Co to cinká, co to voní? Kouzlo Vánoc, jako loni.
Tichá chvíle k zastavení, pocit štěstí, nad něj není …

Vážení spoluobčané,
za celý kolektiv obecního úřadu Vám přejeme mnoho
hezkých chvil prožitých v příjemné atmosféře
vánočních svátků a čas na načerpání nových sil do
nadcházejícího roku 2017.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 14.09.2016 :
12. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
12.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu pana Aloise
Pospěcha a pana Martina Pecháčka.
12.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 12.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 14.09.2016.
12.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 13.7.2016 do 7.9.2016.
Finanční záležitosti
12.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4., 5. a
6. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2016.
12.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání
nákladů k 31.08.2016.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písmene a)
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen zákon o obcích) po projednání schvaluje:
12.6. Odkoupení nemovitých věcí v k.ú. Janovice u Nového Jičína od
fyzických osob:
 pozemek p.č. st. 61 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 14
m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti – kaple za
300,- Kč za m2, a zemědělské pozemky,
 p.č. 279/2 – orná půda – o výměře 13 m2 a
 p.č. 284/4 – orná půda - o výměře 24 m2 za 30,- Kč za m2,
náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. P4/2016).
Jedná se o stavbu kaple za obcí a okolních pozemků k zajištění přístupu ke
stavebnímu objektu; pozemky byly zaměřeny GP č. 302-49/2016.
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12.7. Odkoupení nemovitých věcí v k.ú. Palačov od fyzické osobypozemků:
 p.č. 1230 – ostatní plocha – o výměře 65 m2,
 p.č. 1229 - ostatní plocha - o výměře 35 m2
 p.č. 144/2 – zahrada o výměře 2 m2
za dohodnutou cenu 30,- Kč za m2. Náklady řízení hradí obec.
Jedná se o pozemky, které byly zabrány stavbou chodníku Palačov a byly
zaměřeny GP č. 407-71/2016 (majetkoprávní záměr č. P6/2016).
12.8. Odkoupení nemovité věci v k.ú. Starojická Lhota od fyzické
osoby - pozemku p.č. 509/3 – orná půda – o výměře 117 m2 za
dohodnutou cenu 30,- Kč za m2, náklady na řízení (správní poplatek
katastrálnímu úřadu) hradí obec.
Jedná se o pozemek, který byl zabrán na rozšíření komunikace a byl
zaměřen GP č. 490-12/2016 (majetkoprávní záměr č. P7/2016).
Organizační záležitosti
12.9. Zastupitelstvo obce Starý Jičín rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm.
e) a písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o účasti v Dobrovolném svazku obcí SOMPO 2016,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového Jičína,
IČ 05232481, vedeného v Rejstříku svazků obcí u Krajského úřadu pro
Moravskoslezský kraj, reg. č. R 2/16, sp. zn. VŽ/17562/2016/Gra.
12.10. Zastupitelstvo obce Starý Jičín v roce 2017 podpoří dofinancování
projektu z IROP „Infrastruktura základních škol“ pro ZŠ Starý Jičín,
p.o. v rozsahu cca 800 tis. Kč na stavební práce, vybavení učeben a
laboratoří, PC učebny a biologického biotopu.
12.11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup prací na zpracování
Zprávy o uplatnění Územního plánu pro obec Starý Jičín v roce 2016 a
zadání I. změny Územního plánu pro obec Starý Jičín.
12.12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt České pošty
„Partner“ o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. zaměstnancem obce a
ukládá radě obce dále jednat o podmínkách smlouvy a podmínkách převodu
budovy pošty do majetku obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 13
proběhne ve středu 7. prosince 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.

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÝ JIČÍN V ROCE 2017:
……………………………………………………………………
ZO č. 14 dne 22.2.2017
ZO č. 15 dne 26.4.2017
ZO č. 16 dne 28.6.2017

ŽIVOTNÍ

ZO č. 17 dne 20.9.2017
ZO č. 18 dne 13.12.2017

JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období PROSINEC
2016 až ÚNOR 2017 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co
nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Karel Macíček, Starý Jičín
Libuše Planková, Jičina
Milada Beňková, Starý Jičín
Antonín Horut, Vlčnov
Jaroslava Bezděková, Janovice
Marie Škrabáková, St. Lhota
Jan Bezděk, Janovice
Jan Juříček, Petřkovice
Karel Hegar, St. Lhota
Eva Kolenovská, St. Lhota
Anna Štramberská, Palačov

Jiří Heralt, Janovice
Alena Horáková, Vlčnov
Marie Duldová, Starý Jičín
Ludmila Horáková, St. Lhota
Štefan Takáč, Vlčnov
Marie Vagnerová, Jičina
Jiří Hrabovský, Starý Jičín
Eva Horáková, Starý Jičín
Mária Frydrychová, St. Lhota
Anna Indráková, Vlčnov
Zdeněk Horák, St. Lhota
Zdenka Hegarová, St. Lhota
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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, e-mail: pavlikova@stary-jicin.cz .

VZPOMÍNKA

M O Ž N O S T P L A T I T K A R T OU

NA OBECNÍM

ÚŘADĚ

Od října 2016 je možné na Obecním úřadě Starý Jičín
(v pokladně či v účtárně) hradit finanční platby (psy, odpady,
vodné, stočné, vystavené faktury) bezhotovostně, tedy
prostřednictvím platebních karet.
Přijímáme tyto druhy platebních karet:
VISA, V PAY, VISA ELECTRON, MasterCard, Master
CardElektronic, Maestro, Diners Club INTERNATIONAL,
DISCOVER, JCB.

Starojický zpravodaj č. 04/2016

OBŘADNÍ DNY V

ROCE

6

2017

Pro konání občanských svatebních obřadů (případně výročí svateb) jsou
stanoveny termíny, které lze zamluvit na matrice Obecního úřadu Starý
Jičín – Lucie Pavlíková (tel. 556 785 152, pavlikova@stary-jicin.cz).
Úředně určenou místností je obřadní síň radnice Obce Starý Jičín
s kapacitou 36 míst k sezení. Svatební obřady, konané v obřadní síni a
v určené oddávací dny nejsou zpoplatněny.
Svatební obřad provádíme, na základě dohody a za správní poplatek, i
mimo úředně stanovenou dobu.
OBŘADNÍ TERMÍNY:
Leden
7.1.2017
Únor
11.2.2017
Březen
4.3.2017
Duben
1.4.2017
Květen
13.5.2017
Červen
3.6.2017
Červenec
15.7.2017
Srpen
není určen obřadní den
Září
9.9.2017
Říjen
7.10.2017
Listopad
4.11.2017
Prosinec
není určen obřadní den
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Duben
24.4.2017 v 15:30
Říjen
9.10.2017 v 15:30

Svatební obřady se konají
v době od 09:00 – 13:00.
V případě uzavření sňatku mimo
radou obce schválené obřadní
dny, či na jiném vhodném místě
např. na Hradě Starý Jičín, je
zákonem stanoven správní
poplatek 1.000,- Kč.
Svatební obřady konané na
Hradě Starý Jičín popř. na
jiném vhodném místě, konané
venku, se z důvodu
nepředvídatelnosti počasí
konají pouze v období od
1. května 2017 do 30. září 2017.
UPOZORŇUJEME, že v případě
nepříznivého počasí se obřad
uskuteční v obřadní síni obecního
úřadu.

Poplatky za svatební obřad:
 0,- Kč za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz. tabulka) od 9:00
– 13:00 hodin.
 1.000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo obřadní dny, na jiném vhodném
místě, v jiný čas.
Správní poplatky se hradí při sepisování dotazníku k uzavření sňatku, popř.
na účet obce.
Lucie Pavlíková - matrika
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VÁNOC

UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín
na konci roku 2016:
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od pátku 23.12.2016 do pátku 30.12.2016
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude ve středu 21.12.2016.
První úřední den v roce 2017 připadá na pondělí 2.1.2017.

V případě HAVÁRIE VODOVODU VE SPRÁVĚ OBCE
kontaktujte vedoucího technických služeb 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.

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2016 a 2017
 Poslední svoz popelnic a recyklačních pytlů v roce 2016
proběhne ve čtvrtek 22.12.2016.
 První svoz v roce 2017 se uskuteční ve čtvrtek 5.1.2017.
Další sběry v roce 2017 budou probíhat od 5.1.2017, vždy
ve čtvrtek - v lichý týden v roce (co 14 dnů).
---------------------------------------------------------------------------Separační dvůr ve Vlčnově bude otevřen v sobotu 7.1.2017
od 9:00 do 11:00 hodin.
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VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2017
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

5, 19
2, 16
2, 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22

6, 20
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23
7, 21

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V zimním období - do 31.3.2017 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.

AKTUÁLNÍ STAV

ROZPOČTU

OBCE

NA WEBU OBCE
Na webových stránkách obce http://www.staryjicin.cz/obcan/klikaci-rozpocet/ (KLIKACÍ ROZPOČET)
naleznete aktuální stav rozpočtu Obce Starý Jičín.
Petra Janyšková Saganová – hlavní účetní, správce rozpočtu

HLÁŠENÍ ZÁVAD
PROSTŘEDNICTVÍM

WEBU OBCE

Prostřednictvím webových stránek obce máte
možnost upozornit pracovníky obecního úřadu na
poruchy obecního zařízení, zejména poruchy
chodníku, veřejného osvětlení, místního rozhlasu,
vody, kanalizace, popřípadě i volně pobíhajícího psa.
Ikona pro HLÁŠENÍ ZÁVAD se nachází na hlavní
straně webových stránek obce www.stary-jicin.cz vpravo dole.
Miloslav Vahala – vedoucí Technických služeb obce
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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
Parkujete u domu?
Znovu upozorňujeme řidiče
v obcích Starého Jičína na
možnost odtahu jejich
motorového vozidla v zimních
měsících. Jedná se o případy, kdy
řidiči parkují nebo mají odstavena
vozidla u místní nebo účelové
komunikace a znesnadní tím jejich
údržbu a hlavně bezpečné odklízení sněhu.
Pokud majitel po výzvě pracovníka Technických služeb obce Starý
Jičín nebo strážníka obecní policie vozidlo bezprostředně neodstraní a
bude dále tvořit překážku v silničním provozu, bude rozhodnuto o
jeho odtažení.
Vozidlo bude odtaženo na Sběrný dvůr Technických služeb obce Starý
Jičín ve Vlčnově na náklady majitele. Vráceno bude majiteli po zaplacení
uvedených poplatků, zaplacení pořádkové pokuty a předložení příslušných
dokladů k vozidlu na služebně Obecní policie na Starém Jičíně.
Telefon: 607 816 055
Jan Slepák – strážník Obecní policie Starý Jičín

PEČOVATELSKÝ

DŮM

STARÝ

JIČÍN

Vážení občané,
ráda bych Vám nejen za sebe, ale
i jménem svých kolegů
poděkovala za Váš zájem a
návštěvu Pečovatelského domu ve
dnech otevřených dveří
28.9. – 29.9.2016.
Dny otevřených dveří se velmi
vydařily, nejen krásným
podzimním počasím, ale i Vaším
zájmem prohlédnout si zrekonstruované prostory bývalé turistické
ubytovny – dnes již Pečovatelského domu. Velká účast byla také od
občanů okolních obcí. Sami jste se při jeho návštěvě mohli ujistit, že celá
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budova je bez bariér – upravená k bydlení seniorům a tělesně postiženým,
kteří jsou ještě částečně samostatní, ale přesto potřebují pomoc
prostřednictvím drobné rady nebo již přímo v úkonech péče o domácnost
či v úkonech sebeobsluhy – což se jim pokusíme zajistit prozatím
dostupnou terénní sociální službou.
Jak bylo uvedeno v předešlém čísle Zpravodaje, v Pečovatelském domě se
nachází 6 podporovaných pečovatelských bytů pro seniory nad 65 let (tři
0+1 a tři 1+1) a 9 menších bezbariérových bytů zvláštního určení - pro
zdravotně postižené od 18 let a seniory. Momentálně máme obsazených
všech 6 pečovatelských bytů, a k tomu 1 byt zvláštního určení.
Pro žádosti do pořadníku se můžete zastavit přímo do Pečovatelského
domu do kanceláře v 1. poschodí za sociální pracovnicí paní Janou Černou,
kde si ji můžete (s její pomocí) buď přímo vypsat, nebo si vzít žádost domů
a společně s rodinou vše projednat. Sociální pracovnice Vám také může
poradit s kontaktem na jakoukoliv sociální službu nebo i s jejím zajištěním
(pečovatelskou službu, osobní asistencí a jiné služby působící v okolí) pro
sebe nebo pro Vašeho rodinného příslušníka. Formuláře budou k dispozici
také na webových stránkách obce:

http://www.stary-jicin.cz/obcan/pecovatelsky-dum/ .
Milí občané, blíží se nám konec roku a tímto bych Vám všem chtěla popřát
krásné a v klidu prožité vánoční svátky, veselého Silvestra a do
nadcházejícího nového roku pevné zdraví, spokojenost a hodně štěstí.
Bc. Jana Černá – sociální pracovnice
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KONTAKT NA PEČOVATELSKÝ DŮM STARÝ JIČÍN:
Bc. Jana Černá, sociální pracovnice
Pečovatelský dům Starý Jičín
Starý Jičín – Vlčnov č.p. 35
Mobil: 739 393 017
e-mail: cerna@stary-jicin.cz
Pracovní doba: pondělí až pátek 6:30 – 15:00.

KOORDINÁTOR
VE

TERÉNNÍ

STARÉM

PÉČE

JIČÍNĚ

V návaznosti na otevření Pečovatelského domu ve Starém
Jičíně, byla pro potřeby našich občanů zřízena funkce
„koordinátora terénní péče“.
Jeho náplní bude přijímat a operativně řešit požadavky
přicházející od občanů, kteří nutně vyžadují pomoc. Mohou
to být samotní postižení lidé, či senioři, jejich blízcí či jiné
pečující osoby, které potřebují získat konkrétní informace, osvojit si
techniku určitých výkonů (převazy, polohování, celková hygiena, aplikace
inzulínu a podobně) ale také ti, kteří jsou osamoceni a potřebují pomoci se
zajištěním základních životních potřeb (nákupy, úklid, dovoz oběda,
kontakt s praktickým lékařem) a další. K zajištění všech výše uvedených
služeb budou aktuálně využívány stávající registrované sociální a zdravotní
služby v okolí. Nedílnou součástí této služby bude i spolupráce s
praktickým i odborným lékařem.
Cílem celého projektu je propojit všechny složky primární péče
(nemocného, rodinu, praktického lékaře, domácí péči, pečovatelskou
službu) a zefektivnit tak poskytované služby. Neméně důležitý je záměr
aktivizovat samotného nemocného i pečující osoby tím, že budou mít
možnost učit se i doposud neosvojeným technikám, dále získat potřebné
informace a praktické rady, kterými mnohdy sami, dokáží zajistit pro
svého blízkého velmi kvalitní a komplexní péči. S koordinátorem terénní
péče uzavře obec smlouvu o provedení služby. Služba bude
poskytována na celém území obce Starý Jičín. Sídlo a kancelář
koordinátora terénní péče je v nově otevřeném Pečovatelském domě
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Starý Jičín. Při veškerých konzultacích a šetřeních bude plně respektován
Zákon o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb.) Archivace
získaných údajů bude řešena dle platných legislativních norem.
Koordinací terénních služeb v obci Starý Jičín je pověřena
Mgr. Hana Vlhová, Čs. armády 219/20, 743 01, Bílovec.
Komunikace s Mgr. Vlhovou je možná cestou internetových stránek
obce (www.stary-jicin.cz), či emailem: hana.vlhova@seznam.cz ,
případně tel.: 728 738 694 (Po - Pá v době od 14:00 do 19:00 hodin.)
Bližší informace o koordinátorovi naleznete na stránkách:

www.poradnavlhova.cz.
Mgr. Hana Vlhová – koordinátorka terénní péče

STAVEBNÍ

ČINNOST

V

OBCI

Během letních a podzimních měsíců byly v obci realizovány tyto
stavební práce:
Udržovací práce na Lourdské kapli ve Svinci
Celoročně volně přístupná
kaple se nachází v lese,
v kopci v přírodní rezervaci
Svinec, 1,3 km
jihovýchodně od zastavěné
části obce Starý Jičín,
v blízkosti „Oční
studánky“. Jedná se o
zděnou kapli z netesaných
kamenů ve tvaru jeskyně
s přístupovým schodištěm a
sochou panny Marie Lourdské. Kaple s umělou jeskyní byla postavena
v roce 1889. S ohledem na dochovaný stav sakrální stavby, její význam a
lokalitu bylo doporučeno provést opravu. Obvodové i vnitřní konstrukce
jevily známky zavlhčení, střecha byla poškozená a některé části zdiva
vypadlé. Úpravou také byla vyměněna dlažba uvnitř kaple, vyspárované
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zdivo, mechanicky i chemicky očištěna klenba, zdivo a repasovaná mříž.
Přístupové venkovní schodiště bylo vydlážděno novým kamenem. Podél
schodiště byly umístěny nové dřevěné lavice.
Práce na opravě kaple provedla firma Stavservis Pavel Furmánek, Nový
Jičín - Loučka.
Akce je spolufinancována Ministerstvem
pro místní rozvoj z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2016.

Udržovací práce na kamenném kříži pod hradem Starý Jičín
Jedná se o pískovcový kříž umístěný pod
hradem, v lesním porostu starojického kopce.
Zmínka o kříži je již na starých vedutách
z roku 1671, kdy byl postaven na místě
nálezu slovanského pohřebiště. Kříž je
seskládaný z několika architektonických
prvků, materiálem kříže je hrubozrnný
pískovec. I přes rozestoupené schodišťové
stupně byl kříž vcelku stabilní, ale celkový
stav byl havarijní. Povrch kamenného
materiálu byl pokryt velice silnou vrstvou
biologických mikroorganismů, které
kamenem prorůstaly. V důsledku blízkostí
padajících větví bylo ulomeno rameno kříže a
části rohů. Závažnějším poškozením však
bylo mechanické narušení kamene, jednalo se
o vandalistické vytesání nápisu. Po provedeném odborném posudku na
sanační práce, kterou zpracoval Ing. Miroslav Klimpar, bylo doporučeno
provést komplexní restaurátorský zásah. Ten měl uvést celek kříže do
takového stavu, aby byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával
všem vnějším činitelům. Restaurátorské práce provedl MgA. Jan Janda,
restaurátor a sochař, který i přes velmi špatnou dostupnost a manipulaci,
obnovu kříže dokončil.
Akce je spolufinancována Ministerstvem
zemědělství z Programu rozvoje venkova.

Starojický zpravodaj č. 04/2016

14

Stavební úpravy kulturních domů
ve Starojické Lhotě, Petřkovicích a Janovicích.
Kulturní domy v obcích jsou
nejdůležitějšími objekty a
místem pro setkávání občanů
při různých kulturně
společenských akcích
pořádných zájmovými
organizacemi i občany. Jejich
postupná obnova vychází
z dlouhodobějšího záměru,
který je obsažen v programu
Kulturní dům ve Starojické Lhotě.
obce. Jednotlivé etapy jsou
postupně realizovány
v závislosti na finančních
možnostech obce. Ve všech
těchto zařízeních byla
prvotně opravená sociální
zařízení s výměnou sanitární
techniky a s provedením
nového obložení
keramickými obklady.
Kulturní dům v Petřkovicích.
V letošním roce ve
Starojické Lhotě a
v Petřkovicích byla
vyměněna veškerá stávající
okna a vchodové dveře.
Omítky dotčených
místností v interiéru byly
opraveny a opatřeny novou
malbou. Byla provedena
částečná výměna starých
Kulturní dům v Janovicích.
žárovek a nahrazena novými úspornějšími
svítidly. Dřevěné parkety byly vydrátkovány a opatřeny voskem. Kulturní
dům v Janovicích v letošním roce dostal novou fasádu. Realizací
stavebních úprav prostor kulturních domů se tak přispělo ke zvýšení jejich
hodnoty a k důstojnějšímu využití pro potřeby návštěvníků.
Tyto opravy byly financovány z vlastních prostředků obce. Uvedené
fotografie byly pořízeny 28.11.2016.
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Dokončení zateplení fasády
budovy Obecního úřadu na Starém Jičíně.
Od září letošního roku proběhlo
plánované zateplení bočních a
zadních stěn víceúčelové budovy
obecního úřadu. V rámci prací
byly stěny opatřeny izolací –
zateplovacího systému EPS F tl.
100, včetně okenních šambran a
včetně silikátové omítky. Sokl
budovy byl taktéž opatřen
zateplovacím systémem s
dekorativní mozaikovou omítkou. Podle energetického auditu by se po
zateplení měly snížit roční náklady na vytápění.
Stavební úpravy jsou financovány z vlastních prostředků obce.

Zajištění stability a zpevnění zdiva hradu Starý Jičín

Foto: červen 2016

Foto: 14.10.2016

Obec pokračuje v sanaci zdí zříceniny hradu Starý Jičín. V roce 2016 byla
zajištěna stabilita zdí A-B-C-G. Návštěvníkům oblíbeného výletního místa
se tímto zajistil bezpečný přístup k další části hradu. Historie se pomalu
odkrývá pod odborným dohledem památkářů, na regulaci zeleně kolem
hradebního zdiva se podílí nadšení dobrovolníci.
Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany
architektonického dědictví 2016.
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Ozelenění sběrného dvora ve Vlčnově
Pro pohledové odclonění
areálu kontejnerového stání ve
sběrném dvoře od okolní
zástavby a s ohledem na
charakter stavby proběhlo
plánované ozelenění sběrného
dvora. Bylo vysazeno 16
stromů a více jak 220 keřů
převážně podél oplocení ve
výsadbě do trojsponu případně jako keřová podsada pod vyšší stromy.
Byly vysazeny zejména olše, kaštany, jeřáby, javory, mirabelky, magnolie,
lípa a z keřů ptačí zob, brslen, kalina, líska, svída atd. Práce s výsadbou
provedly Zahradnické služby Josef Jež z Loučky. Výsadba byla
financována z vlastních prostředků obce.
Radka Dubcová – Hospodářsko-správní odbor

OPRAVA

KAPLE VE

VLČNOVĚ

Udržovací práce na kapli
Neposkvrněného početí Panny Marie ve Vlčnově.
Na podzim roku 2015 proběhly na výše
uvedené kapli stavební udržovací práce.
Poslední větší stavební zásah na kapli byl
proveden v roce 1999 firmou STAREST.
V roce 2015 byla stavba odizolována
chemickými kotvami, byla provedena výměna
celého krovu včetně zvoničky a další
stavebně udržovací práce, které prováděla
firma PELA s.r.o ve spolupráci s panem
Milanem Segeťou (tesařské práce), panem
Jaroslavem Vojáčkem (klempířské a
pokrývačské práce), Mgr.art. Michalem
Ptáčkem (oprava zvonu) a panem Josefem
Nevřivou (práce autojeřábem). Na interiéru kapličky se podíleli pan Daniel
Kohout (zhotovení nového dubového rámu a dubového oltáře), pan Pavel
Bezděk (osvětlení), pan Roman Hilpert (elektrorevize), paní Marie
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Pomýkalová (vyšívané oltářní přikrývky). To vše uhradili občané Vlčnova.
Pan Jan Janík mladší (navrhl interiér).
Při sundání zvoničky byly nalezeny dokumenty z poslední opravy
zvoničky – 1999 (průvodní dopis, mince, tisk), ale vše bylo zničeno a
zkorodováno značnou vlhkostí. O všem je pořízen videozáznam a je
kdykoliv k zapůjčení. Dále byl nalezen tužkou psaný záznam na trámu
kaple „ opraveno roku 1923 v máji František Vrba místostarosta, Jan
Klimpar člen výboru, zedníci a malíři“. Další záznam tužkou na trámu zní
„opraveno a kryto etrnitem v 2. 5. 1932, za starostování Antonína Segeti
č.26, pracovali František Slavík tesař a František Vrba zedník z Vlčnova“.
Je třeba zde zmínit, že do roku 1948 byl Vlčnov samostatnou obcí
s vlastním obecním úřadem.
Stavební úpravy proběhly zdárně, správce kaple paní Eva Rybářová ve
spolupráci se zahradníkem panem Bálkem provedla výsadbu a zahradnické
práce v okolí kaple.
Do plastového tubusu, jako
připomínku doby a života obce, ale i
státu, byly vloženy mince, bankovky,
tisk, průvodní dopis. Navíc zde byl
vložen, (do skleničky s absorbérem
vlhkosti) flash disk, na kterém je
zaznamenán postup opravy s videem a
fotodokumentací i tištěným popisem
formátů digitálního záznamu pro
snadnější otevření souborů.
Stavba byla spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj a Obcí
Starý Jičín.
Ing. Miroslav Klimpar - místostarosta

PROSBA O POMOC OBČANŮ
SESTAVENÍ STAROJICKÉHO KROJE
Obec Starý Jičín ve spolupráci s Muzeem Novojičínska má snahu obnovit
dobový STAROJICKÝ KROJ. Prosíme občany o zapůjčení dobových
fotografií, případně dochovaných krojových součástí. Vše bude zapsáno
a vráceno majiteli.
Kontakt: Mgr. Eva Glogarová ze Starojické Lhoty, spolupracující
s Muzeem Nový Jičín, tel: 732 269 453,
popřípadě Lucie Pavlíková - matrika obecního úřadu tel: 556 785 152.
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VÁNOC

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
MUDr. HANA KOBSOVÁ
Starý Jičín – Vlčnov 35
tel: 556 752 604
tel. NJ: 556 701 224
mobil: 603 433 786
email: hana.kobsova@centrum.cz
http://www.kobsova.euweb.cz/

V období
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
bude ordinace pouze v
Novém Jičíně, Gregorova
č.p. 35 v ranních hodinách.

BĚŽNÁ ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10:00 – 12:00
10:30 – 12:00
12:00 – 14:00
pouze Nový Jičín, Gregorova 35 7:00 – 9:30
10:30
L É– 12:00
KAŘKA PRO DOSPĚLÉ

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!

Ordinace v době vánočních svátků:
Pátek 23.12.2016
Úterý 27.12.2016
Středa 28.12.2016
Čtvrtek 29.12.2016
Pátek 30.12.2016

ordinace uzavřena
7:30 – 9:30
7:30 – 9:30
7:30 – 9:30
ordinace uzavřena
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Registrujeme a přijímáme nové pacienty.
Velmi vítáme a doporučujeme vstup rodinných příslušníků našich
pacientů. A to z důvodu, že náš obor se odlišuje od ostatních lékařských
oborů tím, že je založen na celostní znalosti pacientů a na prevenci. Je to
jediný obor, který pracuje s pacientem jako s celkem. Důležitá je znalost
životního stylu pacienta a jeho okolí. To vše má vliv na jeho zdravotní
stav. Čím déle a lépe zná praktický lékař pacienta a jeho zázemí, tím lépe
je schopen diagnostikovat a léčit.
Každý dospělý by měl absolvovat lékařskou preventivní prohlídku 1x za 2
roky. Všechny pojišťovny ji hradí, pacient ji neplatí. Preventivní prohlídka
slouží jako prevence před různými onemocněními a to jak běžnými,
tak nádorovými či kardiovaskulárními. Preventivní prohlídka zahrnuje
celkové vyšetření, laboratorní vyšetření krve, moči a kontrolu pravidelného
očkování proti tetanu.
V současné době v naší ordinaci, mimo pravidelného očkování,
doporučujeme přeočkovat proti černému kašli - účinnost očkování z dětství
není celoživotní a výskyt černého kašle je dosti častý.
Dále doporučujeme očkování na klíšťovou encefalitidu - zánět mozkových
blan způsobený klíšťaty (počet nemocných narůstá, nakažených oproti
loňskému roku je dvojnásobek). Horečky, bolesti hlavy a zvracení - to jsou
příznaky onemocnění. Nejefektivnější ochranou je očkování. Nejvhodnější
doba pro očkování je zima, vakcínu lze však aplikovat po celý rok.
Očkování se skládá ze tří dávek, přeočkování je po 3 - 5letech. Cena jedné
dávky je 700,- Kč. Zdravotní pojišťovny v rámci bonusů a benefitů pro své
klienty na očkování přispívají.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, pohodu, klid a v novém
roce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za naši ordinaci MUDr. Iveta Havlíková a Míša Petřkovská.

HEŘMANICE 2016
Blížící se konec roku, navádí k bilancování sportovní a kulturní činnosti v
Heřmanicích, pořádané Osadním výborem a Spolkem HEŘMAN s
podporou Obecního úřadu.
17. 1. Přednáška Marka Novotného o zdolávání vrcholu K2
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v Himalájích v roce 2015 s pomítáním
filmových záběrů. Účastnilo se jí asi 40
občanů.
6. 2. Dětský maškarní rej - s bohatým
program, scénkou, soutěžemi a
tombolou.
27. 2. Zimní pétanquový turnaj o
putovní pohár starosty Starého Jičína,
kterého se účastnily týmy Jičiny, Dubu,
Starojické Lhoty a Heřmanic. Zvítězil
tým Jičiny. Získali jsme první zkušenosti
s hrou v interiéru speciálními plastovými
koulemi. Ohlas účastníků byl velmi
příznivý.
19. 3. Malovaní velikonočních
vajíček, výroba velikonočních ozdob,
zdobení perníků a pletení „tatarů“. Účast
dětí i dospělých vyústila ve výstavku s
ochutnávkou.
26. 3. Pétanquová liga. Zahájení ligy
jednotlivců za účasti 12 hráčů ve věku
od 15 do 70 let. Liga se hrála systémem
každý s každým a byla ukončena v
květnu. Zvítězil nejmladší účastník
Marek Novotný mladší.
26. 3. Velikonoční zábava navazovala
na zahájenou pétanquovou ligu.
16. 4. Heřmanické koštování.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: o
nejlepší slivovici, o nejlepší domácí
likér a o nejlepší moučník. V kategorii
nejlepší slivovice zvítězil František
Markus a v kategoriích o nejlepší
domácí likér i o nejlepší moučník
zvítězila paní Jana Szczurková.
23. 4. Čisté Heřmanice. Byli vyzváni
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rodiče, aby na tuto akci z výchovných
důvodů vyslali své děti, neboť právě
ony nejčastěji pohazují obaly. V tomto
směru nesplnila akce očekávání. Účast
byla velmi nízká. Sraz účastníků akce
byl v 9 hodin u místního pohostinství.
Účastníci posbírali odpadky po celé
délce silnice, od kříže za obcí včetně
uliček, až po řeku Luhu, v celkové délce
3 km. Nasbíráno bylo 7 pytlů odpadků. Na závěr akce byli účastníci
pozváni k pohoštění k manželům Markusovým.
7. 5. Lampiónový průvod. Program
začal na hřišti průlety vírníku z Přerova,
který však, jak bylo plánováno, pro
nepřízeň nepřistál a odlétl zpět. Akce
pokračovala soutěžemi pro děti. Průvod
k uctění památky obětí násilí vyšel z
hřiště proti proudu času nejdříve k
pomníku na točně. Zde si účastníci
připomněli oběti 2. světové války. Dále průvod pokračoval ke kapli, kde si
u sochy sv. Anny připomněli oběti 1. světové války. Průvod byl ukončen u
kříže za vsí, postavenému už v roce 1818, jako díkuvzdání za ukončení
napoleonských válek. Ten tvoří s památným stromem „Lípou porozumění“
významný krajinný prvek, u kterého si účastníci připomněli jeho historické
poselství a taky důsledky nenávisti, zloby a nesnášenlivosti.
4. 6. Poznávací zájezd pro děti i
dospělé do Punkevních jeskyní,
Macochy a do Vyškova s výběrem
podle zájmů do Dina a Zoo parku,
nebo do Muzea letecké a pozemní
techniky. Podle ohlasů se zájezd
vydařil.
21. 5. Volejbal se svatodušním
smažením vajec. Akce byla
dvakrát kvůli počasí přeložena.
Nakonec se uskutečnila, ale volejbal se nehrál. Zůstalo jen u smažení
vajec.
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20. 8. Otevření pétanquového hřiště s
dětským dnem. Předseda Osadního
výboru v Heřmanicích zahájil akci a
místostarosta Ing. Miroslav Klimpar
slavnostně předal pétanquové hřiště do
užívání. Souběžně probíhal blok her a
soutěží pro děti o ceny a ukázky hry
pétanque s komentářem špičkových hráčů,
Zbyňka Jakeše a mistryně republiky Lenky
Svobodové. V zahajovacím turnaji na
novém hřišti za účasti 7 týmů (Heřmanice
I, Heřmanice II, Jičina, Starojická Lhota,
Dub, Polouvsí I a Polouvsí II) zvítězil tým
Polouvsí I, na 2. místě se umístil tým
Jičiny a 3. místo získal tým Starojické
Lhoty.
24. 8. Putování přírodou - Hranice arboretum lesnické školy - lázně Teplice
nad Bečvou - propast. Akce se vydařila, i
když účast nebyla vysoká.
17. 9. Drakiáda. Pro slabý vítr draci moc
nelétali, zato byly k vidění modely letadel
a jejich akrobacie.
15. 10. Císařské hody. Již po 230. probíhaly v Heřmanicích císařské
hody. Letos se Osadní výbor a Výbor spolku Heřman rozhodli tradici hodů
obohatit. V sálech pohostinství již od 14:00 probíhal indoorový
pétanquový turnaj o Císařsko hodový pohár, který si odnesl tým
Polouvsí, na 2. místě skončil nejtěsnějším rozdílem tým Heřmanic a na 3.
místě se umístil tým Jičiny. Na turnaj přímo navázala hodová zábava.
19. 10. jsme přivítali v sále místního pohostinství Klub důchodců
Starého Jičína. Zájemci měli možnost vyzkoušet si indoorový pétanque.
Co nás letos ještě čeká? Zabijačkové hody, Sportovní odpoledne, Advent
- rozsvěcování stromu s punčem u kaple, 6.12.2016 Mikulášská nadílka a
25. 12. 2016 Vánoční troubení.
Antonín Dorazil, předseda Osadního výboru v Heřmanicích
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SBĚR VRŠKŮ PRO NATÁLKU

Natálka se narodila ve 25. týdnu jako dvojče. Při předčasném porodu byla
několikrát resuscitována a její diagnózy zní DMO /dětská mozková obrna/,
centrální levostranná hemiparesa, hydrocefalus řešen VP drenáží a další
zdravotní problémy spojené s předčasným porodem. Její bráška Davídek
svůj boj prohrál, když měl čtyři měsíce. Natálka bojuje dál a snaží se žít
svůj život nejlépe, jak to jde. Pravidelná a kvalitní rehabilitace je nutnou
podmínkou správného motorického i mentálního vývoje.
V roce 2016 se nám podařilo díky Vaší pomoci uskutečnit dva svozy vršků
z PET lahví. V březnu váhové množství víček celkem 755 kg a nyní
v listopadu dokonce 1164 kg. Výtěžek z těchto svozů jsme využili na
hrazení speciální rehabilitační léčby v lázních Klimkovice. Jedná se o
program Klim therapy, CI therapy a pravidelné rehabilitace v Novém
Jičíně ve Fyzio Beskyd. Tyto speciální programy nejsou hrazeny zdravotní
pojišťovnou. Letos Natálka absolvovala dvakrát speciální program Klim
therapy a dvakrát speciální program CI therapy. Díky této pravidelné a
kvalitní rehabilitaci se Natálce podařilo dostat v pěti letech na nožičky a
začala chodit, což je úžasný posun, ale tím rehabilitace nekončí a u dětí
s DMO je stále potřeba kvalitní rehabilitace. V roce 2017 už máme
objednáno několik pobytů v Klimkovicích a především program CI
therapy, kde se bude pracovat s levou horní končetinou, kterou díky
levostranné hemiparese Natálka nepoužívá.
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Moc bych chtěla všem, co se do sběru vršků zapojili poděkovat.
Konkrétně žákům a zaměstnancům ZŠ Starý Jičín. Bez jejich pomoci
by Natálka nemohla absolvovat rehabilitace v takovém rozsahu.
Prosím sbírejte víčka i nadále. Pomůže nám to s další léčbou Natálky.
Lenka Hlavinková

Kontakt: LENKA HLAVINKOVÁ, tel: 604 745 465
e-mail: lenkaodin@seznam.cz

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA 2017

Milí spoluobčané a lidé vnímavého srdce
velice si vážíme Vaší podpory celonárodní Tříkrálové sbírky. Je to pro nás
nesmírný závazek důvěry, kterého si vážíme a snažíme se zlepšovat život
v novojičínském regionu.
Výtěžkem minulé sbírky jste podpořili:
 Rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek. Díky
Vašim příspěvkům mohly být dokoupeny nové polohovací postele,
invalidní vozíky, chodítka, mobilní WC.
 Během roku jsme se snažili Podporovat sociálně aktivizační
činnosti pro jednotlivce i rodiny. Podařilo se uskutečnit přednášky,
dětské dny, maškarní ples, ale i Běh sv. Václava. V neposlední řadě
jsme podpořili činnost Klubu rukodělných prací, který se mmj. snaží
zapojit do společnosti a motivovat k setkávání osamělé ženy.
 Finanční prostředky určené k Humanitární pomoci osobám v tíživé
životní situaci pomohli vyhořelé rodině z Nového Jičína, nebo
mladému, na lůžku upoutanému muži.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne ve dnech 1. - 15. ledna 2017.
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Většina vašich příspěvků se vrátí zpět na Novojičínsko, kde vidíme
potřebu podpořit:
 Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek
 Sociálně aktivizační činnosti pro jednotlivce i rodiny
 Humanitární pomoci osobám v tíživé životní situaci
 Fond volnočasových aktivit
Děkujeme každému z Vás za příspěvek i chuť pomáhat.
Chtěl bych vyjádřit také poděkování desítkám koledníků, kteří ve svém
volném čase investují energii do pomoci jiným a Vás poprosit o vlídné
přijetí těchto vesměs dětí, které přicházejí s dobrým úmyslem udělat něco
pro druhé. Věřím, že návštěva třech mudrců ve Starém Jičíně a všech jeho
místních částech Vás potěší a spolu s písní Vám udělá radost.
Závěrem bych chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho
dobrého v roce 2017.
Marcel Brož
ředitel Charity Nový Jičín

SmVaK I N F O R M U J Í
Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměnu poškozeného vodoměru platí zákazníci, kteří za něj nesou
odpovědnost.
Ostrava 16. 11. 2016 – Před zimou a v jejím průběhu je kromě
pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak
zajistit před mrazem domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření.
Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho
pohodlí negativní dopad také na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je
daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovním
prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její pečlivé uzavření tak, aby
nedocházelo k zbytečnému prochlazování vnitřního prostoru šachty.
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Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je
nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Je možné použít například
polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv však skelnou,“ vysvětluje
vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, je vhodné zabránit
vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější
tepelnou izolací. Je potřeba zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním
oknem. Teplota v daném prostoru by se měla dlouhodobě pohybovat nad
bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním
materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží
zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou
– například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní
zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho
vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou při jeho
ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní
finanční dopad na zákazníka, od něhož společnost SmVaK Ostrava
v daném případě vyžaduje náhradu škody spočívající ve výměně
poškozeného vodoměru. Zákazníci totiž plně odpovídají za jeho
zabezpečení. Celková částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny
daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Přesáhne však
částku 2 000 korun.
Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním
faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kde se
doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných
plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (např. přechody
vodních toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací, apod.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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LHOTY

Cestování s turistickým šátkem
Už téměř osm let putují lhotští turisté po světě se svým turistickým šátkem.
Tyto šátky jsme nechali vyrobit jako suvenýr v roce 2009 u příležitosti 30
let fungování turistiky ve Starojické Lhotě.
Po vyhlášení soutěže s názvem „Kde všude byl náš turistický šátek“ se
začal náš archiv rychle plnit fotografiemi z míst, kam už šátek i se svými
majiteli doputoval. Od té doby objel téměř celý svět. Navštívil nejen téměř
všechna pohoří a významná místa v naší zemi, včetně středu republiky
v Číhošti, ale hlavně byl už na všech světových kontinentech, pouze s
výjimkou Antarktidy. Šátek tak vlál třeba na Gibraltaru, nejzápadnějším
mysu Evropy Cabo da Roca i na nejjižnějším mysu severní Ameriky Key
Westu. Shlížel na nás z Eifellovy věže, řecké Akropole, římského Kolosea
nebo Londýnského Toweru, dokonce i ze základního tábora pod Mount
Everestem. Koupal se v Karibiku nebo u břehů Zanzibaru či v Saudské
Arábii, dokonce se potápěl i v Tichém oceánu. Šátek doputoval také
k největšímu evropskému ledovci Jostedalsbreen v Norsku i na Aljašku,
několikrát si zalyžoval v rakouských, švýcarských, italských i
francouzských Alpách nebo se procházel národními parky v Chile a USA.
Také se fotil s americkými indiány i gruzínskýmí pastevci nebo v
raketoplánu. Podíval se i do Grand Canyonu nebo k australským
protinožcům. Náš šátek se dotkl i Měsíce nebo Velké čínské zdi a také
slavil nový rok na Havaji. Dokonce se s ním fotí i celebrity.
Náš šátek putuje skutečně po celém světě a při našich turistických
výšlapech a cyklovyjížďkách už tvoří nedílnou součást naší výbavy a je
skvělým poznávacím znakem v terénu, protože jeho barva září na dálku.
Už jsme s ním navštívili také nejsevernější místo ČR v Lobendavě,
nejvýchodnější místo Hrčavu a letos jsme ho na turistickém zájezdu do
Krušných hor vyvezli i na místo nejzápadnější v Krásné u Aše.
Cestování se šátkem je skutečná zábava a těšíme se, že se k nám přidají i
další milovníci turistiky, cyklistiky i běžkování ze Starojicka. Přijďte mezi
nás a poznávejte s námi krásná místa naší země i zahraničí.
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Informace o naší činnosti, fotografie z akcí i ze soutěže se šátkem najdete
také na našich internetových stránkách: www.turistelhota.estranky.cz
Těší se na vás Turisté ze Starojické Lhoty.

Šátek u měsíčního kamene na mysu
Canaveral (USA).

Pod Lomnickým štítem ve
Vysokých Tatrách.

VČELAŘSKÝ

V Tichém
oceánu u břehů
Havaje.

Na vrcholu
Lysé hory.

S Taťánou Kuchařovou a Ondřejem
Brzobohatým v Šanghaji.

SPOLEK JANOVICE

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku a já bych rád využil této příležitosti k tomu, abych vám
všem nejen jménem svým, ale jménem celého vedení včelařského spolku
Základní organizace Janovice a jejích členů, popřál klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný nový rok 2017.
A nezapomeňte, že MED sto nemocí léčí a tisícům předchází…
Vítězslav Hrachovec - předseda Základní organizace Janovice
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SKAUTI STARÉHO JIČÍNA - HEŘMÁNCI

Podzim je již za námi a skauti, kromě pravidelných pátečních schůzek
v klubovně, si jej užili na plno. Každoroční tradiční setkání všech, kteří
mají chuť se pobavit při pouštění dráčků, zahřát u teplých nápojů, něco
málo ochutnat,…to vše ve společnosti třiceti fajn lidiček na drakiádě.
Pak přišly prázdniny a Heřmánci vyrazili do Olomouce. Tři dny plné
zábavy a poznání jsme zahájili návštěvou aquaparku, kde jsme zdolávali
nástrahy vodního světa, různé druhy klouzaček, tobogán, trychtýř, divokou
řeku a další. Druhý den nás přivítalo OC Šantovka se svou výstavou
škůdců v nadměrných velikostech a Pevnost Poznání. V Pevnosti Poznání
jako první nás vtáhlo planetárium se svým promítáním o vesmíru.
Následně jsme si prozkoumávali zbylé 4 oddíly – světlo a tma, věda
v pevnosti, rozum v hrsti a živá voda. Poslední den jsme si prohlédli
katedrálu sv. Václava a Olomoucké náměstí s orlojem.
V jedné ze schůzek jsme neodolali kouzlu LaserGame a vyrazili jsme do
novojičínské arény. Do konce roku nás čeká přátelský turnaj ve stolním
fotbálku, zdobení perníčků, Vánoční schůzka s tradicemi a Ježíškem a také
každoroční převzetí Betlémského světla s následným roznosem do vašich
domovů.
V novém roce vás rádi přivítáme na každoroční deskohraní, konané
v klubovně Dub v lednu.
Přejeme pohodové Vánoční svátky prožité s blízkými a taky zdravý vstup
do nového roku 2017, těší se na vás skauti Starého Jičína – Heřmánci.
Břetislav Kelnar – Grizzly (tel.: 775 134 148)
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Výsledky podzimní části sezóny 2016/2017.
MUŽI
1.B třídy, skupina D

DOROST
Okresní přebor
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MLADŠÍ ŽÁCI
Okresní přebor, skupina A
DOROS

FK Starý Jičín děkuje všem svým fanouškům, sponzorům a
podporovatelům našeho klubu za projevenou přízeň v roce 2016.
Zároveň přejeme všem příznivcům, sponzorům, hráčům, trenérům a
funkcionářům hodně zdraví, štěstí, pohody a sportovní úspěchy i v
nastávajícím roce 2017.
Za FK Starý Jičín - Petr Zdražil, jednatel klubu

Máme zlato !
S novým školním rokem 2016/2017 jsme zahájili také další ročník soutěže
O nejlepšího sportovce naší školy. V rámci ní se uskutečnil nejdříve na
našem školním hřišti závod v atletickém trojboji pro žáky 5. tříd. V něm
holky a kluci běhali 60 metrů, skákali do dálky a házeli kriketovým
míčkem. Po sečtení všech výsledků se vítězi atletického trojboje stali
Štěpánka Dubcová a Lukáš Hub, na 2. místech skončili Tereza
Kemlová a Marek Štramberský a na 3. místech Marie Dlabajová a Erik
Hříva. Všichni „páťáci" se snažili ze všech sil a musíme pochválit jejich
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bojovnost. A doufat, že jim sportovní elán vydrží co nejdéle. Ještě v září se
uskutečnilo okresní finále v přespolním běhu. Jak je již tradicí v areálu
skokanských můstků ve Frenštátě pod Radhoštěm. Naši školu
reprezentovala 2 družstva. Tým starších kluků ve složení Mirek Synek,
Vráťa Vahalík, Kuba Zdražil, Martin Zelík a Adam Pajor skončil na
12. místě z celkových 22 družstev. Ovšem velké překvapení se konalo u
mladších dívek. Ambice na
pěkné umístění určitě toto
družstvo mělo, ale výsledek
předčil veškerá naše
očekávání. Naše děvčata se
totiž poprvé v této náročné
disciplíně stala nejlepším
družstvem celého
novojičínského okresu.
Nutno podotknout, že
v konkurenci celkem 20 škol
a běžců z frenštátských,
kopřivnických, oderských
nebo novojičínských škol, je
to úspěch o to větší. Naši
školu reprezentovaly
Štěpánka Dubcová, Vanda Křížková, Blaženka Orlitová, Katka
Kremlová a Nikola Štramberská. Navíc Nikola získala ještě v kategorii
jednotlivců bronzovou medaili za krásné 3. místo, které vybojovala mezi
stovkou soutěžících. Dalším úspěchem se můžeme pyšnit v halové
kopané. Po postupu z 1. kola se v okresním semifinále v Novém Jičíně
střetlo naše družstvo s 3 dalšími družstvy z našeho okresu. Do turnaje jsme
nevstupovali jako favorité, ale po dobrých výkonech a výhrách nad ZŠ
Jubilejní Nový Jičín a ZŠ Jičínská Příbor jsme společně se ZŠ
Komenského 66 Nový Jičín mohli slavit pro nás nečekaný, avšak zcela
zasloužený postup. Reprezentovali nás tito fotbalisté: Martin Hrubý,
Vráťa Vahalík, Martin Hub, Kamil Krutílek, Lukáš Zelík, Jarek
Václavík, Olda Vahalík a Dominik Horák. Okresní finále se odehraje
ve středu 23. listopadu v Bílovci. Poslední sportovní akcí, kterou jsme
stihli zorganizovat pro naše děti, byly turnaje ve stolním tenise. Nejdříve si
to mezi sebou rozdala děvčata. V kategorii 5. tříd byla nejlepší Štěpánka
Dubcová, na 2. místě skončila Anička Rybářová a jako třetí byla
Terezka Kemlová. Mezi „šesťačkami" zvítězila po velmi vyrovnaných
utkáních Blaženka Orlitová před druhou Zuzanou Hrňovou a třetí
Klárou Čekalovou. A z nejstarších (8. a 9. třídy) byla první Míša
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Horutová, na 2. místě Monika Hatlapatková a na 3. místě Katka
Kremlová. Právě nejstarším děvčatům budeme držet palce v okresním
finále, kdy nás budou reprezentovat 16. listopadu v Bartošovicích (po
uzávěrce Zpravodaje). Mezi mladšími kluky byl suverénně nejlepší
Matyáš Orlita, na 2. místě skončil Štěpán Cigánek a na 3. místě Vojtěch
Cigánek. U starších kluků byl nejlepší Jan Bezděk, druhý skončil Adam
Pajor a třetí Kamil Krutílek. Všem našim sportovcům děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim do nového roku trošku
sportovního štěstí, trošku sportovního elánu a hlavně hodně zdraví.
Mgr. Kateřina Horutová

Starojická škola opět ve Wodzislawi
Ve středu 12.
10. 2016 v
7:45 hodin
ráno jsme se
sešli u školy.
Šli jsme na
městečko,
kam pro nás
přijel dálkový
autobus.
Najeli jsme na
dálnici a
vydali se směrem na hranice České republiky s Polskem. Cesta rychle
utíkala a my jsme do cíle, do Wodzislawi Slaskie, dorazili kolem deváté
hodiny. Šli jsme si odložit naše osobní věci do šatny. Aby nás rozeznali,
dali nám trička Adidas. Jako zahájení jsme si poslechli uvítací proslov,
jejich krásné písně a naši hymnu. Poté jsme ochutnali dobroty, které pro
nás nachystali.
Naši sousedé pro nás připravili mnoho aktivit. Jednou z nich byl například
nácvik poskytování první pomoci. I když někteří s tím trochu bojovali,
nakonec jsme to všichni zvládli. Také jsme si poslechli přednášku o
drogách. Oběd byl docela dobrý. Polévka nám chutnala, druhé jídlo také.
Po obědě byla zahájena diskotéka. K našemu překvapení tančili úplně
všichni. Den uplynul a byl konec naší návštěvy. Zpátky na Starý Jičín jsme
přijeli po třetí hodině. Všem se návštěva líbila. Těšíme se, až přijedou zase
oni k nám.
Kateřina Jurošová a Hana Pavlíková, 7. třída

Starojický zpravodaj č. 04/2016

34

MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
Během
prázdnin se
v naší školce
rekonstruoval
povrch
zahrady.
Třídu
malých dětí
budou celým
školním
rokem
provázet
pohádkové
postavy.
V září jsme se seznamovali s Palečkem, stali jsme se kamarády a
prozkoumávali jsme celou školku. V říjnu nás vtáhl do pohádky
Rákosníček a spolu s ním jsme objevovali, kde najdeme vitamíny a
protože je to skřítek, pomohl nám s tvořením skřítků podzimníčků.
Dokonce nás pozval na návštěvu k sobě domů – výlet k rybníku.
V listopadu k nám přijel na svém jelenu Větrníku hajný Robátko. Se
svým příjezdem udělal takový vítr, že jsme si mohli hrát na draky a to
jak papírové, tak ty pohádkové. Jako správný myslivec nám ukáže les
ve všech jeho podobách a také nás seznámí se zvířátky, o které se tam
stará.
Třída předškoláků bude celý rok cestovat s Honzou. V září se
podívali do tajů podhradí, do vesmíru a samozřejmě objevovali krásy
podzimu. Protože ten náš Honza není žádný pecivál, vzal děti na
daleký výlet k rybníku a společně zjišťovali, co žije kolem i v rybníce.
Poté se s Honzou podívali do kouzelné zahrady, kde objevili skřítky,
které poprosily o přírodniny, a s těmi si hráli a tvořili kouzelné věci.
V listopadu se vydají s Honzou do přírody.
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AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:
7. 10. Přijelo divadlo a s ním pan Taraba s pohádkou O chytrém
princi.
14. 10. Jsme jeli na výlet k rybníku do Jeseníku nad Odrou. Nasadili
jsme si batůžky a hurá na výlet, který jsme si náramně užili a obohatili
se nejen o informace a zážitky z vodního světa, ale také jsme
pozorovali krásu v podobě koní, obhlédli zámek a prošli se vesnicí.
V neposlední řadě měly děti velký zážitek z jízdy autobusem.
PODZIMNÍČCI – podzimní tvoření – podzimníčky vyráběly děti jak
ve školce, tak doma s rodiči a poté jsme je vystavovali na podzimní
výstavě v KD
25. 10. JABLÍČKOHRANÍ – akce pro rodiče s dětmi. Jablíčková vůně
se linula celou
naší zahradou a
tahala nás nejen
za nos, ale také
nás přiměla si
hrát a plnit
úkoly.
V zahradě
rodiče a děti
přivítali dva
zahradníci, kteří
rozdávali
papírová
jablíčka, na
která si děti
lepily malá žlutá jablíčka za splnění úkolu. Poté už si všichni užívali
zábavu. Po skončení nás čekala sladká odměna v podobě jablkové
buchty a bonbonů, ale také kdo chtěl, mohl se kdykoliv zakousnout do
šťavnatých jablíček. Mockrát děkujeme rodičům, že si přišli užít
společně s dětmi a s námi tak báječné odpoledne, strávené na čerstvém
vzduchu. Těšíme se na další společné akce.
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH PŘEJE
KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY STARÝ JIČÍN.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROJICKÁ LHOTA
POZVÁNKA:
Děti a paní učitelky z mateřské školy ve Starojické Lhotě zvou v pátek
dne 9.12.2016 všechny rodiče, prarodiče a ostatní obyvatele na
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ do kostela ve Starojické Lhotě.
Začátek v 16:30 hodin.
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STAROJICKÉ LHOTĚ:
Letos jsme ,,DÝŇOBRANÍ´´ v mateřské škole věnovali tematicky kosmu.
Ve spolupráci
s rodiči jsme si
vytvořili z dýní
v místním
parku
Planetárium.
Kolem barevně
svítícího
Slunce jsme
Naše Sluneční soustava.
rozestavěli
dalších osm planet naší Sluneční soustavy. Při společném počítání: ,,
Deset, devět, osm, sedm, ……, jedna - START !“, jsme vyslali do vesmíru
také svého zástupce, pana Aleše Pavlíka jako prvního kosmonauta ze
Starojické Lhoty. Raketa, kterou vyrobily paní učitelky s dětmi, letěla jako
opravdová za doprovodu písně ,,Dobrý den, Majore Gagarine“ a písně
,,Raketou na Mars“, kterou si děti velmi oblíbily. Všichni jsme se hodně
nasmáli a dobře se bavili.

Jedna z planet vyrobených rodinou
Valinky Šustkové.
Nechyběla ani naše státní vlajka.

Starojický zpravodaj č. 04/2016

37

Přesně v 18:00 hodin - Odpálení rakety
s prvním kosmonautem Starojické
Lhoty panem Alešem Pavlíkem
ALDOU 01.

Záběr šťastného přistání na Zemi za velkého aplausu přihlížejících.
Další fotografie naleznete na poslední straně zpravodaje.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘKOVICE

Zaměstnanci a děti z Mateřské školy v Petřkovicích přejí všem
spoluobčanům spokojené a klidné Vánoční svátky.
Ať v novém roce 2017 každý sen a každé přání,
splní se Vám bez meškání.
Pokud Vás zajímá, co ve školce zažíváme,
nahlédněte na webové stránky http://ms-petrkovice.webnode.cz
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Spolek Starojická historická společnost
uskuteční akci " ŽIVÝ BETLÉM"
u kašny na Starém Jičíně druhý týden v prosinci 2016.
Přesný termín bude upřesněn dodatečně.
Dále plánujeme na Starém Jičíně v únoru 2017
MASOPUSTNÍ PRŮVOD s medvědem a pochovávání
basy. Termín bude také upřesněn.
Na vaši účast se těší členové spolku.

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky
Vás srdečně zvou na tradiční ŠTĚPÁNSKOU POSLEDNÍ LEČ,
pořádanou 26.12.2016 od 20:00 v KD Starý Jičín.
K tanci a poslech hraje MINIMAX, diskotéka, bohatá tombola,
zvěřinové hody.
Na Vaši účast se těší myslivci.
Dne 28.12.2016 se v hasičárně ve Vlčnově bude konat
„Přátelské posezení před ukončením roku 2016“.
Začátek v 16:00 hodin.
Srdečně zve SDH Starý Jičín – Vlčnov

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ ČAJ,
který bude podáván půl hodiny po silvestrovské půlnoci,
tedy již na Nový rok 2017 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.
Sbor dobrovolných hasičů Janovice srdečně zve na
HASIČSKÝ PLES
v sobotu 21.1.2017 ve 20:00 hodin v Hostinci na Větřáku.
Hudba Flegments.
-----------------------------------------------------------Dětský maškarní ples v neděli 22.1.2017 ve 13:30 hodin.
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V sobotu 28.1.2017 ve 20:00 hodin se uskuteční tradiční
SPORTOVNÍ PLES s bohatou tombolou.
K poslechu a tanci hraje skupina James Band z Hradce Králové.
Srdečně zve Fotbalový klub Starý Jičín.
Sbor dobrovolných hasičů Starý Jičín - Vlčnov
srdečně zve na
HASIČSKÝ PLES
v pátek 10.2.2017 ve 20:00 hodin v Kulturním domě Starý Jičín.
Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny si vás dovoluje pozvat na
HASIČSKÝ PLES.
Sobota 18.2.2017 od 20:00 hodin restaurace „U Bajerů“.
Hudba: Petr Janča z Mořkova
Připraveno občerstvení a bohatá tombola. Těšíme se na účast.
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PALAČOVSKÁ NOC PLNÁ HVĚZD
Dne 18.2.2017 od 20:00 hodin vypukne v Palačovském sále velký
galavečer s přehlídkou a vystoupením českých ale i zahraničních
hudebních hvězd. Chcete se připojit? Stačí jen donést s sebou
nahrávku a červený koberec bude připraven i pro vás.
Nebo se přijďte jen pobavit a zatančit si s námi!
Těší se PALAČOVŠTÍ HASIČI.
Ples SRPDŠ při Základní škole Starý Jičín
pátek 24.2.2017 od 20:00 hodin v KD Starý Jičín.
Bohatá tombola, program, občerstvení.

Dět
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0B

Datum
27.11
27.11
3.12
5.12
9.12
10.12
17.12
18.12
19.12
20.12
25.12
31.12
7.1
14.1
14.1
20‐22.1.
21.1
22.1
4.2
18.2
18.2
19.2
24.2.
25.2
25.2

Den
neděle
neděle
sobota
pondělí
pátek
sobota
sobota
neděle
pondělí
úterý
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
pa‐ne
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota
sobota

Místní část
Heřmanice
Star. Lhota
Jičina
Heřmanice
Starý Jičín
Starý Jičín
Starý Jičín
Starý Jičín
Starý Jičín
Starý Jičín
Heřmanice
Star. Lhota
Star. Lhota
Heřmanice
Star. Lhota
Star. Lhota
Janovice
Janovice
Heřmanice
Jičina
Palačov
Palačov
Star. Lhota
Heřmanice
Heřmanice

Pořadatel
Sp. HEŘMAN+OsV
Turisté
SDH
Sp. HEŘMAN+OsV
Orel a farnost
Orel a farnost
KDU ČSL + Orel
KDU ČSL + Orel
KDU ČSL + Orel
KDU ČSL + Orel
Sp. HEŘMAN+OsV
Turisté
Turisté
Sp. HEŘMAN+OsV
SDH
Turisté
SDH
SDH
Sp. HEŘMAN+OsV
SDH
Osadní výbor
Osadní výbor
Turisté
Sp. HEŘMAN+OsV
Sp. HEŘMAN+OsV

Akce
Advent ‐ rozsvěcování stromů od 17:00 u kaple
Adventní setkání ‐ od 16 hod. u tenis.kurtů
Mikulášská nadílka v hospodě u Bajerů
Mikulášská nadílka
Duchovní obnova ‐ pro mládež od 17:00 v kostele, následně v klubovně Orla
Duchovní obnova ‐ pro manželské páry od 9:30 v klubovně Orla
Zahájení výstavy betlémů, klubovna Orla ve staré škole, 15:00 až 18:00 h
Pokračování výstavy betlémů, klubovna Orla, 9:00 až 11:30 a 13:00 až 17:00
Po domluvě výstava betlémů pro školy a školky, klubovna Orla, 13:00 až 17:30
dĞů͗733413341
Vánoční troubení s punčem
Silvestrovský výšlap na St.hrad ‐ 10 hod. u hasičárny
Novoroční výšlap ‐ Valašsko ‐ 9 hod. u hasičárny
Přednáška Himaláje ‐ Marek Novotný
Hasičský ples ‐ od 20:00 h, hudba Domeza (Hranice)
Lyžařský víkend ‐Karolínka
Ples od 20:00, hudba Flegmens
Maškarní ples od 13:30
Zimní turnaj v petanque o putovní pohár starosty
Hasičský ples v hospodě u Bajerů
Palačovská noc plná hvězd, hostinec u Horáků od 20:00 h
Dětský maškarní ples, hostinec u Horáků od 13:00 h
Bowlingový turnaj, Loučka
Maškarní rej pro děti od 14:00
Maškarní ples ples od 20:00

Porobnosti vám sdělí pořadatelé ‐ odkazy jsou na webu obce.

KALENDÁŘ AKCÍ SPOLKŮ OBCE od 27. 11. do 28. 2. 2017.
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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, CzechPoint:
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 – 12:15
Pečovatelský dům
Starý Jičín - Vlčnov 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
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: 04/2016, Náklad:
1180 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 14.02.2017 ve 12:00 hodin.
Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Neprošlo
jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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Udržovací práce na Lourdské kapli ve Svinci. Foto vlevo z roku 2012,
vpravo z listopadu 2016 po renovaci. Článek na straně 12.
Opravená
kaple
Neposkvrněného početí
Panny Marie
ve Vlčnově.
Článek na
straně 16.

Fotografie z
DÝŇOBRANÍ
pořádaného
dne 26.10.2016
mateřskou
školou ve
Starojické
Lhotě.
Článek na
straně 36.

