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Co to cinká, co to zvoní?
Kouzlo Vánoc, jako loni.
Tichá chvíle k zastavení,
závan štěstí, nad něj není.
Oheň v krbu tiše praská,
jako v našich srdcích klid a láska…

Vážení spoluobčané,
za kolektiv zaměstnanců obecního úřadu vám přejeme
příjemné vánoční svátky, co nejvíce zdraví a štěstím
projasněný rok 2015.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Výpis z Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 24.09.2014 :
25.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání z 25.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 24.09.2014.
25.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu: Leoš Zdražil a
Alois Pospěch.
25.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 25.6.2014 do 10.9.2014.
25.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
Kontrolního výboru obce ze dne 23.7.2014 a Finančního výboru obce ze
dne 28.7.2014.
FINANČNÍ TRANSAKCE
25.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4.,5. a 6.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2014.
25.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů k
31.08.2014.
25.7. Zastupitelstvo obce na základě Zprávy Krajského úřadu MSK ze dne 6. –
7.8.2014 bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření
obce za období 01-06/ 2014 s výrokem: nebyly zjištěny k 30.6.2014
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 s c h v a l u j e :
25.8. prodej pozemku p.č. 5/3 – (zahrada) o výměře 80 m2 v k.ú. Starý
Jičín Římskokatolické farnosti Starý Jičín za cenu stanovenou
dohodou 31.- Kč za m2 + náklady řízení. (Majetkoprávní záměr
č.P9/2014).
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
25.9. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
bere na vědomí
podaný návrh na pořízení změny územního
plánu paní Renáty Dvořákové a pana Radomíra Dvořáka, oba bytem
B. Martinů 14, 741 01 Nový 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. O d k l á d á podaný návrh na pořízení změny územního
plánu paní Renáty Dvořákové a pana Radomíra Dvořáka, oba bytem
B. Martinů 14, 741 01 Nový Jičín v souvislosti s předložením zprávy o
uplatňování územního plánu v uplynulém období 2012 -2016
pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona co 4 roky od vydání
územního plánu) v prosinci 2016.
25.10. A)
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. 14.9.1963, bytem Starý Jičín
31. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne
8.10.2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné
hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané
za tuto řádnou valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc
ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Miroslavu Klimparovi, nar.
12.9.1963, bytem Starý Jičín, Vlčnov 102.
B)
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve
znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
25.11. Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
a) Smlouvu č. 14193673 ze dne 10.9.2014 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 –
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, na akci „Snížení
energetické náročnosti objektu MŠ Petřkovice u Starého Jičína“.
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b) Přijetí dotace uvedené ve smlouvě se SFŽP ČR č.14193673 ze dne
10.9.2014 ve výši 60.928,75 Kč výhradně na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu MŠ Petřkovice u Starého Jičína“. Dotace ze
státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí
dotace ev.č. EDS/SMVS 115D222004796 a bude činit maximálně
1 035 788,75 Kč. Dotace je určena na spolufinancování akce.
25.12. Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na akci „Stavební úpravy
hřbitovní zdi, Starý Jičín“ a schvaluje přijetí příslušné dotace. ZO
pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
25.13. Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e
Zřizovací listiny Obecní knihovny Starý Jičín k 1.10.2014.

úplné znění

25.14. Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e volbu přísedící
u Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2014 až 2017,
paní Evu Rybářovou, nar.1951, bytem Starý Jičín, Vlčnov 114.
25.15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Jednota s.d., Hodonín na
majetkoprávní vypořádání - ohledně pozemku p.č 47 v k.ú. Starý Jičín a
nájmu v objektu na pozemku p.č. 47 – budova radnice a nájem prodejny
potravin.
25.16. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí stav rozpracovaných investičních akcí a úkolů.
25.17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zhodnocení volebního období r.
2010-2014.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Výpis z Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Starý Jičín (č. 1)
konaného dne 05.11.2014 :
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění:
1.1. určuje, že ustavující zasedání zastupitelstva povede Mgr. Ladislav
Pospěch.
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1.2. určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Holeňu a p. Evu Vahalíkovou.
1.3. schvaluje program jednání ustavujícího zasedání.
1.4. schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání.
1.5. schvaluje volební řád ustavujícího zasedání.
1.6. schvaluje volební komisi pro ustavující zasedání v tomto složení:
Předseda: MUDr. Josef Zábranský
Členové: p. Zdeněk Šustek a p. František Bezděk.
1.7. schvaluje mandátovou komisi pro ustavující zasedání v tomto
složení:
Předseda: Ing. Tomáš Kovařčík
Členové: p. Ladislav Rýpar a p. Alois Pospěch.
1.8. ověřuje podle § 69 odst. 1) platnost volby členů Zastupitelstva obce
Starý Jičín:
Jmenný seznam členů
Bezděk František

KDU-ČSL

Holeňa Pavel, Ing.

NK „Za rozvoj Starojicka“

Hrnčíř Rudolf, Ing.

ČSSD

Kalíšek Rudolf, Bc.

ČSSD

Klimpar Miroslav, Ing.

KDU-ČSL

Kovařčík Tomáš, Ing.

NK „Za rozvoj Starojicka“

Pecháček Martin

NK „Za rozvoj Starojicka“

Pospěch Alois
Pospěch Ladislav, Mgr.
Prašivka Alan
Rybář Josef, MUDr.

Sdružení PS a NK„Za
Starojicko“KSČM a NK
KDU-ČSL
ČSSD
NK „Za rozvoj Starojicka“

Rýpar Ladislav

KDU-ČSL

Šustek Zdeněk

ČSSD

Vahalíková Eva

ČSSD

Zábranský Josef, MUDr.
1.9.

volební strana

NK „Za rozvoj Starojicka“

schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
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1.10. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích zastupitelstvo obce
určuje, že
pro výkon funkce starosty obce Starý Jičín bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
pro výkon funkce místostarosty obce Starý Jičín bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
1.11. schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady
obce (hlasováním).
1.12. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
do funkce uvolněného starosty

Ing. Rudolfa Hrnčíře

do funkce uvolněného místostarosty Ing. Miroslava Klimpara
do funkce člena rady obce (radní)

Bc. Rudolfa Kalíška
Martina Pecháčka
MUDr. Josefa Rybáře

pro volební období 2014 – 2018.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 2
proběhne ve středu 10. prosince 2014 v 17:00 hodin
v malém sále za vinárnou v KD Starý Jičín č.p. 21.
……………………………………………………………………
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý
Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÝ JIČÍN V ROCE 2015:
……………………………………………………………………
ZO č. 3 dne 18.2.2015

ZO č. 6 dne 16.9.2015

ZO č. 4 dne 22.4.2015

ZO č. 7 dne 9.12.2015

ZO č. 5 dne 24.6.2015
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OBCE

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období prosinec 2014
až únor 2015 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co nejvíce
zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Margareta Ráblova, Starojická Lhota
Ignác Bobek, Dub
Helena Ocásková, Vlčnov
František Hrachovec, Starý Jičín
František Pospěch, Starý Jičín
Marie Randová, Starý Jičín
Mária Šamajová, Starý Jičín
Antonín Janýška, Starý Jičín
Vlasta Leznová, Palačov
Josef Zábranský, Starý Jičín
Helena Holeňová, Vlčnov
Christian Kotouč, Janovice

Bohumil Horák, Palačov
František Michalík, Heřmanice
Zdenka Šindlarová, Starý Jičín
Josef Jakubec, Starojická Lhota
Marie Kleiberová, Heřmanice
Jan Fabík, Starojická Lhota
Anděla Hrachovcová, Jičina
Vlastimil Doubravský, St. Lhota
Alena Prašivková, Jičina
Pavel Stoklasa, Starý Jičín
Milena Hrabovská, Starý Jičín

V případě, že některý z jubilantů si nepřeje být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na obecní úřad - tel. 556 785 152, e-mail: pavlikova@stary-jicin.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

DO

OBCE

Našim novým občánkům přejeme, aby v životě prožili jen samé krásné chvíle a
vždy se na ně usmívalo štěstí…
Na straně 8 naleznete foto z vítání občánků.
1. skupina
Daniel Man, Lucie Pavlíková, Adam Kopecký, Mikuláš Sirota
2. skupina
Nela Brzicová, Filip Kiesewetter, Martin Hub, Milan Orlík, Rebeka
Hambálková, Kateřina Vrublová
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VZPOMÍNKA
Dne 28. listopadu 2014 uběhlo šest let
od úmrtní našeho manžela, tatínka a dědečka

pana Svatoslava Vahalíka.
Nic z toho dobrého a krásného,
co jsi pro nás učinil, se neztratilo.
Vše zůstává v našich srdcích a vzpomínkách.
Celá rodina, přátelé a známí.

OBŘADNÍ DNY V ROCE

2015

Pro konání občanských svatebních obřadů (příp. výročí svateb) jsou stanovené
uvedené termíny, které si můžete zamluvit na matrice Obecního úřadu Starý
Jičín.
OBŘADNÍ DNY:
Leden

10.1.2015

Únor

7.2.2015

Březen

7.3.2015

Duben

10.4.2015

Květen

16.5.2015

Červen

6.6.2015

Červenec

4.7.2015

Srpen

8.8.2015

Září

12.9.2015

Říjen

3.10.2015

Listopad

7.11.2015

Prosinec

není určen svatební den

Správní poplatky za
svatební obřad:
0,- Kč za uskutečnění
obřadu v určený termín a
dobu od 9,00 – 13,00 hodin
(viz. tabulka).
1000,- Kč za uskutečnění
obřadu mimo úředně
stanovenou dobu popř.
mimo obřadní síň obce.
Poplatek je možné uhradit
přímo na úřadě před konáním
svatebního obřadu.

Stanovené hodiny pro svatební obřady jsou od 09:00 – 13:00 (tzn. první
sňatek od 9:00 a poslední sňatek od 13:00 hodin).
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Úředně určenou místností ke konání svatebních obřadů je moderně zařízená
obřadní síň radnice Obce Starý Jičín s kapacitou 36 míst k sezení.
Obřad se, na základě dohody s matrikářkou, může konat i mimo uvedené
termíny popř. na hradě Starý Jičín. Správní poplatek činí 1.000,- Kč.
Svatební obřad konaný na hradě Starý Jičín je nutné předem
domluvit s kastelánem hradu panem Arnoštem Pokorným. Informace o
poplatcích, spojených se svatbou na hradě na www.hradstaryjicin.cz.
Svatby na hradě a na jiných vhodných místech, konané venku, se
z důvodu nepředvídatelnosti počasí budou konat pouze v období od
1.5.2015 do 30.9.2015.
Bližší informace k uskutečnění sňatku (potřebné doklady) či o průběhu
samotného obřadu poskytne matrikářka obecního úřadu Lucie Pavlíková, tel.
556 785 152 nebo e-mail: pavlikova@stary-jicin.cz.

O B E CN Í Ú Ř A D V D O B Ě V Á N O C

UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín na konci
roku 2014
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od úterý 23.12.2014 do pátku 2.1.2015
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude v pondělí 22.12.2014.
První úřední den v roce 2015 připadá na pondělí 5.1.2014.

V případě HAVÁRIE VODOVODU VE SPRÁVĚ OBCE kontaktujte
vedoucího TS - Dis. Miloslava Vahalu na tel: 776 562 867.
V případě nutnosti VYŘÍZENÍ POHŘBU, týkající se obecních
hřbitovů ve Starém Jičíně, Starojické Lhotě a Palačově, kontaktujte
Dagmar Sochovou na tel: 602 143 704.
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VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2014 a 2015
 Poslední svoz popelnic a recyklačních pytlů v roce 2014
proběhne ve čtvrtek 18.12.2014.
 První svoz v roce 2015 se mimořádně uskuteční v sobotu
3.1.2015. Upozorňujeme, že v tento den nebudou
sbírány recyklační pytle s Pet lahvemi.
Od 9:00 do 11:00 hodin, ale bude otevřen separační dvůr ve
Vlčnově, kde mohou občané v případě potřeby pytle
odevzdat.

Další sběry v roce 2015 budou probíhat od 15.1.2015, vždy
ve čtvrtek - v lichý týden v roce (co 14 dnů).

VÝŠE POPLATKU ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2015
Místní poplatek za svoz tuhého domovního odpadu
na rok 2015 činí 480,- Kč za osobu.
Poplatek je splatný k 30.6.2015 (složenky se nerozesílají).
Chtěli bychom pochválit občany za řádné třídění
odpadů a z tohoto důvodu se poplatek zvyšovat nemusí.
KOPMOSTÉRY ZDARMA
Na základě ušetřených finančních prostředků za třídění
TDO, schválila rada obce každému vlastníkovi rodinného
domu, či evidenčního čísla (tj. chata) ZDARMA OBECNÍ
KOMPOSTÉR (vzhled kompostéru naleznete na str.12).
Kompostér bude přidělen ke každému číslu popisnému a
evidenčnímu (tj. chata) zhruba k 1.3.2015.
Bližší informace o systému přidělování v příštím čísle
zpravodaje.
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OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V ZIMNÍM OBDOBÍ
V zimním období, tj. od 1.11.2014 do 31.3.2015 bude provoz
sběrného dvoru ve Vlčnově omezen pouze na soboty v lichém
týdnu (soboty v týdnu, kdy se vyváží domovní odpad) v době od
9:00 do 11:00 hodin.

P R O M A J I T E L E M O T O R O V Ý CH V O Z I D E L
Žádáme majitele vozidel, aby v zimním období
v případě sněžení neparkovali svá auta na
místních a účelových komunikacích obce a
v jejich těsné blízkosti. V těchto případech bude
Technickými službami obce prováděno plužení
vozovky a hrozí poškození jak odstavených vozidel,
tak i poškození obecního majetku.
V případech, kde nebude možno provést bezpečnou údržbu, nebude plužení
provedeno do doby odtažení vozidla. O odtahu rozhodne strážník Obecní
policie Starý Jičín s využitím svých pravomocí.
Náklady, související s odtahem, budou následně přeúčtovány majiteli. K jejich
dočasnému uložení jsou určeny prostory separačního dvoru ve Starém Jičíně –
Vlčnově.
JSOP

JAK SE VÁM

V OBCI

D Ý C H Á ?...!!!

Se začátkem topné sezony se rapidně snížila kvalita
ovzduší v naší obci, řada našich občanů, a není jich málo,
stále spaluje ve svých kotlech kde co. Hlavně se zahřát a
moc neprotopit. Že se příšerný smrad line celou dědinou?
Nezájem. Že „paliči“ poškozují zdraví nejen ostatním, ale
také sobě a svým blízkým, jim asi vůbec nedochází. A že
výdaje na léčení závažné nemoci ho přijdou v konečném důsledku dráž? To
teď nikdo neřeší.
Co vychází zpravodaj, upozorňujeme občany, že čistý vzduch v naší obci je
převážně na nás. Náš občan je však odolný vůči těmto informacím.
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Nadpisy všech možných článků na téma:

„Spalování nekvalitních, příp. zakázaných druhů paliv v technicky
nevyhovujících spalovacích zdrojích, se negativně odráží na kvalitě
ovzduší také v naší obci!,
Znečištěné ovzduší stále ohrožuje zdraví a životy obyvatel!
Kvůli znečištěnému ovzduší zemřelo v loňském roce několik tisíc
lidí!...“,

nechává našeho paliče zcela klidným. Je si vědom, že byť zákon takové
jednání zakazuje, vymahatelnost práva už pokulhává. Soutěž o nejčernější
dým z komínu byla ukončena bez vyhodnocení, protože na první cenu bylo
tolik adeptů, že by se o „cenu porvali.“
Víme, že s tímto problémem bojuje mnoho obcí; dokonce existují webové
stránky, kde je možné fota čoudících domů zveřejňovat.

V naší obci jsme měli záměr občany informovat, „probudit soutěží“, apelovat
na svědomí – rozum – srdce. Výsledek není třeba komentovat, stačí vystrčit
hlavu z baráku.
Obec bude nadále monitorovat paliče jednorázové a paliče soustavné.
Uvažuje také o spolupráci s orgány České inspekce životního prostředí a bude
hledat další možnosti, jak nepříznivou situaci v obci zvrátit. Snad se to podaří
dříve, než imunita našich občanů bude mít „natrhnutou zadnici“.
Ing. Rudolf Hrnčíř – starosta obce

MOJE TÍŽIVÁ ŽIVOTNÍ SITUACE
Tak to je, nejenom název tohoto článku a i název odkazu,
linku nebo chcete-li „tlačítka“ na našich internetových
stránkách www.stary-jicin.cz, ale i bohužel stav, ve kterém
se mnozí z nás nachází.
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a nikdo z nás
nemůže tvrdit, že se ho to netýká, protože nikdo z nás neví,
co ho může postihnout, ať už vinou naší nebo cizí anebo
pouze tím, že pomalu ale jistě stárneme.
Mluvím teď o stavu, kdy si nevím rady a obracet se otázkou, s prosbou o
pomoc na známé nebo na přátele popř. rodinného příslušníka se velice stydím,
ale tuším, že odkládat řešení náhlé situace může mít fatální následky pro moji
budoucí existenci.
Kliknete-li si na toto tlačítko na našich stránkách, budete přesměrováni na
stránky, které se snaží dát aspoň návrh, chcete-li nápad na řešení
vašeho problému, ať už se to týká zadluženosti, ztráty bydlení,
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pomoci ve vašem zdravotním stavu anebo kdy z důvodu stáři již
nezvládám základní hygienické, stravovací a jiné denní návyky.
Víme, že řada z nás není počítačově zdatná, proto prosíme ty ostatní, zvláště
pak syny, dcery a vnoučata, aby těm starším byli nápomocni radou, popř.
pomocí při hledání potřebné služby, ať už terénní nebo pobytové nebo nás
kontaktovali přímo na úřadě.
Informace na těchto stránkách se vám můžou zdát zprvu nesrozumitelné a
náročné, ale věříme, že se s nimi časem naučí každý z nás pracovat a
pomůžou nám zlepšit a zkvalitnit řešení závažných osobních stavů.
Ing. Miroslav Klimpar - místostarosta

HŘBITOV

STARÝ JIČÍN

Hřbitovní zeď Starý Jičín – historie se asi opakuje?
První zmínky o hřbitovu na území Starého Jičína jsou zřejmě v souvislosti
s kostelem sv. Václava - hřbitov se nacházel kolem kostela, za kostelní zdí.
Když panství starojické zakoupil (r. 1772) hrabě Karel Seilern, zakázal
pochovávání kolem kostela, jednak pro blízkost svého zámku (stará škola,
KS1) a jednak, protože to již ve většině obcí bylo zakázáno. Nový hřbitov byl
zbudován na dnes již známém místě a byl obehnán dřevěnými latěmi. Citace
z farní kroniky – „Latě k tomu, dal tehdejší pachtýř statku Kuttler; přece však
farníci museli dáti revers, kterýmž se zavazují, že pro příště žádného nároku
na oplotění hřbitova od panství činiti nebudou, nýbrž vlastním
nákladem hřbitov ohradí. Tato ohrada brzo však úplně byla zničená a
musela býti pořízená nová; proto farníci r. 1827, nedělali už plotu, nýbrž
postavili z tvrdého materiálu zeď.“ – konec citace.
O 186 let později, na podzim 2013, dochází k rychlé destrukci a nahýbání zdi
nad hrobová místa, zvláště pak v horní části hřbitova. Urychleně je zpracována
Ing. Gromanem projektová dokumentace, včetně všech statických a
geologických aspektů na novou zeď a to v horní i spodní části hřbitova. Obcí
je požádán Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na celou
zeď a to v částce 7.560.0800,- Kč včetně DPH. Jednání vypadají zprvu
nadějně, později však je vyšší mocí rozhodnuto, že dotace bude činit přibližně
2.900.000,- Kč včetně DPH na horní zeď a spodní si postavíme za obecní
finance.
V době, kdy píšu tento článek (20.11.2014), je stavba z 85% hotová, provádí ji
(výběrovým řízení vybraná) firma Lesostavby Frýdek Místek a.s. a myslím, že
se jim těch 85% zatím určitě povedlo. Nemáme nákladný software (model
Aladin) na předpověď počasí jako meteorologický úřad, ale termín výstavby,
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vzhledem k počasí, je svým způsobem výjimečný, teplotně opravdu
nadprůměrný, sv. Petr nám asi „drží palce“, rovněž tak, jako mnozí občané a
někteří, možná i modlitbu přidali, aby to místo posledního našeho „trvalého
pobytu“ na Starém Jičíně, bylo hezké a důstojné.
Až se začtete do tohoto článku, bude již zeď určitě hotová, možná zůstanou
drobné stavební práce, ale ty musíme stihnout v jarních měsících příštího roku.
Věřím, že toto stavební dílo bude sloužit svému účelu dalších 186 let a více.

Ing. Miroslav Klimpar - místostarosta

TURISTÉ

OBNOVUJÍ

STUDÁNKY

Turisté ve Starojické Lhotě za podpory Nadace Partnerství a programu Nestlé
pro vodu v krajině a za spolupráce ostatních občanů ve Starojické Lhotě
započali s obnovou dvou zapomenutých studánek. Celé akci předcházela
prohlídka katastru obce. Po vyhodnocení všech studánek a pramenů ve
Starojické Lhotě byly k obnově určeny dvě studánky, jedna v lese v Palesku a
druhá Na Pasekách. Tyto studánky jsou historicky známé, v minulých dobách
sloužily k občerstvení místních lidí, kteří hospodařili na blízkých polích a v
okolních lesích. Byly také zdrojem vody pro napájení dobytka při polních a
lesních pracích. Osobní vzpomínky pamětníků obce Starojická Lhota pomohly k
jejich identifikaci a určení umístění. Už počátkem devadesátých let minulého
století byly obě studánky opraveny a používány při různých turistických akcích
(Pochod ze Lhoty do Lhoty, večerní pochody aj.). Časem se na studánky tak
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trochu zapomnělo, proto nápad na jejich obnovu byl přivítán s nadšením. S
akcí byli seznámeni obyvatelé obce, sportovní klub a hasiči, s osvětou (o
významu vody v přírodě) u nejmenší generace pomohla místní mateřská škola.
K vlastní obnově bylo svoláno několik schůzek, kde se projednávaly a
posuzovaly návrhy na úpravy studánek a jejich okolí. A pak už začala radostná
práce nadšených turistů za spolupráce dalších občanů - sběr kamenů na
obložení studánek, zajištění dalšího potřebného materiálu (studniční roury,
štěrk). Bylo nutné provést vyčištění okolí studánek od trav, náletů křovin a
odstranění nánosů bahna, starého listí a hlíny. Vyčistily se odtokové kanálky,
vysypaly se štěrkem a obložily kameny. Odstranily se staré a rozbité roury ve
studánkách a uložily se nové, tyto se obsypaly štěrkem a obložily kameny. Na
studánku v Pasekách byla instalována stříška chránící ji proti znečištění
padajícím listím, jehličím, travami apod., a provedla se změna lesní oplocenky
tak, aby byl možný pohodlný přístup ke studánce. V jarních měsících budou v
okolí studánek instalovány lavice a stoly, které budou sloužit kolemjdoucím k
posezení a osvěžení křišťálovou, lesní vodou. Že se do prací aktivně zapojily
všechny generace občanů znamená, že občané Starojické Lhoty mají vztah
k přírodě a místu, kde žijí.

Ing. Stanislav Kolenovský - koordinátor akce
Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé.
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POSEZENÍ U OČNÍ STUDÁNKY
V rámci zkvalitnění
pobytu lidí v lese a
naplnění turistických
a volnočasových
aktivit na našem
území, provedla firma
Lesy České
republiky, s.p.
výstavbu lavičky –
posezení u účelové
komunikace na
turistické trase u Oční
studánky ve Svinci.
Lavička se nachází hned vedle cesty mezi oběma kapličkami. Přijďte posedět
za každého počasí.
Děkujeme

Ing. Miroslav Klimpar- místostarosta

ZPRÁVA Z HRADU STAROJICKÉHO,
KTERÉ MŮŽETE NA ROZDÍL OD ZPRÁV Z HRADU ...však
víte kterého… VĚŘIT !!! 
Milí přátelé,
Myslím si, že po mém bezmála sedmiletém téměř každodenním působení na
hradě anebo v jeho blízkém okolí, Vás mohu takto oslovit, i přesto, že nejsem
místní „Starojičan“.
Mám-li zhodnotit letošní sezónu na hradě, nemohu nevzpomenout akci, která
v historii našeho nekomerčního romantického hradu nemá obdoby. Jednalo se
o pokus a následně i vytvoření rekordu v délce hada ze spojených
svítících tyčinek dne 27.9.2014, který propojil hradní nádvoří s náměstím
obce Starý Jičín. Akce ukázala, jak jsou občané Starého Jičína i blízkého okolí,
hrdi na „svůj“ hrad a jak dokážou trpělivě spolupracovat se školou, obcí i
hradem, když jde o dobro věci.
Rád bych Vám všem, kdo jste se pokusu o rekord zúčastnili, ale i těm, kdo jste
se zúčastnit nemohli, oznámil, že rekord se nám podařilo vytvořit a byl rovněž
zapsán do České knihy rekordů.
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Chtěl bych zde velice poděkovat zástupcům obce za ochotu a významnou
pomoc při financování tohoto pokusu. Obec Starý Jičín ochotně zakoupila
všechny svítící tyčinky, které byly po sedmi kusech rozděleny účastníkům
rekordu, aby si je po skončení akce mohl každý jako dárek odnést s sebou
domů.
Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří se do akce zapojili a dle
svých možností ochotně přispěli jak finančně, tak i věcnými dary do večerního
losování tomboly na hradním nádvoří. Díky štědrosti těchto sponzorů si až 30
šťastně vylosovaných účastníků akce mohlo odnést z hradu opravdu velmi
hodnotné dárky a my všichni jsme si užili při losování příjemnou zábavu.
Finanční pomoc sponzorů nám umožnila pozvat si na akci komisaře agentury
Dobrý den z Pelhřimova, který mohl rekord na místě ověřit, spočítat tyčinky a
vše poté zaznamenat. Na základě jeho potvrzení o platnosti celé akce jsme
obdrželi certifikát a ten byl následně zapsán do české knihy rekordů. Jeden
výtisk této knihy je uložen na obecním úřadě a v úředních hodinách může být
k dispozici případným zájemcům k nahlédnutí.
Pokusu o rekord se zúčastnilo 683 návštěvníků a byl vytvořen had dlouhý 908
metrů, který propojil hradní nádvoří s náměstím obce a nám se tak splnilo
naše veliké očekávání. Posledním svítícím tyčinkám sice chybělo pár metrů ke
kašně na obecním náměstí, ale celková délka hada byla více nahuštěna na
hradním nádvoří, kde zůstaly všechny maminky s dětmi v kočárcích. Lze tedy
prohlásit, že propojení obou míst se skutečně vydařilo. Celkově se na
propojení svítícího hada použilo 4540 svítících tyčinek a 4539 spojek.
Mimořádně srdečné poděkování patří samozřejmě i místním pedagogům ze ZŠ
a členům hasičského sboru, kteří se ochotně do akce zapojili a pomohli
bezchybně zorganizovat hladký průběh celé akce.
JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK VÁM VŠEM
Arnošt Pokorný, kastelán
Pro letošní rok rušný život na hradě pomalu utichá, ale pokud budete mít
zájem udělat si hezkou procházku na svůj hrad v průběhu vánočních svátků,
krbovými kamny vyhřátá hradní hospůdka bude pro Vás otevřena
v těchto dnech:
23., 24. 12. 2014
26., 27., 28., 29., 30. 12.2014
31. 12.2014
1. ledna 2015

od 10:00 do 16:00
od 10:00 do 16:00
od 10:00 do 18:00
od 10:00 do 16:00

25. 12.2014 bude zavřeno a 2., 3., 4. ledna 2015 až
podle aktuálního počasí.
Tato otevírací doba bude však platná pouze v případě, že nebude moc
mrznout. Jinak bychom museli vypustit vodu a hrad zazimovat. Aktuální
informaci najdete vždy na www.hradstaryjicin.cz
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V DUBU

„Svatý“ za dědinou Dub je pamětníky nazýván „svatý Bernard“ nebo také
Bernardýn. V minulém století byl téměř zapomenut a přišel dokonce i o hlavu.
Obyvatelé Dubu se rozhodli sošku na kopci za obcí opravit a občas na jaře a
nebo na podzim, vyšlapat cestičku k dávnému ,,ochránci obce“. Před opravou
zjišťovali, kdo by mohl být majitelem sošky a také jaký byl původní vzhled
tváře. V neposlední řadě nás také zajímá, kdo to vlastně chrání Dub. První
otázka není stále jasná. Na tvář sošky se někteří Dubňané pamatují různě,
protože byli ještě děti, když jí viděli naposled. O jménu sošky se podle atributů
tj. snopu nohy, holínky a haleny může jednat o patrona zemědělců sv. Izidora.
Jak to vlastně je? Jestli víte něco zajímavého, týkajícího se této sošky, dejte
nám vědět. Zajímá nás to.
Boži Polachová, Dub
Nedělní ráno
Boži Polachová
Ráno, ráno, raníčko
vařím si kafíčko.
Slepičkám pro vodu skočím
a řeknu si: ,,Jaké to krásné raníčko
má milá, tichá vesničko“.
V tom ozve se burácení motoru v dáli.
Ha! Kluci Pavlicovi vstali?
Dál zdravím kvítka líbezné.
Cože? Čtyřkolky malých kluků
natropí tolik hluku?
Ne! To hasiči naši milí nelenili
a vylezli z pod peřiny.
Slétli se jak pilné včelky
a chopili se hadice.
Za urputného klení
cvičili hasební pozice.
Vykouknu znovu ze vrátek.
Hledím na to!?
Hledám okem hochy stepilé.
Ha, už je vidím,
leží v trávě, údy opilé.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Drazí občané, přátelé, lidé s dobrým srdcem………….
Děkujeme Vám, že již po neskutečných 15 let
pomáháte svými velkorysými dary lidem, jež
se z jakýchkoliv příčin dostali do těžké životní
situace, seniorům, obětem živelných pohrom,
maminkám s dětmi v tísni, atd. Je těžké na
oplátku předat Vám - dárcům, pocit
spokojenosti a naplnění nezměrného
množství lidí, kterým bylo díky této sbírce
usnadněno a zpříjemněno jejich bytí.
Charita Nový Jičín má díky Vašemu dobru možnost být opět u toho, zrealizovat
projekty financované výtěžkem z Tříkrálové sbírky a stát se tak zárukou účelně
vynaložené Vaší snahy o pomoc bližnímu….
Tři králové přijdou i letos k Vašim dveřím, přinesou Vám s písní radostnou
zprávu, své požehnání a nabídnou Vám tradiční možnost přispět do tříkrálové
pokladničky. Tříkrálová sbírka proběhne v ulicích Starého Jičína a
přilehlých obcích v termínu od 1.1.2015 – 14.1.2015.
Výtěžek 2015 bude opět z velké části účelně použit na záměry Charity Nový
Jičín a služby, které Vám nabízíme. Bližší informace o využití, průběhu a
výsledcích sbírky naleznete na webu Charity Nový Jičín a také na
www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme Vám za Vaši velkorysou přízeň, velké díky náleží také všem
dobrovolníkům – koledníkům, kteří věnují nemalý čas a úsilí na této
celorepublikové akci.
Věřím, že i letos bude Tříkrálová sbírka v Novém Jičíně, Starém Jičíně,
Bernarticích nad Odrou, Kuníně a Šenově u Nového Jičína opět věrohodným
obrazem – důkazem o dobrotě nás všech. Minulé úspěšné ročníky se svými
rekordními výtěžky v tomto regionu svědčí o tom, že i v tak náročné době se
umí lidé ve svém okolí postarat o trpící, nemocné a osudem těžce zkoušené
jedince.
Přeji Vám, aby Vás Tříkrálové požehnání provázelo
celým následujícím rokem 2015. Za Vaši přízeň, dary
a dobrou vůli Vám děkuji.
Marcel Brož - ředitel Charity Nový Jičín
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte s případnými dotazy kontaktovat.
CHARITA NOVÝ JIČÍN - Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín
tel: 731 697 881 IČO 73635677, Email: charitanj@charitanj.cz,
web:www.charitanj.cz, Bankovní spojení - č.ú.: 2900231575/2010
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UPOZORNĚNÍ:
VÝMĚNA

V S T U P N Í CH

DVĚŘÍ

Výměna vstupních dveří do bytů v bytových domech z pohledu
požární prevence
Vážení občané,
v současné době dochází, ať už ze strany jednotlivců,
bytových družstev, či společenství vlastníků, čím dál
častěji k výměnám vstupních dveří do jednotlivých bytů
v rámci
bytových
domů.
V souvislosti
s touto
problematikou bychom Vás rádi upozornili, že podle ČSN
73 0834 „požární bezpečnost – změny staveb“ se v článku
A.2.8 uvádí, že „pokud se z jakýchkoliv důvodů mění
vstupní dveře obytných buněk nebo jiných úseků, musí být
požárním uzávěrem odpovídajícího typu podle A.2.6“. V článku A.2.6 se uvádí,
že „pro vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk se mohou použít požární
uzávěry EI-30 DP3 (popř. EW-30 DP3) i v případech, kde byly podle ČSN 73
0802 vyšší požadavky“. Obytnou buňkou se rozumí každý byt v bytovém
domě.
Chápeme, že snahou majitelů či uživatelů bytů je především zabezpečit svůj
majetek před vloupáním do bytu, na základě čehož přistupují k instalaci
bezpečnostních dveří. Nicméně je potřeba také pamatovat na požární
bezpečnost a nutnost respektovat požární předpisy, což lze zajistit použitím
certifikovaných protipožárních dveří. K těmto dveřím musí být doložen atest o
dosažené požární odolnosti a identifikační štítek osazený přímo na konkrétní
dveře. Protipožární dveře mohou být zároveň také bezpečnostními, jedno
hledisko nevylučuje druhé!
V případě výměny vstupních bytových dveří Vám doporučujeme, abyste po
firmě, která bude výměnu realizovat, požadovali doložení skutečnosti, že
dveře jsou protipožární s požární odolností minimálně 30 minut!
Především jde o preventivní opatření mající za cíl ochranu Vás, Vašeho
majetku a také dalších obyvatel domu a jejich majetku v případě požáru. Také
předejdete zbytečným komplikacím nejen při kontrolách dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně, ale také po případném požáru.
Autor článku: mjr. Ing. Jiří Klos
vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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TOPENÍ A KOMÍNY
Nastává zima a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel komína by
měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou
údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných
revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Revize spalinové cesty se provádí:
před jejím uvedením do provozu,
při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při
podezření na trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, který je zároveň:
revizním technikem komínů
specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
nebo
revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých
stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z
hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je
zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a
kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště
při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest
jsou uvedeny v tabulce na straně 23.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové
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cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou
uvedeny v tabulce níže.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče
paliv
Činnost

Pevné
Celoroční Sezonní Kapalné Plynné
provoz provoz

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných
(tuhých)
znečisťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných
(tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče
paliv

3x

2x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

nejméně podle
návodu
výrobce

spalinové

cesty

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v
komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to
možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky
u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými
montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že
nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
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Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči.
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání
hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na
půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých
látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
Autorka článku: nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor Nový Jičín

ORDINAČNÍ

DOBA

LÉKAŘEK V DOBĚ VÁNOC
LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Přijímáme nové pacienty!

Pondělí 22.12.

07.30 — 11.30

Úterý 23.12.

13.00 — 15.00

Pondělí 29.12.

07.30 — 10.00

Úterý 30.12.

13.00 — 15.00

Od 5.1.2015 se bude ordinovat v
běžných ordinačních hodinách.

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Hana Kobsová
Starý Jičín – Vlčnov 35
tel: 556 752 604
mobil: 603 433 786
e-mail: mudr.kobsova@kobsa.cz
http://www.kobsova.euweb.cz/

Od 22.12.2014 do 2.1.2015 se
bude ordinovat pouze v Novém
Jičíně od 8:00 do 11:00 hodin.
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STAROJICKA

10 L E T Č I N N O S T I
V dnešní době
máme pocit,
že život pádí
mílovými
kroky.
Myšlenka
založit klub
pro důchodce
se naplnila
16.12.2004.
Tak je to již 10
let, kdy po
výzvě ve
zpravodaji,
jsme se sešli
ve vinárně, a
za účasti tehdejšího starosty obce pana Svatoslava Vahalíka, založilo a vybralo
název klubu 12 nadšenců. Zároveň jsme si vybrali středu jako vhodný den pro
naše setkávání.
První setkávání se konala v kulturním domě na náměstí. Posezení u živé hudby
pak v klubovně hasičů ve Vlčnově. Z těchto akcí se staly tradicí zejména
společné hody a Mikuláš a v posledních letech i zahradní slavnost ve Starojické
Lhotě. Posezení u živé hudby jsou zpestřena vždy veselým programem.
Další akce, na které se každý těší, jsou zájezdy - poznávací, do divadla či na
bazén do Hranic. Pak je to smažení vajec, bowling v Loučce, procházka k oční
studánce a zejména různé přednášky v kinosále.
V prosinci 2005 nám Obec přidělila vlastní klubovnu v kulturním středisku
(stará škola). A tak všechna ostatní setkávání ve středu – mimo červenec a
srpen - jsou v této klubovně a mají své vlastní kouzlo. Společné posezení u
kávy či čaje je základem pro plánování a zajišťování dalších akcí, ukázkou
ručních prací. Zpestřením jsou oslavy kulatin některých členů.
Již při prvním posezení s živou hudbou v lednu 2005 se klubovna hasičů
zaplnila. Zájem o členství v klubu rostl a na schůzi v lednu 2007 jsme měli již
89 členů. Jak šly roky, noví členové přicházejí a někteří nás navždy opustili.
Jiní ze zdravotních důvodů zůstávají členy, ale dění v klubu se neúčastní.
Letos v lednu jsme měli v evidenci 117 a 6 čestných členů z jednotlivých částí
obce: Dub 4, Heřmanice 2, Janovice 18, Jičina 12, Palačov 11, Starojická Lhota
16, Starý Jičín 16, Vlčnov 27 a ostatní 11 (Nový Jičín a Polouvsí).
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Klub má i své webové stránky www.kdstarojicka.wz.cz, kde se s naší
činností můžete seznámit a prohlédnout si fotografie z akcí.
Jaké budou další roky a jak se budeme i nadále bavit, to je jen na nás.
S veselou myslí a chutí, budou i další společně prožité chvíle dobrou relaxací a
spokojeností se životem. Hlavně nebude chybět tolik potřebný úsměv.
Do dalších let přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Starý Jičín 20.11.2014 – Marie Segeťová (foto z roku 2009)

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROJICKÁ LHOTA
PODĚKOVÁNÍ:
V sobotu 15. Listopadu 2014 se uskutečnil již III. ročník Walašské rallyšou
evo 11 ve Starojické Lhotě, pořádaný automobilovým jezdcem panem
Silvestrem Mikuláštíkem a jeho přáteli. Divákům předvedli atraktivní jízdy
plné smyků a jiných překvapení. Děti z mateřské školy ve Starojické Lhotě
přispěly svými kresbami a byly odměněny pořadatelem a majiteli pozemků
konající se akce. Pan Ing. M. Šustek, firma Cool cars, firma INVO CZECH –
Ing. J. Vozák, pan Ing. K. Horník a i další se zřekli svých odměn ve prospěch
mateřské školy.
Za to jim všem děkujeme! Děti a paní učitelky z MŠ Starojická Lhota.

(Na fotografii je
pan Silvestr
Mikuláštík se
svým vozem
SUBARU a dětmi
z MŠ v loňském
roce.)
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ROKU

V pondělí 1. září začal nový školní rok 2014 - 2015. A s ním přišlo na naši školu
35 nových prvňáčků, kteří nastoupili do dvou prvních tříd. Věříme, že se jim
v jejich nové škole líbí, přejeme jim hodně úspěchů, ať se vždy do naší školy
těší. Letošní rok jsme zahájili s počtem 303 žáků, kteří navštěvují 14 tříd. 9 tříd
je na I. stupni, 5 tříd na stupni druhém.
V průběhu prázdnin nastala stejně jako v minulých letech na škole řada změn.
Byly barevně vymalovány žákovské šatny, hlavní schodiště, schodiště
k družině, sociální zařízení a některé třídy. Kromě toho došlo k výměně
osvětlení v družinách.
Ve školní jídelně nastala velká změna, po 40 letech jsme modernizovali stoly a
židle. V nejvyšším podlaží se ve všech kmenových třídách vyměnil nábytek.
Kromě toho se v 1. patře rozšířily vitríny na poháry a diplomy, které se už nyní
pyšní úspěchy, kterých jsme dosáhli v minulých letech.
Během celého školního roku budou pro děti znovu zorganizovány různé akce.
Z těch významných je to např. mikulášská nadílka, vánoční laťka, sběr papíru,
florbalový maraton, škola v přírodě, maškarní ples. Pro rodiče bude uspořádán
rodičovský ples. Na škole děti mohou navštěvovat velký počet zájmových
kroužků. Doufáme, že dětem i rodičům se na naší škole bude líbit a celý školní
rok proběhne ke spokojenosti nás všech.
ředitel ZŠ Starý Jičín - Mgr. Roman Horut

PODZIMNÍ ŠKOLNÍ SPORT
Na naší škole byl letos vyhlášen jubilejní 20. ročník soutěže O nejlepšího
sportovce naší školy. V rámci této soutěže se děti zapojily hned během září
a října do atletických soutěží, které pro ně byly přichystány u nás na školním
hřišti. Děti ze 4. a 5. tříd soutěžily v atletickém trojboji (běh 60 m, skok daleký,
hod míčkem), děti 6. - 9. tříd ve čtyřboji (navíc ještě vytrvalostní běh). Ti starší
soutěžili kromě jednotlivců i ve smíšených družstvech, o to více byla tato
soutěž zajímavější. Jednotlivé kategorie vyhráli:
4.-5. třídy
6.-7. třídy
8.-9. třídy

DÍVKY
Lucie Jančíková
Míša Horutová
Tereza Valášková

CHLAPCI
Lukáš Zelík
Martin Zelík
Tomáš Kopecký
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Kategorii smíšených družstev vyhrála v mladší kategorii dvojice sedmáků Míša
Horutová - Martin Zelík. Starší kategorii vyhrálo smíšené družstvo osmáků
Simona Závadová – Tomáš Kopecký.
Další školní soutěží byl turnaj ve stolním tenise. Nejlepšími mezi mladšími byli
Míša Horutová a Jakub Zdražil. Ve starších žácích vyhrála Veronika
Kremlová a z chlapců byl nejlepší Ladislav Rýpar.
Kromě těchto soutěží byli naši nejlepší vysláni do okresních kol. Nejdříve
v okresním finále v přespolním běhu ve Frenštátě p. R,. za velmi
krutých podmínek, kdy na skokanských můstcích pršelo celý den, obsadilo
družstvo starších žákyň pěkné 6. místo z 20 družstev celého novojičínského
okresu. Na medaili se nám nepodařilo dosáhnout ani v okresním kole ve
stolním tenise. Tady opět družstvo starších žákyň skončilo na smolném 4.
místě. Už se nám rozběhla opět školní liga v miniházené pro 4. a 5. třídy. V 1.
kole jsme v Novém Jičíně obsadili pěkné 2. místo. Druzí byli také naši mladí
fotbalisté, kteří reprezentovali naši školu v okrskovém kole v halové kopané
v Novém Jičíně. A zajistili si tak postup do semifinále. Ale jak to vše
dopadne, to už se dozvíte až v příštím roce. V něm přejeme našim sportovcům
hlavně zdraví, co nejméně úrazů, trochu sportovního štěstí a chuť do
sportování.
Za školní sportovce - Kateřina Horutová
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MUŽI I.B tř.sk.D – muži 2014/2015

Výsledky dorostu, žáků a přípravky naleznete na webových stránkách TJ Sokola.

31

Starojický zpravodaj č. 04/2014

Pozvánka
na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
před radnicí ve Starém Jičíně.

Adventní náladu navodíme hudbou
a moc dobrým čajem.

Ve středu 3.12.2014 v 16:00 hodin.
Na všechny se těší kolektiv zaměstnanců obce.

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky pořádají tradiční

ŠTĚPÁNSKOU POSLEDNÍ LEČ
V pátek 26.12.2014 od 20:00 v KD Starý Jičín.
K tanci a poslechu hraje MINI-MAX z Hranic
 Módní přehlídka plesových šatů
 Diskotéka

 Zvěřinové hody
 Bohatá tombola

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ ČAJ,
který bude podáván půl hodiny po silvestrovské půlnoci,
tedy již na Nový rok před pizzerií na náměstí Starý Jičín
všem spoluobčanům, kteří se chtějí jen tak sejít,
podat ruce a popřát v novém roce jen to dobré.
Srdečně zvou členové rady obce.
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OBEC STARÝ JIČÍN
srdečně zve občany na

NOVOROČNÍ KONCERT
novojičínského sboru ZUŠ

ONDRÁŠEK

V sobotu 3.1.2015 v 18:00 hodin
v Chrámu páně sv. Václava ve Starém Jičíně.
Přijměte pozvání k poslechu nádherných koled a
duchovních písní od vítězů mezinárodního festivalu
SERENADE CHORAL FESTIVAL 2014 Washington D.C.
Vstupné dobrovolné.

SDH Starojická Lhota srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES.
V sobotu 24.1.2015 od 20:00 hodin, v KD Starojická Lhota.
Hudba: OK DUO
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
TJ Starý Jičín si Vás dovoluje pozvat na

SPORTOVNÍ PLES.
Sobota 31.1.2015 od 20:00 hodin v KD Starý Jičín.
Hudba: „James Band“
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
HASIČSKÝ PLES V MASKÁCH
sobota 14.2.2015 od 20:00 hodin v Hostinci u Horáků.
Hudba Apači, program, bohatá tombola, občerstvení.
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Ples SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín
sobota 28.2.2015 od 20:00 hodin v KD Starý Jičín.
Bohatá tombola, program, občerstvení.

Jedinečná akce pro topnou sezónu za zaváděcí ceny !!!
Společnost TRIOENERGY s.r.o., Jeseník nad Odrou - Polouvsí
vám nabízí EKO Brikety Luha ze směsi měkkých a tvrdých dřevin s
příměsí kůry (pro delší dobu hoření) bez použití jakýchkoliv pojiv,
vynikají vysokou výhřevností a dlouhou dobou hoření.
Cena:
 do 1t - 5.200,- Kč s DPH
 nad 1t - 4.900,- Kč s DPH

Objednávky:
tel: 775 886 847
briketyapelety@trioenergy.cz
www.trioenergy.cz
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31 :
www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 752 581 podatelna@stary-jicin.cz

starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta
556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar
klimpar@stary-jicin.cz
hospodářsko-správní odbor:
Marie Štecová
556 785 155
Radka Dubcová 556 785 150

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz

účtárna:
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel, podatelna, inform. centrum:
Lucie Pavlíková
556 785 152 pavlikova@stary-jicin.cz
*********************************************

 Technické služby: 556 785 153
Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova, pokladna obce
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:

556 785 158
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz

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

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz

36

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:30

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz
Mateřská škola
Star. 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

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577
hradstaryjicin@email.cz

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31 Redakce a inzerce: Informační
centrum obce Starý Jičín, tel.:+420 556 785 159, e-mail: ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz,
Zpracování a editace: Lucie Pavlíková, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: XIV.,
Číslo: 04/2014, Náklad: 1150 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla:
17.02.2015 do 12:00 hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor
vydavatele.

