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Vážení spoluobčané,
bezmála všichni jsme se domnívali, že naši obec rozkládající se na kopečku může
postihnout cokoliv, ale „velká voda“ určitě ne. Matka příroda nám však 24. června tohoto
roku ukázala, že umí udělat něco, co celá pokolení nepamatují, na co nebyl nikdo
připraven. A tak i naši obec zasáhla blesková povodeň. Část obce byla zasažena vodou
vybřeženou z koryta vodních toků, zbytek obce se potýkal s obrovským množstvím vody
stékající ze svahů, voda po cestě nabírala na rychlosti a síle a během dvou hodin řádění
dokázala napáchat opravdu velké škody.
Z celkového počtu 850 domů v naší obci bylo zatopeno 332 domů, z tohoto jich bylo 46
zasaženo také v obytné části. Naštěstí se nemusel žádný objekt zdemolovat a co je
nejdůležitější, nebyly ztráty na lidských životech. Škody na obecním majetku dosáhly až do
výše 11.530.000,-Kč, škody na majetku fyzických osob byly předběžně vyčísleny na
4.105.000,- Kč. Byly poškozeny komunikace, kanalizace, čističky odpadních vod,
sportoviště, veřejná prostranství, mostky, zaneseny byly vodní nádrže, koryta toků.
Ze všech medií jsme byli o ničivé povodni informováni a víte, že jiné obce dopadly
mnohem hůře. Bezprostředně po povodni drnčely telefony s nabídkou věcné pomoci,
občané obce ale i zcela cizí lidé chodili a nabízeli pomoc našim i sousedním obcím.
Na účet obce bylo vybráno od občanů 17.400,- Kč, příspěvek ve výši 50 000,- Kč na
odstranění škod po povodni obdržela obec od společnosti ASOMPO – Životice.
Také řada našich občanů má nemilou osobní zkušenost s touto velkou vodou, co
zaplavená domácnost, to nezapomenutelný osobní příběh.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří jakoukoliv pomocí přispěli k odstranění
následků červnové povodně (finanční dar, věcný dar nebo osobní pomoc).
A zvláště bych chtěl poděkovat všem jednotkám Sborů dobrovolných hasičů Starojicka
(JSDH Starý Jičín – Vlčnov, Jičina, Janovice, Starojická Lhota, Palačov a Dub). Bez jejich
pomoci by se obec neobešla a věřím, že tak to dnes cítí i většina občanů, kterým hasiči ve
dne i noci obětavě a nezištně pomáhali.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Výpis z USNESENÍ 16 . zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 24. 6. 2009
16/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 16. zasedání ZO dne 24.6.2009
16/2 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti
Rady obce za období od 13.5. 2009 do 17.6. 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
16/3 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad, který obsahuje:
-

roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2008
roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2008
roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2008
roční hospodaření příspěvková org. – Zákl. škola Starý Jičín za rok 2008, včetně
fondů a vedlejší hospodářské činnosti
roční hospodaření příspěvková org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2008, včetně
fondů
finanční vypořádání za rok 2008
výkaz o hospodaření za rok 2008 – audit

Závěrečný účet obce je přílohou k tomuto usnesení. Zastupitelstvo obce v souladu s § 17 zák.
č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlasí s celoročním
hospodařením obce - bez výhrad.
16/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 3.změnu rozpočtu Obce
Starý Jičín na rok 2009
16/5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plnění výnosů a čerpání nákladů k 5/2009 u HČ
obce Starý Jičín
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření na 4. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na
rok 2009
Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části s tím, že po změně bude
rozpočet v příjmové části
45 000 000,-Kč
a ve výdajové části
45 000 000,-Kč
16/6 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č.1111/09/LCD na úvěrovou částku ve
výši 20.000.000,-Kč od České spořitelny a.s. Nový Jičín
16/7 Zastupitelstvo obce deleguje pravomoc na radu obce provést rozpočtové opatření
v souvislosti s přijetím úvěru ve výši 20.000.000,-Kč od České spořitelny a.s. Nový Jičín.
16/8 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Rudolfa Hrnčíře podpisem smlouvy o
úvěru č.1111/09/LCD na úvěrovou částku ve výši 20.000.000,-Kč
16/9 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření za
rok 2008 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2008 se závěrem:
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Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly dle §10
odst.3. písm.a) zjištěny chyby a nedostatky. V rámci provedeného přezkoumání
nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce.
Obec je povinna podle §13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb. přijmout opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem
obce.
16/10 Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem /viz. příloha/
a stanoví, že nedostatky a chyby budou odstraněny ihned. Nadále se tyto nedostatky nebudou
opakovat.

VÝPIS Z MAJETKOPRÁVNÍCH ZÁMĚRŮ OBCE
ZO po projednání schvaluje tyto uvedené majetkoprávní záměry:
16/11 Odkoupení od Římskokatolické farnosti Starý Jičín části pozemku p.č. st. 76 označenou
v GP č. 328-81/2009 jako p.č. 872 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 188 m2 za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. P7/2009).
16/12
Prodej nemovitosti v k.ú. Starý Jičín - budovy č.p. 83 na pozemku p.č. 344/1
(ARENDA) a pozemek pod budovou p.č. 344/1 o výměře 775 m2, tak, jak byl zaměřen
GP č. 271-36/2009 společnosti RDJV STAV s.r.o. se sídlem Opava- Kateřinky.
Nemovitosti mají omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním (majetkoprávní záměr
č. P3b/2009).
16/13 Odkoupení od fyzických osob pozemků v k.ú. Starojická Lhota p.č. 42/2 o výměře
215m2, p.č. 868 o výměře 25 m2, p.č. 17/7 o výměře 187m2 a p.č. 17/6 o výměře
129 m2 za cenu stanovenou dohodou, náklady řízení hradí obec. Jedná se o pozemky pod
místní komunikací tak, jak byly zaměřeny podle skutečného stavu užívání geometrickým plánem č.
315-118/2008 (majetkoprávní záměr č. P10/2009).
16/14 V k.ú. Starojická Lhota odkoupení části pozemku p.č. st.51, označeného v GP
č. 327-9/2009 jako p.č. 870 – ost. plocha ost. komunikace o výměře 168 m2 za cenu
stanovenou dohodu, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. P12/2009).
16/15 V k.ú. Starojická Lhota majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání
místní komunikace tak, jak bylo zaměřeno GP č. 325-7/2009 takto:
• z vlastnictví fyzických osob (LV 247 a LV 402) budou na obec převedeny pozemky
p.č. 775/7 o výměře 263 m2 a p.č. 871 o výměře 8m2
• z vlastnictví obce budou na Ing. Miroslava Šustka převedeny pozemky
• p.č. 57/3 – o výměře 124m2, p.č. 775/9 o výměře 119 m2
a p.č. 775/10 o výměře 52 m2
Finanční vyrovnání je stanoveno dohodou, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č.
P13/2009).
16/16 Směnu pozemků v k.ú. Heřmanice u Polomi podle skutečného stavu užívání,
tak, jak byla situace zaměřena GP č. 172-72/2009 takto:
Pavel a Blanka Waclavovi převedou na Obec Starý Jičín
• pozemek p.č. 42/5 o výměře 132 m2
• pozemek p č. 46/3 o výměře 21 m2
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Obec Starý Jičín převede na Pavla a Blanku Waclavovy
• pozemek p.č. 53/2 o výměře 80 m2
• pozemek p.č. 47/5 – o výměře 267 m2
• pozemek p.č. 47/6 – o výměře 15 m2
Do doby zrušení zástavního práva na pozemky z LV č.128 bude směna řešena smlouvou o
budoucí směnné smlouvě, pro zápis GP dojde k převodu pozemku p.č.53/2 – ostatní plocha o
výměře 80m2 do SJM Waclavových kupní smlouvou, náklady na zpracování GP budou děleny ½,
náklady u katastrálního úřadu hradí kupující (majetkoprávní záměr č. P11/2009).
16/17
Snížení kupní ceny za prodej 3 ks chatek Javorina na pozemcích p.č. 644, 654 a 646
v k.ú. Bludovice u Nového Jičína z důvodu odpojení přívodu el. energie VOP Bludovice a nutnosti
vybudování trafostanice pro zajištění přívodu el. energie k převáděným objektům. Doplnění
usnesení ZO ze dne 25.04.2007 (majetkoprávní záměr č. 3/2007)

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
16/18

Zastupitelstvo obce Starý Jičín

bere na vědomí

podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Miroslava Vítka spolu s paní
Miroslavou Vítkovou, bytem Bezručova 41, Nový Jičín.
16/19 Zastupitelstvo Starý Jičín n e s o u h l a s í
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na
§ 44 písm. d) stavebního zákona s pořízením změny Územního plánu pro Obec Starý Jičín.
16/20 Zastupitelstvo Starý Jičín o d k l á d á
podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Miroslava Vítka a paní Miroslavy
Vítkové, bytem Bezručova 41, Nový Jičín v souvislosti s předložením zprávy o uplatňování
územního plánu v uplynulém období pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona nejpozději
do 4 let po vydání územního plánu) cca v lednu 2012.
16/21 Zastupitelstvo obce p o t v r z u j e, že:
I.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a je seznámeno se Strategickým plánem
Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. na období
2008 – 2013, dne 24.6.2009

II.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce Starý Jičín do území působnosti
Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s, dne 24.6.2009

III. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Ing. Rudolfa Hrnčíře jako člena
Místní akční skupiny Kelečsko – Lešensko – Starojicko k zastupování obce
Starý Jičín při jednáních v MASKLS
16/22
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) veškerého předkupního práva vyplývajícího z Opatření
obecné povahy č.j. 1480/08/HSO Územního plánu obce pro Obec Starý Jičín na pozemek:
parc. č. 124/2 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína ( vlastník Jan Kudláč, Irena Kudláčová)
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16/23
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:
parc. č. 439/4 a 439/12 v k.ú. Starojická Lhota ( vlastník Valentin a Danuše Poláchovi )

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
1. místostarosta

Starý Jičín, 24.6.2009

DOSUD ZÍSKANÉ DOTACE NA ROK 2009
název akce

Splašková kanalizace a čerpací
stanice obce Starý Jičín - Jičina
Oprava kaple Jičina
Statické zajištění hradní zdi "F"
Bezdrátový rozhlas pro obec
Starý Jičín
Rekonstrukce MŠ Starojická
Lhota
Obnova lesních porostů
Výsadba nelesní zeleně - aleje
Odstraňování povodňových škod
Kontaktní místo CzechPoint
Volby do Evropského parlamentu
Veřejně prospěšné práce

poskytnuto
od

MZ ČR
MSK ČR
MMR ČR
MK ČR

20 254 000,00
4 500 800,00
400 000,00
450 000,00

45%

MV ČR
MF ČR
MSK ČR
MŽP ČR
MSK ČR
EU
MSK ČR
SR
EU

Dotace celkem
Použité zkratky:
MSK ČR - Moravskoslezský kraj
MZ ČR - Ministerstvo
zemědělství
MK ČR - Ministerstvo kultury
MMR ČR - Ministerstvo pro
místní rozvoj

dotace v Kč

%
z
celkových
nákladů
akce

říjen r. 2009

70%

prosinec r. 2009

181 000,00

50%

4 000 000,00

80%

prosinec r. 2009
rekonstrukce
bude zahájena
jen v případě
přijetí dotace

111 700,00
122 500,00
350 000,00
58 259,00
165 040,00
19 440,00
110 160,00
30 722 899,00

100%

ukončeno

100%

listopad r. 2009

100%

prosinec r. 2009

85%

říjen r. 2009

100%

ukončeno

SR - Státní rozpočet
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prosinec r. 2009

10%
67%

MF ČR - Ministerstvo financí
MV ČR - Ministerstvo vnitra
MŽP ČR - Ministerstvo životního
prostředí
EU - Evropská unie

Petra Saganová, 19.8.2009

termín
dokončení

15%
85%

listopad r. 2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období září až listopad 2009 dožijí významného životního jubilea,
přejeme pevné zdraví, hodně pohody a radost z každého prožitého dne.
Za Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
Františka HRACHOVCOVÁ z Janovic
Václav DAVID z Palačova
Božena DAVIDOVÁ z Petřkovic
Bohumila KREMLOVÁ ze Starojické Lhoty
František KRUTÍLEK z Janovic
Terezia JUŘÍČKOVÁ z Petřkovic

Václav ORLITA z Vlčnova
Miloslav GÓRNY z Dubu
Václavka BEZDĚKOVÁ z Petřkovic
Milada ROSOVÁ ze Starého Jičína
Bedřiška VYŠKOVSKÁ ze Starého Jičína
Josef SEGEŤA z Vlčnova

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).

Blahopřání
Dne 21. srpna 2009 tomu bylo již 80 let, co se narodil pan Václav Páter z Janovic.
My bychom mu chtěli touto cestou popřát mnoho zdraví a radosti do dalších let a
poděkovat za jeho celoživotní starost o svou velkou rodinu.
S láskou 3 děti, 9 vnoučat, 9 pravnoučat a ostatní členové rodiny.

Ztráty a nálezy
Upozorňujeme občany, že matrika Obecního úřadu Starý Jičín vede evidenci ztrát a nálezů.
Seznam evidovaných věcí najdete na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín a také na našem webu
www.stary-jicin.cz . O nalezené věci se můžete přihlásit u p. Hruškové. Je možné se informovat i
telefonicky na tel. čísle 556 785 152.

Vyhodnocení fotografické soutěže
V minulém vydání Starojického zpravodaje byla vyhlášena fotografická soutěž „O nejkrásnější
zákoutí obce.“
Obdrželi jsme 24 soutěžních fotografií v kategorii soutěžících nad 18 let. Komise složená
z pracovníků Obce Starý Jičín vyhodnotila snímky následovně:
Nejvíce bodů získala panoramatická fotografie pana Vlastimila Kremla z Janovic, hned po ní se
líbil jarní snímek paní Jarmily Novákové z Vlčnova, na který zachytila rozkvetlé stromy, pasoucí se
ovečky a Starojický hrad v pozadí. A třetí místo získala louka odkvetlých pampelišek při západu
slunce od paní Veroniky Váchové ze Starého Jičína.
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Děkujeme všem soutěžícím za účast a ochotu podělit se o zachycená zákoutí obce s širší
veřejností. Výherce budeme kontaktovat v měsíci září. Vítězné i ostatní pěkné fotografie si občané
budou moci prohlédnout na výstavě zahrádkářů Starojicka a také v prostorách obecního úřadu.

Prosba
Milí občané, rádi bychom Vás, kteří máte nafoceny snímky z letošních záplav, poprosili, abyste
nám je poskytli pro vystavení v prostorách radnice a především jako přílohu do obecní kroniky.
Fotografie v elektronické podobě můžete zaslat emailem na ic@stary-jicin.cz .
J.I.

Okénko lékaře - lékař informuje, radí
Milí pacienti,
prázdniny se chýlí pozvolna ke svému konci a většina z vás má svou letní dovolenou již za sebou. I
přesto se ve svém příspěvku zaměřím na zdravotní komplikace, které se sice nejčastěji vyskytují
během letních měsíců, ale nevyhýbají se nám celý rok.
O průjmu mluvíme tehdy, dochází-li k častému vyprazdňování řídké stolice více než 3x denně.
Doprovodné příznaky průjmu mohou být nevolnost, zvracení, horečka, křeče v břiše, bolesti břicha,
nutkání na stolici, příměs hlenu a krve ve stolici. Příznaky závisí na původci. Těmito mohou být
viry, bakterie nebo paraziti. Vyvolávají obvykle akutní průjem, který potrvá několik dní a jehož
příznaky se dají utlumit. Pokud se vám to ale nepovede a průjem trvá déle než tři dny, měli byste
se obrátit na lékaře. Průjem je nebezpečný, vede k dehydrataci organismu. Musíte tedy myslet na
to, že při průjmových onemocněních je nutno pít a pít, abyste ztracené tekutiny zase doplnili.
Vhodný je neslazený hořký čaj či čaj oslazený Glukopurem, méně vhodné jsou minerální vody s
bublinkami. K zavodnění organismu je možné pořídit si v lékárně namíchané roztoky v sáčku.
Zavodňovací roztok si ale můžete připravit i sami, stačí smíchat litr převařené vody, osm čajových
lžiček cukru a jednu lžičku soli. Tekutiny k hydrataci popíjet zpočátku často a po lžičkách, chlazené.
Z volně prodejných léků doporučuji nasadit léky na desinfekci střev - Endiaron 3x1 tbl po dobu 710 dní, Carbosorb nebo Carbotox 2-3 tablety 3-4x denně po dobu průjmu nebo Enterol 1-2
tobolky 1-2x denně. Vhodným prostředkem je i Imodium, kdy se u akutního průjmu podávají 2
tablety a pak po každé další stolici po jedné tabletě. Výborný je lék s názvem Smecta, který by
neměl chybět v lékárničce. Je to sáček rozpustný ve vodě, který se u potíží medikuje 3x denně. Ke
zlepšení by mělo dojít do dvou až tří dnů. Pokud se stav nezlepší, nutno kontaktovat lékaře.
Nezapomeňte ale při zažívacích potížích na další základní opatření, jakou je úprava jídelníčku, tedy
dieta. Zpočátku to jsou jen staré rohlíky a suchary, pak můžete přidat uvařenou mrkev s rýží,
kterou klidně můžete i osolit, stejně jako brambory. Doporučuji i banány, jemně nastrouhané
jablko i mrkev. Naprosto nevhodné jsou potraviny smažené a mastné.
V exotických zemích používejte jen vodu balenou /a to i na čištění zubů/. Pozor na ledové
kostky!! - jsou z vody z kohoutku, ledu se tedy vyhýbejte. Jezte ovoce, které se dá oloupat.
Nepodceňujte v těchto případech prevenci, jedna malá starojická se určitě u mnoha z vás
osvědčila a já nejsem proti.
Připomínám, že stále očkujeme proti žloutence typu A i B, klíšťové encefalitidě, karcinomu
děložního čípku, pneumokoku, chřipce.
Přijímáme a vítáme nové pacienty. Pro každého je zde možnost telefonicky či cestou internetu se
objednat na vyšetření ke zkrácení čekací doby - tel: 556 752 582. internetová adresa:
www.doktor-staryjicin.cz .
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MUDr. Iveta Havlíková

HODY, POUTĚ a SLAVNOSTI VE FARNOSTI STARÝ JIČÍN
Farníci a občané Starého Jičína a všech obcí, kteří čtou náš zpravodaj, se někdy setkávají
s termíny, které by bylo třeba blíže objasnit. Církevní výrazy jistě nejsou všem zcela známy, a proto
je chci čtenářům přiblížit.
Specifikum naší farnosti je, že každý kostel a kaple slaví výročí svého posvěcení a také se
připomínají světci a patroni, kterým jsou domy Boží zasvěceny. Patronem Starého Jičína je svatý
Václav, jehož oslava je vždy spojena se svátkem celé obce. Poutní a hodové období začíná vždy
první neděli v měsíci srpnu, kdy se shromažďujeme u Oční studánky ve Svinci a letos to bylo 9.8.
Následuje slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která je slavena zvláště v Petřkovicích u krásné,
znovu opravené Lurdské Panny Marie. To bylo v neděli 16. srpna. Další neděle bude slavit Hodovou
mši svatou společně s oslavou místních hasičů Starojická Lhota, kostel je zasvěcen Panně Marii
Královně. Poté následují Janovice 6.9., kaple je zasvěcena Andělům strážným. Dále se věřící setkají
u malé kapličky v Kojetíně v neděli 13. září. A nyní pozor, dochází k jediné změně. Protože
Českou republiku navštíví Svatý otec Benedikt XVI., proběhnou oslavy svatého Václava
v předstihu a to již v neděli 2O. září. Bude konán průvod obcí, bývá to slavné a krásné tím, že svatý
Václav je živě zpřítomněn, jak projíždí obcí na koni a je také pěkný doprovodný program. Chtěl
bych se také zmínit o specialitě naší farnosti, kterou je Svatováclavský běh, kterého se účastní přes
1OO závodníků. Koná se v sobotu 19.9. V neděli 27.9. se tisíce poutníků setká se Svatým otcem
v Brně.
Po Starém Jičíně v říjnu nejprve slaví Loučka a to v neděli 4.1O. Kaple je zasvěcena sv. Anežce
české. Třetí neděli v měsíci, letos tedy 18. října, slaví Hůrka, kde je kaple svaté Anny. Známé
Vlčnovské hody se budou slavit v neděli 25.1O., malinká kaplička je zasvěcena Neposkvrněnému
početí Panny Marie. V ten den slaví Hody také filiální farnost v Bernarticích nad Odrou. Závěr
roku patří nejprve Petřkovicím, kde je již zmíněná kaple zasvěcena Panně Marii, kde oslavíme
výročí posvěcení kaple v neděli 8. listopadu. O týden později se setkají věřící Jičiny, aby oslavili
svatého Martina spolu s výročím posvěcení kaple. A hodové období uzavírá Palačov, kde je kaple
zasvěcena Panně Marii, Prostřednici všech milostí. Slavnost se bude konat v neděli 22.listopadu
spolu s oslavami Ježíše Krista Krále, které uzavírají starý církevní rok.Zmíněné oslavy mají
samozřejmě základ v nedělích, ale jsou slaveny ještě pondělní mše svaté, které jsou obětovány za
děti a mládež. Chtěl bych doporučit krásnou publikaci Ing. Františka Odehnala: Poutní místa
v České republice a těšit se, že se bude naplňovat krásná Biblická myšlenka. „DO DOMU
HOSPODINOVA S RADOSTÍ PŮJDEME.“ K tomu vám všem chci rád požehnat.
Váš farář P. Petr Dokládal

Klub důchodců Starojicka informuje
Klub důchodců Starojicka vstoupil letošním rokem do 5. roku své činnosti.
V lednu proběhla výroční schůze se zhodnocením činností uplynulého roku a plánem na letošní rok.
Schůzi obohatilo promítání a návrh spolupráce se základní školou. V rámci výroční schůze se
provedla presence členů a stav členů k 21.1.2009 je 106. V lednu byl uskutečněn zájezd do divadla
v Ostravě na „Veselou vdovu“.
V únoru se uskutečnilo posezení u živé hudby p. Wágnera v country stylu a s ukázkami country
tanců taneční skupiny z Bernartic.
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V březnu byl uskutečněn druhý zájezd do divadla v Ostravě na„Podskaláka“. Ke Dni matek byla
v kinosále provedena výstava fotek z dob minulých a svatebních fotek členů klubu. V březnu se
členové klubu úspěšně 2 odpoledne učili dělat ozdoby z korálků.
V dubnu proběhlo další posezení u živé hudby v klubovně hasičů. Pak to byla v kinosále přednáška
MUDr. Norského a procházka k Oční studánce. V květnu si členové zajeli prohlédnout rozkvetlou
zahradu u zámku v Lešné. V kulturním domě proběhl program ke Dni matek „Písničky naší
babičky“, který návštěvníci zakončili zpěvem u harmoniky. Závěr měsíce patřil smažení vajec, které
proběhlo v Janovicích. Počasí nepřálo, tak proběhlo s velkým úspěchem v klubovně hasičů. Členové
si zamlsali a dobře se pobavili. Atmosféra byla úspěšně zachycena na fotky, které proběhly i tiskem
novin. Červen byl již ve znamení letního počasí a tak proběhla procházka okolo hradu s opékáním.
Proběhlo také posezení na náměstí před pizzerií při poslechu veřejné zkoušky dechovky
„Starojičané“.
Závěr 24.6.09 byl v klubovně, kde se členové scházeli vždy ve středu od 14.00 do 18.00 hod.
(mimo výše uvedené akce) a mohli si prohlédnout fotky na počítači ze všech minulých a velmi
úspěšných akcí.
Další pokračování činnosti KD proběhne od září.
.…. První posezení v klubovně bude 2.9.09 od 13.00 hod. pro všechny členy výboru – budeme
plánovat a připravovat akce pro další období.
……Ve středu 9.9.2009 proběhne procházka k Oční studánce. Odchod z náměstí ve 14.00 hod.,
nebo přímo sraz u Oční studánky – za nepříznivého počasí o týden později.
……7.10.2009 bude hodové posezení u živé hudby v klubovně hasičů ve Vlčnově.
……9.12.2009 – posezení u živé hudby v klubovně hasičů ve Vlčnově - možná nás navštíví i
Mikuláš.
Dále v listopadu bude přednáška Dr. Hromádky „O Číně“.
Dle zájmu může proběhnout kurs tvoření keramiky, nebo je možno se zúčastnit kursů, které budou
pořádat pro občany v základní škole.
V neuvedených dnech, pokud nedoplníme plán akcí, je posezení v klubovně od 14.00 hod.
O akcích Vás budeme informovat v naší skříňce a na plakátech.
Starý Jičín 8/09 - Segeťová

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. Nový Jičín nabízí občanům nad 50 let z Nového Jičína a
okolí studium ve vzdělávacím programu
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Jedná se o dvouleté zájmové studium určené starším občanům především se středoškolským
vzděláním.
Studium probíhá jedenkrát za 14 dní od 15.00 do 18.00 hodin v prostorách střední školy EDUCA
v Novém Jičíně.
Roční poplatek činí 2 500,- Kč. Zahájení studia v říjnu 2009.
Náplň studia: Základy práce na PC I., Evropská unie, Dějiny Novojičínska, Dialog s počítačem,
Dějiny umění, Základy práce na PC II., Základy práva, Zdravý životní styl
Absolventům studia bude vydáno Osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání „Univerzita III. Věku“
Kontakt na střední školu EDUCA, s.r.o., Bohuslava Martinů 4, 741 01 Nový Jičín:
tel. 556 730 335 – Bc. Ivana Šimková
e-mail: simkova.vsp@centrum.cz
Přihlášky jsou k dispozici v Informačním centru Starý Jičín.
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Varování občanům
Rádi bychom varovali občany před ukvapeným uzavíráním rychlých půjček a úvěrů.
Jejich poskytovatelé často nešetří slovy chvály o jejich výhodnosti.
Při neplnění závazků vůči společnostem poskytujícím finanční produkty
pak hrozí exekuce a trestní stíhání.
Odkaz na článek k uvedenému tématu je na našem webu www.stary-jicin.cz v sekci AKTUALITY.
Na stránkách POLICIE ČR najdete také informace o sociálních pracovnících společnosti
Člověk v tísni.
Policisté obvodního oddělení PČR Nový Jičín disponují seznamy pracovníků společnosti Člověk
v tísni v terénu.
V případě nedorozumění je můžete kontaktovat na tel čísle 974 735 651.

Poradna při finanční tísni
-

poskytuje dluhové poradenství
služby poskytuje fyzickým osobám (nepodnikatelům), které se dostaly do finanční tísně
v důsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvěru, půjčce, leasingu
apod.)
PORADNA POSKYTUJE BEZPLATNĚ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
• rady, jak postupovat v případě hrozící platební neschopnosti
• rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost již nastala
• konzultace k oddlužení podle insolventního zákona
• pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot)
• konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení
SLUŽBY PORADNY JSOU POSKYTOVÁNY:
• bezplatně, diskrétně, nezávisle, nestranně
KONTAKT:
Poradna při finanční tísni, o.p.s., Vítkovická 1 (budova ÚAN), 702 00 Moravská Ostrava
Bezplatná zelená linka: 800 722 722
Tel.: 595 532 740
Fax: 596 656 555
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
Poradna neposkytuje žádné finanční produkty ani konkrétní informace o nich, ani služby
podléhající zákonu č. 85/1996 Sb. o advokacii a nezastupuje klienty v řízení před soudy.

Volby v naší obci
Ve dnech 9. října a 10. října 2009 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 5. – 6.6.2009, se v obci Starý Jičín a
jejích částech zúčastnilo 36,33 % občanů. Nejvíce hlasů v těchto volbách získala Občanská
demokratická strana.
Kompletní výsledky voleb najdete na webu volby.cz .
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Datové schránky
Od 1.7.2009 byly zřízeny datové schránky právnickým osobám, úřadům a institucím. Jejich
používání je povinné , výjimku mají prozatím pouze advokáti a daňoví poradci.
Správcem systému je Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta, s.p.
Pokud jste fyzická osoba, i vy máte po 1.7.2009 nárok na svoji datovou schránku. Stačí poslat
žádost na Ministerstvo vnitra nebo se obrátit na Českou poštu, úřady a další místa se službou
Czech POINT a do tří dnů bude zřízena.
Možnosti datové schránky:
- zajistí komunikaci s veřejnou správou
- nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě (možnost posílat a přijímat
úřední dokumenty v elektronické podobě)
- elektronická komunikace (rychlá a levná)
- zpráva je vždy doručena, žádná informace se neztratí (jedná se o vkládání
dokumentů do datových schránek)
- zaručuje bezpečnost, nikdo nebude číst vaše podání
- do vaší datové schránky se dostanete kdykoli a odkudkoli
- doporučenou poštu si vyzvednete rychle a pohodlně
- datová zpráva se pohybuje „uvnitř“ systému, směrem „ven jde pouze vyrozumění o
doručení
Institut doručené zásilky
Každá zpráva bude vložena do datové schránky, a pokud nebude do 10 dnů vyzvednuta, je
považována za VYZVEDNUTOU.
Datová schránka zrychlí komunikaci veřejné správy s ostatními subjekty ve věcech úředních,
přičemž zefektivní její výkon v řadě řízení.
Více informací získáte na www.datoveschranky.info, bezplatné infolince 270 005 200, na
www.ceskaposta.cz nebo www.mvcr.cz .

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
SVOZ

VELKOOBJEMOVÉHO

a NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

Svoz slouží k odevzdání normálního množství domácího odpadu a proběhne v sobotu
21.11.2009 podle časového harmonogramu, kdy na URČENÉ MÍSTO a v URČENOU DOBU
PŘIJEDE ŠROTOVACÍ VŮZ a ten veškerý velkoobjemový odpad sešrotuje. Nebezpečný
odpad bude sesbírán spolu s velkoobjemovým! Upozorňujeme, že svoz je určen pouze
pro odběr z domácností, nikoli od organizací a firem.
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VELKOOBJEMOVÝ

O D P A D : koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla,

skříně, sedačky, letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky, lavory,
květináče), WC mísy, umyvadla, keramika.
NEBEZPEČNÝ
O D P A D : televizory, lednice, zářivky, autobaterie, pneumatiky,
barvy, oleje, pračky, obrazovky, monitory, rádia, sporáky, olejové filtry, pesticidy, herbicidy !!!
Pro drobný odpad typu mobilní telefony, kalkulačky, malá rádia, hračky na dálkové ovládání,
počítačové myši, klávesnice atd. je v budově Obecního úřadu Starý Jičín umístěn E-BOX firmy
Asekol.
Dále upozorňujeme občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si vybrali
nejvhodnější místo k odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu!

obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
21.11.2009

obec

u hospody

8:00 - 8:20

u školy

8:20 - 8:40

křižovatka
Polouvsí

8:45 - 9:15

u tenisových kurtů

9:20 - 9:50

u obchodu

9:50 - 10:30

Heřmanice

Starojická
Lhota

termín :
SOBOTA
21.11.2009

2. AUTO

1. AUTO

Dub

stanoviště

Starý
Jičín

Starý
Jičín

dolní Žlabec

8:00 - 8:20

pod Hradem
- u Zámečku

8:20 - 8:45

u Bílého domu

8:50 - 9:10

u bývalého
obecního úřadu

9:15 - 10:00

u nové hasičárny

10:05 - 10:45

rozcestí ke kurtům

10:50 - 11:25

za zdravotním
střediskem

11:30 - 12:00

u hospody

12:10 - 12:50

u kříže do Janovic

12:50 - 13:15

u "Růžku"

13:20 - 13:40

Vlčnov
u požární nádrže

10:30 - 11:00

na návsi

11:05 - 11:35

rozcestí u Tvrdých

11:35 - 12:05

Starý
Jičín

Palačov

Jičina
rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

Petřkovice
Janovice
Janovice

rozcestí nad kaplí

13:20 - 13:40

V případě, že vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu, počkejte prosím na jeho
příjezd a neodkládejte věci k cestám!

Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá ve dnech 5.10.2009 - 16.10.2009 sběr starého papíru.
Pro občany, kteří nemají možnost starý papír do školy donést-dovézt, bude sběr papíru uskutečněn
v pátek 16. října 2009. Pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových čekáren ve Vaší
obci.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že článek na stále aktuální téma pálení trávy byl otištěn ve
Starojickém zpravodaji č. 01/2009 na str. 16. Všechny zpravodaje najdete na našem webu.
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Komunitní škola Starý Jičín
Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych poděkoval Vám všem, kteří jste projevili odvahu a chuť nově odhalovat
taje vzdělávacích aktivit, které Vám nabízíme. Zároveň chci povzbudit Ty z vás, kteří dosud váháte,
nebojte se a pojďte do toho s námi.
Předkládám Vám tabulku vzdělávacích kurzů, které můžeme díky Vašemu zájmu ve školním roce
2009/2010 otevřít. Zde se dozvíte o dlouhodobých aktivitách, které poběží celý školní rok.
Připravujeme také kurzy krátkodobé. O těch Vás budeme informovat vždy v předstihu ve
zpravodaji, rozhlase, či na webových stránkách školy a obce.
Název kurzu

Vyučující

Počítač pro seniory

Mgr.Horut
Roman
Mgr.Jansa
Radovan
Bc.Glogarová
Zuzana
Mgr.Dejmek
Dalibor

Word, Excel, Internet a el. pošta,
úprava digi.fotografie
Angličtina začátečníci
Angličtina mírně pokročilí

cena /plný počet
studujících
2400Kč/rok
75Kč/90min
2400Kč/rok
75Kč/90min
2400Kč/rok
75Kč/90min
2400Kč/rok
75Kč/90min

1.setkání
den/místo
10.9.2009
15:30 ZŠ
7.9.2009
16:00 ZŠ
8.9.2009
17:30 ZŠ
8.9.2009
17:25 ZŠ

volná
místa
------4
4
3

KŠ není výdělečnou organizací a kurzovné slouží pouze k pokrytí nákladů lektorů. Je jistě možno
po domluvě vyřídit splátkový kalendář v případě, že by komukoli měla cena kurzu činit problém.
Volná místa je možno zaplnit přihlášením se na telefonním čísle 556720953, či 605507307 u
Jiřího Adamce.
Přejeme Vám všem mnoho skvěle strávených chvil nad knihou a ve společnosti dobrých
známých.
Jiří Adamec
Koordinátor KŠ Starý Jičín

Mateřská škola v Petřkovicích
Za pár dní skončí pro naši mateřskou školu školní rok 2008-2009. V tomto roce navštěvovalo naši
školku 28 dětí ve věku od 3 do 6 let. Byly to děti z Loučky, Jičiny, Janovic, Petřkovic, Perné, Lešné,
z Příluku, Palačova a ze Starojické Lhoty. Učitelky se při své práci řídily „Školním vzdělávacím
programem“. Během školního roku se školáci pod vedením p. Jaroslavy Zbořilové učili hrát na
zobcové flétny a navštěvovali keramickou dílnu v Novém Jičíně. P. Jiřina Klundová absolvovala se
školáky předplavecký výcvik na bazéně v Novém Jičíně.
Do mateřské školy zavítalo 2x divadélko Myška se svými loutkovými pohádkami. Jinak jsme
během roku navštěvovali pravidelně dětská představení v kině v Novém Jičíně u p. Cinkové. Byly to
buď hrané pohádky nebo hudební koncerty. Na posledním jsme se rozloučili s Pavlem Novákem. Na
podzim proběhl 30. ročník drakiády na místním fotbalovém hřišti. Tradice této akce byla potvrzena
velkou účastí dětí a rodičů z MŠ, ale i ostatních školních dětí a bývalých absolventů MŠ. Jako vždy
následovalo hodnocení, keramické medaile, diplomy a hlavně velký táborák s opékáním špekáčků,
soutěžemi pro děti i dospělé. Z přírodnin jsme s dětmi ve školce zhotovili obrázky, strašidla a vše,
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co se dá z tohoto přírodního materiálu zhotovit a vše jsme vystavili na zahrádkářské výstavě na
Starém Jičíně. Děti zde také předvedly svá první keramická dílka. V soutěži o nejkrásnější dýni se
umístila naše děvčata Zuzanka a Pavlínka Holeňovy, která byla oceněna dárky. Do zámeckého
parku v Lešné jezdíme pravidelně na podzim, když se barví listí a padají kaštany a potom na jaře,
když celý park krásně kvete. Tak tomu bylo i v tomto školním roce. Pro rodiče, ale i pro veřejnost
jsme připravili vánoční besídku s vystoupením dětí, s Mikulášem a nadílkou. 14.2. jsme připravili
dětský maškarní karneval v kulturním domě v Petřkovicích pro širokou veřejnost. Před zápisem do
1. třídy nás navštívil p. Kusák s.p. uč. z 1.třídy ze ZŠ na Starém Jičíně, aby informoval rodiče
budoucích prvňáčků. Také my jsme s předškoláky navštívili ZŠ na Starém Jičíně a ZŠ v Lešné, aby
se děti seznámily s prostředím školy. Pro rodiče jsme připravili prodejní výstavku knih na podzim a
na jaře. Během školního roku se naše děti zúčastnily několika výtvarných soutěží, kde úspěšně
reprezentovaly MŠ a byly odměněny.
Do krásného městečka Štramberka jsme zavítali na pěveckou soutěž „Zpívání pod Trúbou“.
Bronzové, stříbrné a zlaté pásmo a k tomu štramberské uši, perníková Trúba a kniha byla pro děti
velkou odměnou. Poděkování patří paní ředitelce S. Jurákové z MŠ Bařiny za vzornou přípravu celé
soutěže. V květnu jsme nainstalovali výstavu dětských výtvarných prací v hradní věži na hradě
Starý Jičín. Široká veřejnost měla možnost zhlédnout práce našich dětí. Pro maminky, ale i ostatní
ženy a občany Petřkovic jsme uspořádali oslavu Dne matek v kulturním domě v Petřkovicích. Celý
sál byl vyzdoben obrázky našich dětí, na oknech, stolech a oponách nechyběla srdíčka a namalované
maminky. Děti předvedly bohatý program pro maminky s básničkami, písničkami, hrou na flétny a
tanečky. Kytičkou byla odměněna nejstarší maminka paní Marta Bezděková z Petřkovic. Akce byla
velmi úspěšná. Přispěli k tomu hosté z Bernartic se svoji taneční skupinou, která podpořila dobrou
náladu a veselí.
Za účasti rodičů jsme se rozloučili s12 předškoláky. Na této slavnosti byl zhodnocen uplynulý
školní rok, děti byly odměněny knihami a dárkovými předměty za dětskou sportovní olympiádu, za
výtvarné soutěže, za pěveckou soutěž. Zároveň byla slavnostní vernisáží zahájena výstava dětských
výtvarných prací v prostorách celé mateřské školy. Zde byly vystaveny všechny výtvarné výrobky
od všech dětí, které vytvářely celý rok. Výstava byla otevřena i pro veřejnost celý týden.
Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat zaměstnancům MŠ: p.uč.Jiřině Klundové, p.
Daši Tiché, p. Věře Trefilové za jejich každodenní trpělivou práci pro děti a s dětmi v MŠ, za
pomoc při nadstandardních pracích a organizování akcí pro veřejnost.
Děkuji rodičům za pomoc škole, za sponzorské dary, za brigády na školní zahradě, za pomoc
při organizování akcí mimo školu pro veřejnost. Odcházejícím rodičům přeji radost z dětí v 1. třídě
a aby se rádi s dětmi vraceli na naše již osvědčené akce. Budou vždy mile vítáni. Děkuji sponzorům:
Ing.Miroslavu Šustkovi, Stanislavu Holeňovi, Petru Vahalíkovi, Zdenku Davidovi, Martinu
Pecháčkovi, Monice Janíkové a Ing. Martinu Kubečkovi.
Děkuji Obecnímu úřadu na Starém Jičíně za podporu a finanční pomoc při akcích MŠ.
Děkuji zahrádkářům na Starém Jičíně za finanční pomoc při občerstvení pro děti na maškarní ples.
Děkuji Osadnímu výboru v Petřkovicích v čele s p. Františkem Bezděkem za dobrou spolupráci,
starostlivost o chod MŠ a finanční podporu při veřejných akcích.Taktéž dík patří hasičům
v Petřkovicích.
Uplynulý školní rok hodnotím jako úspěšný. Vykonalo se mnoho pro naše děti. Vše by nebylo
možné bez pomoci vás všech, ještě jednou díky.
Loučíme se a do 1. třídy odcházejí tyto děti: Pavlínka Holeňová, Davídek Hub, Jeníček
Janýška, Katuška Kremlová, Kamilek Krutílek, Kristýnka Krutílková, Robinek Raška, Maruška
Šustková, Zuzanka Urbanová, Adélka Vahalíková, Verunka Vilášková a Janička Volková.
Přejeme jim úspěšný start.
1. září k nám nastoupí nové děti a noví rodiče. Přejeme všem, aby se jim u nás líbilo.
Za mateřskou školu v Petřkovicích Jaroslava Zbořilová
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JSDH Starý Jičín při katastrofální červnové povodni
Jednotka SDH Starý Jičín je zařazena v plošném pokrytí Moravskoslezského kraje jako jednotka
požární ochrany kategorie II (JPO II.). To znamená, že je Sektorovým operačním a informačním
střediskem JIH (SOPIS JIH) se sídlem ve Frýdku-Místku povolávána nejen k mimořádným
událostem na území obce Starý Jičín a jeho místních částí, ale i mimo toto území. Zároveň je
jednotka předurčena k zásahům u dopravních nehod.
Když byl v dopoledních hodinách 24.6.2009 vyhlášen jednotce poplach a jednotka byla vyslána
k dopravní nehodě polského kamionu na silnici 1/48 u Starého Jičína - Dubu, nikdo z nás ještě
netušil, co nás čeká. Spolu s jednotkou HZS MSK – stanicí Nový Jičín jsme strávili několik hodin u
tohoto náročného zásahu činnostmi, jako jsou zajišťování místa dopravní nehody, technickými
pracemi, překládáním nákladu, přečerpáváním nafty z havarovaného kamionu a v neposlední řadě
jsme rovněž asistovali u vyprošťování havarovaného kamionu. Po tomto zásahu se jednotka vrátila
v pozdních odpoledních hodinách na svou základnu a hasiči se odebrali do svých domovů.
Vše začalo v podvečer na Frenštátsku, kam byly vyslány první jednotky požární ochrany, aby
pomáhaly vesměs s čerpáním vody ze zatopených sklepů a evakuací majetku. Poté se prudký déšť a
bouře přesunuly nad prostor Mořkova a Hodslavic. Voda se bleskově zvedala a přívaly byly tak
prudké a tak rychlé, že mnozí obyvatelé nestihli před velkou vodou utéct. Voda se valila jednak
obcemi podél koryt potoků Jičínka a Zrzávka a také ze všech stran z polí a lesů. V této době již
zasahovaly první jednotky hasičů a další byly na cestě. Také JSDH Starý Jičín byla jako jedna z
prvních vyslána na pomoc občanům. Vyjeli jsme s technikou CAS K25 Liaz a DA Avia a zapojili se
do záchranných prací. Naši hasiči v mnoha případech nasazovali své zdraví a životy pro záchranu
postižených občanů. Jeden příklad za všechny: v místní části Nového Jičína Žilině, se v ohrožení
života ocitl občan, kterého překvapil prudký příval vody. Pomocí lezecké techniky jej členové naší
jednotky zachránili a naložili do DA Avia. Ovšem krátce poté se přihnala povodňová vlna a celý
zásahový automobil i s hasiči a zachráněným občanem byl unášen proudem vody. Naštěstí se však
Avia zastavila o svodidla a naši hasiči duchapřítomně zachránili sebe i občana tím, že vylezli na
střechu zásahového automobilu a poté pomocí lezecké techniky (postroje, lana, úvazy) a také
improvizovaně pomocí požárních hadic přesunuli zachráněnou osobu i sebe na bezpečné místo.
Bohužel při této přílivové vlně byl utopen náš zásahový automobil Avia. V prvních několika
hodinách, během celé noci a také v následujících dnech zasahovali hasiči u mnoha událostí v Novém
Jičíně, místních částech Žilině a Bludovicích, také v Životicích u Nového Jičína, Šenově u Nového
Jičína, Kuníně, Starém Jičíně a místních částech Jičině, Dubu a Vlčnově a rovněž v Jeseníku nad
Odrou. Mezi místními částmi Starého Jičína – Dub a Heřmanice zachránili spolu s JSDH
Hodslavice a HZS Olomouckého kraje – stanicí Hranice dvě osoby ze silného vodního proudu řeky
Luhy, který smetl z vozovky jejich osobní automobil.
V následujících dnech se naše činnost zaměřila především na pomoc nejpostiženější obci
regionu – Jeseníku nad Odrou. Zde se členové naší jednotky zaměřili na pomoc postiženým
občanům. Hlavní činností bylo vymývání bahna ze zatopených domů, pomoc s vynášením
zničeného majetku, pomoc s vynášením uhynulé zvěře a další nezbytné činnosti. Také jsme
odřezávali stromy a keře za účelem zprůchodnění koryta řeky Luhy, aby bylo koryto schopno odvést
další případné přívaly vody. Občanům jsme pomáhali taktéž odřezávat poškozené ploty a
v neposlední řadě jsme čerpali vodní laguny, které zůstaly po povodni v níže položených místech a
samovolně neodtékaly. Bohužel jsme také museli asistovat u demolic několika objektů.
Pokud shrneme katastrofální povodně z pohledu zásahové činnosti JSDH Starý Jičín ve dnech
24.6.2009 – 5.7.2009, můžeme konstatovat, že jednotka zasahovala 4 krát při záchraně osob, jednou
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při úniku nebezpečné látky do ovzduší (protržený vysokotlaký plynovod na ulici U Jičínky v Novém
Jičíně a s tím spojená připravovaná evakuace okolních domů a domova s pečovatelskou službou) a
29 krát u živelné pohromy. Našim členům se podařilo zachránit 5 osob a nespočet dalších se
podařilo evakuovat.
O tom, že jsou členové JSDH Starý Jičín výborně vycvičeni a připraveni pomoci svědčí také
fakt, že za výbornou spolupráci při záchraně dvou osob mezi Starým Jičínem – Dubem a
Heřmanicemi přijel osobně poděkovat členům naší jednotky také ředitel Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje, územního odboru Přerov společně s primátorem města Přerov.
Naši hasiči při svém poslání – pomoci občanům, strávili na úkor svého volného času a svých
rodin mnoho hodin, v mnoha případech nasazovali své zdraví a životy, v prvních dnech nebyl čas
ani na pořádný odpočinek natož spánek. Za to jim patří ocenění a dík nás všech.
Radim Sudolský, DiS., velitel JSDH Starý Jičín

Běh svatého Václava
Farnost Starý Jičín zve všechny, kdo mají chuť si zasportovat na

17. ROČNÍK BĚHU SV. VÁCLAVA
KDE a KDY? Na Starém Jičíně v sobotu 19. září 2009
PREZENTACE: 8:30 – 9:30 u Oční studánky
START:
10:00 hodin - chlapci, muži
10:05 hodin - dívky, ženy
STARTOVNÉ: Dívky a chlapci: 20,- Kč
Ženy a muži: 40,- Kč
CÍL: U kostela sv. Václava na Starém Jičíně.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: Od 12:15 hodin před kostelem sv.
Václava na Starém Jičíně.
MŠE SVATÁ: Ve 13:00 hodin v kostele sv. Václava.
ODPOLEDNÍ PROGRAM
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
•
•
•
•

Trať je dlouhá cca 4 km, vede přírodním terénem i silnicí, s kopce i do kopce.
POZOR! ZMĚNA TRASY
Po doběhnutí budou k dispozici sprchy a čaj :-)
Akci podporují:
Oběd pro běžce zdarma
Obec Starý Jičín
Pavel Němec – hasicí technika
• Běžecké kategorie:
DUPIC s.r.o.
chlapci: do 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let,
Charita Odry
muži: 19 – 40 let, 41 a více let,
Orel jednota Starý Jičín
• dívky: do 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let,
Starest s.r.o.
ženy: 19 – 40 let, 41 a více let.
Plynstav s.r.o.
HR systém s.r.o. – půjčovny a prodej nářadí
Majami
Martin Sedlář – TOMMÜ s.r.o.
KONTAKT: info@beh.kvalitne.cz
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SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU
(opět s prodejem zahrádkářských potřeb)
VÝSTAVA SE BUDE KONAT V SÁLE KULTURNÍHO DOMU NA NÁMĚSTÍ
v sobotu 31.10.2009 od 08.30 do 18.00 hod.
a v neděli 1.11.2009 od 08.00 do 18.00 hod.
Všichni, kdo chcete vystavit své výpěstky, nebo fotografie, prosím doneste je
v pátek 30.10.09 v době od 09.00 do 17.00 hod. do sálu Kulturního
domu Starý Jičín.
U příležitosti výstavy vyhlašuje obecní úřad i letos minisoutěž:

„O nejzajímavější svítící dýni“.
Svítící dýně , označené jménem autora a adresou, mohou zájemci odevzdat v pátek
30.10.2009 dopoledne v době od 8.00 do 12.00 v Informačním centru Starý Jičín ,
nebo od 14.00 do 17.00 hod. přímo v KD St. Jičín.
Hodnoceny budou svítící dýně návštěvníky výstavy formou ankety.
Nejzajímavější svítící dýně bude oceněna starostou obce Starý Jičín.

Pozvánka
Sociální družstvo Jiřinka a Starojická Historická Společnost zve všechny občany
na VI. SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
který se uskuteční v neděli dne 20. září 2009 v prostorách náměstí ve
Starém Jičíně s tímto programem:
-

mše svatá v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně
slavnostní průvod z kostela na náměstí
příjezd sv. Václava s družinou a zahájení jarmarku
valašské tance
vodnická pohádka pro děti
starobylá řemesla, trhovci, občerstvení
střelba z kuše, ukázky středověkých zbraní
soutěže a atrakce pro děti i dospělé v podání skautů a skautek
dechová hudba „Starojičané“
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Galerie „Rubín“ (na náměstí u kašny č.p.2)
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- Výstava modelů hradů, zámků a tvrzí
- Výstava „Z historie Starého Jičína“
* Možnost zhlédnutí kaple hraběte Deyma za kostelem sv. Václava *
Více informací: manželé Polzerovi, 737 752 874
nebo na www.sd-jirinka.unas.cz
Změna programu vyhrazena! Srdečně zvou pořadatelé

FO TJ SOKOL STARÝ JIČÍN
MUŽI I.D tř.sk.D
PODZIM 2009
V
D
D

SO
NE
NE

15.8.
23.8.
30.8.

17,00
17,00
17,00

Suchdol
S.Jičín
S.Jičín

S.Jičín
Fryčovice
Třebovice

V
D
V
D

NE
NE
SO
NE

6.9.
13.9.
19.9.
27.9.

16,30
16,30
16,00
16,00

Odry
S.Jičín
Kozlovice
S.Jičín

S.Jičín
Petřvald
S.Jičín
Bílovec

V
D
V
D

SO
NE
SO
NE

3.10.
11.10.
17.10.
25.10.

15,30
15,30
15,00
14,30

Staříč
S.Jičín
Veřovice
S.Jičín

S.Jičín
Kateřinice
S.Jičín
Lichnov

V
D

NE
NE

1.11.
8.11.

14,30
14,00

Tichá
S.Jičín

S.Jičín
Příbor

DOROST- OP
PODZIM 2009
D
V

SO
SO

15.8.
22.8.

17,00
17,00

S.Jičín
Kateřinice

Příbor
S.Jičín

V
D
V

SO
SO
SO

29.8.
5.9.
12.9.

15,30
17,00
16,30

Spálov
S.Jičín
Jeseník

S.Jičín
Studénka
S.Jičín

D
V
D

SO
SO
SO

19.9.
26.9.
3.10.

16,00
13,45
15,30

S.Jičín
Suchdol
S.Jičín

Tichá
S.Jičín
Trojanovice

V

NE

11.10.

13,15

Mořkov

S.Jičín
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D
V

SO
SO

17.10.
24.10.

15,00
12,15

S.Jičín
Petřvald

Bystré
S.Jičín

ŽÁCI- O.S.sk.B
PODZIM 2009
D

NE

30.8.

15,00

S.Jičín

Bernartice

V
D
D
D

NE
NE
NE
NE

6.9.
13.9.
27.9.
11.10.

14,30
14,30
14,00
13,30

Bravantice
S.Jičín
S.Jičín
S.Jičín

S.Jičín
Pustějov
Hl. Životice
Bartošovice

D
D

NE
NE

18.10.
25.10.

13,00
12,30

S.Jičín
S.Jičín

Spálov
Jeseník

Více o činnosti TJ Sokol Starý Jičín najdete na oficiálních stránkách klubu www.sokolstaryjicin.cz .

Zveme všechny příznivce sportovních aktivit a dobré nálady na
„ULIČ
ČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ“
všech MÍSTNÍCH ČÁSTÍ STARÉHO JIČÍNA a „uličních spolků“.
Sportovní a společenské zápolení družstev se uskuteční

v sobotu 26.9.2009 ve 13:00 hod.
na tenisových kurtech ve Vlčnově.
Zúčastnit se mohou smíšená družstva (minimálně 2 ženy).
Občerstvení je zajištěno, vezměte s sebou dobrou náladu
a chuť si zasportovat.

Volejbalový turnaj
V sobotu 1.8.2009 proběhl na tenisových kurtech ve Vlčnově tradiční volejbalový turnaj O pohár
starosty obce Starý Jičín. Letošního 26. ročníku se zúčastnilo 16 smíšených družstev z blízkých i
vzdálenějších míst Moravy.
Umístění soutěžních družstev:
Hlavní turnaj:
Turnaj útěchy:
1. Já holt nevím
1. Lajdáci
2. Akce mňamka
2. Kelar team
3. Akce Z
3. Vlčnov
Volejbalový oddíl TJ Starý Jičín děkuje všem soutěžním družstvům za účast a těší se na setkání
v dalším roce.
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Nelze se nezmínit, že bez dlouhých hodin brigádnických prací, kdy byly po červnových záplavách
tenisové kurty ve Vlčnově značně poškozeny, by se letošní volejbalový turnaj v obvyklém termínu
ani nekonal. Děkujeme proto všem členům volejbalového, tenisového oddílu a ostatním přátelům
sportu, kteří se podíleli na odklízení škod, které voda napáchala.
Za obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Starojicko, a.s., Starý Jičín-Jičina 26, 741 01 Nový Jičín
Naše společnost rozšířila pro občany a širokou veřejnost novou aktivitu a
zahájila od 25.8.2009 prodej čerstvého plnotučného kravského mléka z automatu, který
je umístěn u vrátnice na středisku Jičina. Provozní doba je nepřetržitá. Automat je
samoobslužný a mléko si každý sám stáčí do vlastních nádob. Cena za 1 litr činí 12,- Kč.
Poslední stavební pozemky ve Starojické Lhotě
určené k výstavbě rodinných domů,
rovina, IS-el., voda, plyn, kanalizace u pozemku.
Klidné místo, krásný výhled. Cena 330 Kč/m2.
Tel. 774 356 653, e-mail: info@monty-reality.cz

Soukromí zemědělci ŠUSTKOVI ze Starojické Lhoty
Vám nabízí k prodeji:
BRAMBORY, PŠENICI, JEČMEN, MÁK,
KMÍN A PRASATA
Telefon: 737 40 20 63

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
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Práce a sociální jistoty – požadavky, které splníme.
Zastupuji stranu, která je stranou poctivých lidí, kteří si přejí slušně žít. Máme
obyčejné cíle: mít střechu nad hlavou, zajistit rodinu, nebát se stáří ani nemoci,
umožnit dětem vzdělání, nepřijít o práci.
Chceme zabránit vyprodávání národního bohatství a jeho utrácení ve prospěch
horních deseti tisíc. Vadí nám korupce, nevymahatelnost práva a politické
přeběhlictví. Žádáme rovnost před zákonem a bezpečí našich domovů!
Nabízíme vám alternativu k současným vládním stranám. Naší prioritou jste vy,
občané této země, Moravskoslezského kraje a našeho regionu Nový Jičín. V době
ekonomické krize umíme najít řešení, které vám zajistí důstojné podmínky k životu.
V Moravskoslezském kraji je životně důležité dokončení výstavby významných a
strategických dopravních projektů D47, R48,
I/11 i realizace programu snížení znečištění
ovzduší. Za nezbytné považuji podporu
domácích i regionálních investorů, dokončení
vodohospodářské, dopravní a sociálně zdravotní
infrastruktury ve městech a obcích, účinnější
ochranu zemědělské půdy.
KSČM na krajské i komunální úrovni
dokazuje, že umí uplatňovat výkonnou moc ve
prospěch občanů. I ve sněmovně jsme prosadili
zákony, které vám usnadňují život. Máme
zkušenosti, kvalifikaci i odhodlání zlepšit vaše
životní podmínky. Dejte nám příležitost
pokračovat v započaté práci. Kdo rezignuje na
účast ve volbách, nahrává zachování současných
poměrů. Volte změnu. Volte kandidáty
Komunistické strany Čech a Moravy! KSČM je
stranou, jež hájí zájmy vás občanů.

Ing. Kateřina Konečná
poslankyně Parlamentu ČR a vedoucí kandidátka KSČM
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

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
…starosta@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

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

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

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 …..podatelna@stary-jicin.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419

 Hasiči Starý Jičín - velitel Radim Sudolský, DiS.
775 920 150.............radim.sudolsky@seznam.cz
 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
724 471 761 ............ restauracenahrade@seznam.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 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 září 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 III.,Tisk: Tiskárna Kontext, spol. s r.o. Nový Jičín,
Uzávěrka příštího čísla: 23.11.2009 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy
vyjadřovat názor vydavatele.
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