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OBCE STARÝ JIČÍN

Když vánoční strom do tmy svítí,
já domů chvátám rád,
tam stále, stále cítím vůni dob,
kdy býval jsem mlád.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem krásné vánoční svátky
a co nejvíce zdraví a pohody v roce 2014.
Za Obec Starý Jičín
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce
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Výpis Usnesení z 20. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
dne 25.09.2013

20.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání z 20. zasedání
Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 25.09.2013.
20.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana MUDr. Josefa Rybáře a pana Aleše Pavlíka.
20.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady
obce Starý Jičín za období od 26.6.2013 do 11.9.2013.
FINANČNÍ TRANSAKCE
20.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4.,5. a 6. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2013.
20.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů k
31.08.2013.
20.6. Zastupitelstvo obce na základě Zprávy Krajského úřadu MSK ze dne 2. –
3.9.2013 bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za období
01-06/ 2013 s výrokem: nebyly zjištěny k 30.6.2013 chyby a nedostatky.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
schvaluje:
20.7. V k.ú. Starý Jičín prodej pozemku p.č. 398 o výměře 12 m2 a stavby
technické vybavenosti na pozemku p.č.398 (trafostanice) společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. René Butkova
č. 1225-309/2013 tj. celkem za 31.140.-Kč. (MPZ č. P6/2013)
20.8. Bezúplatný převod pozemku p.č. 186/2 (ostatní plocha) v k.ú. Dub u N.Jičína
od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Smlouva o bezúplatném
převodu nemovitosti č. SBP 38/2013 – Kv. včetně omezujících a sankčních podmínek.
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
20.9. Schvaluje investiční záměr obce – provedení „Zateplení budovy Mateřské
školy v Petřkovicích“, podání žádosti v souvislosti se získáním dotace na SFŽP –
Operační program ŽP – oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie
20.10. Bere na vědomí stav rozpracovaných investičních akcí a úkolů
20.11. Ukládá:
a) Prošetřit dopravní situaci – omezení zastavení (stání) před budovou pekárny na
náměstí Starý Jičín.
b) Zjistit technické možnosti posílení osvětlení v lokalitě za bytovým domem
č.p. 101, podél hlavní komunikace směr St. Lhota .
c) Zahájit práce na havarijním stavu části hřbitovní zdi Starý Jičín, připravit
projektovou dokumentaci na sanaci zdi.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

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

Termín příštího zasedání ZO 11.12.2013

Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín v roce 2014:

19.02. 23.04. 25.06., 24.09. 10.12.
Zasedání zastupitelstva obce – středa, obvykle v přísálí za vinárnou
na Starém Jičíně, začátek obvykle v 17:00 hodin. Jednání zastupitelstva
obce jsou veřejná.
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce obce a na webových
stránkách obce www.stary-jicin.cz
Srdečně zveme občany k účasti !!!
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OBŘADNÍ DNY V ROCE 2014
Radou obce Starý Jičín ze dne 6.11.2014 byly schváleny dny,
místo i hodiny pro uskutečňování svatebních obřadů v roce 2014 takto :

1.února, 1.března, 5.dubna, 3.května, 7.června,
2.srpna, 6. září, 4.října, 1.listopadu
Obřady se budou konat v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín č.p. 133 vždy
první sobotu v měsíci od 9:00 do 13:00 hodin.
Poplatky za svatební obřad:
Bez poplatku za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz.tabulka termínů
obřadních dnů) od 9,00 – 13,00 hodin.
Poplatek 1000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou dobu a
místo ( dle z.č. 634/2004 Sb., pol.12c.).
Svatební obřad je možné objednat u matrikářky Aleny Hruškové
tel.:556 785 152, e-mail: hruskova@stary-jicin.cz

UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín.
Na konci roku 2013 bude Obecní úřad Starý Jičín v době
od 23.12.2013 do 1.1.2014 (včetně) pro veřejnost uzavřen.
Glogarová
Ludmila
Vlčnovhotovosti v pokladně obce a zároveň
Poslední den
výběru (vkladu)

poslední úřední den v roce bude ve středu dne 18.12.2013.
První úřední den v roce 2013 připadne na 2.1.2014

4

Nováková Anna

Vlčnov

Bayer František

Starý Jičín

Vavřínová Anežka

Starojická Lhota

Fonš Verner

Starý Jičín

Hrbáčková Marie

Dub

Krutílková Anastazie

Janovice

Fabíková Marie

Starojická Lhota

Kapusta Ladislav

Starý Jičín

Piačková Miloslava

Vlčnov

Janyšková Milada

Starý Jičín

Bezděk Josef

Petřkovice

Slavík Emil

Jičina

Šrom Stanislav

Vlčnov

Pecháček Josef

Jičina

Dorazilová Antonie

Starojická Lhota

Orlita Antonín

Vlčnov

Srdečně gratulujeme Všem občanům, kteří se v období prosinec 2013 až únor
2014 dožijí významného životního jubilea. Zároveň všem oslavencům přejeme
pevné zdraví, hodně pohody a spokojenosti v životě.
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).
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Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo, dnes a napořád.
Vítáme Tě mezi námi malý človíčku,
ať Tě zdobí v každé době úsměv na líčku.
Našim malým občánkům přejeme do jejich života hlavně stálé zdraví a krásné
dětství.
Dne 19.10. 2013 byly přivítány do řad občanů našich obcí tyto děti
Vavříková Tereza , Janyška Jan, Růžičková Linda, Berka Antonín
Radinová Petra, Šubová Sabina
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Cigánek Jan, Podzemný Tomáš, Horák Václav, Podhradský Albert
Banašáková Mia, Halfarová Stella, Pavlík Jarek

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

Vzpomínáme

Dne 28. listopadu 2013 jsme vzpomněli
páté smutné výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a manžela, pana Svatoslava Vahalíka.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina,
všichni přátelé a známí.
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ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ MUDr. Havlíkové
během vánočních svátků:
Po 23.12.

7,30 -11,30 hodin

Po 30.12.

7,30-11,30 hodin

Čt

2.1.2014

Pá

3.1. 2014

13,00-15,00 hodin
7,00- 8,30 hodin jen akutní stavy

Přejeme se sestřičkou všem klidné prožití vánočních svátků, do nového
roku zdraví, štěstí a hodně úspěchů.

Od 2.1.2013 se ordinuje v běžné ordinační době.
Přijímáme
a vítáme
novéa pacienty
.
Místní
poplatek
ze psů
místní poplatek
za komunální odpad
Přejeme se sestřičkou všem klidné prožití Vánočních svátků,
Informujeme občany, že poštovní poukázky od roku 2014 nebudou rozesílány.
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím roce.
Poplatky lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.
Poplatky je možné rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu
1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu.
Každý poplatník má svůj variabilní symbol a do zprávy pro příjemce je nutné,
Přijímáme
další
pacienty,
objednání
556 752symboly
582 nebo
pokud
hradíte
za více
osob,možnost
uvést všechny
tyto telefonicky
symboly. Variabilní
jsou
e-mailem
na
www.doktor-staryjicin.cz
totožné jako v roce 2013. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné uvést
Vaši jednoznačnou identifikaci, tzn. rodné číslo, nebo zaslat dotaz na emailovou
adresu ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky 556 785 151.
Místní poplatek ze psů se splatný k 30.4.2014
Místní poplatek za komunální odpad je splatný k 30.06.2014
Lenka Ulrychová, účtárna obce
*****************************************************************
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Důležité kontakty
V případě havárie vodovodu ve správě obce kontaktujte vedoucího
Technických služeb ( M.Vahala,DiS.) na tel. čísle 776 562 867
V případě potřeby vyřízení pohřbu bude pohotovost
zajištěna na tel. čísle 602 143 704, paní Dagmar Sochová.

Zimní údržba v obcích
Žádáme všechny řidiče a majitele motorových vozidel, aby v zimním
období, především pak při sněžení NEPARKOVALI svoje auta na obecních
komunikacích a v jejich těsné blízkosti. Takto odstavená vozidla zamezují
vyhrňování sněhu traktorem TS a následnou údržbu posypem.

POSLEDNÍ SVOZ TDO V ROCE 2013
Upozorňujeme občany, že poslední svoz tuhého komunálního odpadu
v tomto roce se uskuteční jako obvykle ve čtvrtek a to 19.12.2013
V uvedený den bude rovněž vyvezen tříděný odpad.
Pytle s plasty tedy můžete nachystat k popelnicím.
PRVNÍ DEN SVOZU TDO v novém roce bude čtvrtek 2.ledna 2014
a poté vždy co 14. dnů.
Termíny svozu TDO – opět vždy lichý čtvrtek v týdnu
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

2, 16, 30
13, 27
13, 17
10, 24
8, 22
5, 19

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

3, 17, 31
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
4, 18

**************************************************************
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STAROJICKÝ HRAD SE POMALU PROBOUZÍ
Zdá se vám tento název článku zvláštní? Je to obrazné přirovnání, ale je
to svatá pravda! Viděli jste fotky hradu na obecním webu focené z balónu? Že
ano?
A všimli jste si krásně upravených horních líců zdí , aby po nich co nejrychleji
stékala voda a nenarušovala tak již hradební zdivo? Že ne? A to ještě nevíte, co
se nám všechno podařilo za dva roky brigád, ale hezky pomalu.
Jak jsme již psali v předchozích článcích snaha o záchranu starojického
hradu je dlouholetá. Významným počinem byly záchranné práce v roce 1976 a
zkolaudování hradní věže v roce 1996. První „finanční vlaštovka“ z Fondu
záchrany architektonického dědictví přilétla v roce 2004, ale od roku 2008
dodnes, z tohoto fondu čerpáme menší částky na statické zajištění hradních zdí
a doufáme, že tak bude i nadále. Projektovou dokumentaci na statické
zajištění zdí zpracoval statik pan ing. Hudeček z Nového Jičína, mimochodem při
kontrolních prohlídkách prací pravidelně vzpomíná, jak za mlada na hradě
s kamarády tábořil.
Již při projektové přípravě se zajímal o dění a posuzování problémů
starojického hradu také “ staronový“ občan Starého Jičína pan Ladislav Juroš
původem ze Staříče, který si hrad zamiloval již od dětských let. V 90.letech
20. století na hrad přivedl sdružení Brontosaurus, jehož členové vysekávali
z hradního areálu náletovou vegetaci a započali s odklízením suti. Po jejich
odchodu se stal zakládajícím členem a předsedou nově založeného občanského
sdružení Starojické historické společnosti, která existuje dodnes, ale již pod
vedením p. Polzera.
V roce 2011 při slivovici byla „oprášena“ staronová myšlenka „ Brontosauřích
brigád“ a my se pustili do díla. Cílem bylo a je, mýcení křovin, kácení náletů,
sečení trávy, péče o pořádek a především odkopové práce za účelem získání
stavebního materiálu pro následné vyspravování hradních zdí.
Na uvedené odkopové práce jsme na obci zpracovali projektovou dokumentaci,
kterou schválil Národní památkový ústav Ostrava a Památkový odbor
stavebního úřadu v Novém Jičíně.
Od počátku myšlenky již proběhlo devět brigád, kdy jsme odkopali několik
kubíků suti, vymýtili desítky metrů čtverečních náletů a připravili cca 7 tun
kamení-kvalitního zdícího materiálu. Archeologický dozor po panu Mgr.
Stavrabovi působící v muzeu Nový Jičín, nad výkopovými pracemi převzala sl.
Jana Brhelová s pověřením ředitele Národního památkového ústavu v Ostravě
Mgr. Zezulou, ve spolupráci s Mgr. Augustínkovou Lucií, která pro hrad
zhotovila stavebně-historický průzkum a dohlíží na stavební artefakty hradu.
Nesmíme zapomenout poděkovat za podporu a výpomoc kastelánovi hradu
Starý Jičín p. Arnoštu Pokornému.
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Mohli bychom dále jmenovat všechny zúčastněné, ale jmenný seznam je uveden
na konci článku. Jsou tam zapsáni“ malí i velcí „ účastníci brigád. Strávili jsme na
hradě příjemné chvíle a máme za sebou kus odvedené práce, našli jsme i pár
historických „pokladů“, které budou uloženy v muzeu Nového Jičína, někdy jsme si
museli i pořádně "máknout“, ale věřte nám – stojí to za to a jsme na sebe pyšní.
Chceš-li se přidat k nám a zažít spoustu „dobrodružství při záchraně hradu“, nebo
chceš-li přispět na pracovní nářadí popř. občerstvení, kontaktuj nás na :
email: starojictiduchove@seznam.cz, mob: +420606729569
Za pochopení našeho nadšení, děkujeme sponzorům našich akcí a to jsou:
STAREST s.r.o. Starý Jičín, MULTIP STAV, spol. s r.o. Nový Jičín, VYSOT, s.r.o., Kunín
Za spolupráci, podporu a pomoc děkujeme: Obci Starý Jičín

Seznam všech účastníků brigád na hradě Starý Jičín
AUGUSTÍNKOVÁ Lucie
BLAŽEJ Pavel
BRHELOVÁ Jane
BRUNCLÍK Tomáš
ČEKALOVÁ Kamila
ČEKALOVÁ Klára
ČÍP Jan
FOJTÍKOVÁ Martina
FOJTÍKOVÁ Renata
GALETKOVÁ Gabriela
GLOFAR Marek
JABŮREK Jiří
JUROŠ Ladislav
JUROŠOVÁ Martina
JUROŠOVÁ Kateřina
JUROŠOVÁ Magdaléna
KLIMPAROVÁ Renata
KLIMPAROVÁ Zuzana

KREMLOVÁ Eliška
KUBÍČEK Martin
LAZECKÝ Lukáš
LAZECKÝ Vítězslav
LETÝ Pavel
MICHÁLEK Ladislav
MICHÁLKOVÁ Romana
MIKULÁŠEK Jiří
POLZER Rudolf
POLZER Richard
POLZEROVÁ Jana
POSPĚCHOVÁ Adéla
PROČEK Vítězslav
PROČKOVÁ Marie
SMRČKO Adam
SZCZUREK Michal
SZCZURKOVÁ Jana
ŠIMOŇÁK Aleš
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Posezení s hasiči v Dubu
Dne 21.9.2013 se v Dubu konalo již 2. Posezení s hasiči. I když nám ze
začátku počasí moc nepřálo, akce se vydařila. O soutěže a program pro děti se
postaral místní skautský oddíl Heřmánci. Nejvíce však děti, ale i dospělé, zaujaly
historické a naučné ukázky. Jako první se představili manželé Volní s výcvikem
služebních psů. O další ukázku s názvem „Ostravská operace“ se postaraly
blízké historické kluby. V této ukázce se nám představil i legendární tank T-34,
který se svým Sovětským vojskem tuto bitvu vyhrál. V poslední ukázce se nám
nemohl představit nikdo jiný, než naši místní hasiči. Ukázali nám rychlý zásah
uhašení domu a automobilu. Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem
aktérům ukázek, také paintballovému klubu Hustopeče nad Bečvou a jednotce
požární ochrany Starý Jičín. Výtěžek z akce zůstane místním hasičům na nové
vybavení. Doufáme, že se Vám akce líbila a příští rok se na Vás opět budou těšit
hasiči z Dubu.
( text, foto I. Postová )
Nejen mladší generace si mohla prohlédnout legendární tank T-34.

Běh Sv. Václava
Chladné ráno, umocněné lesním stínem, přivítalo 28. září 2013 o svátku Sv. Václava
účastníky běhu Sv. Václava, kteří se dostavili od 8:30 do 9:30 hod. k prezentaci u
poutního místa Oční studánka na úpatí Svince. Slunce na modré obloze však naznačilo,
že ranní chlad nebude mít dlouhého trvání a na trati, která vede převážně do kopce,
bude závodníkům více než horko. Samotný běh pro chlapce a muže odstartoval v 10:00
hod. otec Petr Dokládal a po 5. minutách vyběhly na 4,5 kilometrovou trať dívky a
ženy. Slunečného 21. ročníku se zúčastnilo celkem 154 závodníků. Do cíle u kostela Sv.
Václava na Starém Jičíně doběhl jako první Tomáš Mácha v čase 00:19:16.0 hod. První
žena v cíli byla Zuzana Novotná v čase 00:26:15.0 hod.
Vyhlášení vítězů proběhlo ve 12:15 hod. a diplomy, poháry a další pěkné ceny vítězům
předali otec Petr Dokládal a starosta obce Starý Jičín ing. Rudolf Hrnčíř.
Všichni účastníci běhu pak obdrželi pamětní účastnické listy. Celý průběh,
jak samotného běhu, tak celého dne, vtipně se svým kecafonkem komentoval
zakladatel tohoto běhu Sv. Václava ultramaratonec Karel Ligocki.

Výsledková listina:
Chlapci do 10 let
1. Adam Machala
2. Vít Hasal
3. Petr Šimíček
Chlapci 10-13 let
1. David Plešek
2. Jiří Matúšů
3. Martin Hrubý
Dívky 10-13 let
1. Anna Minaríková
2. Dominika Mokroszová
3. Karolína Malijurková
Chlapci 14-18 let
1. Vojta Waloszek
2. Jiří Žvák
3. Marek Glogar
Dívky 14-18 let
1. Marie Bednářová
2. Jana Davidová
3. Tereza Koláříková

Dívky do 10 let ( viz foto)
1.Terezka Kemelová
2. Blaženka Orlitová
3.Terezka Václavková

Ženy 19-40 let
1. Zuzana Novotná, 2. Pavla Matoušková, 3. Michaela Glogarová
Muži 19-40 let
1. Tomáš Mácha, 2. Vašek Stoszek, 3. Miroslav Tlustý

TJ SOKOL STARÝ JIČÍN, oddíl kopané
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým

Web Z

Sokol Starý Jičín

web
13
>
13
web > 13
13
web > 13
web > 13
web > 13
web > 13
13
web > 13
web > 13

Sokol Bordovice
FC Libhošť
Odry
FC Kopřivnice
FC Kozlovice
Sokol Tichá
TJ Tatran Jakubčovice
Slavoj Jeseník n.Odrou
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Muži pod vedením nového trenéra Tomáše Vyhlídala pokračovali v kvalitních výkonech a
jejich hra a úsilí je vyneslo po podzimní části na 1 místo tabulky I.B tř.sk.D . Nutno dodat že
předváděli útočný atraktivní fotbal,který se musel divákům líbit. Jarní část I.B třídy nám
začne 30.3.2014. Dorostenci pod vedením trenéra Tomáše Boka začali soutěž rozdělení do tří
skupin,kde první dva celky postoupily do OP o přeborníka okresu. To se našim klukům
podařilo a po třech utkáních této skupiny jsou na pěkném 4 místě.jejích soutěž v roce 2014
začne 6.4.2014. Žáci pod vedením trenéra Jana Orlity se ve své soutěži potýkali s problémem
úzkého kádru a to má také vliv na dosavadní umístění, kterým je 7 místo v okresním přeboru.
Věříme společně, že se nám přes zimu podaří vhodně kádr doplnit a dosáhnout v jarní části
soutěže která začne 20.4.2014 lepších výsledků.
Mladší žáci pod vedením trenéra Lukáše Kachela jsou momentálně po podzimní části soutěže
v tabulce na krásném 4 místě. svou jarní část soutěže rozehrají 27.4.2014
Naši nejmenší fotbalisti, a to mladší přípravka pod vedením trenéra Jaroslava Hasala ml.
předvedla úctyhodný výkon a momentálně vedou tabulku okresní soutěže ,když se jim
podařilo v 10 utkáních vstřelit 157 branek. Na jejich další branky se můžeme přijít podívat při
startu jejich jarní části a to 18.4.2014.
Všem-hráčům,trenérům,funkcionářům,fanouškům,rodičům,sponzorům,obsluze bufetu u
,,RUDIHO“ a obci Starý Jičín patří poděkování za vše co pro fotbal na Starém Jičíně dělají.
Protože bez nich bychom těchto výborných výsledků nedosáhli.!!!!
PŘEJI VÁM VŠEM VESELÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ ROK 2014, PLNÝ ZDRAVÍ ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOSTI.
Petr Michel, sekretář oddílu
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Sport u nás ve škole
S novým školním rokem 2013-14 jsme zahájili i novou sportovní sezónu. Během září a října
byly pro naše děti zorganizovány tři soutěže. Pro děti ze 4. a 5. tříd atletický trojboj, pro
žáky 2. stupně atletický čtyřboj. Třetí soutěží pak byl turnaj ve stolním tenise. Tady
přinášíme konečné výsledky:
Atletický trojboj
Dívky:
1. Veronika Vilášková
2. Jana Volková
3. Jessica Sadílková

Chlapci:
1. Miroslav Synek
2. Marek Doubravský
3. Martin Hrubý

Atletický čtyřboj
Mladší kategorie:
1. E. Krumpolcová a D. Mikš
2. M. Horutová a M. Zelík
3. K. Hatlapatková a J. Štramberský

Starší kategorie:
1. V. Sommerová a F. Vahala
2. K. a R. Sňahničanovi
3. T. Valášková a M. Bezděk

Stolní tenis
Mladší dívky:
1. Kateřina Hatlapatková
2. Michaela Horutová
3. Simona Závadová

Mladší kluci
1. Lukáš Dvořák
2. Matěj Raška
3. Martin Zábranský

Starší dívky:
1. Jana Davidová
2. Veronika Kremlová
3. Kristýna Sňahničanová

Starší chlapci:
1. Filip Vahala
2. Ladislav Rýpar
3. Marek Novotný

Zúčastnili jsme se už také okresního finále v přespolním běhu ve Frenštátě p.R. Starší kluci
obsadili pěkné 5. místo, starší dívky skončily dokonce na „bedně vítězů“ a odnesly si ze
závodů stříbrné medaile. O tento úspěch se postaraly Tereza Valášková, Veronika
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Sommerová, Jana Davidová, Veronika Kremlová a Kristýna Sňahničanová. Podobně se
nám dařilo i v okresním finále ve stolním tenise, které se konalo v Odrách. Tady Jana
Davidová, Veronika Kremlová a Nikola Davidová skončily na 3. místě. Doufejme, že se
nám takto bude dařit i nadále. Už teď trénujeme na florbalové turnaje, čeká nás Vánoční
laťka. Ale o tom vám napíšeme až příští rok…
Mgr. Kateřina Horutová

Sběr víček
Jednou z činností parlamentu ZŠ Starý Jičín je i podpora sbírkových akcí. A proto se jeho
členové rozhodli uspořádat sbírku vršků pro Elišku, která trpí dětskou mozkovou obrnou.
Sběr víček Elišce pomůže získat peníze na zdravotní potřeby a pomůcky. Vršky můžete
házet i vy do pytle u bufetu v atriu školy do 12. 12. 2013. Děkujeme.
Zástupci parlamentu ZŠ Starý Jičín
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,,DÝŇOBRANÍ´´ ve Starojické Lhotě
Mateřská škola ve Starojické Lhotě pořádala v pátek 8.listopadu 2013 v místním parku
,, Dýňobraní“.

S přípravou ,,Dýňobraní‘‘ jsme měli spoustu práce. Nejdříve jsme na provázek navlékali
spadané listí.
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Potom jsme společně s rodiči dva dny vydlabávali a vyřezávali dýně.

Hotové výrobky jsme v pátek rozmístili do místního parku společně s ostatními dekoracemi
a pak už jen netrpělivě čekali na setmění. Poté si každý svou dýni rozsvítil a začalo to pravé
podzimní čarování. Aby nám nebylo chladno, zahřáli jsme se za doprovodu hudby tancem
a horkým čajem. Rodiče a ostatní návštěvníky jsme občerstvili ,,svařáčkem“. Velice nás
potěšilo, že během víkendu si dýně chodili rozsvěcovat sami místní lidé.
Jana Bartoňová, vedoucí učitelka

Naše Mateřská škola v Petřkovicích zahájila nový školní rok 2013-2014 jako vždy, v plném počtu
28 dětí. Koncepce MŠ vychází z prostředí vesnice, která dětem zprostředkovává poznávání
přírodních zákonitostí a míst, která děti ve městě nemají možnost poznat. Dává dětem možnost
rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvích - turistika,
bobování, sáňkování apod. Učí děti k samostatnosti v jednání a sebeobsluze. Usměrňuje jejich
vztah ke kolektivu. Dítě poznává krásu prostředí přírody, poznává, co a jakou roli hraje v životě
člověka a osvojuje si „zelené“ myšlení a základy environmentalistiky.
Vyjadřování pocitů se děje na podkladu práce s barvami.
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Učitelky mají možnost lépe poznat celou osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině, zdravotní
stav a fyzickou zdatnost. Děti mají možnost plně využívat školní zahradu, fotbalové hřiště, louky
kolem MŠ k pohybovým aktivitám ve všech ročních obdobích.
Cílem je přiblížit se rodinnému prostředí, připravovat děti na vstup do základní školy a do života,
rozvíjet a podporovat v dětech samostatnost, kamarádské vztahy, zvládnout sebeobslužné
činnosti, vést děti k utváření zdravého sebevědomí, odvaze. Dále pak učit děti, jak se vyrovnat
s nečekanými situacemi, naučit si vážit si sebe i druhých a podle toho se k nim chovat.
To byl jen letmý pohled na naši koncepci. Podařilo se nám odstartovat školní rok první velkou
akcí, jakou byl 36. ročník již tradiční Drakiády za velké účasti dětí,rodičů a široké veřejnosti. Vítr
foukal, draci lítali a odměnou všem byly diplomy a medaile. Z fotbalového hřiště jsme se
přesunuli za Kulturní dům v Petřkovicích, kde byl zapálen táborák a společně jsme opékali buřty.
Předškoláci jezdí do Nového Jičína na předplavecký výcvik.
Všechny děti se presentovaly svými malými dílky na zahrádkářské výstavě v kulturním domě na
Starém Jičíně. V říjnu jsme navštívili zámecký park v Lešné, kde jsme se zapojili do nádherné akce
,Den stromů".V kouzelném zámeckém prostředí se děti seznámily jak funguje příroda, jak je
důležitá láska k ní a jak musíme přírodu a životní prostředí chránit. Pomocí pohádek, her,
praktických ukázek a hádanek si děti vyzkoušely, co umí. Každý si mohl nazdobit strom a také si jej
obejmout a naslouchat, co si šeptá. Slunný podzimní den jsme zakončili obědem v zámecké
restauraci.
MŠ Petřkovice se zúčastnila v zámku Lešná u Valašského Meziříčí podzimního programu Oslava
Dne stromů. Součástí programu bylo tvoření ve stylu LAND ART. Nejšikovnější kolektivy jsme chtěli
ocenit. Vybrat nebylo lehké a tak jsme přistoupili k losování. Pro Mateřskou školu Petřkovice určil
los sadu barevných papírů vhodných k tvoření. Sadu papírů jsme v Mateřské škole v Petřkovicích
předali 20.11. 2013 ;( z e-mailu p. Lenky Šimurdové, programová pracovnice zámku v Lešné.)
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4.prosince 2013 chystáme ve školce Mikulášskou besídku s nadílkou od Mikuláše. Děti
pilně nacvičují program a těší se na dárečky. Se včelařem panem Vahalou chystáme v
adventním čase medovou dílnu, s odléváním figurek a betlémů na stromeček. Společně s
rodiči se setkáme na Vánočním posezení u stromečku za zpěvu koled. V lednu s rodiči
chystáme Dětský maškarní ples v Kulturním domě.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo nám pomáhají a kdo nás mají rádi.
Obci Starý Jičín , starostovi ing.Rudolfu Hrnčířovi, místostarostovi ing.Miroslavu Klimparovi,
Osadnímu výboru v Petřkovicích s panem Františkem Bezděkem, hasičům v Petřkovicích,
zahrádkářům na Starém Jičíně , sponzorům MŠ a hlavně všem bezvadným rodičům, kteří
nám obětavě pomáhají a spolupracují s námi. Děkuji zaměstnancům Mateřské školyuč.Monice Jachové, kuchařce Věře Trefilové, školnici Dáši Tiché. Velký dík patří našim
nejmenším-dětem. Za jejich každodenní štěbetání, písničky, malování, za jejich smích a
radost. Všem jmenovaným, ale i všem spoluobčanům přeji krásné, klidné vánoce,
plné lásky a porozumění a do nového roku 2014 hodně zdraví.
učitelka pověřená vedeními MŠ Jaroslava Zbořilová

Mateřská škola Petřkovice

pořádá a zve na dne 4.12. 2013 na Mikulášskou besídku přímo v budově MŠ
Petřkovice.
Adventní čas pak prožijeme s panem Vahalou v jeho kouzelné medové dílně.
Setkáme se u vánočního stromečku za zpěvu koled s rodiči a příznivci naší školky

8.2. 2014 bude Dětský maškarní ples v Kulturním domě v Petřkovicích,
který pořádá MŠ spolu s rodiči. Začátek ve 14 hodin.
Kromě dobrot a veselé nálady bude bohatá tombola, balónkový klaun,
diskotéka, soutěže a hry.
Jarka Zbořilová
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Vážení občané, přijměte prosím srdečné pozvání na
Vánoční koncert, který se uskuteční dne 27.12. 2013
v 15 hodin v kostele Svatého Václava na Starém Jičíně.
Vystoupí pěvecký sbor ,,Ondráš“ z Nového Jičína pod
vedením paní Marie Dohnalové.
Přejeme příjemný zážitek v tento sváteční čas.
Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka,
pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka
Přiletěl k nim anděl, něco jim pověděl,
že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl…
********************************************************

Vánoční vytrubování

o Štědrovečerní noci si můžete poslechnout
ve 20.15hodin, 24.12. 2013 na náměstí Starý Jičín
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Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 1.1.2014 až 14.1.2014.
Skupinky dobrovolných koledníků přinesou do našich domovů přání pokoje a všeho
dobrého. Při této příležitosti si dovolí požádat o finanční dar, určený na realizaci sociálních
projektů u nás i v zahraničí.
Loňský rekordní výtěžek z Novojičínska pomohl místní Charitě Nový Jičín otevřít novou
službu pro občany – Půjčovnu kompenzačních pomůcek, podpořil provoz Charitního domu
blahoslavené Matky Terezy, zajistil finanční prostředky pro založení Fondu přímé
humanitární pomoci a v neposlední řadě pomohl realizovat sociálně- aktivizační záměry
Charity Nový Jičín. Také v roce 2014 poputuje větší část výtěžku na podporu činnosti této
místní dobročinné organizace. Bude kupříkladu rozšířena nabídka Půjčovny kompenzačních
pomůcek, uhradí se část nákladů na služby poskytované osobám, které se ocitly v tíživé
životní situaci, matkám s dětmi v tísni, či lidem bez přístřeší.
Předem děkujeme všem dárcům za jejich dary a také koledníkům za jejich čas a nemalé
úsilí, vynaložené při této sbírce.
Bližší informace o Tříkrálové sbírce v Novém Jičíně a okolí, použití finančních darů a
také o náboru nových skupinek koledníků naleznete na www.novyjicin.charita.cz , a dále
také na www.trikralovasbirka.cz .
Za Vaše dary děkujeme!!!
CHARITA NOVÝ Jičín, Dolní brána 2075/57, 74101 Nový Jičín, chdtereza@charita.cz
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************************************************************************
Pozvánka na Den otevřených dveří
Společnost SBL. trading.cz na Starém Jičíně si Vás dovoluje pozvat
7.prosince 2013 od 9 hodin
na Den otevřených dveří nově rekonstruovaných prostor budovy
(vedle zdravotního střediska)
Magdalena Šmardová Randýsková

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

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás srdečně zvou
na Štěpánskou poslední leč
Pořádanou 26.12.2013 ve 20:00 v KD Starý Jičín
K tanci a poslechu hraje kapela MINI-MAX.
Diskotéka v prostorách restaurace.
Bohatá tombola
Myslivecké speciality
Na Vaší účast se těší myslivci.
Předprodej vstupenek Rudolf Kalíšek ml.

Ples SDH Janovice - sobota 18.1.2014 20:00,
pohostinství Na větřáku,k tanci a poslechu hraje Krystal
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Myslivecké sdružení Starojická Lhota pořádá
Myslivecký ples
dne 25.ledna 2014, zahájení ve 20 hodin.
Hraje kapela MIDIT Hranice
PREVENCE – PÉČE – POMOC – PŘESNOST - PROFESIONALITA

Bohaté občerstvení, srnčí guláš, divočák se zelím, bohatá tombola.
Součástí programu je pasování mezi myslivce.
Srdečně zvou páni myslivci ze Starojické Lhoty

TJ Starý Jičín si Vás dovoluje pozvat na
SPORTOVNÍ PLES
Dne 25.ledna 2014 od 20 hodin v sále KD Starý Jičín
Hudba SUNAR DUO ROCK Kopřivnice
Připraven je program,
bohatá tombola a občerstvení

Tradiční ples SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín
28.2.2014 od 20 hodin v KD Starý Jičín
Hudba Ladislav Pospěch
Program, bohatá tombola a občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Šťastný a spokojený závěr roku …
Další rok uběhl jako voda a přichází 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 zakoupeny v kamenných
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém
případě bychom měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na
adventním věnci nebo vánočním svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze jako dekoraci, měli
bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo, že
v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na okolní ozdoby. 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.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo
smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme
možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit
profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být
obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením
třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř 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.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, které
jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami na lidských životech a materiálními
škodami dosahujícími stamilionů korun. Proto i ve svátečním pohodovém čase je dobré
nezapomínat na bezpečnost svou i svých blízkých.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou
kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propanbutanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech
souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě
„velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které
si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem
plynu se stal v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém
spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů
z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či
bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří
o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet
mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných
a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů
v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující.
Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při
ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech
činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav
nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát
ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným
požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou
denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými
informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití
(vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu
ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných
plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu a
oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam
firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto
detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající
požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků
v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová
družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v
domácnostech.
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Zajistěte pro své blízké 24hodinovou nepřetržitou službu - Medares 5P

Pokud potřebujete zajistit pro své blízké nepřetržitou
dohledovou službu, jednou z možností, kterou v současné době
můžete využít a kterou vám nyní nabízíme, je přístroj Medares
5P. Tento přístroj je svou funkcí velmi podobný jednoduchému
mobilnímu telefonu. Ovládání je skutečně snadné a bezpečné.
Přístroj obsahuje jediné tlačítko, jehož stisknutím klient může
předat zprávu o tísňové situaci asistenčnímu pultu, případně
využít i možnosti hlasové komunikace, využívá sítě GSM a
poskytuje tak spojení kdekoliv doma, ve městě i ve volné přírodě.
Důležitou součástí péče je nepřetržitá dohledová služba. Je realizována profesionálním
dohledovým centrem, které 24 hodin denně po 7 dní v týdnu nepřetržitě monitoruje stav
všech přístrojů. V okamžiku, kdy klient zmáčkne SOS tlačítko nebo systém sám rozpozná
krizový stav, operátor asistenčního pultu ověří hlasovou komunikací stav klienta a vyloučí
planý poplach. V případě potřeby ihned uvědomí rodinu klienta, jeho blízké nebo
záchranný systém, a zajistí tak vždy okamžitou reakci.
Abychom byli schopni ve všech případech zajistit pomoc, je přístroj vybaven snímáním
polohy klienta. Díky němu dokážeme určit místo, na kterém se klient nachází v rámci sítě
GSM, která je dostupná i v místech bez signálu GPS (tj. uvnitř budov apod.).
Míru bezpečí uživatele zvyšuje i automatická analýza dat snímaných z klienta. Základní
snímací jednotka obsahuje integrované snímání pohybové aktivity klienta a umožňuje tak i
bez signalizace ze strany uživatele rozpoznat některé krizové stavy, jako je případ náhlého
pádu a včasnou reakcí předcházet následným komplikacím.
Další informace vám rádi poskytneme na www.medares.cz , popř. telefonicky
+420 800 151 111, +420 725 757 673.
Medares Service s. r. o., Dr. Martínka 1295, Ostrava -Hrabůvka, 700 30
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DOMÁCÍ OLEJ
/řepkový, slunečnicový, lněný,makový/
 100%, neředěný, lisovaný za studena na profesionálním stroji
 Bez přídavných konzervačních a barvících látek
Kontakt: 776 123 794, domaciolej@email.cz, Starý Jičín
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Kadeřnice Bára
☎ 731 319 572
Zůstaňte v pohodlí svého domova, stačí zavolat,
a já přijedu za Vámi.
Veškeré kadeřnické služby.
Barbora Knápková, Bernartice nad Odrou 29
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:
polední přestávka 11:45 -12:30
OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN č.p. 133, 742 31 :
ústředna:
HSO odbor:

www.stary-jicin.cz
556 752 581
úřední hodiny

Marie Štecová
556 785 155 stecova@stary-jicin.cz
Radka Dubcová 556 785 150 dubcova@stary-jicin.cz
účtárna:
556 785 151
Ing. Jana Pospěchová
pospechova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika:, pokladna :
Alena Hrušková 556 785 152

hruskova@stary-jicin.cz

tech. služby:
556 785 153 , 776 562 867
Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova
Dagmar Sochová 556 785153 sochova@stary-jicin.cz
starosta –
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta – 556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar,
klimpar@stary-jicin.cz
Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:
556 785 158
607 816 055
podatelna a inf. centrum:
Pavla Šustková 556 785 159

slepak@stary-jicin.cz

ic@stary-jicin.cz

 Hasiči Starý Jičín - velitel Bc. Radim Sudolský,Dis.
775 920 150

radim.sudolsky@seznam.cz

 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
602 320 577

hradstaryjicin@email.cz

po

730 – 1630

út

730 – 1430

st

730 – 1630

čt

730 – 1430

pá

neúřední den

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
Školní jídelna MŠ St. Jičín
sjms@cbox.cz
tel. 734 381 814
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
mob: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz
Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.edunet.cz
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