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Žáci 5. třídy ze Základní školy Starý Jičín získali zlatou medaili
v krajském kole atletické soutěže „Štafetový pohár“
v Ostravě – Vítkovicích (celý článek na straně 28).
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Výpis z Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 23.04.2014 :
23.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 23. zasedání
Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 23.04.2014.
23.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatele zápisu:
p. Martin Pecháček a p. Aleš Pavlík.
23.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti
Rady obce Starý Jičín za období od 19.2.2014 do 9.4.2014.
23.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního
výboru obce ze dne 7.4.2014 a Kontrolního výboru obce ze dne 14.4.2014.

FINANČNÍ

ZÁLEŽITOSTI

23.5. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o
obcích) po projednání schvaluje delegování pravomocí na radu obce
provádění „Rozpočtových opatření“ takto:
Rada obce Starý Jičín bude schvalovat změny rozpočtu (rozpočtová opatření)
v plném rozsahu bez omezení zastupitelstva obce.
Rada obce bude mít pravomoc ke změně rozpočtu u závazných ukazatelů
příspěvkových organizací (pol. 5331).
23.6. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Starý Jičín sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2013 a účetní závěrky příspěvkových organizací
Základní školy Starý Jičín a Mateřské školy Starý Jičín k rozvahovému dni
31.12.2013 bere zastupitelstvo obce na vědomí.

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:
23.7. V k.ú. Palačov odkoupení části pozemku p.č.1185/10 zaměřenou GP č. 366131/2013 jako pozemek p.č. 1185/10 o výměře 287 m2 za cenu 10.-Kč
za m2, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr P2/2014).
23.8. V k.ú. Loučka u Nového Jičína prodej obecního pozemku p.č. 841/34 –
ostatní plocha - o výměře 79 m2 Mysliveckému sdružení Loučka za
cenu 30.-Kč za m2, + náklady řízení (majetkoprávní záměr P3/2014).
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23.9. V k.ú. Vlčnov u Starého Jičína odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti ½ na pozemku k p.č. 595/161 – orná půda – o výměře 3847
m2 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína za cenu 100.000.- Kč, náklady řízení
hradí obec (majetkoprávní záměr P4/2014).
23.10. V k.ú. Palačov prodej části obecního pozemku p.č.110/1 zaměřenou GP č.
366-131/2013 jako pozemek p.č. 110/13 – zahrada - o výměře 47 m2
Pavle Strakové za cenu 30.- Kč + náklady řízení hradí (majetkoprávní
záměr P5/2014).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje záměr:
23.11. V k.ú. Starý Jičín odkoupení pozemku p.č. 47 – zastavěná plocha a
nádvoří - o výměře 493 m2 od JEDNOTY, spotřebního družstva v
Hodoníně (majetkoprávní záměr P6/2014).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
23.12. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s Miroslavem Bezděkem a Vlastimilem Bezděkem (povinní) pro zřízení, umístění
a provozování zemního kabelového vedení elektropřípojky k budově občanské
vybavenosti (na hřišti v Palačově) přes pozemek p.č. 148/3 v k.ú. Palačov,
cena věcného břemene 500,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 24
se uskuteční ve středu 25. června 2014 v 17:00 hodin
ve velkém sále „Vinárny“ na Starém Jičíně.
Termíny dalších zasedání:
24. září 2014, 10. prosince 2014
……………………………………………………………………
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý
Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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OBCE

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období červen až srpen 2014
oslavíte své významné životní jubileum, popřál co nejvíce zdraví, mnoho radostí a
obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Josef Pavlík, Starý Jičín
Josef Janýška, Petřkovice
Edita Postová, Dub
Ladislav Pospěch, Vlčnov
Kamila Penpusová,Vlčnov
Marta Štěpánová, Petřkovice

Marie Váňová, Petřkovice
Eva Zábranská, Starý Jičín
Zdenka Kratochvilová, Dub
Václavka Váhalová, Petřkovice
Václav Pater, Janovice
Mária Bobeková, Starý Jičín

Jestliže si některý z jubilantů nepřeje být v příštím čísle uveden, nechť to oznámí na
Obecní úřad Starý Jičín tel. 556 785 159 nebo ic@stary-jicin.cz.

VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

DO

OBCE

Přivítaným dětem přejeme, aby v životě prožily jen samé krásné chvíle a vždy se na ně
usmívalo štěstí.

Timothy Lepík, Adam Kulišťák, Adéla Vítková, Justýna Janyšková, Agáta Podhajská,
Alžběta, Antonín a Jakub Vašendovi.
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Hana Hubová, Radim Lajcha, Ludmila Pavlíková, Viktorie Koudelková, Radek Novotný,
Viktorie Duchoňová.

OHLÁŠENÍ

E V I D E N Č N Í CH

ZMĚN

Oznamujeme občanům, aby změny ohledně narození dítěte, odhlášení občana z trvalého
pobytu do jiné obce, úmrtí blízké osoby, ohlásili písemně (matrika@stary-jicin.cz) či
telefonicky (556 785 152) na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel.

PUBLIKACE

O HRADU

Tak jsme se konečně dočkali. Dlouho očekávaná publikace “Hrad a panství Starý
Jičín“ je již na obecním úřadě. Slavnostní křest proběhl 29. května 2014 v Trámovém
sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Kniha je k odebrání na Informačním centru
Obecního úřadu Starý Jičín za cenu 170,- Kč.
Dovolte nám zároveň i touto cestou poděkovat sponzorům z naší obce: p.Antonínu
Witosovi - NC Line s.r.o., Ing. Bohumilu Benčákovi - MULTIP Moravia s.r.o., p.Leoši
Zdražilovi - Plynstav s.r.o., p.Jaroslavu Hasalovi a Ing.Tomášovi Kovařčíkovi - STAREST
s.r.o..
Ing. Miroslav Klimpar - místostarosta
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MÁTE DOMA PSA?
Počůrané rohy budov a kola parkujících vozidel, co pár metrů psí lejno,
ohrožení bezpečnosti řidičů a občanů, znesváření sousedé - to je
důvodem tohoto příspěvku, který je určen všem občanům obce Starý
Jičín, ale hlavně majitelům psů a těm, kteří si psa chtějí pořídit.
Pořídit si doma psa je volba každého z Vás, ale je nutno počítat s tím,
že podmínky pro jejich držení si stanovuje obec jako taková, nikoliv majitel pejska.
Je to celkový problém, proto i my máme pro chov psů a jejich pohyb Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2009, kterou si můžete najít na našich webových stránkách.
Drtivá většina majitelů si plní své povinnosti a přehlíží se i to, že sem tam pes uteče.
Prostě se to stává. Chceme však hovořit o těch, ke kterým se jejich pes chodí akorát
nažrat a vyspat. Jinak je jim lhostejný, stejně, jako nějaká nastavená pravidla. Takoví
tvrdí, že jejich pes nedělá žádné škody, i když je na volno celý den, popřípadě několikrát
denně oběhne svůj rajón v okolí. Co asi ten pes dělá?
Pro velký počet stížností, a právě pro tyto případy, se vedení Obce Starý
Jičín rozhodlo vybudovat v místní části VLČNOV DVA ZÁCHYTNÉ KOTCE,
do kterých budou umisťováni jak nalezení, tak i odchycení psi výše
uvedených případů. Kotce budou předány k užívání Obecní policii Starý Jičín dne
1.6.2014. Odchyt toulavých psů bude zabezpečen strážníkem obce nebo přímo
odchytovou službou, která má potřebné vybavení a se kterou obec uzavře
příslušnou smlouvu. Odchycení psi budou vydáni majiteli po zaplacení pořádkové
pokuty, výdajů, spojených s umístěním psa a bude připočítána nemalá částka za
dopravu a odchyt odbornou firmou.
Pro všechny majitele psů uvádíme znovu jejich základní povinnosti :
1. Přihlásit vhodným způsobem na Obecním úřadě Starý Jičín každého psa v domácnosti
staršího tří měsíců. Vznikne tím poplatková povinnost, majitel obdrží identifikační
známku, která musí být umístěna na obojku pro případ ztráty psa nebo útěku. Pokud má
pes známku, určitě se Vám vrátí domů co nejdříve. Známku nepodceňujte, jedná se cca o
30 případů ročně.
2. Pes se v obci Starý Jičín a všech jeho částech NESMÍ pohybovat bez jeho majitele. Je
povinné vodítko, popřípadě náhubek. Pro volný pohyb psů jsou Obecně závaznou
vyhláškou č. 3/2009 vyčleněny prostory a lokality.
3. Majitelé psů jsou povinni uklidit na veřejných prostranstvích jejich exkrementy do
igelitových sáčků a dát do koše na odpadky.
4. Všichni psi v obci musí být naočkování 1 x ročně proti vzteklině. V případě kontroly
nebo kousnutí psem je majitel povinen vakcinaci prokázat.
V průběhu roku bude prováděna průběžná kontrola psů ve všech domácnostech.
Předmětem kontroly bude počet psů v domácnosti v porovnání s evidencí Obecního úřadu.
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Při zjištění chovu psa bez přihlášení bude majiteli udělena pořádková pokuta ve výši
1.000 Kč a dále uhradí poplatky za psa dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 za
příslušné období. Neprovedené povinné očkování bude předáno jako přestupek příslušnému
orgánu - Okresní hygienické stanici.
Ing. Rudolf Hrnčíř - starosta

OBNOVA
VE

STUDÁNEK

STAROJICKÉ

LHOTĚ

Studánky ve Starojické Lhotě mají šanci na obnovu.
V lese Na Pasekách a v Palesku bývaly studánky, kdysi užívány hojně majiteli polností a
lesů, ale taky pocestnými a kolemjdoucími. A když si sportovci, turisti i hasiči probírali
plán činností na tento rok, uvědomili si, že jsou zde i jiné úkoly, než ke kterým se hlásí.
A tak se v zimě hledaly studny, ale také studánky a kromě těch evidovaných se našly i ty
zapomenuté, zapadané listím a zanesené blátem. A všem přišlo líto jen říct, že už na ně
lidé zapomněli a přestali je potřebovat a s plnou zodpovědností se ujali myšlenky je
znovuobnovit do krásy a užitku.
Je potřeba, je chuť a je elán k realizaci, ale k tomu všemu jsou nutné finance. Z kraje
letošního roku vypsala Nadace Partnerství ve spolupráci s Nestlé grant na obnovu
studánek. A tak obec Starý Jičín podala žádost o dotaci na projekt „Obnova
zapomenutých studánek ve Starojické Lhotě“ na Nadaci Partnerství - grantová
výzva Nestlé pro vodu v krajině 2014 – projekt na podporu odpovědného
hospodaření vodou a zadržování vody v krajině. Zřejmě nápad zaujal, a tak už teď
můžeme říct, že jsme mezi 16 úspěšnými žadateli z celé ČR, kteří získají finanční dotaci.
V tomto případě ve výši 40.000,- Kč.
Studánky nejdříve vyčistíme od bahna a napadaného listí, vyskládáme kameny,
zastřešíme, aby do nich znovu nepadalo podzimní listí, upravíme okolí a umístíme lavice a
stoly. Místní děti přispějí svými návrhy, vyrobí hrníčky a i ty nejmenší děti z mateřské
školky budou seznámeny s úlohou vody v přírodě formou her. Grand bychom nedostali,
pokud by z žádosti nebylo patrné „ono nadšení místních obyvatel“, že o obnovu velmi
stojí. A tak se v průběhu roku u studánek setkáme několikrát a kdo má chuť „přiložit
ruku k dílu“, bude po zásluze odměněn klidným a osvěžujícím posezením u znovu
obnovených studánek.
Realizační tým ze Starojické Lhoty
Projekt podporuje:
Obec Starý Jičín
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN

Obec Starý Jičín, 742 31, Starý Jičín 133
Provozovatel:

Obec Starý Jičín,
742 31, Starý Jičín 133

Provozní doba DUBEN – ŘÍJEN:
úterý
sobota

15:00 – 17:00
8:00 – 11:00

Provozní doba LISTOPAD – BŘEZEN:
sobota

9:00 – 11:00 - jen v týdnu, kdy je svoz TDO

SEPARAČNÍ DVŮR JE URČEN OBČANŮM STARÉHO JIČÍNA A JEHO
MÍSTNÍCH ČÁSTI K UKLÁDÁNÍ TĚCHTO ODPADŮ:
16 01 03
17 08 02
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 39
20 01 40
20 01 36
20 03 07
20 01 34
15 01 10
15 02 02
20 01 21
20 01 23

Pneumatiky
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801
Papír, lepenka
Sklo
Oděvy
Plasty
Kovy
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Objemný odpad
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
(včetně olejových filtrů, jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
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20 01 33
20 01 35
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Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Jiná nepoužita léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Dřevo obsahující nebezpečné látky

Na sběrný dvůr NELZE UKLÁDAT STAVEBNÍ ODPAD a ZBYTKY VRAKŮ !!!
Prosíme občany,
pokud ODEVZDÁVAJÍ STARÝ PAPÍR či ŽELEZO DO SBĚREN V NOVÉM
JIČÍNĚ, aby předali vážní lístky na Obecní úřad Starý Jičín.
Čím více odpadů, který lze separovat občané sesbírají, tím větší odměnu
získáme od společnosti EKO-KOM. Odměna se započítává do kalkulace
pro stanovení ceny za odvoz a likvidaci TDO pro následující rok 2015.

Vážení občané obce Starý Jičín a přátelé hradu,
letos v únoru uběhlo již šest let mého působení na hradě. Myslím, že každý občan obce
Starý Jičín, kterého alespoň minimálně zajímá, co se děje v obci, musel si povšimnout, že
těch šest let denního snažení o zviditelnění hradu a současně i obce Starý Jičín nebylo
vniveč a že se Starojický hrad za tu dobu dostal do povědomí mnoha obyvatel jak již
blízkého, tak i vzdáleného okolí.
Toto se povedlo díky těsné spolupráci hradu a mnoha médií, jakož i webstránek hradu
www.hradstaryjicin.cz, které jsou dnes více navštěvovanými stránkami, než
webstránky v minulosti mnohem věhlasnějších hradů, jakými jsou třeba hrad Sovinec,
Hukvaldy, nebo Helfštýn. Mimo to, že hrad má svou webovou prezentaci, je pravidelně
zviditelňován v médiích, se kterými dlouhodobě spolupracuji. Mezi tyto patří např. Český
rozhlas Ostrava, rádio ČAS, Rádio Blaník, Hitrádio Orion, Radiožurnál, Novojičínský deník,
MF Dnes a další. Dokonce se mi povedlo dostat Starojický hrad do večerních zpráv
hlavního vysílání ČT1. Díky tomu, že propagace hradu je velmi dobře propracována,
zajímají se o hrad i jiné subjekty, jako např. internetový portál SEZNAM, KUDYZNUDY,
Výletníček a další. Rád bych v propagaci hradu pokračoval, neboť propagací samotného
hradu je současně propagována i obec Starý Jičín. V letošním roce jsem se rozhodl pro
výraznější spolupráci s místní základní školou a obcí Starý Jičín.
Na sobotu 7. června 2014 připravujeme na hradě společně
s občanským sdružením Bludička z Bludovic u NJ Dětský den
s Leontýnkou. Informace o této akci najdete na stránkách hradu
www.hradstaryjicin.cz.
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VYTVOŘENÍ REKORDU NA HRADĚ STARÝ JIČÍN
Dále hrad Starý Jičín,
ve spolupráci se ZŠ Starý Jičín, Obcí Starý Jičín a zúčastněnými sponzory
připravuje na hodovou sobotu 27. září 2014 jedinečnou kulturní akci a
tou je VYTVOŘENÍ ČESKÉHO REKORDU ve formě SVÍTÍCÍHO HADA
spojením cca 5000 svítících tyčinek.
Tímto spojením vznikne had o celkové délce přibližně 1 km, který začne na
náměstí obce u kašny a bude se vinout kolem kostela, dále po přístupové
cestě k hradu a jeho konec bude na hradním nádvoří.
Tato akce a tím samozřejmě i naše obec bude medializovaná v České televizi,
v rozhlase a v tisku. Na to, aby se nám rekord povedlo vytvořit a byl zapsán
do české knihy rekordů, bude potřeba součinnost přibližně 700
účastníků.
Právě proto, aby se rekord povedl, byla zvolena hodová sobota, kdy jsou
téměř všichni obyvatelé obce doma a navíc mají doma i mnoho návštěv, které
se samozřejmě této naší společné akce mohou zúčastnit též. Očekáváme, že
tuto naši společnou akci o zviditelnění obce v celé republice podpoříte svou
účastí. Pokud se nám rekord povede, bude ve finále přítomným komisařem
agentury DOBRÝ DEN z Pelhřimova zapsán do české knihy rekordů.
O rekordu bude agenturou vydán certifikát. Originál tohoto certifikátu bude
navždy vystaven v naší škole a kopie budou vystaveny na obecním úřadě, na
hradě a u všech zúčastněných sponzorů.
Od 18:00 hodin se na náměstí obce začnou scházet účastníci. Ke
spojení hada dojde v 19:30 hodin, takže předpokládáme, že celá akce
skončí přibližně ve 21:00 hodin.
Máte-li chuť se této velkolepé akce zúčastnit, zapište prosím svou účast do
prezenční listiny, která se nachází v Informačním centru Obce Starý Jičín, na
hradě Starý Jičín a v budově ZŠ Starý Jičín.
Každý účastník si odnese pamětní účastnický list a obdrží slosovatelný kupon.
Kupony budou ihned po akci slosovány a deset účastníků bude odměněno
hodnotnými cenami.
Hlavní cenou je dárkový poukaz na vyhlídkový let balónem.
Těšíme se na vaši účast - pomoc při vytvoření rekordu
a zviditelnění obce.
Kastelán Arnošt Pokorný, ZŠ Starý Jičín a Obec Starý Jičín

Autor článku k hradu: Arnošt Pokorný
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CH A R I T A N O V Ý J I Č Í N R O Z Š Í Ř I L A
PRO OBČANY SVÉ SLUŽBY
Charita Nový Jičín (CHNJ) by ráda tímto nabídla
a připomněla občanům Starého Jičína a jeho okolí
své stávající i nově rozšířené služby. Od roku
2014 se stala CHNJ nově poskytovatelem
azylových sociálních služeb v Novém Jičíně a jeho
okolí. V Charitním domě Blahoslavené Matky
Terezy
v Novém
Jičíně, na ulici
Dolní brána č.
57, tak
samostatně
zajišťuje
pobytovou
azylovou
službu pro
matky s dětmi
v tísni, rodiny
a muže.
Součástí této
služby je také
PANÍ KYSELÉ Z NOVÉHO JIČÍNA USNADNILI
ZAPŮJČENÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY JEJÍ DOMÁCÍ
PÉČI O MAMINKU

Noclehárna,
sloužící jako
dočasné

KLIENTI CHARITNÍHO DOMU OCHOTNĚ
POMÁHAJÍ PŘI STĚHOVÁNÍ DAROVANÉHO
NÁBYTKU.

útočiště pro osoby bez přístřeší.
V uplynulém roce se z výtěžku Tříkrálové sbírky podařilo naší charitě také dovybavit
Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Tato služba otevřela občanům novou možnost
levného a dostupného zapůjčení potřebného zdravotnického materiálu. Za symbolický
měsíční poplatek si zde mohou lidé půjčit pro sebe, či své blízké např. polohovací lůžka,
invalidní vozíky, chodítka, apod. Konkrétní sortiment je i s ceníkem k nahlédnutí na webu
Charity Nový Jičín.
Na počátku roku 2013 vznikla také myšlenka zřízení „Charitního nábytníku“. Tato
byla následně úspěšně zrealizována. „Charitní nábytek“ tak začal s velkým úspěchem
sloužit lidem k odložení již nepotřebného, avšak stále ještě použitelného nábytku
(postele, sedačky, skříně, stoly, židle, kuchyňské linky,….). Takto darované věci dále
slouží jako významná pomoc při nových začátcích, kupříkladu mladým rodinám, jedincům,
ale také v neposlední řadě obětem živelných pohrom. V počátku zdánlivě nesnadný
problém s vlastní dopravou darovaného nábytku nám pomohla vyřešit společnost VOP
CZ, s.p., která nám velkoryse darovala pro tyto účely dodávku Peugeot Boxer a svým
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finančním darem také společnost Plakor Co, LTD. Díky tomuto jsme schopni po
telefonické i osobní domluvě zajistit veškerý svoz i odvoz.
Rádi bychom tímto připomněli také stále fungující a oblíbený „Charitní šatník“.
Provozní doba šatníku je vždy ve čtvrtek od 14.00 - 17.00 v suterénu Charitního domu Bl.
Matky Terezy v Novém Jičíně, na ulici Dolní brána č. 57 (azylový dům). V tuto dobu si
.
Provozní doba šatníku je vždy ve čtvrtek od 14.00 - 17.00 v suterénu Charitního domu Bl.
Matky Terezy v Novém Jičíně, na ulici Dolní brána č. 57 (azylový dům). V tuto dobu si
mohou případní zájemci zakoupit nejen oděvy, ale také drobné kuchyňské pomůcky
z druhé ruky. Příjem oblečení a drobností do domácnosti v čistém a použitelném stavu,
je možný jak ve výše uvedených hodinách přímo v prostorách šatníku, tak také
v podstatě kdykoliv přímo na služebně výše jmenovaného Charitního domu. Díky této
pravidelné stávající službě tak nepořádá CHNJ hromadné sbírky ošacení jednotlivě po
obcích. Tyto svozy, sběry šatstva, ačkoli hlásají na svých letácích, že jsou „charitativní“
nemají s naší Charitou nic společného a ve skutečnosti se jedná o čistě komerční
záležitost pořádajících firem.
Další neméně důležitým dílem CHNJ je projekt „Přímé humanitární pomoci“. Tato
je také z velké části financována z výtěžku
Tříkrálové sbírky. Jedná se o finanční i
materiální pomoc občanům, žijícím v těžké
sociální situaci, ať už z důvodu nedostatku
financí, rodinného zázemí či náhlého zhoršení
zdravotního stavu, ale také lidem, kteří se
ocitnou bez jakýchkoliv prostředků v důsledku
živelných pohrom.
V poslední době zaznamenáváme ke své
velké spokojenosti narůstající zájem o naše
PROSTORY CHARITNÍHO ŠATNÍKU
služby a kladné ohlasy na tyto aktivity. Nutno
však také podotknout, že veškerý vesměs symbolický příjem z těchto služeb je určen na
pokrytí nutných nákladů spojených s jejich provozem.

Zájemci o naše služby naleznou veškeré informace na webu CHNJ nebo přímo na níže
uvedených kontaktech, kde Vám příslušní pracovníci rádi a ochotně zodpoví Vaše dotazy.
ul. Dolní Brána 57, 74101 Nový Jičín
tel.: 556 709 240, 731 697 881
e-mail: chdtereza@charita.cz web: www.novyjicin.charita.cz

SOUTĚŽ

REGIONÁLNÍ

POTRAVINA

Do pátého ročníku soutěže „Regionální potravina Moravskoslezského kraje“ se
mohou přihlásit VÝROBCI MÍSTNÍCH POTRAVIN, kteří patří do skupiny malých
nebo středních podniků, jejichž výrobek je zcela vyroben na území Moravskoslezského
kraje a podíl tuzemských surovin tvoří minimálně 70%. Cílem soutěže je podpořit
výrobce potravin v našem kraji.
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Soutěž vyhlásilo Ministerstvo zemědělství České
republiky za podpory Moravskoslezského kraje.
Stejně jako v loňském roce se bude soutěžit v devíti
soutěžních kategoriích. Výrobci potravin tak mohou
své produkty přihlašovat k soutěži do 23. 6. 2014 v
kategoriích masné výrobky tepelně opracované včetně
uzených mas, masné výrobky trvanlivé, sýry včetně
tvarohu, mléčné výrobky ostatní, pekařské výrobky
včetně těstovin, cukrářské výrobky včetně cukrovinek,
alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce a zelenina
v čerstvé nebo zpracované formě, ostatní výrobky.
Bližší informace včetně přihlašovacích formulářů naleznete na:
www.regionalnipotravina.cz v sekci “pro výrobce“, v části určené pro Moravskoslezský kraj, případně na stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz .

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

Školní rok 2013 2014 se pomalu
blíží ke konci. Noví
kamarádi si již
zvykli na prostředí
Mateřské školy, a
těm nejstarším,
kteří nastoupí po
prázdninách do
Základní školy se
pomalu krátí
bezstaro-stné
chvíle her a
zábavy.
Během školního
roku pracujeme
s dětmi podle
Školního vzdělávacího programu s názvem ,,Život pod hradem“. Nahlédněte
prostřednictvím Starojického zpravodaje, co jsme společně s dětmi během roku prožili a
co nás ještě čeká do prázdnin.
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 27.

Začali jsme navštěvovat výuku plavání
„Kašpárkova škola v přírodě“ – divadelní představení

Říjen

18.
19.
21.
22.
23.







Velká turistická do „Starojického satelitu“
Velká turistická k rybníkům do Vlčnova
Výlet do Jeseníku n.O. na výlov rybníku
Skupinka dětí vystupovala na „Vítání občánků“ na OÚ Starý Jičín
Drakiáda
Představení pro děti „ Hajný a zvířátka“
Dýňohrátky

Listopad

 6.
 8.
18.
19.
21.
26.
27.







Výstava Podzimníčků na Zahrádkářské výstavě v sále kulturního domu
Světýlkování
Představení pro děti „O šípkové růžence“
Úspěšně jsme absolvovali celý kurz výuky plavání
Velká turistická Martinská vycházka na Jičinu
Příprava místa na písek v lese – přivezli nám písek
Vánoční fotografování
Vánoční tvořivá dílna pro rodiče s dětmi – adventní věnce
Zimní dobrodružství Čertíka Bertíka – představení pro děti

Prosinec

5.
10.
12.
16.
17.
18.
19.








Leden

 13.
 23.
 24.

Únor

Hračkový týden
Návštěva 1. třídy ZŠ Starý Jičín
Sportovní dopoledne – hokej

Olympiáda 2014 Soči – stupně vítězů s medailemi

Březen

 11.
 25.

Duben








Mikulášská besídka
Kouzelnické představení
Návštěva 1. tříd ZŠ Starý Jičín
Vánoční nadělování zvířátkům v lese u krmelce
Zimní výlet do zámku Lešná – vánoční tradice
Návštěva výstavy betlémů u Polzerových
Vánoční nadílka ve školce u stromečku

1.
8.
10.
15.
23.
24.

Maškarní ples ve školce- program s Veverkou Terkou
Divadlo O zlaté rybce
Velká jarní turistická do „Starojického satelitu“
Velká turistická do Vlčkova ke Křížku
Pohádka o hudebních nástrojích
Velikonoční výlet do zámku Lešná
Hudební pohádka v sále kulturního domu
Modrý a žlutý den

24
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Květen








3.
6.
9.
13.
15.
20.5.

Vítání občánků na OÚ Starý Jičín
Fotografování, společná + tablo
Tvoření výstavy v keramické dílně
Besídka k svátku maminek
Zápis do mateřské školy
- 30.5. Výstava dětských výtvarných prací v keramické dílně MŠ

Co nás čeká v červnu?
 2.
Dětský den s veverkou Terkou
 9.
Školní výlet za pohádkou na zámek Hradec nad Moravicí
 12. Zábavné odpoledne s malířem Adolfem Dudkem, rozloučení se školním
rokem
 13. Slavnostní rozloučení s předškoláky a pasování na školáky.
V letošním školním roce jsme společně s dětmi prožily spoustu pěkných chvil, zážitků,
výletů a překvapení. S rodiči jsme se setkali a pobavili na společných akcích školy. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem rodičům a přátelům školy za sponzorské příspěvky a
dárky, z kterých jsme zakoupili interaktivní učební pomůcku MAGIC- BOX. Budoucím
prvňáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole.

Na nový školní rok 2014 – 2015 připravujeme v MATEŘSKÉ ŠKOLE PETŘKOVICE
školní vzdělávací program s prvky Montessori pedagogiky, který je vázán na personální
změnu ve škole. Vedoucí učitelka paní Jaroslava Zbořilová odchází do důchodu. Touto
cestou bych jí chtěla poděkovat za dlouholetou pedagogickou práci v MŠ Petřkovice.
Děkuji za dobrou reprezentaci školy na pěveckých a výtvarných soutěžích. Zvláště oceňuji
její spolupráci s rodiči a osadním výborem obce Petřkovice, která vedla k pořádání
tradičních akcí pro děti, rodiče i širokou veřejnost. V další životní etapě jí, i za kolektiv
zaměstnanců, přeji dobré zdraví a mnoho aktivit pro radost a pohodu.
Ještě, než nám nové povinnosti opět začnou, přeji všem příjemnou a odpočinkovou
dovolenou, dětem pěkné slunečné prázdniny!
Jitka Tihelková – ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Starý Jičín.

Starojický zpravodaj č. 02/2014

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

26

PETŘKOVICE

Čas běží jako voda a je tu opět konec jednoho školního roku. Ten letošní 2013-2014
byl naplněn činnostmi, událostmi, tak, jak to má ve školce být. Každé roční období
bylo pro děti krásné, tvořivé a obohacující.
Podzim: již tradiční drakiáda na fotbalovém hřišti s táborákem, výstava dětských
výtvarných prací na zahrádkářské výstavě, krásné podzimní vycházky po okolí,
tvoření z přírodnin, předplavecký výcvik školáků, maňáskové divadélko.
Zima: vánoční besídka, adventní dílna s výrobou adventních věnečků, krátké hry se
sněhem, dětský maškarní ples v kulturním domě, maškarní rej v MŠ, keramika,
Čertování v Novém Jičíně, posílání andělské pošty, divadlo manželů Polzerových, na
zámku v Lešné - prohlídka vánoční výzdoby, vánoční zvyky a setkání s Mikulášem,
výstavka betlémů.
Jaro: besídka pro maminky, návštěva krásného rozkvetlého parku v zámku v Lešné,
velikonoční tvoření, maňáskové divadélko, beseda s hasičem, keramika, návštěva
1.třídy v ZŠ Starý Jičín, zájezd do ZOO Lešná.
Léto: závěr školního roku, rozloučení se školáky s táborákem, opékáním, se
soutěžemi a s dobrou náladou.

V závěru školního roku bych chtěla poděkovat všem, kdo nám pomáhají, starají se o
nás a kdo nás mají rádi: Obecnímu úřadu Starý Jičín s p.starostou Hrnčířem, s
p.místostarostou Klimparem, Osadnímu výboru s p.Bezděkem, vám všem rodičům a
prarodičům, kteří jste vždy nablízku ochotni pomoci, zaměstnancům mateřské školy:
p.Jachové, p.Trefilové, p.Tiché. Také paní Ireně Kudláčové, která nám vždy ochotně
vyjde vstříc v zásobování, manželům Polzerovým za krásná divadélka a výstavy, všem
občanům z Petřkovic, kteří nás podporují svou účastí na našich akcích a
sponzorskými dary, hasičům z Petřkovic, ale hlavně děkuji dětem, které denně
naplňují školku smíchem, zpěvem a radostným halasením.
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Mottem ve školním vzdělávacím programu máme báseň:
Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,
jen se děti rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete.
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek,
kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí.
Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.
Přeji všem hezké prázdniny.
Loučí se Jaroslava Zbořilová - vedoucí učitelka mateřské školy v Petřkovicích.

ŠKOLNÍ

SPORTOVÁNÍ

S blížícím se koncem školního roku přibývají také sportovní akce, kterých se naše
škola pravidelně zúčastňuje. A úspěšně. Nejdříve naši malí fotbalisté 4. a 5. tříd
postoupili z okrskového semifinále do okresního finále fotbalového turnaje Mc
Donald´s Cup, které se odehrálo na fotbalovém hřišti Spartaku Lubina. Zde se
měřili s těmi nejlepšími školami v okrese a nakonec po velkých bojích obsadili krásné
4. místo. Zanechali na hřišti všechny své síly a vzorně reprezentovali naši školu.
Navíc náš hráč Jakub Zdražil byl vyhlášen nejlepším střelcem celého turnaje.
Třešničkou na dortu se stalo samotné vyhodnocení, když poháry a medaile předával
bývalý mistr světa v ledním hokeji Radek Bonk. Reperezentovali nás: Jakub Zdražil,
Martin Hrubý, Vratislav Vahalík, Oldřich Vahalík, Mirek Synek, Lukáš Zelík, Jarek
Václavík, Martin Hub a Dominik Horák.
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V květnu jsme se také zúčastnili na atletickém stadionu v Ostravě - Vítkovicích
krajského kola atletické soutěže „Štafetový pohár“ určené pro družstva
žáků 1. – 5. tříd. (viz. foto na titulní straně) Za velmi nepříznivého počasí na
atletické dráze, po které běhal i slavný Usain Bolt na Zlaté tretře, se k velkému
běžeckému výkonu rozběhli i naši malí atleti. V konkurenci téměř 20 škol z celého
Moravskoslezského kraje jsme dosáhli vynikajícího úspěchu především ve štafetě na
8 x 100 metrů 4. a 5. tříd, ve které jsme dokázali překonat i velké školy
z Opavy, Ostravy, Havířova, Frýdku Místku, Karviné a získali jsme zlaté
medaile. Po součtu dalších časů ze štafet na 8 x 100 metrů 1. až 3. tříd a po
smíšené štafetě na 8 x 200 metrů jsme v celkovém pořadí obsadili konečné, pro
sportovce trošku nešťastné, 4. místo. I když v tak nabité konkurenci to byl pro naši
školu veliký úspěch. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme všem žákům, kteří za
nás nastoupili: druháci Marie Dlabajová, Eliška Randýsková, třeťáci Blaženka
Orlitová, Matyáš a Tadeáš Kunovští, Jarek Václavík, Tereza Konečná,
Oldřich Vahalík, čtvrťáci Lucie Jančíková, Mirek Synek, Lukáš Zelík a
páťáci Veronika Vilášková, Monika Hatlapatková, Jana Volková, Katka
Kremlová, Jakub Zdražil, Vratislav Vahalík a Martin Hrubý.
Sportovci 2. stupně se těšili na
tradiční atletickou soutěž Pohár
rozhlasu, kde se nám každý
rok dařilo. Bohužel letos jsme
stihli jen okrskové kolo, které se
uskutečnilo v Novém Jičíně.
V něm největšího úspěchu
dosáhla mladší a starší
děvčata, která porazila
všechny novojičínské školy.
Velmi se dařilo také starším
klukům, kteří obsadili pěkné 2.
místo. Všechna tři družstva
postoupila do okresního finále,
které se neuskutečnilo
vzhledem k nepříznivému počasí a bylo přeloženo na pozdější termín.
A ještě nesmíme zapomenout na florbalový maraton, který se uskutečnil v pátek
9.5.2014 a který skončil po 12 hodinách vítězstvím bílého družstva 160:151. Tohoto
sportovního klání se zúčastnilo přes 50 florbalistů. Nejmladšímu účastníku bylo 12 let,
naopak nejstaršímu „něco přes 60“. Hlavní bylo to, že všichni účastníci dohráli
v pořádku bez velkého zranění a s úsměvem na rtech. Na závěr byli hráči odměněni
účastnickým listem, sladkou odměnou a zaslouženým potleskem. Družstvo dospělých,
které tradičně reprezentovali bývalý pan školník Standa Rosa, pan ředitel Roman
Horut a pan učitel Libor Petráš, pak dostalo za předvedený výkon a výdrž dárek na
doplnění chybějící energie.
A poslední aktuální zpráva ze světa našeho školního sportu. Naši malí házenkáři se po
vítězství v posledním kole školní ligy miniházené dostali až do velkého finále. Držíme
palce.
Kateřina Horutová
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HASIČSKÉ
datum
konání:

S O U T Ě Ž E v okrese Nový Jičín

čas
druh soutěže:
zahájení:

pořádající
SDH:

název soutěže:

8.6.2014

13:30

mladí hasiči

Jičina

Pohárová soutěž

15.6.2014

13:30

muži, ženy

Bernartice nad
Odrou

Bernatský pohár

13.7.2014

9:00
13:30
10:00
14:00
13:00

19.7.2014

13:00

mladí hasiči
muži, ženy
mladí hasiči
muži, ženy
muži, ženy
muži, ženy námětové
cvičení, pivní
štafeta

21.6.2014
28.6.2014
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Starý Jičín Vlčnov

Pohárová a
žákovská soutěž
Pohárová a
žákovská soutěž

Palačov

Pohárová soutěž

Hůrka

Oslava 105. let SDH
Hůrka

Janovice

Myslivci ze Starojické Lhoty zvou srdečně širokou veřejnost na tradiční
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE,
které se bude konat v sobotu 28.6.2014 od 14:00 h.
na výletišti u místního hostince ve Starojické Lhotě.
K jídlu se bude podávat zvěřinový guláš, jelení medailonky a samozřejmě pečený
divočák se zelím a knedlíkem. Nachystaná bude bohatá tombola, včetně
zvěřinových cen. Navštíví nás spolek sokolníků s dravými ptáky a samozřejmostí
bude živá muzika k poslechu i tanci. Dále je zajištěna konzumace alkoholických i
nealkoholických nápojů a koláčů z Palačova. V neposlední řadě bude probíhat i
tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
Na Vaši účast se těší myslivci se svými partnerkami
Lovu zdar

Starojický zpravodaj č. 02/2014
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TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE

„O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN“
Kdy: 2. srpna 2014 (první sobota v měsíci)
Kde: Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
Prezentace: v 8:00
Zahájení: v 8:30 se začínají hrát první zápasy.
Podmínka účasti: Minimálně dvě ženy v družstvu.
Startovné: 300 Kč za družstvo.
Pravidla: Hraje se dle platných pravidel volejbalu.
Systém turnaje: Vyhrazuje si pořadatel turnaje.
Informace budou podány před zahájením turnaje.
Kontakt:
Rudolf Hrnčíř, tel: 721 262 649
rudolfhrncir@seznam.cz

Tělovýchovná jednota Starý Jičín – oddíl kopané
pořádá
v neděli 29. června 2014
v 8:00 hodin na fotbalovém hřišti Starý Jičín
FOTBALOVÝ TURNAJ
"O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN"
za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.
Rozlosování turnaje: v úterý 24.6.2014 v 19:30 v restauraci
ve Starém Jičíně - na náměstí.
Poznámka: Tento termín je konečný a na později podané přihlášky
nebude brán zřetel.
Účast zástupců družstev na tomto rozlosování je nutná pro
upřesnění začátků zápasů, kvůli plynulosti turnaje a upřesnění
pravidel !!!
TJ Starý Jičín - Oddíl kopané
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NOREX PALAČOV zve všechny aktivní i pasivní fanoušky pivního
moku na již XXI. ročník PIVNÍ ŠTAFETY 100X1 (50X1) PIV
Neděle 3.8.2014 od 12:30 - místní park v Palačově.
Program: pivní štafeta mužů a žen, limo štafeta pro děti, tuplák,
pivni mozol, pivní kvíz, kolo štěstí, skákací hrad pro děti.
Slosovatelné vstupné: dospělí 30,- (děti zdarma), občerstvení zajištěno.
MONDIORING KLUB ČR
srdečně zve k návštěvě
Mezinárodního mistrovství ČR v mondioringu
Aktraktivní podívaná pro diváky.
Jediné závody tohoto druhu na Severní Moravě v tomto roce.
Závody proběhnou na fotbalovém hřišti TJ Sokol Starý Jičín.
v

sobotu 21.6.2014 od 9.00 hod
(v poledne hodinová pauza, pak
pokračování soutěže do cca 18.00 hodin)
v neděli 22.6.2014 od 9.00 hod.
(v poledne hodinová pauza, pak
pokračování soutěže do cca 15.00 hodin)
Bližší info: www.mondioringklub.cz
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Dovolujeme si Vám oznámit oficiální zahájení činnosti
Vzdělávacího centra finanční gramotnosti v nově zřízené pobočce ve
Starém Jičíně.
Termín otevření: červenec - srpen 2014
Přesné datum bude sděleno na vývěsce Obecního úřadu a také na našich
webových stránkách.
Jsme týmem s více než 10-ti letými zkušenostmi v oblasti rodinného
finančního poradenství.
Našim cílem je nabídnout pod jednou střechou:
Finanční servis
Na jednom místě můžeme nabídnout kvalifikované a nezávislé
srovnání finančních produktů dostupných na našem trhu v oblasti
pojištění majetku, životního pojištění, hypotečních a stavebních
úvěrů, spořících produktů a investic. K naší práci využíváme moderní
informační technologie.
Rodinné finanční plánování
Provedeme analýzu stavu Vašich financí, porovnáme ji s Vašimi
krátkodobými i dlouhodobými cíli a navrhneme případnou úpravu.
Ekonomický servis
Živnostníkům, malým a středním firmám nabízíme poradenství
v oblasti ekonomiky, daní a účetnictví.
Vzdělávání
Pořádáme kurzy finanční gramotnosti pro stávající i nové klienty.
Podrobnější a další informace získáte na našich webových stránkách:
www.fin-gramotnost.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt:
Vzdělávací centrum finanční gramotnosti
Starý Jičín 68 – Hučnice
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Nabízí tyto služby pro občany i firmy:
-pojištění majetku a odpovědnosti
-pojištění vozidel
-životní a úrazové pojištění
-penzijní připojištění
-stavební spoření
-hypoteční úvěry
Naše společnost nabízí -

analýzu stávajících pojistných smluv
vypracování koncepce pojištění s důrazem na maximální
pojistnou ochranu a optimalizaci nákladu na pojištění
vyřizování pojistných událostí

Využijte výrazné slevy na POVINNÉ RUČENÍ.
Garantujeme Vám jedny z nejnižších cen u spolehlivých pojišťoven.
Adresa kanceláře:

telefon:

Fixum a.s.
K Nemocnici 30
74101 Nový Jičín
novy-jicin@fixum.cz

+420 603 424 211
+420 731 222 233
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31 :
www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:
556 752 581
starosta
556 785 154,
Ing. Rudolf Hrnčíř
místostarosta
556 785 157,
Ing. Miroslav Klimpar,

ic@stary-jicin.cz
602 765 290
hrncir@stary-jicin.cz
606 729 569
klimpar@stary-jicin.cz

hospodářsko-správní odbor:
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
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

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

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz

matrika, pokladna: 556 785 152
Alena Hrušková
hruskova@stary-jicin.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

podatelna a informační centrum:
Lucie Pavlíková
556 785 159 ic@stary-jicin.cz
*********************************************

Mateřská škola
Star. Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz

 Technické služby:

556 785 153
Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:

607 816 055

slepak@stary-jicin.cz

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

radim.sudolsky@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: 02/2014, Náklad: 1100 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 19.8.2014
do 12:00 hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat stanovisko vydavatele.

