli jsme si i zajímavý způsob
přesunu přes řeku vlastními silami, a to
s pomocí tzv. transbordéru. Další dva dny
jsme se pohybovali v samém srdci
Lužických hor. Absolvovali jsme trasu
přes nejvyšší vrchol tohoto pohoří Luž na
německou stranu do skalního města
Jonsdorf a někteří to ještě doplnili
výšlapem na hraniční horu Hvozd. Dále
jsme prošli hřebenovkou přes hrad
Tolštejn a rozhlednu na Jedlové a výšlap
zakončili v Jiřetíně pod Jedlovou a na
Pod orlojem v Kryštofově údolí.
úplný závěr jsme navštívili i skalní hrad
Sloup, pod kterým jsme byli ubytováni.
Předposlední den jsme si trochu odskočili do Českého Švýcarska, po jehož okraji
jsme prošli trasu z Doubice přes Kyjovské údolí do Krásné Lípy. Na zpáteční
cestě jsme ještě navštívili pivovar ve Cvikově a zájezd zakončili obědem
v zámecké restauraci na Sychrově.
Za Turisty Starojická Lhota Olga Pavlíková

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
2. 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
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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, Perné a co víc,
přijal pozvání i sbor z Jerlochovic se kterými máme přátelský vztah
z dřívějších let. Všeho všudy 11 hlídek v kategorii mladších žáků a 14 hlídek
v kategorii starších žáků. (125 soutěžících).
Počasí v den soutěže vyšlo na výbornou, i přes to, že nám den předem zapršelo
a museli jsme ráno přeznačovat trať od odbarvených fáborků. Část tratě vedlo
přes les, kde se děti orientovaly podle fáborků, což některým hlídkám dělalo
při chvilce nepozornosti problém. Ale i to je součást závodu. Skvělá atmosféra
vládla po celou dobu soutěžení, což šlo slyšet při fandění diváků i soutěžících a
děti konečně mohly ukázat to, co se na podzim v kroužcích naučily.
Na stupně vítězů při součtu umístění obou disciplín se dostaly hlídky, u
mladších žáků – 1. Janovice, 2. Jičina, 3. Starojická Lhota, starší žáci 1.
Petřkovice, 2. Jerlochovice, 3. Jičina.
Poděkování patří obzvláště vedoucím z Janovic, kteří přijeli s hlídkou
přípravky, což je kategorie děti od 3let do 6let.
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 vedoucím mládeže a sborům za účast a sportu zdar,
hasičskému zvlášť.

Aleš Pavlík, SDH Starojická Lhoty
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JIČINA
Z deníčku mladého hasiče
Můj milý deníčku,
neuvěříš, co se nám stalo. NATÁČELI JSME POŘAD PRO ČESKOU
TELEVIZI!
Díky naší kamarádce Niki, jsme měli možnost my, mladí hasiči z Jičiny,
natočit jeden díl nového pořadu „V pohybu“ pro ČT Déčko. A bylo to úžasné!
Natáčení probíhalo dva dny (22.-23.9.2022) na výletišti Hájku a bylo docela
náročné, takže už konečně chápu, jak složité musí být natočit celý film nebo
seriál. Celkem jsme natočili 16 hodin záběrů, ale jak z toho chtějí sestříhat
patnácti-minutové video, fakt netuším!?

Z natáčení mám hodně skvělých zážitků a fotek, kéž bych ti je mohla ukázat
všechny. Celý štáb byl úžasný a „rejža“ Pavel měl velice přesnou představu o
sportu, o kterém očividně vůbec nic nevěděl. A hádej, kdo to všechno
moderoval! Jasně že Honza Adámek a Týna Štarhová. A byli skvělí! Jsou strašně
moc milí, hodní a byla s nimi zábava, hlavně nás dokázali pěkně zbavit nervozity
z kamer. Během natáčení se nás ptali na různé otázky ohledně hasiče, my jsme
jim ukazovali hasičský útok a oni si to samozřejmě taky všechno vyzkoušeli
s námi. Dokonce jsme i HASILI OHEŇ! Opravdový HOŘÍCÍ domeček z palet.
Byla to opravdu sranda. Jsem moc ráda, že jsme mohli něco takového natočit a
tím motivovat další děti k hasičskému sportu.
Ahojky a brzy se ti zase ozvu!
Pořad „V pohybu“ se začne vysílat od 5. ledna 2023 na ČT Déčku a my jsme
hned ÚVODNÍ DÍL, takže budeme rádi, když se na nás v televizi budete koukat.
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Taky máme svůj vlastní INSTAGRAM, takže pokud chcete vidět více fotek
z natáčení a vědět vše, co se u nás v SDH děje, tak nás určitě SLEDUJTE:
@sdh_jicina
Pokud tě dětský hasičský sport zaujal a chtěl by sis ho vyzkoušet, tak se nám
ozvi, budeme moc rádi! (Další fotografie z natáčení je otištěna na straně 43.)
Za kroužek mladých hasičů z Jičiny - Veronika Rosová

FOTBAL

STARÝ

JIČÍN

MUŽSTVO FK Starý Jičín je čtvrté v tabulce
Fotbalisté Starého Jičína si na podzim v I.B třídě vedli dobře. Cílem trenérů
bylo umístění do 3. místa, což se skoro povedlo. Skončili na 4. místě, se ztrátou
jednoho bodu na třetí Stachovice. „Chceme hrát hezký, kombinační fotbal,
který se fanouškům bude líbit. Snad se nám to na podzim v zápasech dařilo a
fanoušci byli spokojení.“ shodli se trenéři. „Jsou samozřejmě věci, na kterých
chceme přes zimní přestávku zapracovat, aby jaro bylo ještě lepší.“
Svou chuť vyhrávat ukázali už v prvním zápase s Jeseníkem nad Odrou.
Přestože nebyli favority, vyhráli tento zápas 2:0 a to i díky velké podpoře
fanoušků, kteří dorazili na oslavy 90 let fotbalu ve Starém Jičíně. Další týden
svou formu potvrdili ve Spálově, kde vyhráli 3:1. Poté doma porazili Palkovice
1:0. Ve Vlčovicích naši fotbalisté zaváhali, a i kvůli slabšímu kádru prohráli
3:0 - všechny tři góly Vlčovic dal Lukáš Polášek. Další týden si Veřovice
přijely na Starý Jičín pro čtyři góly a v Trojanovicích naši fotbalisté vyhráli
4:0. Z Fryčovic jsme si odvezli remízu 1:1. Když přijela na Starý Jičín
Ostravice, tak dostala 6 gólů. V Klimkovicích nejdříve Starojičané vedli 2:0,
ale poté si po velkých chybách nechali dát 4 góly. Další zápas přijela Skotnice
a za stavu 2:1 pro nás, nebyl Skotnici uznán gól po ofsajdu a následně se
vykartoval nadáváním rozhodčímu hráč Peter Kiška ze Skotnice. Zápas
Starojičané nakonec zvládli 4:1. Poté naši fotbalisté prohráli v Kopřivnici 2:0.
Poslední domácí zápas proti Staříči vyhráli 8:0 a o týden později odehráli své
poslední, avšak snad nejlepší podzimní utkání ve Stachovicích, kde také kvůli
trefě Milana Šroma z 30ti metrů do šibenice vyhráli 4:1.
Trenéři FK Starý Jičín
zdroj: fotbalstaryjicin.cz
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Zhodnocení podzimní sezóny MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
1. MÍSTO v okresní soutěži mladších žáků sk. B

Po několika letech můžeme opět vidět na hřišti FK Starý Jičín soutěž žáků.
Impulsem bylo navázat na činnost starších přípravek a umožnit všem hráčům
pokračovat ve fotbale. Vždyť podmínky k tomu jsou na skvělé úrovni.
Proto byl vedením klubu přihlášen tým do okresní soutěže mladších žáků,
a to do skupiny B. Celkem máme k dispozici 15 chlapců a jednu dívku.
Z těchto je šest chlapců ročníku 2012, kteří ještě mohou souběžně
reprezentovat starší přípravku. Trenérské činnosti se ujali - současný hráč
mužského A týmu Jan Jurajda a Petr Kalíšek.
Trénovat se začalo počátkem měsíce srpna. Po úvodním vítězném zápase,
v rámci oslav 90.let fotbalu ve Starém Jičíně, proti Libhošti a několika dalších
přípravných utkáních, byla zahájena hlavní soutěž. V této podzimní části jsme
se utkali celkem s osmi týmy a vedlo se nám výborně. Po třech utkáních
doma a pěti venku, jsme uzavřeli tabulku s 21 body na PRVNÍM MÍSTĚ.
Nyní nás čeká zimní příprava - z části venku a hlavně v tělocvičně. Po Novém
roce nás čekají tři turnaje v hale a potom se budeme těšit na jarní část soutěže.
Chceme zmínit, že se nám vytvořila skvělá parta, hrající s nadšením.
Přejeme, ať se jim nadále daří bez zranění a stále pokračují v této kolektivní
hře. Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení FK Starý Jičín za podporu a
rozvoj mládežnického fotbalu a rádi bychom posouvali hráče do dalších
věkových kategorií.
trenéři mladších žáků
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Okresní soutěž MLADŠÍ ŽÁCI 7+ 1 (2 x 35 min) sk. B
Pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub:

Starý Jičín
Kunín
Vražné
Bernartice nad Odrou
Spálov
Suchdol nad Odrou
Bílovec
Kujavy
Žilina u NJ

Výhra:

Remíza:

Prohra:

Skóre:

Body:

7
5
5
5
3
3
3
2
1

0
1
0
0
1
0
0
2
0

1
2
3
3
4
5
5
4
7

37:12
22:17
47:36
33:28
34:31
30:22
33:34
36:38
17:71

21
16
15
15
10
9
9
8
3

Moravskoslezský kraj CANIS I.B třída MUŽŮ sk. D
Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub:
Kopřivnice
Jeseník nad Odrou
Stachovice
Starý Jičín
Veřovice
Skotnice
Ostravice
Klimkovice
Palkovice
Trojanovice I
Vlčovice
Fryčovice
Spálov
Staříč

MUŽI – III. třída

Výhra:
12
10
9
9
7
7
4
4
3
3
3
2
3
2

Remíza:
0
1
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
0
2

Prohra: Skóre: Body:
1
47:9
36
2
47:16
31
2
23:14
29
3
39:13
28
4
23:20
23
4
21:30
23
7
25:31
14
7
26:35
14
7
25:22
12
7
21:28
12
7
22:32
12
8
18:34
9
10
15:33
9
9
19:54
8
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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
Bc. Rudolf Kalíšek
kalisek@stary-jicin.cz
místostarosta
Miloslav Vahala DiS.
hospodářsko-správní odbor
Radka Dubcová
Marie Štecová

776 562 867
vahala@stary-jicin.cz
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
Pověřený vedením TS
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

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: Lucie
Pavlíková, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: 2022, Číslo: 04/2022, Náklad: 1250 ks,
Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 05.02.2022 ve 23:59 hodin. Příspěvky externích
zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Neprošlo jazykovou úpravou. Ceník inzerce je
zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 11. října 2022:
Zleva: Klára Václavíková, Valerián Dedecius, Šimon Turek, Mikuláš Pavlík,
Ondřej Číp, Kryštof Grepl. Článek naleznete na straně 6.

Základní škola
Starý Jičín
– účastnice
Republikového
finále
v Olympijském
víceboji v Brně
– str. 22.

SDH Jičina – natáčení pořadu
„V pohybu“ pro Českou televizi
- str. 34.

Spolek zahrádkářů
Starojicka pořádal
„Podzimní
výstavu“ – str. 30.
28.9. proběhlo
žehnání nového
„Orelského“
praporu - str. 29.
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FOTOSOUTEŽ 2022 – výsledky 3. kola
Přinášíme vám výsledky 3. kola FOTOSOUTEŽE 2022. Děkujeme všem
účastníkům za zaslané příspěvky. Vítězům za celý kolektiv obecního úřadu
gratuluji, odměnu si můžete vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách.
Všechny soutěžní fotografie budou ke zhlédnutí na webových stránkách obce.
Zuzana Segeťová Rosová

Anna
Vojáčková
Starý Jičín

Kristýna Indráková
Vlčnov

Anna Petřkovská
Petřkovice

Uzávěrka posledního zimního kola
připadá na neděli 5.2.2023.
Těšíme se na Vaše zimní
či vánoční výzdoby!

