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Vážení spoluobčané,
v neděli začala sváteční doba adventu. Byl bych velmi rád, abychom adventní
dobu i u nás ve všech místních částech Starého Jičína využili nejen ke shánění
dárečků pod vánoční stromeček, ale abychom se také zastavili a zavzpomínali,
co se nám v tomto roce podařilo a co nepodařilo, našli si čas posedět s přáteli.
Chtěl bych vám všem poděkovat za přízeň po celý rok, kterou jste věnovali nám
a naší obci. Přeji si upřímně, ať prožijete krásné a šťastné vánoce, ať najdete
pod stromečkem ten dárek, který očekáváte. Přeji Vám, abyste do nového roku
2010 vstoupili tou správnou nohou a prožili ho v plném zdraví, elánu a nových
očekávání.
,,Otevři oči zimní kráse, zamrzlým okenním tabulkám a večerní obloze jasné a
plné hvězd. Přivoň si k cukroví a nech se unášet podmanivou vůní jehličí,
naslouchej cinkání rolniček, dětskému smíchu na kluzišti a krásným koledám.“
Vážení spoluobčané,
za celý kolektiv obecního úřadu Vám ještě jednou přeji hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti.

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Výpis z USNESENÍ 17 . zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín
ze dne 16. 9. 2009
17/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 17. zasedání ZO dne 16. 9. 2009
17/2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu z jednání: Jaroslava Hasala
Rudolfa Kalíška
17/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za období
od 24.6. do 9.9.2009
17/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru z 7.9.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o
17/5 Čerpání výdajů a plnění příjmů rozpočtu obce k období 08/2009
včetně Hospodářské činnosti
původní stav ke 1.1.2009
příjmy obce k 31.8.2009
výdaje obce k 31.8.2009
Splátka půjčky ČOV St. Lhota
Čerpání úvěru 20.000.000.,- k 31.8.2009
Zůstatek na účtu k 31.8.2009
17/6
17/7

2. 325. 773,69
54. 524. 110,56
56. 830. 127,81
266. 400,2. 661. 439,54
2. 325. 773,69

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 5. změnu rozpočtu,
schválené Radou obce č. 44 dne 29.7.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 6. změnu rozpočtu,
schválené Radou obce č. 46 ze dne 19.8.2009

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
17/8

Bezúplatný převod pozemku p.č. 497/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
157 m2 v k.ú. Starý Jičín z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku obce (majetkoprávní záměr č. P17/2009).
17/9
Bezúplatný převod podílu ve výši ¼ na pozemku p.č. 74/5 - ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Starojická Lhota z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku obce (majetkoprávní záměr č. P18/2009).
17/10
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
Prodej nemovitostí v k.ú. Starý Jičín
stavbu občanské vybavenosti (bývalý obecní úřad ) č.p. 6 na pozemku p.č. 1/1
pozemek p.č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra pozemku bude zmenšena o část
pozemku, na kterém je vybudováno schodiště ke kostelu,
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přes pozemek p.č. 1/1 bude vyznačeno geometrickým plánem věcné břemeno přístupu
ke garážím na pozemku p.č. ½ v k.ú.Starý Jičín
Prodej je schválen Vladimíru Krotilovi, Nový Jičín (majetkoprávní záměr č. 19/2009)
Zastupitelstvo obce tímto ukončuje nájem místnosti v budově č.p.6 stávajícímu
nájemci p. Danielu Pospěchovi , Starý Jičín 14 .

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
17/11
17/12

17/13
17/14
17/15

17/16

a)
b)
c)
d)
e)
17/17

Zastupitelstvo bere na vědomí Návrh aktualizace plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací MSK vytvořený na podnět dotčených obcí
ZO schvaluje Kupní smlouvu č.1 -20 -085/09 DMS 1309000426 SMP Net, s.r.o,
Plynární 420/3, Ostrava na úplatný převod plynárenského zařízení stavby
,,Inženýrské sítě 48 RD“ za cenu 1.115.000,-Kč + DPH
ZO schvaluje Kupní smlouvu č. 9772 l 4021/26/9 Starý Jičín- odkup vodovodu
pro 48 RD, odkupující stranou je SmVak, Ostrava a.s. za cenu 600.000,-Kč +DPH
ZO schvaluje Návrh smlouvy zřízení zástavního práva k pohledávce č.0072501-2-01/51
dlužníkovi panu Otto Grossovi, bytem Novosady 1602, Holešov, Kroměříž
Zastupitelstvo bere na vědomí Informace o výsledku provedených znaleckých posudků
číslo 3483-175/2009 a 3507-199/2009 panem ing. Miroslavem Matúšem na objekty
č.p. 6 na Starém Jičíně a dvora ,tj. parcely p.č1/1 .
Zastupitelstvo obce Starý Jičín s e v z d á v á
ve smyslu § 101 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen stavební zákon)
předkupního práva vyplývajícího z Opatření obecné povahy č.j. 1480/08/HSO
Územního plánu obce pro Obec Starý Jičín na pozemky:
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.

349/1, p.č. 351 a p.č. 361/1 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
187/5 v k.ú. Starý Jičín
st. 51 v k.ú. Starojická Lhota
213/4 v k.ú. Heřmanice u Polomi
625/34 v k.ú. Starojická Lhota

ZO ukládá starostovi obce zahájit jednání na MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy a
KÚ MSK v Ostravě, odboru dopravy a s dopravcem Veolia o řešení stavu hromadné
dopravy občanů a dětí do obce Dub z důvodu opravy mostku přes Luhu.

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta
Starý Jičín 16.9.2009

Zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 19
se uskuteční ve středu 16. prosince 2009 v 17:00 hodin ve velkém
sále „Vinárny“ na Starém Jičíně.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období prosinec 2009 až únor 2010 dožijí významného životního
jubilea, přejeme pevné zdraví, hodně pohody a radost z každého prožitého dne.
Za Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
Ignác BOBEK z Dubu
František HRACHOVEC ze Starého Jičína
František POSPĚCH ze Starého Jičína
Marie RANDOVÁ ze Starého Jičína
Zdenko KRATOCHVIL z Dubu
Antonín JANÝŠKA ze Starého Jičína
Anna BAJEROVÁ z Janovic
Josef ZÁBRANSKÝ ze Starého Jičína

Vlastimil DOUBRAVSKÝ ze Starojické Lhoty
Bohumil HORÁK z Palačova
František MICHALÍK z Heřmanic
Zdenka ŠINDLAROVÁ ze Starého Jičína
Helena HOLEŇOVÁ z Vlčnova
Anděla HRACHOVCOVÁ z Jičiny
Marie KLEIBEROVÁ z Heřmanic
Milena HRABOVSKÁ ze Starého Jičína

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí na
Obecní úřad Starý Jičín (tel. 556 785 152) nebo informační centrum (tel. 556 785 159).

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 24.10.2009 se v obřadní síni Obecního úřadu ve Starém Jičíně uskutečnilo vítání
občánků do svazku naší obce. Zúčastnilo se 15 dětí s jejich rodiči a rodinnými příslušníky. Pěkné
kulturní vystoupení předvedly tradičně děti ze Základní školy Starý Jičín pod vedením paní
Stoklasové, kterým bychom tímto rádi poděkovali.
Přivítaným dětem přejeme do jejich života pevné zdraví, mnoho pěkných chvil a hodně štěstí!

Přivítané děti:
Štěpán ŽATEČKA, Vlčnov
Terezie MICHALÍKOVÁ, Heřmanice
Kristýna PEŠÁKOVÁ, Starý Jičín
Klára VAŠENDOVÁ, Vlčnov
Lucie RYBÁŘOVÁ, Vlčnov
Marie ČERNOCHOVÁ, Starý Jičín
Monika MALÉŘOVÁ, Vlčnov
Veronika JAKŮBKOVÁ, Starý Jičín

Laura KOPECKÁ, Starojická Lhota
Daniel HRACHOVEC, Jičina
Jan FABÍK, Starojická Lhota
Lukáš STANKA, Janovice
Viktorie JANYŠKOVÁ, Janovice
Vratislav ROSA, Jičina
Mirek VAHALA, Palačov
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Vyhodnocení minisoutěže „O nejzajímavější svítící dýni“
Vzhledem k úspěchu minisoutěže „O nejzajímavější svítící dýni“ v loňském roce jsme se i
letos rozhodli soutěž zopakovat. Bohužel účast v soutěži byla i přes naše očekávání nižší. Přesto se
na výstavě zahrádkářů sešlo 9 soutěžních dýní, které v následujícím týdnu zdobily trávník před
radnicí.
Po setmění mohli kolemjdoucí obdivovat rozsvícené dýně, které takto vypadaly moc hezky.
O dýních rozhodovali návštěvníci podzimní výstavy formou ankety. Celkem bylo odevzdáno 339
hlasů.
Nejvíce hlasů v anketě získala krásně vyřezávaná dýně od Jany a Ladislava Davidových
z Bludovic, na druhém místě se umístila velká dýně se zajímavým motivem pavouka od Dominika a
Petry Mičulkových ze Starého Jičína a třetí místo získala dýně od Štěpánky Dubcové ze Starojické
Lhoty, kterou vyrobila s maminkou Radkou. Za zmínku jistě stojí i dýně s názvem Noc a den od
Zuzanky Holeňové z Lešné a její maminky. V anketě získala jen o 4 hlasy méně, než třetí dýně.
Poděkování patří všem soutěžícím za všechny zpracované dýně a také organizátorům
zahrádkářské výstavy – především manželům Jakůbkovým za spolupráci.
J.I.

III.
I.

II .

I V.

I V.
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UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín na konci roku 2009
========================================================
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od středy 23.12.2009 do pátku 1.1.2010 pro veřejnost uzavřen.
V této době bude uzavřeno také informační centrum.
Poslední den výběru (vkladu) hotovosti v pokladně obce a zároveň
poslední úřední den bude v pondělí dne 21.12.2009
První úřední den v roce 2010 připadne na pondělí 4.1.2010

V případě nutnosti vyřízení pohřbu v době svátků kontaktujte p. Sochovou na tel. č. 602 143 704.

OBŘADNÍ DNY V ROCE 2010
Rada obce Starý Jičín č. 52 ze dne 18.11.2009 schválila obřadní dny k uzavření manželství u
Matričního úřadu Starý Jičín na rok 2010. Oddávat se bude vždy první sobotu v měsíci v době
od 9:00 do 13:00 hod.
6. února 2010
6. března 2010
3. dubna 2010
1. května 2010
5. června 2010

7. srpna 2010
4. září 2010
2. října 2010
6. listopadu 2010

Upozorňujeme občany na změnu emailové adresy starosty obce ing. Rudolfa Hrnčíře:
hrncir@stary-jicin.cz .

Obecní knihovna na Starém Jičíně
Upozorňujeme návštěvníky Obecní knihovny na Starém Jičíně, že od ledna 2010
bude knihovna otevřena pouze ve čtvrtky, v době od 16:00 do 19:00 hodin.
Poprvé v novém roce bude otevřeno ve čtvrtek 7.1. 2010.
Vchod do knihovny je ze zadní části budovy č.p.133 (radnice).
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Vybavení domů a bytů hlásiči požáru a hasicími přístroji
V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., která stanoví jednotné technické
podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb a která se týká nově
povolených a schválených staveb, o jejichž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení
nebo byl vydán územní souhlas po 1. 7. 2008. Podle této vyhlášky se povinnost vybavenosti
požárními hlásiči a hasicími přístroji vztahuje na všechny nové objekty, tedy i na nově povolené a
schválené rodinné domy, bytové domy apod.
Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je vždy stanoveno ve schválené projektové dokumentaci
příslušné stavby. Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním hasicím přístrojem s hasicí
schopností nejméně 34A (vodní, pěnový, práškový k hašení pevných látek hořících plamenem nebo
žhnutím – dřevo, uhlí). Jednotlivá garáž u rodinného domu musí být vybavena jedním hasicím
přístrojem s hasicí schopností 183B (pěnový nebo práškový k hašení kapalných látek – benzín,
oleje). U bytových domů vyhláška přímo nepožaduje instalaci hasicího přístroje v bytě, ale bytové
domy musí být vybaveny hasicími přístroji např. pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,
pro strojovnu výtahu, pro prostory určené pro skladování apod. Majitel bytového domu je dále
povinen vybavit jednotlivé byty zařízením autonomní detekce a signalizace – požárními hlásiči.
Pro umístění hasicích přístrojů platí určitá pravidla. Hasicí přístroj musí umožňovat snadné a rychlé
použití, musí být viditelný a trvale přístupný a dále musí být zajištěno, aby byl na požár použit
vhodný typ hasicího přístroje. Pokud hasicí přístroj umísťujeme na svislou stavební konstrukci, musí
být rukojeť hasicího přístroje maximálně ve výši 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroj můžeme
umístit i na podlaze a zabezpečit jej proti pádu např. řetízkem.
Rovněž nesmíme zapomenout na provádění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů, která se
provádí nejméně 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinou lhůtu. Kontrola se dále provádí po
každém použití hasicího přístroje.
Na každém hasicím přístroji je vyznačen stručný návod k použití, na jaké třídy požáru lze hasicí
přístroj použít i kdy byla provedena kontrola a periodická zkouška hasicího přístroje.
I když se nová vyhláška vztahuje na nové objekty, doporučujeme všem, aby v rámci vlastní
bezpečnosti i bezpečnosti svých blízkých a svého okolí vybavili své domácnosti jak požárními
hlásiči, tak hasicími přístroji.
Úplné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je
k nahlédnutí na webových stránkách Hasičského záchranného sboru, územní odbor Nový Jičín:
www.hasicinj.cz.

Na závěr roku ….
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období
snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami.
Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou koupené v kamenných
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě
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bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci
upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby byly co
nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí.
Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být
nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu
neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob
použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od
hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo
být samozřejmostí. Stačí malý okamžik nepozornosti a radostné vánoce se nám promění na
smutnou vzpomínku.
Měli bychom mít na paměti, že nejenom vánoční svátky, ale i oslava závěru roku má v sobě řadu
nebezpečí.
Přípravy na tuto oslavu se samozřejmě neobejdou bez nákupu tzv. zábavné pyrotechniky. Největší
nebezpečí a nejčastější příčinu poranění nebo smrti představují neodborně podomácku vyrobené
pyrotechnické výrobky.
Zábavnou pyrotechniku dnes v hojné míře nabízejí prakticky všechny obchodní řetězce, kamenné
prodejny, stánky a tržnice. Při jejím nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen
návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do několika tříd nebezpečnosti.
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle,
bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a
navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy,
minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol,
ozdravoven, domovu důchodců atd.
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače
ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy
raket.
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití
je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití
různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na
ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Spokojené prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku přejí hasiči.

nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

Web Povodně 2009
Rádi bychom informovali občany o existenci informačního webu www.povodne2009.estranky.cz ,
který je určen pro obyvatele oblastí zasažených povodněmi a pro zájemce o pomoc obětem záplav.
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Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou radou Svazu důchodců

zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu
Kdo může poradnu využívat?
* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* senioři, sociálně slabší rodiny
* rodiny s dětmi
* nezaměstnaní
* ostatní klienti

Co nabízíme?
* informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na slabší sociální
skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až 50 % od státu – ZELENÁ
ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Ostrava: Rada seniorů,Ostrčilova 4,Čtvrtek 9-15h
Poruba: Sv.důch.,Marie Majerové 1733/6,Úterý 9-12h
Frýdek Místek: 17.listopadu 147,Pondělí 9-13h
Karviná: Polská 120,Středa 9-12h
telefon: 518 321 861,737 855 826,604 959 387
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

Výzva k výměně řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že řidičské průkazy vydané

od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději

do 31. prosince 2010!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Kompletní a přehledné informace najdete na
stránkách www.vymentesiridicak.cz .
10

Klub důchodců Starojicka informuje
Klub důchodců na počátku pátého roku své činnosti měl 106 členů a předsedou v letošním roce
se stal Pavel Krutílek z Janovic. Ani v tomto roce zájem členů o společné akce neustal. Činnost
klubu byla velmi úspěšná a je také zdokumentována. Fotky členů klubu zachytily atmosféru
společných akcí a jsou k prohlédnutí v kronice klubu. Členové se scházeli pravidelně každou
středu. Také mimo klubovnu proběhlo několik akcí.
Po prázdninové přestávce jsme měli velmi úspěšné posezení na kurtech ve Vlčnově při
makrelách. Předseda pak zorganizoval společné posezení se stejně naladěnými ze Straníku a Krhové
v Palačově při hudbě a improvizovaném
programu.
Hodové posezení proběhlo při živé hudbě
v klubovně hasičů ve Vlčnově.
Někteří členové se v září zúčastnili zájezdu
zahrádkářů na Slovácko. A v říjnu jsme
uskutečnili zájezd na trhy do Polska.
Byl zahájen kurs počítačů v ZŠ Starý Jičín a
několik členů jej pravidelně navštěvuje.
Kurs keramiky v MŠ byl také zahájen, ale je
možno jej ještě doplnit o další zájemce.
Byla uskutečněna společná návštěva
bazénu v Hranicích vlastními auty a pak
zklidnění u kávy v Palačově. Bazén je nejen
plavecký, ale má i relaxační a rehabilitační
zařízení.
Spokojenost členů se projevila v opakování, jelo se znovu a myslím, že ne naposled.
V listopadu jsme měli přednášku Dr. Hromádky „ o Číně“ a pak zájezd do divadla v Ostravě na
představení „Hello, Dolly“.
Dlouhé podzimní večery před Vánocemi
si
můžeme
projasnit
společným
posezením při živé hudbě v klubovně
hasičů ve Vlčnově 9.12.2009 – možná
přijde i Mikuláš.
16.12.2009
si
zahrajeme
bowling
v Loučce od 14 do 16 hod. a pak se cestou
domů zastavíme v motorestu. V tento den
zároveň oslavíme 5. výročí založení klubu.
A v ostatní středy pak jdeme na kafíčko a
pokec do klubovny.
Závěr roku bude v jednotlivých částech ať je cesta domů co nejkratší.
Celý letošní rok pak zhodnotíme a všichni
se sejdeme
ve středu 27.1.2010 na
výroční schůzi.

Starý Jičín 11/09-Segeťová
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Podzimní skautování v Heřmanicích
Se začátkem školního roku se také
naplno rozběhla činnost skautského
oddílu Heřmánci. Po úspěšném zářijovém
Dětském dnu, který byl po červnových
událostech odložen, jsme přivítali mezi
sebe další nováčky, čímž jsme se rozrostli
na stávajících 16 členů. V říjnu nám byla
svěřena organizace místní drakiády a přes
slabé povětrnostní podmínky akce
probíhala s upřímným nadšením pro tuto
oblíbenou podzimní zálibu. Po půlroční
přestávce si skauti a skautky z Heřmanic
porovnali své síly a svůj um v bowlingu.
Mnozí ale tento sportovní zážitek museli
skláceni chřipkou oželet, ale již se těší na závěr roku. Pro Mikuláše už mají Heřmánci napečené a
vlastnoručně nazdobené perníčky a těší se na sněhovou nadílku Beskydských vrcholků, kde na
skautské základně stráví předvánoční víkend. Poselství vánoční pohody, štěstí a lásky v podobě
malého světýlka z Betlému každoročně rozvážejí skauti po celé republice a o letošních vánocích
dorazí také do Heřmanic a Dubu.
Mgr. Břetislav Kelnar – Grizzly
vůdce skautského oddílu Heřmánci

Okénko lékaře - lékař informuje, radí
Milí pacienti, po roce se opět vracím k aktuálnímu zdravotnímu tématu zimního období-onemocnění
chřipky. Tentokrát vás chci informovat o tématu téměř žhavém-chřipce prasečí. Iniciální radanepodléhejte panice a zachovejte zdravý rozum.
Prasečí chřipka /nebo také mexická či nová/ se objevila poprvé v březnu v Mexiku. Jedná se o
respirační onemocnění způsobené virem chřipky kmene A/H1N1.Prasečí se jí říká proto, že virus
pochází z prasečího chřipkového viru, který se přizpůsobil k tomu, že vyvolá onemocnění u lidí.
Prase žijící u nás by se teoreticky virem chřipky nemělo nakazit.
Prasečí chřipka není nebezpečnější než běžná chřipka. Každý rok onemocní běžnou chřipkou až půl
miliardy lidí, z toho 250-500 tisíc lidí zemře na následky choroby.
Jak se můžeme chřipkou nakazit? Kapénkami-kýcháním a kašláním nemocného, u prasečí chřipky
ale i dotekem místa infikovaného virem. Inkubační doba je nejčastěji 1-2 dny, ale může být i 7 dnů,
k vylučování viru dýchacím ústrojím dochází až 2 týdny.
Jak poznáme, že máme prasečí chřipku? Příznaky jsou stejné jako u běžné chřipky. Tedy v prvních
dnech pocit únavy, bolesti svalů a kloubů tak výrazné, že nemocný je upoután na lůžko, horečka,
zimnice, nechutenství, kašel suchý a dráždivý, bolest v krku, pocit ucpaného nosu, bolest hlavy. Na
rozdíl od jiných viroz netrpí nemocní v počínajícím období rýmou. Někdy se může objevit průjem,
zvracení. Komplikací je těžký zápal plic a selhání dýchání.
Co mám dělat, když mám chřipku? Určitě není nutné okamžitě běžet k lékaři a sdělovat mu, že mám
prasečí chřipku a přitom nakazit deset dalších pacientů v čekárně, stejně tak nemá smysl atakovat
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pohotovost. Lékaře je nutné kontaktovat, pokud se horečky pohybují kolem 39-40oC a nereagují na
léčbu antipyretiky, tedy ibuprofenem či paralenem. Teplotu a nachlazení lze obvykle léčit doma.
Jaké léky na chřipku si mám zakoupit? Řiďte se účinnou látkou. Nejznámější lék je asi Paralen,
který obsahuje jako účinnou látku paracetamol. Tento najdete i v lécích Panadol, Mexalen, nápojové
sáčky Coldrex Hot REM nebo Paralen plus/poslední dva jmenované uvolňují ucpaný nos/. Výhodou
paralenu je, že nedráždí žaludek, pozor si musí dát pacienti s jaterním onemocněním. U chřipky s
bolestmi hlavy a celého těla raději ale sáhněte po lécích s účinnou látkou ibuprofen-Ibalgin,
Ibuprofen, Brufen, Nurofen. Tato látka snižuje teplotu, tlumí bolest a současně účinkuje
protizánětlivě. Může ale dráždit žaludek, proto by se měl užívat po jídle a ne zbytečně dlouho a ve
vysoké dávce.
Kromě horečky pak můžete zaléčit ostatní symptomy- při rýmě sáhnete po nosních kapkách, při
bolesti v krku zkuste Septisan, Septolete či další široké spektrum "cucadel". U přípravků na kašel je
nutné zohlednit, zda potřebujete kašel tlumit nebo spíše podpořit vykašlávání.
Antibiotika na chřipku nezabírají. Na těžké průběhy chřipek jsou indikovány antivirotika-Tamuiflu.
Tento lék je ale jen na předpis.
Jak se před chřipkou ochránit? Zásadní pravidlo-mýt si ruce mýdlem pod tekoucí vodou několik
sekund, udržovat si dobrý zdravotní stav, to znamená hodně spát, zvládat stres, pít hodně tekutin, jíst
vyváženou stravu, nedotýkat se ploch, které by mohly být nakaženy virem, vyhnout se kontaktu s
nemocnými lidmi, při kašli si krýt nos i ústa kapesníkem, po kašlání a kýchání mýt si ruce,
nedotýkat se očí, nosu a úst.
Chřipku je nutné " vyležet", jinak hrozí těžký průběh a komplikace. Doporučuji ještě následující 2
týdny nepřetěžovat se fyzicky ani psychicky, dodržovat spánkový režim a postupně zapojovat běžné
denní aktivity.

Ordinační doba během vánočních svátků:
PO 28.12. 7:30 - 9:30
ÚT 29.12. 13:00 - 15:00
ST 30.12. 7:30 - 9:30
ČT 31.12. neordinuje se
Milí pacienti, přeji vám všem pěkné, pohodové Vánoce ve zdraví a všeho nejlepšího v novém roce.
MUDr. Iveta Havlíková

Dětská lékařka v období vánočních svátků
Upozorňujeme občany, že dětská lékařka MUDr. Kobsová bude v období vánočních svátků
ordinovat pouze v ordinaci v Novém Jičíně, Gregorova 35.
ORDINAČNÍ DOBA:
PO
ÚT
ST
ČT

28.12.09 8:00 – 10:30 hod.
29.12.09 7:30 – 10:30 hod.
30.12.09 7:30 – 10:30 hod.
31.12.09 7:30 – 10:30 hod.
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CHŘIPKA
PŘEŽITÍ CHŘIPKOVÉHO VIRU - DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST
Respirační onemocnění – tzn. přenáší se kapénkami a vzduchem při prskání,kýchání,
kašlání…(při vlhkosti vzduchu 35-40 % a teplotě 28 °C)

-

Při kašlání a/nebo kýchání přikrýt ústa a nos papírovým kapesníkem.
Po použití kapesník vyhodit do odpadkového koše.
Mýt si ruce mýdlem a vodou – zvláště po kašli nebo kýchání.
Dezinfikovat si ruce přípravky na bázi alkoholu.
Nedotýkat se očí, nosu, úst neumytýma rukama.
Vyhnout se přímému kontaktu s nemocnými osobami (2m).
Máte-li chřipku, zůstaňte doma a omezte kontakt s ostatními, aby nedošlo k
jejich nákaze.

Na rukou méně jak 5 minut při vysoké virové dávce – možnost nepřímého přenosu kontaktem. Na
tvrdých bezporézních površích (plast, nerezová ocel) více jak 24 hodin, přenosný na ruce do 24
hodin. Na oblečení, papíru a papírových kapesnících přežívá 8-12 hodin a je přenosný na ruce!

WiFi metropolitní síť ve vaší obci
Noví uživatelé sítě Starojicky.net jsou připojováni technologií 5GHz za cenu cca 2 700
Kč s DPH. Rychlost se zvýšila až na 2Mb/sec.
V případě požadavku na připojení, nahlášení poruchy, ale i v případě potřeby servisu
PC, tiskárny apod. nás můžete kontaktovat:
CENTRÁLNÍ ČÍSLO SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:
CENTRÁLNÍ EMAIL SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:

5555-3-1100
servis@dytron.cz

Připomínám, že telefonicky nás můžete kontaktovat v provozní době, tzn. od Pondělí
do Pátku cca 8:00 – 16:00. Více o možnostech připojení na adrese
www.starojicky.net.

*** pro uživatele sítě Starojicky.net SLEVA 1000 Kč na nákup NOTEBOOKU nebo PC ***
*** platí do 31.12.2009 ***
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Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2010 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu
budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do
Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám
nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního
daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na
humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a
podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Lenka Němcová
asistentka Tříkrálové sbírky
pro Starý Jičín

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2009
Ve Starém Jičíně se vybralo celkem 87.000 Kč. Charita Odry vybrala celkem 1 059.538 Kč. Částka,
která připadla na Charitu Odry, činila 713.749 Kč. Tyto prostředky z Tříkrálové sbírky byly použity
na zakoupení kompenzačních pomůcek, na provozní náklady a na pomoc spoluobčanům po
povodních 2009. Díky tomu jsme mohli z jiných zdrojů zakoupit pro pečovatelskou službu Charity
Odry 3 nové služební automobily Dacia Logan combi 2 ks a Fiat Panda 1 ks pro střediska
pečovatelské služby v Odrách a ve Vítkově. Zbylé peníze byly rozděleny dle předem stanoveného
vzorce na humanitární pomoc, na činnost DCHOO a Charity ČR.
Charita Odry podpořila v roce 2009 farnost Starý Jičín za účelem podpory volnočasových
aktivit Farního úřadu ve Starém Jičíně, jak bylo dohodnuto. V roce 2010 Charita Odry
podpoří znovu, za účelem volnočasových aktivit, Farní úřad ve Starém Jičíně, dle stávající
dohody.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.
Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít průkazku. Pokladnička
bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na místním obecním nebo
městském úřadě a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2010
65 % - na zajištění péče seniorům a jejich informovanosti pomocí
informačních materiálů o službách Charity Odry
10 % - na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15 % - na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
5 % - na činnost Charity Česká republika
5 % - na režie (náklady s pořádáním Tříkrálové sbírky Charity ČR)

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz,
http:/www.odry.charita.cz
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Informace obecní policie
1. Ztracení a zaběhnutí psi:
-

V případě že se Vám ztratí nebo zaběhne pes, udělejte:
zapojte se sami do pátrání v obci, kde bydlíte
zavolejte na obecní policii tel. 607 816 055, většinou je už pes nahlášen
po více dnech využijte internetu, kde jsou kontakty na nejbližší útulky pro
psy, je zde také seznam nalezených psů
obvolejte veškeré okolní obecní úřady

2. Vítání Nového roku a úklid:
Opět se blíží doba, kdy výjimečně při vítání Nového roku musíme tolerovat zvýšený hluk při
použití zábavné pyrotechniky. I tento způsob oslav má však svá pravidla:
používání zábavné pyrotechniky je povoleno pouze při novoroční oslavě
a na místech k tomu vhodných
berte ohled na ostatní občany, kteří mohou být nemocní
některé typy pyrotechniky n e s m í používat děti do 18 let
zvyšte dohled nad svými dětmi, rády používají slabší pyrotechniku daleko
před Silvestrem. Na některých místech přerůstá tato hra do formy přestupku.
po hromadné oslavě na veřejných místech uveďte nejpozději na druhý den
prostranství do původního stavu
majitelům domácích zvířat, hlavně pak psů, se doporučuje provést opatření
proti jejich úniku

3.

Umístění kamerového systému:

Upozorňujeme občany na instalaci kamerového dohlížecího systému v lokalitě hřbitova na
Starém Jičíně a to v jarních měsících příštího roku. Spolu s ním zde budou umístěny také
informativní tabule. Tento KDS bude provozován v souladu s ustanovením § 24b zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, s cílem zaznamenat protiprávní jednání osob, zamezit vykrádání
motorových vozidel, chránit obecní majetek a zařízení, včetně majetku občanů.
Při jeho spuštění budou občané informování podrobně vhodným způsoben.

4.

Řidiči pozor !! - zimní plužení v obci:

Z důvodu zajištění plynulosti při plužení obecních a místních komunikací v zimním období
v návaznosti na opakující se stání vozidel na těchto komunikacích, vydala Rada obce Starého Jičína
závazný pokyn k zamezení uvedeného problému. Bylo již zakoupeno přenosné dopravní značení
„zákaz stání„ , které bude instalováno obecní policií na kritická místa v souvislosti s aktuální
předpovědí počasí. Majitelé vozidel budou přímo vyzývání k jejich přeparkování. Pokud majitelé
poruší uvedenou dopravní značku, budou jejich vozidla odtažena odtahovou službou s následným
vyúčtováním, včetně řešení přestupku pořádkovou pokutou. Do doby, než budou vozidla
přeparkována nebo odtažena, nebude tato komunikace udržována.
JSOP
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Poslední vývoz komunálního odpadu v tomto roce
Upozorňujeme občany, že poslední svoz tuhého komunálního odpadu v tomto roce se
uskuteční z důvodu omezeného provozu skládek o vánočních svátcích mimořádně

VE STŘEDU 23.12. 2009!
V uvedený den bude rovněž vyvezen tříděný odpad, pytle s plasty tedy můžete nachystat
k popelnicím.

Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali svá auta
na krajnicích vozovek. Brání tím pluhování a posypu místních
komunikací a vystavují své vozy možnému poškození.

Nevydařená sobota
Věci naházené páté přes deváté, spoušť, tak by se dala nazvat některá svozová místa při
nakládce nebezpečného a nadměrného odpadu ze soboty 21.11.2009.
Za dobu, po kterou se svozy provádí, by měl každý rozumný občan už pochopit jejich účel a
hlavně podmínky, za kterých se ho může zbavit. Podrobné informace se navíc objevují minimálně
2x ročně ve zpravodaji a letácích před uvedenou akcí.
Někteří si vůbec nelámou hlavu jak, kdy a co odloží. Stalo se pak, že nebezpečný odpad jako
barvy, jedy a jiné látky, byly zaházeny matracemi, nábytkem, popřípadě byly zasypány rozbitým
sklem z oken. Některým jednotlivcům nebude stačit zřejmě ani školení aby pochopili, že staré jízdní
kolo, zárubně a kusy železa jim ochotně odvezou hasiči a jiné složky při svozu železného odpadu.
Díky takovým lidem se hlavně „nadřely“ osádky svozové firmy a občané, kteří vyčkali příjezdu
sběrných vozů. Ti museli haldy přebírat, pracně přenášet, rozdělovat a poté i místo uklidit. Je
opravdu takový problém vyčkat a odpad vložit přímo do přistaveného kontejneru?
Poděkování však patří těm, kteří čekali v řadě a pomohli s naložením toho svého, popřípadě
pomohli naložit vyhozený odpad jiných.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
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Projekt „Harmonický růst osobnosti žáka ve 21. století“
Tento projekt je dalším v řadě úspěšně získaných projektů naší školy. Jedná se však o první projekt,
který realizujeme v OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost). Zkráceně jej
nazýváme „Projekt21“.

Co můžeme o tomto projektu říci?
Projekt Harmonický růst osobnosti žáka ve 21. století již ve svém názvu poukazuje na hlavní
myšlenku. V dnešní době, která je rychlá až zběsilá a nese s sebou mnohé negativní vlivy na
osobnostní růst mladé generace, je náš projekt podanou rukou v růstu osobnosti jako celku a růstu
ve vyváženosti a harmonii. Za svou hlavní myšlenku si vzal čtyři základní pilíře, odrážející 4
vzdělávací moduly, osobnosti žáka. Zaobírá se čtyřmi základními stavebními pilíři osobnosti tak,
aby procházející žák projektem byl prodchnut nejen jednou úzkou aktivitou, ale aby byl osloven
základními principy, jež ovlivňuji harmonický růst osobnosti.
Těmito čtyřmi základními pilíři jsou: 1. Zvyšování jazykové vybavenosti: jazyk tvoří v životě
člověka nesmírně cennou hodnotu. Je tím, co jako první při setkání s člověkem padne druhému do
uší. Jazyková vybavenost je majetkem, který nelze zcizit a který si nemůže přivlastnit nikdo jiný.
Náš projekt se chce zabývat jazykovou vybaveností v návaznosti na “Jazykové kompetence“ a dnes
tak důležité „Kritické čtení a myšlení“. Jazyková část projektu bude v sobě obsahovat a) Dílnu čtení
b) Dílnu psaní c) Dílnu mluvení d) Jazykovou výchovu e) Rozvoj čtenářské gramotnosti napříč
celým vzdělávacím procesem f) Angličtina v praxi.
2. Zvyšování multimediálního povědomí. Práce s technikou, která je v dnešním světě jednou z
priorit je další stupeň a pilíř našeho projektu. Zavádění nových vyučovacích metod, za pomoci
nejmodernější výpočetní techniky patří již ke standardním snahám každého „vzdělávacího ústavu“.
Je tedy potřeba, aby i výuka byla moderní, aby svým technickým vybavením napomáhala k rozvoji
klíčových kompetencí žáků, k jejich přehledu a názornému zkvalitňování výuky. V pilíři
multimediálního povědomí budou využívány moderní interaktivní formy výuky, navazující na
mezipředmětové vztahy a vazby. Tato část bude obsahovat a) Obec a vlast I, II, b) Evropa a svět I,
II
3. Zvyšování technické obratnosti. Zručnost a obratnost patří k nezastupitelným dovednostem
harmonické, vyrovnané osobnosti. Náš projekt nezapomíná ani na tuto oblast, která se stala třetím
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pilířem harmonické osobnosti. Naši žáci si díky projektu osvojí dovednost pracovat se dřevem,
papírem, voskem, keramikou. Díky tomuto pilíři okusí výrobu svíček, výrobků ze dřeva, také výrobu
keramických předmětů praktických i dekoračních a na vlastní kůži zakusí radost z výroby ručního
papíru. Tento pilíř pomůže pochopit koloběh věcí v přírodě, jejich následné znovuvyužití.
4. Zvyšování enviromentálního cítění. I člověk, který se dokáže vyjadřovat, tedy je vybaven
schopností komunikovat, dovede využívat moderní techniku tak, aby mu pomáhala a sloužila,
dokáže vyrobit vlastníma rukama hodnotná díla, potřebuje ještě jednu oblast k tomu, aby jeho
harmonizace byla kompletní. Tou oblastí a v našem případě posledním pilířem harmonické
osobnosti je enviromentální cítění. Tímto pilířem rozumíme schopnost orientovat se v přírodě,
dokázat využívat přírodu co nejlépe na základě všech dalších získaných kompetencí a dovedností.
Tento element zharmonizuje celou osobnost tak, aby ji žádný požadavek, který na ni bude klást
život nepřipadal cizí a hodný útěku. V dnešní době se žáci málo pohybují v přírodě a mnohdy
neznají své fyzické možnosti a těžko jsou schopni teoretické vědomosti získané o této oblasti
přenášet do praxe. Tento pilíř jim to umožní.
Každý vzdělávací modul bude strukturován do dílčích vzdělávacích oblastí. V přípravné fázi
realizace projektu bude vytvořeno 17 metodik, které budou sloužit jako metodický návod pro výuku
a povedou k získání dílčích kompetencí osobnosti žáka.
Následně ve školním roce 2010/2011 proběhne 1. pilotní realizace výuky na Základní škole Starý
Jičín. Výuka bude jednak implementována do povinné výuky, ale bude také nově zřízena řada
nepovinných předmětů, budou pořádány pracovní workshopy mimo vyučování, uskuteční se i další
netradiční a inovativní formy výuky. 1. pilotní běh bude poté vyhodnocen a na základě praktických
zkušeností budou doplněny všechny metodiky o různá doporučení, případně budou metodiky
hlouběji upraveny tak, aby odpovídaly skutečným požadavkům rozvoje osobnosti žáka. Realizace 2.
pilotního běhu ve školním roce 2011/2012 jednak umožní proškolení více žáků a dále umožní
ověření doplněných metodik na základě poznatků z praktické výuky a na základě skutečných reakcí
žáků.
Vyvrcholením projektu bude vytvoření sborníku, s nově vytvořenými a doplněnými metodikami
všech modulů. Sborníky se rozešlou na další ZŠ v MSK a tím dojde k diseminaci výstupů projektu
do dalších škol. Tímto způsobem dojde k multiplikaci výsledků projektu s cílem postupně
implementovat nové přístupy výuky do dalších škol, které umožní harmonický a vyvážený růst žáka
reagujícího na aktuální podmínky ve 21. století.
Dovoluji si Vás také pozvat na zahajovací konferenci tohoto projektu, která se uskuteční dne
21.1.2010 v 16:30 v aule ZŠ Starý Jičín. Zde se dozvíte další podrobnosti k celému projektu.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Jiří Adamec
manažer projektu
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Komunitní škola Starý Jičín o.s.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych krátce shrnul aktivity KŠ Starý Jičín,
které dosud díky Vám probíhají a zároveň, abych Vás seznámil s nabídkou
nových kurzů.
KŠ Starý Jičín působí od září letošního roku jako samostatné občanské
sdružení. V současné době probíhají v prostorách školy 4 celoroční kurzy
(AJ pro začátečníky 2x, AJ pro mírně pokročilé 1x, PC pro seniory 1x).
S velkým ohlasem se setkal také kurz tanečních, který má za sebou prvních
šest lekcí. „Půlkolona“ proběhla dne 20.11.2009 v KD na Starém Jičíně.
Dalších šest lekcí tanečních začíná 27.11.2009.
Celkový počet zapojených lidí do kurzů pořádaných KŠ Starý Jičín přesáhl počet 100.
Dovolte nyní, abych představil kurzy, které se o Vaši přízeň budou ucházet na sklonku letošního
roku a také v roce 2010. V případě Vašeho zájmu odevzdejte prosím přihlášky do
Informačního centra, nebo se přihlaste na tel: 605 507 307, popř. na a.skola@centrum.cz .
Jméno a příjmení (e-mail, telefon)
…………………………………………………………………………..
Křížkem označte kurz do kterého se závazně přihlašujete
Pro koho je
Vyučující… Cena…
Název kurzu
kurz určen
Termín zahájení … minimální počet
- Výuku zabezpečuje Sociální družstvo
Jiřinka
pod vedením paní Jiřiny Bokové
jednotlivci
- Uskuteční se v prostorách ZŠ Starý Jičín.
DRÁTKOVÁNÍ
rodiče s dětmi - 4.12. od 17:00 do 20:00
-11.12.od 17:00 do 20:00
- cena – za každý kurz 300Kč
- alespoň 5 zájemců
- PhDr. Sylva Dvořáčková
- 1200Kč
začátečníci
Němčina
- 75Kč/90min x 16lekcí
- II.pololetí školního roku
- 10 zájemců
mírně pokročilí - Stejné jako předchozí
Němčina
- lektor v jednání
začátečníci
Angličtina
- další stejně jako u Němčiny
- cukrářka Kristýna Kelnarová
- ceny jsou proměnlivé dle materiálu, ze
kterého se vyrábí. Nepřesáhnou
150Kč/jeden dvouhodinový blok.
- Okruhy: a) trezírovací technika zdobení,
všichni zájemci
b) marcipán, c) cukroví, d) slané variace,
SLADKÝ ŽIVOT
e) patchworkové zdobení, f) ovocné
variace, g) další dle zájmu. Hotové
výrobky si účastníci odnesou vždy domů.
- zahájení 7.12.2009 ZŠ Starý Jičín v 18:00
- 3 – 15 zájemců
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l. září zahájila naše jednotřídní mateřská škola nový školní rok 2009-2010 s počtem dětí 28 ve
věku 3-6 let. Noví žáčci se seznámili s prostředím školky a jejího krásného okolí. Také rodiče byli
informováni na první schůzce o provozu během roku, chystaných akcích a školním vzdělávacím
programu. Do MŠ zavítalo loutkové divadélko Studna s pohádkou Pták Ohnivák a Vítek a autíčko.
S dětmi jsme zhlédli 2x loutkové divadlo v Novém Jičíně u paní Cinkové. Také letos jezdíme do
keramické dílny do Nového Jičína. Své první výrobky jsme veřejnosti mohli předvést na podzimní
zahrádkářské výstavě na Starém Jičíně, kde i ti nejmenší ukázali svou zručnost s papírem, textilem,
přírodními materiály a úspěšně se naše děti zapojily do soutěže o svítící dýni. Pan starosta ing.
Hrnčíř spolu s Jitkou Indrákovou předali v MŠ vyhodnoceným dětem hračky, knížky a sladkosti. V
soutěži se umístily tyto děti: Štěpánka Dubcová ze Starojické Lhoty, Zuzanka Holeňová z Lešné,
Davídek a Lucinka Janíkovi z Perné. Gratulujeme. Jednoho krásného, slunného a větrného
odpoledne jsme uspořádali již 31. ročník drakiády. Na fotbalovém hřišti v Petřkovicích se sešly děti
s rodiči ze školky, školní děti a široká veřejnost s vlastnoručně vyrobenými nebo zakoupenými
draky. Každý dostal keramickou a perníkovou medaili. Úspěšný den jsme zakončili u táboráku s
opékáním špekáčků. Nechyběly ani soutěže pro děti. 1.12. v 15:45 hod. chystáme mikulášskou
besídku v mateřské škole. Děti už se těší a pilně nacvičují, co předvedou rodičům, babičkám a
hlavně Mikulášovi. 23.ledna 2010 připravujeme dětský maškarní ples v kulturním domě v
Petřkovicích.
Děkuji zaměstnancům MŠ, OÚ Starý Jičín v čele s panem starostou ing. Hrnčířem, osadnímu
výboru v Petřkovicích v čele s p. Františkem Bezděkem, hasičům v Petřkovicích, rodičům dětí ze
školky, informačnímu centru s p. Jitkou Indrákovou, všem sponzorům a příznivcům naší školky.
Přeji všem krásné vánoce, šťastný rok 2010 a stále rozzářené dětské oči.
Za MŠ v Petřkovicích Jaroslava Zbořilová

Plesy v obcích Starojicka
datum
konání

místo
konání

název akce

začátek

hudba

pořadatel

Štěpánská
poslední leč

20:00

Ladislav
Pospěch

MS Starý Jičín
a Loučka

hasičský ples

20:00

KRYSTAL

SDH Janovice

sobota
Kulturní dům
sportovní ples
30.1.2010
Starý Jičín

20:00

Dušan
Pospěch

TJ Starý Jičín

pátek
Kulturní dům
12.2.2010
Starý Jičín

hasičský ples

20:00

sobota
20.2.2010

hasičský ples

20:00

ples školy

20:00

sobota
Kulturní dům
26.12.2009 Starý Jičín
sobota
16.1.2010

Hostinec
Janovice

Hostinec v
Palačově

pátek
Kulturní dům
26.2.2010
Starý Jičín
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Ladislav
Pospěch
Dušan
Pospěch
s manželkou

SDH St. Jičín Vlčnov

APOS

SRPDŠ při ZŠ

SDH Palačov

Děti se mohou na začátku nového roku těšit na dětské maškarní plesy, které se
uskuteční:
v neděli 17. ledna 2010 ve 13:30 hodin v hostinci na Větřáku v Janovicích,
v sobotu 23. ledna 2010 ve 14:00 hodin v Kulturním domě v Petřkovicích
a v neděli 21. února 2010 ve 13:00 hodin v restauraci U Horáků v Palačově.
Ve Starojické Lhotě se bude konat Společenský ples 20. února 2010 a
Dětský maškarní bál 21. února 2010. Obě akce pořádá Sportovní klub Starojická Lhota.

Vánoční koncert
Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sdružení
Kopřivnice, který se uskuteční v neděli 27.12.2009 od 15 hodin v kostele sv.
Václava na Starém Jičíně.

19. září – Běh svatého Václava
Možná pro někoho s podivem proběhl letošní ročník Svatováclavského běhu o týden dříve.
Zasvěcení vědí, že bychom museli konkurovat návštěvě Svatého otce.
I přestože jsme letošní 17. ročník začali kvůli povodním a dalším skutečnostem oproti jiným rokům
připravovat o dost později, díky usilovné práci všech organizátorů vše dopadlo opět velmi dobře.
Na start se postavilo a do cíle doběhlo všech 90 běžců. V letošním roce se z bezpečnostních důvodů
změnila trať závodu. Její délka se o několik set metrů zkrátila a taky samozřejmě zrychlila.
Celkovým vítězem závodu a držitelem putovního poháru se pro tento rok stal Pavel Holec
z Huslenek (čas:16:13), za ním doběhl loňský vítěz Ondřej Fojtů z Nového Jičína (čas18:17).
A celkově třetí v pořadí doběhl Antonín Keller z Veřovic (18:43).
Při celé akci nechyběla opět moderace maratonce Karla Ligockého.
Neopomenutelná je při průběhu celého závodu přítomnost farního otce, P. Petra
Dokládala. Jako každý rok pozdravil běžce u Oční studánky a v deset hodin
závod odstartoval. Spolu s panem starostou Rudolfem Hrnčířem předával ceny
vítězům a po vyhlášení vítězů sloužil za všechny účastníky Běhu mši svatou v
kostele sv. Václava.
Za vynikající oběd musíme poděkovat naší kuchařce Bětce, která letos
připravila pro vyhládlé běžce guláš. Po obědě jsme mohli v sále
společně posedět se starými známými. Pro děti bylo připraveno
několik her.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se o přípravu celé akce starají a podporují nás, byť i
maličkostmi (jako je třeba připravený žebřík pro instalaci „cílového“ trasparentu, napečené buchty,
apod.). Za spolupráci děkujeme především farnosti a Obci Starý Jičín.
Fotky a kompletní výsledky jsou dostupné na www.beh.kvalitne.cz .

Za organizátory Monika a Jan Dorazilovi
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VYHODNOCENÍ 17. ročníku BĚHU SV. VÁCLAVA
Přehled umístění 1. – 3. místo v jednotlivých kategoriích:
Chlapci do 10 let
1. Demo Adam (0:24:05.5)
2. Matúšů Jiří (0:29:49.3)
3. Janýška Jakub (0:31:06.9)

Dívky do 10 let
1. Vahalíková Tereza (0:30:42.3)
2. Demova Stela (0:33:23.3)
3. Mikešová Monika (0:34:06.9)

Chlapci 10 -13 let
1. Žvak Jiří (0:21:03.6)
2. Zábranský Tomáš (0:23:11.4)
3. Waloszek Vojtěch (0:23:33.5)

Dívky 10-13 let
1. Šimičková Klára (0:28:41.8)
2. Davidová Jana (0:31:13.2)
3. Kremlová Veronika (0:31:16.5)

Chlapci 14 -18 let
1. Zelenka Augustýn (0:19:30.9)
2. Váňa Václav (0:20:13.2)
3. Glogar Jaroslav (0:20:34.5)

Dívky 14-18 let
1. Waloszková Marie (0:22:45.7)
2. Waloszková Marta (0:24:20.1)
3. Glogarová Ludmila (0:27:16.1)

Muži 19-40 let
1. Holec Pavel (0:16:13.4)
2. Fojtů Ondřej (0:18:17.6)
3. Stoszek Václav (0:19:20.5)
Muži 41 a více let
1. Keller Antonín (0:18:43.2)
2. Žvak Lubomír (0:22:31.6)
3. Rosa Stanislav (0:22:41.3)

Ženy 19-40 let
1. Hasalová Magda (0:25:16.8)
2. Kudělková Martina (0:31:01.5)
3. Horáková Alžběta (0:31:53.6)
Ženy 41 a více let
1. Segeťová Věra (0:42:28.8)
2. Škrlová Miluše (0:42:28.8)
3.Furmánková Bronislava (0:42:28.8)

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Starý Jičín a Loučka
Vás srdečně zve na

ŠTĚPÁNSKOU POSLEDNÍ LEČ
v sobotu 26.12.2009 ve 20 hodin v Kulturním domě Starý Jičín
K tanci a poslechu hraje hudba Ladislava Pospěcha
- pasování na myslivce, tombola, diskotéka

TJ SOKOL Starý Jičín – oddíl kopané si Vás dovoluje pozvat na

SPOLEČENSKÝ PLES
v sobotu 30.1.2010 ve 20 hodin
v sále Kulturního domu Starý Jičín
K tanci a poslechu hraje hudba Dušana Pospěcha
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Sociální družstvo Jiřinka Vás srdečně zve na

VÁNOCE U NÁS
Prodejní výstava dekoračních předmětů a výrobků lidové tvořivosti

Starý Jičín – galerie „Rubín“ ( Na městečku u kašny č.p. 2. )

14.11.- 31.12. 2009
Otevřeno: Pondělí,
Středa, čtvrtek, pátek:
Sobota:
Neděle: 8.30 – 10.00,

úterý:
zavřeno
15.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

* Po telefonické dohodě otevřeno i mimo otevírací dobu.*
Info: Manželé Polzerovi 737 752 874, 556 730 199
Jiřina Boková
736 775 704
Více na www.sd-jirinka.unas.cz

Severní Morava – I. B třída sk. „D“ * muži * 2009/2010
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Veřovice
Odry
Starý Jičín
Fryčovice
Kozlovice
Staříč
Petřvald n. M.
Kateřinice
Suchdol
FC Bílovec
Lichnov
Tichá
Příbor
Třebovice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
9
7
6
6
6
6
6
5
6
2
2
2
1

R
2
0
3
4
4
3
3
2
4
1
4
2
1
1

P
1
4
3
3
3
4
4
5
4
6
7
9
10
11

27
39
50
29
28
43
26
38
29
30
17
13
13
14

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
27
23
18
22
29
18
25
21
27
34
45
44
52
24

Body Body pravdy
32
( 14 )
27
(6)
24
(3)
22
(4)
22
(1)
21
(3)
21
(0)
20
(2)
19
( -2 )
19
( -2 )
10
( -8 )
8
( -10 )
7
( -11 )
4
( -17 )

Okresní přebor * dorostenci * 2009/2010
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
Petřvald n.M.
Suchdol n.O.
Mořkov
Studénka
Tichá
Kateřinice
Starý Jičín
Troj.-Bystré
Spálov
Jeseník n.O.
Příbor
Trojanovice I

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
10
9
7
7
7
5
4
4
4
3
1
0

R
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

P
0
2
3
3
4
5
6
6
6
7
9
10

42
45
38
31
39
23
23
27
20
31
15
7

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Body Body pravdy
31
( 13 )
27
(9)
22
(4)
22
(7)
21
(6)
16
(1)
13
( -2 )
13
( -5 )
13
( -2 )
10
( -5 )
4
( -14 )
1
( -17 )

5
11
19
18
26
30
26
33
29
33
58
53

Okresní soutěž sk. „B“ * starší žáci * 2009/2010
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Starý Jičín
Bartošovice
Jeseník n.O.
Spálov
Bernartice n.O.
Bravantice
Pustějov
Hladké Životice

Záp.
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
5
5
4
4
2
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
2
3
3
5
6
7

53
19
15
32
10
11
6
6

:
:
:
:
:
:
:
:

3
16
13
14
16
11
34
45

Body Body pravdy
21
(3)
15
(6)
15
(3)
12
(6)
12
(6)
6
( -9 )
3
( -6 )
0
( -9 )

Rekapitulace turistické sezony 2009 na hradě Starojickém
Milí čtenáři tohoto zpravodaje,
mám dnes možnost už podruhé informovat Vás o dění na Starojickém hradě, který jsem v loňském
roce na jaře převzal do péče a o který se nyní snažím starat ke spokojenosti návštěvníků.
Možná, že si ještě někdo z vás vzpomene na loňský článek, kde jsem informoval, jak proběhla
uplynulá sezona a jaké jsou plány do budoucna.
Letošní rok nám, stejně jako všem obyvatelům Starého Jičína a přilehlých obcí počasí ukázalo, že
něco jiného jsou plány a něco jiného možnosti. Přestože nám letos nepřálo a téměř celý červen a kus
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července k nám moc návštěvníků nezavítalo, povedlo se nám pro hrad a jeho obdivovatele uspořádat
několik zajímavých akcí a kulturních vystoupení.
Každopádně z mého pohledu nejzdařilejší, byla společná akce hradní osádky a členů hnutí
Brontosaurus na začátku podzimu. Po dohodě s obecním úřadem ve Starém Jičíně a se zástupcem
památkového ústavu byla touto akcí zahájena likvidace nežádoucích porostů, které hrad hyzdí a
znemožňují návštěvníkům prohlídnout si všechna zákoutí zříceniny. Přes nepřízeň počasí, neboť o
tomto víkendu vydatně pršelo a překvapivě i sněžilo, povedlo se nám společně zlikvidovat velkou
část nežádoucích porostů. Skupina lidí z hnutí Brontosaurus nám přislíbila, že v jarních měsících
nám znovu přijedou pomoci, abychom měli hrad pro letní sezonu hezky uklizen.
Ještě jednou díky všem, kteří byli ochotni zcela zdarma přiložit ruku k dílu.
Přesto, že jsme museli díky špatnému počasí mnoho kulturních akcí zrušit, několik se nám jich
povedlo zrealizovat ke spokojenosti všech. Jednou z nich byl úspěšný recitál Vlasty Redla, další
hezkou a povedenou akcí bylo vypuštění sovy pálené do volné přírody, nebo netradiční večerní
prohlídka zříceniny za doprovodu strašidel.
Překrásnou akcí uspořádanou ve spolupráci se Základní a mateřskou školou speciální v Novém
Jičíně byla vernisáž obrazů a obrázků vytvořených dětmi tuto školu navštěvujících.
Pro nejmenší návštěvníky hradu jsme pořídili skákací gumový hrad, který je pro děti za hezkého
počasí k dispozici.
Pro nadcházející rok máme samozřejmě rozpracován plán kulturních akcí, ale zatím jednáme
s účinkujícími. Kulturní program bychom měli mít připraven do konce února, takže v dalším vydání
zpravodaje jej pravděpodobně naleznete. Chtěli bychom návštěvníkům nabídnout ještě více
koncertů a kulturních vystoupení.
Rádi bychom též splnili požadavek návštěvníků, kteří k nám zavítali v období loňských vánočních
svátků a na Silvestra a znovu bychom chtěli mít v období vánočních svátků a hlavně na Silvestra pro
návštěvníky otevřeno, pokud nám to počasí dovolí.
Všechny důležité informace o dění a otevírací době naleznete na našich webových stránkách
www.hradstaryjicin.cz a samozřejmě na veřejných plakátových plochách.
Věřím, že v nadcházejícím roce 2010 nám, ale i vám všem bude počasí více nakloněno a že si
najdete chvilku volna a hrad, který je překrásnou památkou a dominantou Starého Jičína rádi
navštívíte ať už za některou z kulturních akcí, nebo si jen tak uděláte hezkou a romantickou
procházku zakončenou překrásným výhledem do dalekého okolí.
Arnošt Pokorný
kastelán

MĚŘENÍ TERMOVIZÍ
Úniky tepla, tepel. izolace a netěsnosti ve všech typech objektů
(rod. domy, panelové domy, hotely, průmyslové objekty ap.)
Měření el. instalace v jednotlivých bytech panelových domů jako prevence proti případnému
zahoření, vzniku požáru a následnému ohrožení obyvatel v celém panelovém domě
V elektrotechnice, energetice, strojírenství, topenářství a všude tam, kde je potřebná a žádoucí
tepelná diagnostika součástí
podrobnosti na: www.mereni-termovizi.cz mobil 777 229 779
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Provádíme veškeré stavební a úklidové práce
 Čištění koberců, sedacích souprav
 Malířské práce
 Úklidové práce ve firmách, společných
prostorách, domech a bytech

Tel: 737 722 937,
www.pro-clean.cz

***********************************
 Zateplení budov
 Základové desky
 Hrubé stavby
 Možnost domu na klíč
 Rekonstrukce
 Rekonstrukce koupelen a byt. jader

Tel: 608 750 308
www.stavbygregor.cz
4 stavební pozemky o výměře 1126 m2, 1152 m2, 1182 m2, 1183 m2,
určené k výstavbě RD ve Starojické Lhotě u Starého Jičína,
rovina, IS-el.,voda, plyn, kanalizace u pozemku - realizace léto 2010.
Klidné místo, krásný výhled. Cena 330 Kč/m2.
Tel. 774 356 653, e-mail: info@monty-reality.cz

Prodáme pozemek mezi Starým Jičínem a Starojickou Lhotou u cesty
p.č. 526/40 za 50,- Kč /m2, 6846 m2 – vhodný pro zahradu nebo les.
tel: 608 511 600.
PŘIPRAVUJETE SVATBU, OSLAVU ŽIVOTNÍHO JUBILEA?
NABÍZÍM VE VÝBORNÉ KVALITĚ NATOČENÍ AKCE NA VIDEO
+ speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a
pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou
kvalitu Vaší akce za dostupnou cenu. Akci osobně
realizuje Dr. Vítězslav Černoch (Mořkov). Včasná
rezervace je nutná. tel: 728 362 757
27

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :

provozní
doba

úřední
hodiny

po

645 – 1700

730 – 1630

út

645 – 1500

730 – 1430

st

645 – 1700

730 – 1630

čt

645 – 1500

pá

645 - 1330

730 – 1430
neúřední
den

www.stary-jicin.cz
 ústředna: 556 752 581 ………podatelna@stary-jicin.cz
fax: 556 752 551
 HSO odbor: 556 785 155 ……… stecova@stary-jicin.cz
sustkova@stary-jicin.cz
 účtárna:
556 785 151……... saganova@stary-jicin.cz
ulrychova@stary-jicin.cz
 matrika:
556 785 152.......... hruskova@stary-jicin.cz
 technické služby: 556 785 153 .... vahala@stary-jicin.cz
sochova@stary-jicin.cz
 starosta - Ing. Rudolf Hrnčíř 556 785 154, 602 765 290
…..hrncir@stary-jicin.cz
 1. místostarosta - Leoš Zdražil:
777 790 665
 2. místostarosta - Ing. Tomáš Kovařčík: 602 787 240
 informační centrum: 556 785 159……ic@stary-jicin.cz

polední přestávka:
11:45 – 12:30
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 556 752 583
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 …..podatelna@stary-jicin.cz
 Hasiči Starý Jičín - velitel Radim Sudolský, DiS.
775 920 150.............radim.sudolsky@seznam.cz
 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
724 471 761 .......... hradstaryjicin@email.cz

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: +420 556 752 571

 Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867…. vahala@stary-jicin.cz

Poplatek
oplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji činí:
(při opakované inzerci je sleva) včetně 19 % DPH:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

1

150,- Kč
/8 strany a menší

Blahopřání k významným jubileím a poděkování zveřejníme zdarma.
STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN
Vydavatel: Obec Starý Jičín v prosinci 2009, Redakce a inzerce: Informační centrum Starý Jičín,
tel.:+420 556 785 159, e-mail: ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev.číslo: MK ČR E 12221,
Náklad:1050 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních částech obce,
Zpracovala: Jitka Indráková, Ročník: IX., Číslo IV.,Tisk: Tiskárna Kontext, spol. s r.o., Nový Jičín,
Uzávěrka příštího čísla: 22.02.2010 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy
vyjadřovat názor vydavatele.
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