Maškarní ples Mateřské školy Petřkovice, který se konal 13.2.2016.
Článek naleznete na straně 34.
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 09.12.2015:
8. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění:
8.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatelé zápisu:
paní Evu Vahalíkovou a pana Ing. Pavla Holeňu.
8.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 8.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 09.12.2015.
8.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 16.09.2015 do
02.12.2015.
8.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 25.11.2015 a finančního výboru
obce ze dne 30.11.2015.
Finanční záležitosti
8.5. Zastupitelstvo obce v souladu se zák.č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů po projednání schvaluje
Rozpočtové provizorium obce Starý Jičín na rok 2016
Příjmová část
37.000.000,- Kč
Výdajová část
37.000.000,- Kč.
8.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 7. a
8. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2015.
8.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání
nákladů k 31.10.2015.
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
8.8. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 1.1.2016.
8.9. schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“. Touto smlouvou
se obec zavazuje poskytnout v součinnosti s Moravskoslezským
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krajem konečným uživatelům (vlastníkům rodinných domů v obci
Starý Jičín) na spolufinancování výměny kotlů podle projektu
částku 2.000,- Kč na kotel.
8.10. bere na vědomí navržené termíny jednání Zastupitelstva obce
Starý Jičín v roce 2016: 17. února, 20. dubna, 22. června,
14. září a 7. prosince 2016.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ve Starém Jičíně dne 09.12.2015.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 17.02.2016:
9. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
9.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatelé zápisu:
pana Františka Bezděka a pana Ing. Tomáše Kovařčíka.
9.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání
9. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 17.2.2016.
9.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 9.12.2015 do 10.2.2016.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po
projednání s c h v a l u j e :
9.4. Návrh rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2016
Příjmy:
39.000.000,00 Kč
Výdaje:
37.592.853,00 Kč
8-třída financování: 1.407.147,00 Kč
(- 1.387.284,00 Kč splátka jistiny úvěru ČS,
-19.863,00 Kč splátka úvěru na auto Škoda Rapid).
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) ve
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výši 1.430.000,00 Kč a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce 5331
ve výši 2.550.000,00 Kč, celkem příspěvkovým organizacím
neinvestiční příspěvek 3.980.000,00 Kč.
9.5. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a)
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákon o obcích) po projednání schvaluje delegování pravomocí na
radu obce k provádění „rozpočtových opatření“ takto:
o Rada obce Starý Jičín bude schvalovat změny rozpočtu (rozpočtová
opatření) v plném rozsahu bez omezení zastupitelstva obce.
o Rada obce bude mít pravomoc ke změně rozpočtu u závazných
ukazatelů příspěvkových organizací (pol. 5331).
9.6. Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2022.
9.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 9. a 10.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2015.
Organizační záležitosti
9.8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s §85 písm.
b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění:
Bezúplatný převod osobního terénního automobilu MITSUBISHI PAJERO
SPZ OVU 3221, které je speciálně upraveno jako požární automobil, na
Obec Bukovec. ZO pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
9.9. Zastupitelstvo obce po projednáno schvaluje v souladu s § 85
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření
smlouvy o přijetí úvěru č. 953312 se společností ŠkoFIN s.r.o. Praha na
dofinancování nového vozidla Škoda Rapid hatchback (1,2 TSI Style 66
kW). Výše úvěru 106.746,- Kč, sjednaná doba úvěru 48 měsíců.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ve Starém Jičíně dne 17.02.2016.
Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 10
proběhne ve středu 20. dubna 2016 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.
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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období březen až
květen 2016 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co nejvíce
zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Božena Krutílková, Petřkovice
Roman Přadka, Starý Jičín
Josef Hub, Palačov
Anna Valášková, Dub
Božena Bartoňová, Vlčnov
Antonín Horák, Starý Jičín
Lubomír Šustek, Star. Lhota
Leoš Zdražil, Vlčnov
Božena Tvrdá, Jičina
Marta Prašivková, Jičina
Ludmila Janyšková, Petřkovice
Zdeněk Frydrych, Star. Lhota
Jana Kapustová, Starý Jičín
Jaroslava Hatlapatková, Vlčnov
Božena Pospěchová, Starý Jičín

Marie Kremlová, Starý Jičín
Pavel Krutílek, Janovice
Jan Vavřín, Starojická Lhota
Jarmila Bezděková, Petřkovice
Antonín Bezděk, Petřkovice
Anna Benčáková, Starý Jičín
Ludmila Heraltová, Palačov
Milada Pavlíková, Star. Lhota
Marie Ludwigová, Star. Lhota
Stanislava Hrubá, Starý Jičín
František Stodůlka, Vlčnov
Jiřina Hasalová, Vlčnov
Anna Pavlíková, Starý Jičín

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden,
nechť to oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel (Lucie
Pavlíková), tel. 556 785 152, mail: pavlikova@stary-jicin.cz .

VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

DO

OBCE

V sobotu 7. května 2016 budou v obřadní síni radnice
přivítáni nově narození občánci obce.
Lucie Pavlíková – evidence obyvatel
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Evidence obyvatel v obci Starý Jičín
a jeho místních částech k 31.12.2015:
narození

úmrtí

přihlášení

odhlášení

počet
obyvatel v
jednotlivých
obcích

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži

Celkem
obyvatel

ženy

DUB
HEŘMANICE

0
1

0
4

1
0

0
0

1
1

1
1

1
0

2
0

62
73

58
73

120
146

JANOVICE

2

1

3

1

2

2

0

0

140

148

288

JIČINA

0

1

4

4

1

2

1

2

121

133

254

PALAČOV

2

2

0

0

4

6

5

5

121

119

240

PETŘKOVICE

1

0

3

2

0

1

1

4

117

96

213

STAROJICKÁ
LHOTA

3

1

0

5

5

7

3

2

198

191

389

STARÝ JIČÍN

1

2

2

0

6

18

10

9

254

249

503

VLČNOV

2

2

3

4

14

17

5

4

319

344

663

Celkem za
obec

12

13

16

16

34

55

26

28

140
5

1411

2816

CELKEM

25

32

89

54

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín - srovnání s rokem 2014:
počet
obyvatel
2786

narození

úmrtí

přihlášeno

odhlášeno

19

11

66

48

Počet uzavřených sňatků v roce 2015 ve Starém
Jičíně:
církevní

3

občanské

10

 na obecním úřadě

5

 na hradě Starý Jičín

4

 na jiném místě

1

Sňatky celkem

13

Z tohoto počtu bylo 6
sňatků, kdy ani jeden ze
snoubenců neměl v obci
trvalý pobyt.

Zpracovala Lucie Pavlíková - evidence obyvatel.
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KALENDÁŘ 2016

Součástí zpravodaje je Celoroční kalendář obce na rok
2016, ve kterém jsou vyznačeny termíny vývozů tuhého
domovního odpadu, otevření separačního dvoru ve
Vlčnově, sběr starého papíru, obřadní dny, vítání občánků,
termíny zastupitelstev, uzávěrky zpravodaje a poslední dny
plateb za psy, odpady a daň z nemovitostí.
Kulturní a sportovní akce v obcích jsou z důvodu možnosti změny
termínu konání uvedeny v pravidelném čtvrtletním kalendáři Akcí v obci
Starý Jičín, které pořádají místní organizační složky obce0
Lucie Pavlíková – informační centrum

SPOLEČNĚ

MĚNÍME OBEC STARÝ JIČÍN

Vážení občané, nyní máte možnost ovlivnit budoucnost naší obce.
Současně s tímto zpravodajem jste obdrželi dotazník obce Starý Jičín k
průzkumu celkové úrovně života v obci, volnočasových aktivit občanů,
kulturního a sportovního vyžití. Chceme, aby tyto oblasti ovlivňovali
nejen zastupitelé, ale taky přímo občané. Vyplněním dotazníku můžete
budoucnost obce ovlivnit. Pomůžete nám zlepšit naši práci. Hledáme
další náměty pro rozvoj obce. Dotazník dává možnost, každému z vás,
vyjádřit se k dalšímu rozvoji jednotlivých místních částí obce Starý Jičín –
co je třeba více podporovat, čemu se vyhnout, a jak se připravit na
budoucí výzvy.
Dotazník je určen osobám starším 18 let. Vyplněný dotazník bude
zpracován anonymně a v žádném případě nebudou vámi uvedené údaje
v dotazníku spojovány s vaší osobou! Prosíme, aby byl vždy vyplněn jen
jednou osobou. Vyplnění dotazníku je jednoduché, intuitivní a zabere
vám 15 až 20 minut.
Informace, které z dotazníků získáme, nám pomohou v rozhodování, na
co se při péči o obec v budoucnu zaměřit. Čeká nás aktualizace
strategického plán rozvoje obce. Myslíme si, že budoucnost bychom měli
plánovat všichni společně.
Sběr vyplněných anonymních dotazníků zajistí ve dnech 11. až 12.
března 2016 členové Osadních výborů a Kulturní a sportovní komise.
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Z důvodu zachování anonymity vložte vyplněné dotazníky zpět do obálky.
Dotazníky vhodíte do zapečetěných uren používaných při volbách.
Občany, bydlící ve Starém Jičíně a ve Vlčnově prosíme, aby vyplněné
dotazníky vložili do schránky u obecního úřadu, kterou jsme pro tento
účel zřídili.
Děkujeme Vám, že věnujete čas za pečlivé vyplnění dotazníku – věnujete
tím totiž čas našemu domovu.
Rada obce Starý Jičín

DOTACE

OB CE

SPOLKŮM

Pravidla k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu obce Starý Jičín.
Naše obec již řadu let podporuje činnost spolků, občanských iniciativ a
sdružení prostřednictvím přidělování dotací z rozpočtu obce. Do loňského
roku nebylo poskytování dotací podrobně upraveno žádným právním
předpisem, o poskytnutí dotací rozhodovala rada obce podle ustálených
pravidel. Změna nastala, když nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Tento zákon již upravuje proces poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů.
Rada obce Starý Jičín na svém zasedání dne 13.1.2016 schválila směrnici
č.1/2016, kterou v souladu s výše uvedeným zákonem stanovila
pravidla k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu obce. Hlavním cílem „pravidel“ je podat příjemcům dotací i
ostatním občanům jednotnou a přehlednou formou informace o způsobu
poskytovaní dotací. Nově jsou např. stanoveny minimální náležitosti
žádosti o poskytnutí dotace, obsah veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace, jejich vyúčtování a náležitosti obcí vyhlášených „Programů“ na
podporu určitých oblastí nebo činností.
Základní zásadou poskytování dotací je transparentnost, tj. zveřejnění
pravidel a podmínek pro poskytování dotací a také seznam příjemců a
účel použití finančních prostředků z rozpočtu obce.
V roce 2016 již budou poskytovány dotace podle nových „pravidel“ a
vyhlášeného „programu“. „Pravidla“ i „program“ jsou zveřejněny na
úřední desce a občané je najdou také na webových stránkách obce
www.stary-jicin.cz. Zájemci o dotace mohou podat žádost na
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předepsaném formuláři od 15. února – do 31. března 2016.
S žadateli, kteří dotaci obdrží, bude sepsána smlouva o poskytnutí
dotace. Při porušení povinností stanovených v pravidlech programu bude
postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Radka Dubcová – hospodářko-správní odbor

MALÁ

VODNÍ

NÁDRŽ

JIČINA

Vodní tok Grasmanka, jehož správcem je od roku 2011 Povodí Odry, státní
podnik, je levostranný přítok vodního toku Jičínka v Šenově u Nového
Jičína, jeho celková délka je 9,051 km, plocha jeho povodí je 15,18 km2,
na soutoku s Jičínkou je Českým hydrometeorologickým ústavem
stanoven průtok při pětileté vodě 13,10 m3/s, při dvacetileté vodě 25,40
m3/s a při stoleté vodě 46,10 m3/s.
V úseku říčního km 0,000 – 6,600 bylo Městským úřadem Nový
Jičín dne 17.4.2014 č.j. OŽP/27614/2014 na základě Studie
odtokových poměrů Grasmanky stanoveno záplavové území.
V záplavovém území dvacetileté vody, které je vymezeno jako aktivní
zóna, se na celém úseku nachází kolem 50-ti nemovitostí, v záplavovém
území stoleté vody je pak těchto nemovitostí násobně více. Na celém
úseku stojí také 51 mostů, lávek a zaklenutí většinou nedostatečné
kapacity.
Povodí Odry, státní podnik v povodí Grasmanky postupně od roku 2011
navrhl komplexní soubor opatření, který postupně realizuje:
1. těžení nánosů z koryta Grasmanky,
2. to je v celé délce koryta v úseku Jičina – Šenov u Nového Jičína
3. stanovení záplavového území
4. úprava „parametrů“ Malé vodní nádrže Starý Jičín
5. návrh suché nádrže respektive Malé vodní nádrže Jičina
6. spolupráce na řešení komplexních pozemkových úprav, které
správce povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik uplatnil v Plánu dílčího
povodí Horní Odry
7. průběžná vyjadřovací, posudková a poradenská činnost.
Lze konstatovat, že z tohoto souboru opatření bylo provedeno
„odtěžení“, stanovení záplavového území, úpravy na Malé vodní nádrži
Starý Jičín a zapracování opatření v ploše do Plánu dílčího povodí Horní
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Odry. Došlo tak ke zlepšení odtokových poměrů a zvýšení stupně
ochrany proti povodním podél celého koryta vodního toku, nicméně
dosažená ochrana a převedený návrhový průtok se pohybuje na dolní
hranici doporučených hodnot Plánu hlavních povodí ČR a v místní části
Starého Jičína je situace nadále nevyhovující.
Proto jsem vstoupil ve spolupráci a v jednání se státním podnikem
Povodí Odry a naše obec se snaží společně se správcem toku připravit
Malou vodní nádrž Jičina, která by zajistila standardní ochranu proti
povodním na Jičině a v kombinaci s Malou vodní nádrží Starý Jičín pak
nadstandardní ochranu pod těmito vodními díly. Bližší informace o
připravované Malé vodní nádrži Jičina, kdy Povodí Odry, státní podnik
garantuje projekční práce, zhotovení a následné provozování tohoto
vodního díla a Obec Starý Jičín pak majetkoprávní vypořádání, jsem vás
informoval v našem zpravodaji v září 2015. Na základě jednání
s vámi, váženými občany, došlo pouze k úpravě suché nádrže na
malou vodní nádrž s takovým zásobním objemem, který ještě
zajistí tlumící funkci tohoto vodního díla na velké vody
stanovované odbornou institucí Českým hydrometeorologickým
ústavem. Projekční práce, které byly zahájeny zpracováním
Studie technické proveditelnosti, jsou nyní přerušeny a jejich
pokračování je závislé na stupni majetkoprávního projednání
pozemků potřebných pro umístění nádrže.
Musím bohužel konstatovat, že i když většina vlastníků
přistoupila k přípravě tohoto opatření konstruktivně, několik
občanů klade jak neakceptovatelné majetkoprávní požadavky,
tak technické podmínky, které vylučují požadovaný tlumící
efekt, a znemožňují tak standardní ochranu nemovitostí proti
povodním. Dovoluji si Vás touto cestou o věci informovat a ujistit, že
budu nadále usilovně „zbylé“ občany přesvědčovat a jednat s nimi,
abychom spolu s Povodím Odry, státním podnikem pro vás ochranu proti
velkým vodám z Grasmanky zajistili.
Chtěl bych upozornit, že podnik Povodí Odry má ve své správě 2543
kilometrů drobných vodních toků, podobných, jako jsou v naší obci
Grasmanka, Lhotský a Vlčnovský potok. Na těchto tocích připravuje
celkem 29 obdobných protipovodňových opatření jako je Malá vodní
nádrž Jičina. Samozřejmě, že podnik Povodí Odry bude svou
iniciativu a investiční prostředky směřovat tam, kde budou
rychleji vyřešeny majetkoprávní vztahy a nachystané pozemky
pro výstavbu. Tak snad nám záměr neuteče.
Ing. Rudolf Hrnčíř – starosta obce
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MAXIMÁLNÍMU ŠETŘENÍ
PITNOU VODOU

Z důvodu extrémně suchého roku 2015 a nízkých
sněhových srážek doposud podprůměrné zimy, vyzývá
obec Starý Jičín všechny odběratele pitné vody
z vodovodu v jeho majetku (Palačov, Starojická
Lhota, Petřkovice, Dub a Heřmanice)
k maximálnímu šetření touto surovinou.
Obec dále vyhlašuje, dle zákona o vodách, zákaz napouštění
bazénu a jiných nádrží bez předchozího souhlasu obce. Zároveň
žádáme občany, aby pochopili vážnost této situace a přistoupili ke
spotřebě vody a maximální vážnosti.
DiS. Miloslav Vahala – vedoucí Technických služeb obce
Navýšení ceny pitné vody pro odběratelé napojení na vodovod
v majetku Obce Starý Jičín od 1.4.2016 na 21,40 Kč/m3 bez DPH.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORA VE VLČNOVĚ
Od 1. dubna 2016 bude sběrný dvůr otevřen
v úterý od 15:00 do 17:00 hodin a v sobotu od
8:00 do 10:00 hodin.
Na sběrný dvůr mohou velkoobjemový a nebezpečný
odpad odevzdávat pouze občané s trvalým pobytem v
obci Starý Jičín a jeho místních částech, kteří uhradili
poplatek za svoz tuhého domovního odpadu.
Upozorňujeme, že v případě odevzdávání elektrozařízení, slouží sběrný
dvůr jako místo zpětného odběru, a proto ho mohou využít i občané,
kteří ve Starém Jičíně a jeho místních částech nejsou přihlášeni
k trvalému pobytu.

Do sběrného dvora přijímáme:

 nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy, herbicidy
a jiné. Musí být dodávány v uzavřených nádobách, dále pak znečištěné
obaly a textilie, olejové filtry a podobně,
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 velkoobjemový odpad starý nábytek rozbitý na kusy, koberce,
linolea, matrace, šatstvo, obuv, WC mísy, umyvadla, dřevěné, kovové a
plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností,
 tříděné odpady – papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kov,
 vysloužilé elektrické spotřebiče v nedemontovaném stavu:
chladničky, ledničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové
komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické
hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky a
tak dále,
 pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a
osobních automobilů.
 Biologický odpad - tráva, listí, drobné větve krácené maximálně do 1
metru.
Na sběrném dvoře bude možno odevzdat odpad v normálním
množství. Mimořádné množství odpadu (například při vyklízení
koupené nemovitosti) je třeba řešit individuálně!
Na sběrný dvůr je povoleno vozit odpad již roztřízen na
jednotlivé komodity, tak aby bylo urychleno jeho převzetí.

Nepřijímáme:

 zbytky demontovaných automobilů a motocyklů (sedačky,
plasty, čalounění apod.),
 zahradní bazény,
 stavební odpad.
DiS. Miloslav Vahala – vedoucí Technických služeb obce

KOPMOSTÉRY ZDARMA
Občané, kteří ještě od obce nezískali zdarma
kompostér pro domácí kompostování biologického
odpadu, si ho mohou vyzvednout v otevírací době
sběrného dvora ve Vlčnově.
Na sběrném dvoře je také umístěn velkokapacitní
kontejner na bioodpad. Zde lze odkládat veškerý
odpad ze zahrad (tráva, listí, ovoce, větve zkrácené
na délku max. 1m).
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MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Informujeme občany o výši místního poplatku za komunální odpad
na rok 2016 a to ve výši 480,- Kč (osobu/rok).
Poplatek je splatný k 30.06.2016.
Upozorňujeme, že poštovní poukázky nerozesíláme.
Poplatek za komunální odpad lze uhradit v pokladně Obecního
úřadu Starý Jičín nebo bankovním převodem – číslo účtu
1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu. Každý
poplatník má svůj variabilní symbol a do zprávy pro příjemce je nutné,
pokud hradíte za více osob, uvést všechny tyto symboly. Variabilní
symboly jsou totožné jako v roce 2013.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné uvést Vaše rodné číslo,
nebo zaslat dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz nebo
telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová - účetní).

MÍSTNÍ
Výše




POPLATEK ZE

PSŮ

místního poplatku ze psů za rok 2016:
držitel v rodinném domě …. 400,- Kč
držitel důchodce ……………. 200,- Kč
držitel v bytovém domě …... 500,- Kč

Upozorňujeme, že poštovní poukázky nebudou rozesílány.
Poplatek je splatný k 30.04.2016.
Poplatek ze psů lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý
Jičín nebo bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800
s uvedením variabilního symbolu. Každý poplatník má svůj variabilní
symbol a do zprávy pro příjemce je nutné, pokud hradíte za více osob,
uvést všechny tyto symboly. Variabilní symboly jsou totožné jako v
roce 2013.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné uvést Vaše rodné číslo,
nebo zaslat dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz nebo
telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová - účetní).
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VODY

S účinností od 1. dubna 2016 vstupují v platnost tyto ceny pitné vody pro
odběratele, napojené na obecní vodovod (Starojická Lhota, Palačov,
Petřkovice, Heřmanice u Polomi a Dub):
CENA PITNÉ VODY (vodné):
21,40 Kč/m3(bez DPH)… 24,61 Kč/m3 (s DPH).
Rozdíl v ceně vodného (ve srovnání s rokem 2015) činí 0,80 Kč/m3 tj.
navýšení ceny o 4 %.
Kalkulace vodného na rok 2016 odráží vývoj nákladů (zvýšení cen
chemikálií, řady služeb atd.) a provádění pravidelných oprav a údržby,
laboratorních rozborů, tvorbu rezervy pro plán obnovy a rozvoje
infrastrukturního majetku, který zákon ukládá všem vlastníkům zařízení
vodovodů a kanalizací.
DiS. Miloslav Vahala – vedoucí Technických služeb obce

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Jarní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne v Základní škole
Starý Jičín v termínu 04.04. - 15.04.2016.
V případě, že nemáte možnost odvézt papír do základní školy,
odložte jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci.
Pracovníci technických služeb papír v pátek 15.04.2016 odevzdají
do základní školy.

OHLÁŠENÍ

ÚPRAV

HROBŮ

Technické služby Obce Starý Jičín zajišťují správu obecních hřbitovů
v obcích Starý Jičín, Starojická Lhota a Palačov.
V případě PROVÁDĚNÍ ÚPRAV či OPRAV NA HROBOVÉM MÍSTĚ je
nájemce povinen ohlásit předem vykonávané práce (např. výměna
pomníku, postranních desek) pronajímateli, čili Technickým službám
Obce Starý Jičín na předepsaném tiskopise, který je zveřejněn na
webových stránkách obce www.stary-jicin.cz v sekci potřebuji vyřídit,
správa hřbitova.
Dagmar Sochová – správce hřbitovů
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ZÁKON A

A BEZPEČNOST

CH O D C Ů

Chodci pozor, už shánějte reflexní odrazky !
V sobotu 20.2.2016 vešla v
platnost novela silničního
zákona. Mimo jiné přinesla
povinnost chodcům
označovat se při snížené
viditelnosti reflexními prvky.
Zejména chodci, a
především ti venkovští, by
se na novinku měli
připravit. Zákon jim totiž
nově přikazuje nosit
reflexní prvky, tak aby byli
pro řidiče viditelní.
První, na co je nutné upozornit, že čelovka nebo baterka není reflexní
prvek. Paradoxně, i když je s ní chodec mnohem lépe vidět, zákon
stanoví, že to musí být reflexní prvek, který odráží světlo. Tedy o baterce
či čelovce nehovoří. Je fakt, že pokud půjdeme s čelovkou nebo
baterkou, jsme vidět na větší vzdálenost. Doporučuji tedy, kombinovat to
s nějakým reflexním prvkem, neboť řidič si může splést chodce
s cyklistou nebo motorkářem.
Mezi reflexní prvky patří, společně s reflexní vestou, také reflexní
pásky, samolepky, nášivky, tedy něco, co odráží více světla, než
běžné oblečení. Doporučuje se mít alespoň reflexní pásku, kterou si
chodec připne na ruku. Důležité je umístění reflexního prvku tak, aby byl
dobře viděn řidiči z obou stran (ze předu i ze zadu), tedy dát ho na
stranu směrem do silnice, nikoliv opačně.
Kde reflexní prvky koupit? Prodávají je v supermarketu, na čerpacích
stanicích, v prodejnách ochranných pomůcek, v papírnictví, na internetu
a tak dále. Cena reflexního pásku se pohybuje od 20,- do 30,- Kč.
Z počátku budou chodci pouze upozorňováni a v rámci prevence jim
reflexní pásky budou rozdávány přímo na místě. Později budou chodci
bez reflexních prvků blokově pokutováni až do výše 2.000,- Kč.
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Reflexní prvky jsou chodci povinni nosit na sobě pouze za
splnění tří podmínek současně:
1. V případě snížené
viditelnosti (tma, soumrak, hustý
déšť, sněžení nebo mlha).
2. Musí se jednat o silnici mezi
jednotlivými obcemi bez chodníku.
3. Na těchto silnicích není nebo
nesvítí veřejné osvětlení.
V případě naší obce se jedná například o úseky Jičina – Janovice, Jičina –
Palačov, Janovice – Petřkovice, Palačov – Starojická Lhota, Starý Jičín –
Starojická Lhota, Starojická Lhota - Dub, Dub - Heřmanice, včetně „seliko
cest„ …
Jan Slepák – strážník Obecní policie Starý Jičín

PODĚKOVÁNÍ

DÁRCŮM

KRVE

Na konci loňského roku byli 2 občané ze Starojicka vyznamenáni zlatou
medailí prof. MUDr. Jana Jánského. Ocenění předává Český červený kříž
mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve.
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolným dárcům za jejich odběry a za
ochotu pomoci i v situacích naléhavé potřeby, kdy jsou k darování krve
přímo vyzváni. Bezplatné dárcovství je stále nenahraditelné. Všichni
slýcháme opakované naléhavé výzvy transfúzních stanic k dárcovství
krve, jen někdo se však odhodlá k činu.
Radka Dubcová – hospodářko-správní odbor

LÉKAŘKA

PRO

DOSPĚLÉ

MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz

Registrujeme a vítáme nové pacienty!
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Ordinační doba MUDr. Havlíkové:
injekce

ordinace

prevence

PO
ÚT

7:00-7:30
9:00-10:00

ST

7:00-7:30

7:30-10:00
13:00-15:00
7:30-10:00

10:00-11:30
15:00-16:30
10:00-11:30

7:00-7:30

13:00-15:00
7:00-8:30

Ordinuje MUDr. Kmetzová
-

ČT
PÁ

V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty.
V tento den nevydáváme žádná potvrzení.

ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC

LEGIONÁŘSKÁ VYDALA KNIHU
K 70. výročí ukončení druhé světové války
vydaly společně Okresní výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu v Novém
Jičíně a Jednota Československé obce
legionářské v Novém Jičíně publikaci
„Almanach příslušníků
československého zahraničního
vojska 1939 – 1945 z území
Novojičínska“.
Zde je uvedeno 539 medailonků
zahraničních vojáků, bojujících za 2.
světové války na východní i západní frontě
(včetně vojáků padlých). U některých
z nich jsou uvedeny i fotografie. Najdete
zde i vojáky z vaší obce.
Pokud má někdo z občanů o tuto publikaci zájem, může ji získat
v kanceláři Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
v Novém Jičíně, ulice Sokolovská 9, Nový Jičín vždy první a třetí pondělí
v měsíci od 8:30 hodin do 10:30 hodin. Případně se na vyzvednutí
dohodnout s jednatelem Okresního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu v Novém Jičíně na telefonu 556 813 722, popřípadě mobil
728 334 392.
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně
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SBÍRKA

Letošní ročník Tříkrálové sbírky, která
proběhla počátkem ledna, vynesla rekordní
výtěžek. Na Starém Jičíně a jeho místních
částech se vykoledovalo 135.920,- Kč. Moc
děkujeme za Vaši štědrost a projevenou
důvěru.
Výtěžek sbírky celé Charity Nový Jičín je 610.810,- Kč. Z celkového
výtěžku se vrátí 65%, kde tyto finanční prostředky přispějí k podpoře
aktivit pro sociálně slabé rodiny, rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek a také fondu humanitární pomoci.
Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín

Tříkrálová sbírka 2016
v obci Starý Jičín:
Obec:
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Loučka
Celkem:

Vybraná částka:
12.545,- Kč
17.796,- Kč
8.997,- Kč
11.805,- Kč
16.775,- Kč
15.805,- Kč
28.761,- Kč
23.436,- Kč
135.920,- Kč

Místní části obce Dub a Heřmanice u Polomi spadají, v rámci
výběru charity, pod Městys Hustopeče nad Bečvou:

Obec:
Dub
Heřmanice
Celkem:

Vybraná částka:
3.138,- Kč
4.240,- Kč
7.378,- Kč
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OBEC STARÝ JIČÍN
a

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE
SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské).
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek).
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené.
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky.
 Obuv – veškerou nepoškozenou.
 Hračky – nepoškozené a kompletní.
 Peří, péřové přikrývky a polštáře.
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční.
 Knihy.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů.
 Nábytek.
 Znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční:

V úterý 29. března 2016 v čase od 14:00 do 18:00 hodin.
Ve středu 30. března 2016 v čase od 10:00 do 14:00 hodin.
Místo: Vestibul Kulturního domu Starý Jičín (na náměstí).

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 224 316 800.
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S T A V I T E L S T V Í:
STARÉHO JIČÍNA

Depozitář stavebních detailů na Fakultě stavební v Ostravě
Na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
vznikl v rámci projektu Rozvoj příhraniční spolupráce vysokých škol
v oblasti historické architektury, ITSM 22410320032 depozitář stavebních
prvků a detailů pro praktickou výuku. Soustřeďují se zde historické
stavební prvky, jako jsou například vzorky starých krytin, zdiva, výplně
otvorů a další. Položky depozitáře slouží studentům ve výuce a jsou
přístupné běžným návštěvníkům i badatelům po předchozí domluvě.
Součástí depozitáře jsou i mimořádně zajímavé doklady historického
stavitelství přímo ze Starého Jičína. Jde o zlomek pozdně středověké
dlaždice s reliéfním motivem dubového listu, novověkou režnou
čtvercovou keramickou dlaždici o rozměrech 19,8 x 19 x 4.5 cm a
cihly pravděpodobně ze 16. století. Představené předměty pocházejí
z hradu Starý Jičín a jsou podrobněji popsány v knize Hrad Starý Jičín
od Lucie Augustinková, Aleše Knápka a Petra Martince. (Výtisk
publikace prezentující hrad z pohledu historika architektury, archeologa a
geologa lze získat v informačním centru obce Starý Jičín. Dlaždici
s dubovým listem je věnována kapitola Aleše Knápka v monografii
Předměty z depozitářů v Ostravě a v Žilině, dostupné z
http://www.rozvoj-architektury.eu/podklady/.)
V návaznosti na projekt, ukončený v roce 2015, probíhají ve spolupráci
s partnerem – Žilinskou univerzitou v Žilině další aktivity zaměřené na
poznávání památek v příhraniční oblasti, výzkum historických krovů a
kulturní krajiny. Jedná se o terénní workshopy, exkurze a společná
setkávání odborníků a studentů, zaměřených na historickou architekturu,
zvláště na bádání o historických krovech. Podrobnosti k depozitáři
stavebních detailů a dalším akcím projektu jsou na internetových
stránkách www.rozvoj-architektury.eu.
Fotografie k článku naleznete na poslední straně zpravodaje.
1) Režná keramická dlaždice novověkého původu z hradu Starý Jičín.
2) Cihly renesančního původu, nalezené v suti pod Žerotínským
palácem hradu Starý Jičín.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. - FAST VŠB – TU Ostrava
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JIČÍNĚ

Pravidelná klubovní činnost, Drakiády v Heřmanicích a v Dubu, Dny
deskových her, turnaje ve stolním fotbale, spolupráce s osadními výbory
při pořádání Dětských dnů, letní stanové tábory, účasti na skautských
kurzech, víkendovkách a na závodech, lanová centra, bazény, bowlingy,
paintbally a laser hry, každoroční roznášení Betlémského světla a k tomu
všemu hromada zážitků, seberealizace a osobního růstu v kruhu přátel.
Tento výčet zdaleka nevystihuje celou činnost Skautského oddílu
Heřmánci za posledních sedm let. Nemůže ani popsat všechny výzvy a
překážky, které jsme společně museli a chtěli překonávat. Nebyli jsme na
to sami a všem, kteří nás podpořili, bychom za to rádi poděkovali.
Zvláštní dík patří vedení Obce Starý Jičín za poskytnuté zázemí,
pravidelnou finanční podporu a podanou pomocnou ruku k nové výzvě.
Díky tomu můžeme nabídnout skautování také přímo ve Starém Jičíně.
Od března 2016 se budeme nově scházet v budově staré školy
ve Starém Jičíně č.p. 1, a to každý čtvrtek od 16:30 do 18:30.
Rádi uvítáme všechny zájemce.
Na poslední straně zpravodaje naleznete fotografii skautů.
Mgr. Břetislav Kelnar

HRAČKY

DĚTSKÉMU

NOVOJIČÍNSKÉ

ODDĚLENÍ

NEMOCNICE

Sbor dobrovolných hasičů Palačov pořádal v sobotu 28. listopadu
2015 rozsvícení vánočního stromku v místním parku.
Občané zdarma ochutnávali voňavý čaj a svařák, pekárna Anežka
darovala koláče a hasičky napekly sladké pohoštění.
Při této akci přispěli občané Palačova 2.000,- Kč a spolek Norex
Palačov 1.000,- Kč na zakoupení hraček v hodnotě 3.000,- Kč,
které byly darovány dětskému oddělení Nemocnice Nový Jičín
a.s., členu skupiny AGEL.
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Panu primáři dětského oddělení je v prosinci 2015 za občany Palačova
předali předseda osadního výboru v Palačově Miloslav Vahala a starostka
Sboru dobrovolných hasičů Palačov Hana Hasalíková. Fotografii z předání
naleznete na poslední straně zpravodaje.
Všem, kteří přispěli nebo se jakkoliv podíleli na konání akce - děkujeme.
Za Sbor dobrovolných hasičů Palačov – Miloslav Vahala

FOTBALOVÝ ODDÍL
TJ SOKOL STARÝ JIČÍN

SPORTUJEME I V ZIMĚ
Tradičně na závěr roku se žáci 2. stupně sešli v naší tělocvičně, aby
povzbudili své spolužáky na závodech ve skoku vysokém. Letos se
přihlásilo 35 závodníků. Součástí samotného závodu byla i tombola, takže
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sladké odměny čekaly i na dobře se bavící diváky. A jak vše nakonec
dopadlo? Mezi mladšími dívkami byla nejlepší Adéla Doubravská ze 7.
B, která se stala držitelkou i nejlepšího „holčičího“ výkonu 135 cm. Na 2.
místě skončila její spolužačka Nikola Štramberská se 120 cm a na 3.
místě z 6. třídy Nela Nasswetterová se 115 cm. Mezi mladšími kluky
byl nejlepší Jakub Zdražil ze 7. A, který přeskočil laťku ve výšce 140
cm. Za ním se umístil na 2. místě Robin Raška ze 7. B se 135 cm a na
3. místě šesťák Miroslav Synek se 125 cm. V kategorii starších dívek
byly nejlepší holky z „devítky“. Jako první skončila Simona Závadová,
která skočila 130 cm. Na 2. místě se umístila Eva Pantůčková se 125
cm a na 3. místě Natálie Šimčisková z 8. třídy se 120 cm. U kluků
starších byl nejlepší Jakub Štramberský z 9. třídy, který se zasloužil o
nejlepší „klučičí“ výkon 154 cm. Za ním skončil jeho spolužák Martin
Zábranský se 151 cm. 3. místo si vybojoval Martin Zelík z 8. třídy,
který skočil 148 cm.
Umíte si to představit? Zasněžené lyžařské svahy, sluníčko, teplota kolem
-10 °C… Tohle všechno čekalo holky a kluky ze 7. a 8. tříd ve Velkých
Karlovicích. Stali se totiž účastníky lyžařského a snowboardového
výcviku, který se konal ve dnech 18. 1. – 22. 1. 2016. Všichni byli
ubytováni v hotelu Galik a jezdili lyžovat do skiareálu Kyčerka. Kromě
každodenního lyžování čekala děti i jiná zábava. Navštívily bazén, hrály
bowling, stolní tenis, bingo nebo tančily na diskotéce. Vše se povedlo „na
jedničku“ a žáci i učitelé se spokojení vrátili domů.

Byl také rozehrán další ročník novojičínské ligy v miniházené. V hale ABC
v Novém Jičíně naše družstvo v 1. kole nenašlo přemožitele a obsadilo 1.
místo.
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Po postupech z okrskových kol se naše mladší i starší žákyně zúčastnily
okresního finále ve florbale. Tentokrát byli soupeři nad naše síly a my
jsme shodně obsadili 5. místo v okrese. Spousta dalších sportovních akcí
nás ještě čeká. Ale o tom zase v příštím čísle …
Mgr. Kateřina Horutová
AŤ ŽIJE MATEMATIKA

Velkého úspěchu jsme
dosáhli v matematice.
Zásluhu na tom mají dvě
děvčata z 5. ročníku, která
se zúčastnila okresního
kola Matematické
olympiády pro 5. třídy
v Novém Jičíně. Leona
Kubálková se
v konečném výsledku
dělila o 9. – 10. místo
s další účastnicí soutěže.
Zuzana Hrňová obsadila krásné 2. místo a získala pomyslnou
stříbrnou medaili. Děvčatům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
při řešení úloh v dalších matematických soutěží.
Mgr. Irena Kučavíková
VYDAŘENÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
„Dobrý den, smím Vás provést po škole?“, tak zněla první věta, kterou
naši šikovní průvodci přivítali každého, kdo se přišel podívat v pátek 15.
1. 2016 na Den otevřených dveří. Tato akce byla pořádána hlavně pro
předškoláčky, kteří si vybírají svou budoucí školu. Kvůli nim se naše
škola proměnila. Z jídelny byla šatna a z chodby v prvním patře
pohádkový les plný úkolů. Zabydlel se zde Večerníček, čarodějnice,
Rumcajs s Mankou, Maková panenka s Emanuelem, vodníci, pejsek
s kočičkou, Pat a Mat. Z hudebny se stal divadelní sál, kde mohli malí
návštěvníci s rodiči zhlédnout muzikálek Červená karkulka. Ostatní
učebny nezůstaly pozadu a nabídly různé aktivity podle svého zaměření.
V angličtině se pracovalo s tabletem i na interaktivní tabuli, v počítačové
učebně na počítačích, v dílně se vyráběl ruční papír a výrobky
z keramiky, v tělocvičně se sportovalo. Jsme rádi, že jsme i letos přivítali
přes 30 rodin budoucích prvňáčků a těšíme se brzy na shledanou.
Veronika Hasalová, Zuzana Klimparová, Nela Škařupová, Pavlína Jančová
(6. ročník)
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POZVÁNKA – STARÝ JIČÍN MÁ TALENT
V neděli 8. 5. 2016 se v kulturním sále na Starém Jičíně uskuteční finále
soutěže „Starý Jičín má talent“, kterou pořádá naše škola.
Ze školního kola postoupili do finále ti nejlepší, kteří zde předvedou své
umění. Celý program zpestří známá hudební skupina MIRAI.
Určitě přijďte podpořit nejšikovnější žáky naší školy.
Mgr. Roman Horut

MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
ZIMNÍ ČAS
Rozsvěcování vánočního stromu
Začátkem prosince jsme se společně vydali rozsvítit vánoční strom u
radnice. Společným zpěvem a několika tanečky jsme rozsvítili nejen
vánoční stromeček, ale také oči místních lidí.
Mikuláš
4. 12. do naší školky zavítal Mikuláš, kterého doprovázel anděl a dva
čertíci. Úsměv na tváři vyloudila dětem mikulášská nadílka, která u
některých zahnala i strach z čertíků. Společně jsme panu Mikuláši
zazpívali, poděkovali a také se s ním vyfotili.
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Besídka
9. 12. proběhla u
předškoláků vánoční
besídka. Kluci si náramně
užívali roli hudebně
nadaných čertů. Čertí
kapela to se svými
ďábelskými kytarami
pořádně rozjela. Pekelné
teplo ve třídě vystřídala
krásná bílá zima
v podobě dívčích
sněhových vloček.
Okouzlily nás svým
ladným a lehkým tancem. Poté se vločky snesly na zem a společně nám
za doprovodu libých tónů kytary zazpívali. Na závěr besídky se konal
zimní ples, kde naši malí tanečníci zatančili mazurku.
12. 12. proběhla besídka v malém oddělení. S koledou „Nesem vám
noviny“ a za krásných zvuků zvonečků začal ten nekrásnější vánoční
příběh – Narození Ježíška. Děti se dokázaly do příběhu naplno ponořit a
opravdu jej prožívaly. Skutečně jsme se na chvíli ocitli ve městě Betlémě
a to v podobě Marie, Josefa, pastýřů, andělů i obyčejných chudých lidí.
Mockrát děkujeme rodičům za krásně vytvořenou vánoční atmosféru a za
bohaté občerstvení.
Štědrý den
Ve středu 16. 12. děti od rána netrpělivě čekaly na příchod Ježíška.
Pomáhaly s chystáním vánoční tabule, u které jsme si povídali o
vánočních zvycích, zpívali koledy, rozkrojili jablíčko, ochutnali cukroví,
zapálili prskavku, zdobily stromeček a v neposlední řadě se vydali
obdarovat lesní zvířátka, kterým jsme donesli kaštany, žaludy a popřáli
jim hezké Vánoce. Po návratu už na děti čekal rozsvícený vánoční
stromeček, pod který Ježíšek nadělil dárky. Děti dárky s nadšením
rozbalovaly a v celé školce se ozývala radost a nadšení.
17. 12. si děti užívaly zábavnou show Pepína Prcka s představením
„Český Pepa“.
NOVÝ ROK - TŘI KRÁLOVÉ
7. 1. jsme si s dětmi zahráli na Tři krále a vydali se v přestrojení na
dalekou cestu. Ta naše vedla na Faru, obecní úřad, obchodu
s potravinami a k řezníkovi. Za zpěvu koledy My tři králové, jsme
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vykouzlili lidem úsměv na tváři
a vraceli se do školky s dobrým
pocitem a sladkou koledou.
HRAČKOVÝ DEN
8. 1. ve školce probíhal
Hračkový den. V tento den si
děti mohly přinést do školky
hračku, kterou dostaly od
Ježíška, nebo kterou mají
nejradši. Děti hračku
popisovaly, předváděly co umí,
a vzájemně si hračky půjčovaly.
BÍLÝ DEN
21. 1 . se celá školka zahalila
do bílé barvy. Děti i paní
učitelky přišly v bílém oblečení
a také si přinesly hračku bílé
barvy. Obě třídy se proměnily
v ledové království. U
předškoláků se tyčily sněhové
hory, rozpínalo se ledové moře
a také se zde zabydleli
Eskymáci ve svém iglú. Děti si
hrály s moukou, vyráběly
citronovou polevu, zahrály si
hru Na ledové kře a zpívaly
zimní písně.
Třída „maláčků“ se proměnila
v jeden velký ledový zámek.
Děti si hrály s přinesenou bílou
hračkou, kreslily bílou křídou na
černý papír, vystřihovaly vločky
a stavěli iglú z kostkového
cukru. Kde se vzali, tu se vzali
dva bílí skřítci (paní učitelky
převlečené za pohádkové
postavy). Úkolem dětí bylo poznat, za koho se paní učitelky převlékly. Že
nevíte, o koho jde? Jeden je malý a tlustý a druhý vysoký a štíhlý.
Správně jsou to Křemílek s Vochomůrkou. Děti na to přišly a tak je skřítci
odměnili sladkou šlehačkovou pusinkou.
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Naši malí, ale šikovní bruslaři
Každou středu jezdíme s dětmi na zimní stadion, kde děláme něco pro
své zdraví a užíváme zimy alespoň v této podobě.

Co nás ještě v zimě čeká:
4. 3.2016 Maškarní ples s veverkou Terkou a myškou Klárkou.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům,
že zápisy dětí pro školní rok 2016/2017 do Mateřských škol proběhnou
v měsíci dubnu.
MŠ Starý Jičín – 21. dubna od 10.00 do 16.00 hodin.
MŠ Starojická Lhota – 21. dubna od 14.00 do 16.00 hodin.
MŠ Petřkovice – 21. dubna od 14.00 do 16.00 hodin.
Školní rok začíná 1. září 2016. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu
školního roku 2016/2017, dostavte se také k zápisu.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
e-mail: msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mspetrkovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307
Jitka Tihelková, ředitelka školy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘKOVICE
MAŠKARNÍ PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vodník, čarodějnice, kovboj,
kočka, pavouk, princezna, pirát,
čertice, pávice, rytíř, karkulka,
upír… Všechny tyto pohádkové
bytosti jste mohli potkat na
DĚTSKÉM MAŠKARNÍM PLESE
MATEŘSKÉ ŠKOLY
PETŘKOVICE v sobotu
14. února 2016.

Rej dětských, ale i dospěláckých
masek se konal v Kulturním
domě v Petřkovicích.
Vše začalo průvodem a představováním masek. Každé dítě přešlo přes
dlouhou lavici a do mikrofonu řeklo, za co se v tento den vydává. Poté
jsme předvedli, co umíme. Děti z mateřské školy recitovaly báseň
„Karneval“. A pak zpívaly píseň „Chňapík, maličký krokodýl“, na kterou
i tančily.
Po vystoupení začal program plný tance a soutěží, které pro nás
přichystal DJ Rešl. Děti chodily s pingpongovým míčkem na lžíci,
zametaly papírové koule, házely kruhy, plazily se v papírovém tanku …
A za svou snaživost dostávaly sladké odměny.
Losovala se bohatá tombola a pro ty, co měli hlad, či žízeň bylo
připraveno nejrůznější občerstvení.
Za mateřskou školu Petřkovice bych ráda poděkovala všem, kteří se na
chystání či průběhu plesu podíleli – rodičům, spolupracovníkům,
sponzorům a Osadnímu výboru v Petřkovicích. Také dětem, které při
vystoupení krásně spolupracovaly a byla na nich vidět spokojenost.
Další fotografie naleznete na titulní straně zpravodaje.
Ludmila Klosová – vedoucí učitelka Mateřské školy v Petřkovicích
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Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny
vás srdečně zve na soutěže:
Děti, lucerničky s sebou!

O NEJLEPŠÍ SLIVOVICI
Na všechny se těší kolektiv zaměstnanců obce.
O NEJLEPŠÍ OVOCNÝ DESTILÁT
O NEJLEPŠÍ SLADKOU DOBROTU
Sobota 12. března 2016 - začátek soutěží v 15:00 hodin.
Příjem soutěžících vzorků
12. března 2016 od 14:00 do 15:00 hodin
budova osadního výboru na Jičině.
O vítězích soutěží „O nejlepší slivovici“ a „O nejlepší ovocný destilát“
rozhodne odborná porota, vítěze soutěže „O nejlepší sladkou
dobrotu“ určí samotní návštěvníci akce.
Pro všechny návštěvníky bude připraveno tradiční občerstvení,
čepované pivo, hasičský guláš, párek v rohlíku a samozřejmostí je
možnost ochutnávky soutěžních vzorků.
Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 12. března 2016 v cca
19:00 hodin. Vítězové jednotlivých soutěží obdrží pohár
a dárkový koš. Oceněna budou i další místa na stupních vítězů.
Přijďte si zasoutěžit, pobavit a posedět s přáteli.
Základní škola Starý Jičín
V neděli 8. května 2016 se v Kulturním domě ve Starém Jičíně
uskuteční finále soutěže „STARÝ JIČÍN MÁ TALENT“.
Ze školního kola postoupili do finále ti nejlepší.
Vystoupí známá hudební skupina MIRAI.
Přijďte podpořit nejšikovnější žáky naší školy.
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OREL Starý Jičín- Vlčnov
srdečně zve všechny malé i velké na DĚTSKÝ DEN, který se
uskuteční v neděli 22. května 2016 od 14:30 hodin
na školním hřišti ve Starém Jičíně.
Přijďte se pobavit při hrách a soutěžích, pro všechny je
občerstvení zajištěno. Na vaši účast se těší orlové.

Kalendář hasičských soutěž a akcí pro rok 2016
– okrsek Starý Jičín
Datum

Místo

Okres Název soutěže

Kategorie

Disciplína

23.4.2016 - 13:00 Starojická Lhota
15.5.2016 – 10:00 Petřkovice
22.5.2016 –13:00 Hůrka
Bernartice nad
28.5.2016 –13:30 Odrou
5.6.2016 – 13:00 Palačov
12.6.2016 – 13:30 Jičina

NJ
NJ
NJ

Branný závod
O pohár starosty SDH
O pohár starosty SDH

MH
MH
MH

Púm
Púm

NJ
NJ
NJ

O pohár starosty SDH
O pohár starosty SDH
O pohár starosty SDH

MH
MH
MH

Púm
Púm
Púm

18.6.2016 – 9:30

Janovice
Starý Jičín 25.6.2016 –10:30 Vlčnov

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

8.5.2016 – 10:00

NJ

Okrskové kolo v PS

M, Ž

Púd, J 10

15.5.2016 – 13:30 Petřkovice

NJ

O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

18.6.2016 – 13:30 Janovice
Bernartice nad
19.6.2016 – 13:30 Odrou

NJ

O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

NJ

Bernatský pohár

M, Ž

PÚ

25.6.2016 - 14:00 Starý Jičín-Vlčnov
24.7.2016 –13:00 Palačov
16.7.2016 – 21:30 Hůrka

NJ
NJ
NJ

O pohár starosty SDH
O pohár starosty SDH
O pohár starosty SDH

M, Ž
M, Ž
M, Ž

PÚ
PÚ
PÚ

7.8.2016 – 13:30

Jičina

NJ

O pohár starosty SDH

PÚ

9.9.2016 – 20:30

Janovice

NJ

Noční soutěž

M, Ž
M,
Ž,veteráni

Bude upřesněno

Ostatní akce: Oslava svatého Floriána dne 1.5.2016.
Vysvětlivky: MH = mladí hasiči
M,Ž = muži, ženy

PÚ
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OBEC STARÝ JIČÍN

Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

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

v Technické služby:

556 785 153
vedoucí technických služeb
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867 vahala@stary-jicin.cz

správa hřbitova, pokladna obce: 556 785 153
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

v Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák

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

v Hasiči Starý Jičín – velitel
Bc. Radim Sudolský, DiS.

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.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

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 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.cz

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31, IČ: 298425, Kontakt:
tel.:+420 556 785 152, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Zpracovala:
Lucie Pavlíková, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: XVI., Číslo: 01/2016, Náklad:
1150 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 17.05.2016 do 12:00 hodin.
Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Ceník inzerce je
zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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Předání darovaných hraček
v prosinci 2015 za občany
Palačova Nemocnici v Novém
Jičíně, a.s., členu skupiny
AGEL. Článek na straně 26.
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Výprava Skautského oddílu Heřmánci
v roce 2015 na Bobří srub u Spálova.
Článek na straně 26.

Cihly
renesančního
původu,
nalezené v suti
pod
Žerotínským
palácem hradu
Starý Jičín.
Článek na
straně 22.

Režná keramická
dlaždice novověkého
původu z hradu Starý
Jičín.
Článek na straně 22.

