Dětský karneval Základní školy Starý Jičín, který se konal 13.1.2017.
Článek naleznete na straně 29.
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 07.12.2016 :
13. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
13.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu: pana
Alana Prašivku a pana MUDr. Josefa Rybáře.
13.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 13.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 07.12.2016.
13.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 14.09.2016 do 30.11.2016.
13.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 14.11.2016 a finančního výboru obce
ze dne 23.11.2016.
Finanční záležitosti
13.5. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §13, odst. 1) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria stanovená ve vnitřním
předpisu Směrnice č. VP 9/2016, která stanoví obecná pravidla
rozpočtového provizoria.
13. 6. Zastupitelstvo obce schvaluje delegování pravomocí ze
zastupitelstva obce na radu obce provádět změny rozpočtu
„rozpočtová opatření“ v roce 2017 bez omezení s výjimkou:
a) Zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření,
u kterých se zhorší výsledné saldo hospodaření oproti schválenému
rozpočtu.
b) Zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření, u
kterých je nutno snižovat rozpočtové výdaje v důsledku nenaplňování
rozpočtových příjmů (typ opatřená v §16, odst. 3) písm. c) zákona č.
250/2000 Sb.).
13.7. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční spoluúčast ve výši 600 tis.
Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Jičina (v rámci
rozpočtu obce r. 2017).
13.8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 7. a 8.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2016.

Starojický zpravodaj č. 01/2017

3

13.9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání
nákladů k 31.10.2016.
Majetkoprávní záměry
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje
13.10. Odkoupení pozemku p.č. 784 – ostatní plocha o výměře 62 m2
v k.ú. Palačov od fyzické osoby za cenu 30,- Kč za m2. Jedná se o
přístupovou komunikaci k ostatním pozemkům, náklady řízení hradí obec
(majetkoprávní záměr č. P10/2016).
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
13.11. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č. 2/2016
o místním poplatku za provoz a systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1.1.2017.
13.12. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č. 3/2016
o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, účinnost patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
13.13. bere na vědomí navržené termíny jednání Zastupitelstva obce
Starý Jičín v roce 2017: 22. února, 26. dubna, 28. června, 20. září a 13.
prosince.
13.14. bere na vědomí Zprávu o uplatňování územního plánu obce –
průběžná informace.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 22.02.2017 :
14. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění:
14.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
paní Evu Vahalíkovou a Ing. Tomáše Kovařčíka.
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14.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 14.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 22.2.2017.
14.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 21.12.2016 do 8.2.2017.
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 :
14.4. Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2017
Příjmy:
47.000.000,00 Kč
Výdaje:
50.588.208,01 Kč
8-třída financování:
3.588.208,01 Kč
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) ve
výši 1.430.000,-Kč a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce 5331 ve výši
2.550.000,-Kč, celkem příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvek
3.980.000,- Kč.
14.5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2018 – 2023.
14.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 9. a 10.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2016.
Majetkoprávní záměry
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm.a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákon o obcích) po projednání schvaluje:
14.7. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Starý Jičín p.č. 33/ 1 - ostatní
plocha o výměře 410 m2 a p.č. 43/2 - ostatní plocha o výměře 419 m2
na Moravskoslezský kraj, Správu silnic MsK (převod darovací smlouvou).
Jedná se o obecní pozemky pod stavbou silnice III. třídy č. III/0489
v k.ú. Starý Jičín Pozemek p.č. 33/1 byl zaměřen geometrickým plánem
č. 371-113/2016. (majetkoprávní záměr č. P8/2016).
Organizační záležitosti
14.8. Zastupitelstvo obce po projednáno s c h v a l u j e v souladu s §
85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy
s Moravskoslezským krajem o zajištění dopravní obslužnosti na území
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Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast
Novojičínsko západ na dobu určitou a to 10 let.
14.9. Zastupitelstvo obce Starý Jičín:
I.
projednalo
ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v
letech 2012 – 2016, která je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu
včetně upraveného textu.
II. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek a podnětů, podaných v
rámci projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu pro Obec
Starý Jičín v letech 2012 – 2016 v rozsahu přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
III. s c h v a l u j e
ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v
letech 2012 – 2016 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu, které jsou obsahem přílohy č. 1 a 3 předloženého
materiálu.
IV. n e s c h v a l u j e
ve smyslu § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů návrh na
pořízení jednotlivých změn v územním plánu s ohledem na závěry
z projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v
letech 2012 – 2016 u těchto navrhovatelů:
- pan Ing. Michal Martoch, Vlčnov 180,
- paní Renáta Dvořáková a pan Radomír Dvořák, B. Mart
- pan Pavel Horák, Jičina 52, S
- pan Mgr. Radim Škrabák a paní PhramDr. Gabriela Škrabáková, Č
- paní Magda Bezděková, Petřkovice
- paní Jana Brožová, Česká 442, 742 45 Fuln
- paní Lenka Biskupová, Na Lani 225, 741 01
- pan René Rábel, Dlouhá 17, 741 01 Nový Jič
- paní Lucie Vacířová, Saratovská 1067/33 St
- pan Radim Rábel, St. Lhota 71, Starý Jičín
- pan Roman Petr, Jana Kříže 897/11, 434 01
- pan Jindřich Janík, Na Šištotě 212, 757 01 V
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- pan Jan Janýška, Petřkovice 10, 741 01 Nov
- pan Bezděk František, Petřkovice 72, Nový J
- pan Ing. Frydrych Milan, Bezručova 423/26,
- paní Vlčková Ludmila, Karla Čapka 1720/4,
14.10. Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e pořízení územní
studie rozvoje infrastruktury Obce Starý Jičín.
14.11. Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §84 odst.2. písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s c h v a l u j e
zřízení organizační složky Pečovatelský dům Starý Jičín; v souladu s
§26 a §23 odst. 1. písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pro
organizační složku Pečovatelský dům Starý Jičín zřizovací listinu.
14.12. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového
Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. nar. 14..
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v
pátek dne 26. 5. 2017, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné
valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně
panu Ing. Miroslavu Klimparovi, nar. 12.9..
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 15
proběhne ve středu 26. dubna 2017 v 17:00 hodin.
UPOZORŇUJEME, že místo konání bude upřesněno na
pozvánkách.
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 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.
Jiřina Kelarová, Vlčnov
Marie Davidová, Vlčnov
Jarmila Šafaříková, Vlčnov
Anna Segeťová, Star. Lhota
Ludmila Krutílková, Janovice
Anna Macháňová, Palačov
Danuše Poláchová, Star. Lhota
Jindřich Urban, Jičina
Pavel Prašivka, Jičina
Stanislava Slavíková, Jičina

Alena Segeťová, Vlčnov
Julie Korčáková, Jičina
Antonín Bělík, Palačov
Miroslav Bartoň, Janovice
Bohumil Urban, Vlčnov
Vojtěch Štramberský, Palačov
Marie Pohořelská, Vlčnov
Marie Segeťová, Vlčnov
Jiřina Fajárková, Starý Jičín
Ludmila Tučná, Palačov

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 .

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali občánky, NAROZENÉ
V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2016 AŽ ÚNOR 2017.
Vítání proběhne v pondělí 24.4.2017 v 15:30 a v 16:30 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby SVÉ DÍTĚ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PŘIHLÁSILI nejpozději do pátku 17.3.2017.
Přihlášky se jménem a adresou dítěte, zasílejte na e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz, nebo volejte na tel. číslo 556 785 152 (Lucie
Pavlíková). Sdělím Vám, který čas vítání se Vašeho dítěte týká. První
skupina v 15:30 budou děti ze Starého Jičína a Vlčnova a v 16:30 z
ostatních místních částí. Vítání se týká dětí, narozených do obce, nikoli
přihlášených k trvalému pobytu během roku.
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ AKCE
Z ROKU 2016
Společně měníme obec Starý Jičín
Do prvního čísla loňského zpravodaje byl vložen dotazník, jehož cílem byl
průzkum celkové úrovně života v naší obci. Dotazníkem byla dána
možnost všem občanům starších 18 let vyjádřit své potřeby i očekávání
v rámci bydlení, této možnosti využilo 36 % dotázaných. Zdá se, že to
není moc, ale není to tak málo, aby se nedalo vyhodnotit, jak se lidem
v obci žije.
Zájem občanů o dotazník v jednotlivých částech obce ukazuje
následující tabulka:
část obce
Dub
Heřmanice
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
celá obec

vydáno
dotazníků
93
106
211
206
192
176
306
413
502
2205

vyplněno
dotazníků
46
77
145
100
45
97
87
57
136
790

účast v %
49
73
69
49
23
55
28
14
27
36

Několik zajímavých statistických čísel z vyhodnocení (odevzdaných
dotazníků):
Odpovídalo 47 % mužů a 51 % žen (2% občanů tento údaj neuvedla); 7 %
žijících v obci méně než 7 let a 40 % těch, co bydlí v obci od narození;
nejvíce ve věkové kategorii 36 - 55 let - 38 %, ve věku do 20 let - 2 % a
starších 70 let – 15 %.
Obecně považuje změnu v bydlení za posledních 5 let za výrazně
zlepšenou 13 %, za mírně zlepšenou 50 %, stejnou 26 %, mírně zhoršenou
6 % a výrazně zhoršenou 2 % odpovídajících.
V textové části se mohli občané vyjádřit k různým oblastem života: k
dopravě, zdravotnictví, kultuře, sportu, životnímu prostředí,
bezpečnostní situaci a mohli dopisovat další náměty a připomínky.
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Mezi nejčastější připomínky, které se velké míře objevovaly ve všech
částech obce, byla kvalita ovzduší (vyjádřeno slovy: nedá se dýchat, nedá
se vyvětrat, silný čmoud, kouřové údolí, topení odpadem, venku se nedá
vydržet, nedá se jít s dětmi na procházku, po setmění topení kdoví čím,
bezohledné pálení čehokoliv a mnoho podobných.) Opakovaně bylo
připomínkováno volné pobíhání psů a znečištění chodníků jejich výkaly,
nové černé skládky. Občanům vadí neudržované a chátrající nemovitosti a
nepořádek v jejich okolí, obtěžuje je hluk ze silnice pro motorová vozidla,
provozoven pohostinství a také z ohňostrojů, které se stále častěji odpalují
mimo období Silvestra a Nového roku.
Obecně chybí občanům chodníky, chtějí opravené komunikace, více místa
pro parkování vozidel, osvětlení přechodů, zajištění více bezpečnosti pro
přecházení školních dětí i ostatních; vadí soustavné parkování u cest, které
snižuje rozhledy a podobně.
Lidé vnímají nevhodné chování žáků a mládeže nejen při čekání na
autobus, ale i ve večerních hodinách, snad také proto jsou opakované
požadavky na různá sportoviště.
Některé připomínky se pak týkaly specifických záležitostí jednotlivých
obcí (například co bude s budovou bývalé školy v Heřmanicích, realizace
protihlukových bariér u I/48, připomínky k údržbě toků, požadavky
k navýšení autobusových spojů, chybějící obchod, kontejnery na odpad).
Máme za to, že ti, co se chtěli vyjádřit a sdělit své připomínky, tuto
příležitost opravdu využili. A těm je třeba poděkovat za to, že kousek
svého volného času průzkumu věnovali.
Spousta námětů a připomínek nebyla pro radu obce překvapením
(znečistění ovzduší lokálním topením, hluk, pobíhající psi a jimi znečištěné
prostranství), naše obec s tím bojuje stejně jako mnoho dalších obcí v celé
republice. A jsou to zrovna záležitosti, za které si můžeme tak trochu sami.
Kdyby se každý v obci choval zodpovědně k životnímu prostředí, ve
kterém žije, nebylo by co řešit.
Jiné požadavky občanů jsou závislé převážně na možnostech financování
(silnice, chodníky, sportoviště apod.). A pak jsou tu záležitosti, které jsou
předmětem opakovaných sporů např. veřejný rozhlas - někdo by chtěl
hlásit denně, jinému vadí hlášení 3x týdně. Prostě v těchto případech nelze
vyhovět všem, těžké bude najít ten vyvážený stav.
Za důležité považujeme, že i když byly některé připomínky kritizující,
vždy to bylo psáno věcně, slušnou formou. Překvapením bylo, že se
v poznámkách objevila i slova poděkování, což nebývá v takových
průzkumech obvyklé.
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Rada obce se zabývala vyhodnocením dotazníků na svém zasedání dne
8.2.2017, s výsledky šetření bude dále postupně pracovat a budou také
použity při aktualizaci strategického plánu rozvoje obce.
Závěrem je třeba poděkovat panu Antonínu Dorazilovi z Heřmanic,
který inicioval tento průzkum a v konečné fázi celé precizní
vyhodnocení zpracovával sám.
Rada obce Starý Jičín

DOČKÁME

SE
V

LEPŠÍHO
OBCI ?

OVZDUŠÍ

Všichni víme, že
 spalování nekvalitních, případně zakázaných
druhů paliv (a odpadů) v kotlích se negativně
odráží na kvalitě ovzduší,
 znečištěné ovzduší stále ohrožuje zdraví a životy
obyvatel,
 v naší obci se nedaří (zatím) přesvědčit paliče, že
problém znečištěného ovzduší se týká i naší obce.
V topné sezoně se každičký den potýkáme se znečištěným ovzduším,
v některých lokalitách je skutečně nedýchatelno. Je zřejmé, že někteří
občané spalují i to, se nesmí: PET lahve naplněné pilinami, hadry, dřevo
ošetřené chemickými látkami (typicky natřené rámy oken), odpad z výroby
(dřevotřísku) a vůbec kdejaký odpad. Že vypouští škodliviny přímo pod
svůj a sousedův nos, paliče nezajímá a možné zdravotní komplikace si
vůbec nepřipouští. A týká se to všech částí obce, dotazníková akce jen
potvrdila, že tento problém trápí mnoho občanů. Není jim jedno, co oni
i jejich dětí dýchají a chtějí zásadní zlepšení. Nejde jen o černý dým
z komínů, někdy není kouř vidět a přesto je ovzduší štiplavé, dráždivé,
prostě smrad, že by se jeden pozvracel.
Bohužel, tento jev se objevuje nejen v topné sezoně i v létě se dočkat
(hlavně v noci) pořádné dávky smradu až pod nos, to když je potřeba se
„potajmu“ zbavit nějakého nepořádku, třeba uhynulé kočky.
Opravdu toto chceme?
Zákon o ochraně ovzduší zakazuje pálit odpady a od ledna 2017 dává další
nástroj na kontrolu toho, co se v kotli skutečně spaluje. Kontrola bude
prováděna zaměstnanci obce z rozšířenou působností, tedy na našem území
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Městským úřadem Nový Jičín. Podnět může dát kterýkoliv občan, který
bude mít opakovaně problémy s „otráveným“ ovzduším.
Také pověření pracovníci obce budou se zvýšeným úsilím monitorovat
znečišťování ovzduší, při opakovaném zjištění obdrží vlastník
nemovitosti upozornění s tím, že pokud se bude jednání opakovat,
obec nebude váhat dát podnět na Městském úřadě Nový Jičín
k provedení kontroly odběrem vzorku popela na laboratorní rozbor.
Při potvrzení zakázaného druhu paliva může zodpovědná osoba očekávat
pokutu.
Svoboda jednotlivce musí končit tam, kde jde o zdraví a život ostatních
občanů. Pokud se bude každý chovat zodpovědně, nemusí žádné kontroly
probíhat. Teprve čas ukáže, zda nová právní úprava bude účinná. A tak
každý krůček ke společnému cíli má cenu…
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPOLKŮ
Informace k veřejné finanční podpoře spolků v obci na rok 2017.
Vážení zástupci organizací, spolků a sdružení,
Rada obce Starý Jičín na svém 31. zasedání dne 11.1.2017 schválila
Program na podporu aktivit v obci Starý Jičín. V souladu s tímto
programem je možné žádat o veřejnou finanční podporu na rok 2017.
Žádosti lze podávat na Obec Starý Jičín do 31.3.2017, elektronicky na
adresu podatelna@stary-jicin.cz, dubcova@stary-jicin.cz, osobně nebo
poštou na adresu obce. Jako přílohu k žádosti požadujeme předložit
výroční zprávu za uplynulý rok a fotodokumentaci z akcí, na které byla
veřejná finanční podpora poskytnuta. Rada obce (případně zastupitelstvo)
rozhodne o dotaci do 30.4.2017, v souladu se schváleným rozpočtem obce
na rok 2017.
Zásady k poskytnutí dotace a aktuální tiskopisy jsou zveřejněny na
webových stránkách obce www.stary-jicin.cz (Dotace od obce).
Radka Dubcová, Hospodářsko-správní odbor
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MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba místního poplatku za vývoz komunálního odpadu na rok 2017
činí 480,- Kč (osoba/rok).
Poplatek je splatný k 30.06.2017.
Poštovní poukázky nerozesíláme.
Poplatek za komunální odpad lze uhradit v pokladně Obecního úřadu
Starý Jičín (hotově či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo
účtu 1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického
symbolu 1340. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Do zprávy pro
příjemce je nutné (pokud hradíte za více osob) uvést všechny tyto symboly.
Variabilní symboly jsou stejné, jako v roce 2013.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, uveďte své rodné číslo, popřípadě
zašlete dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky
556 785 151 (Lenka Ulrychová, účetní).

MÍSTNÍ

POPLATEK

ZE

PSŮ

Výše místního poplatku ze psů za rok 2017:
 držitel v rodinném domě …. 400,- Kč
 držitel důchodce …………... 200,- Kč
 držitel v bytovém domě …... 500,- Kč

Poplatek je splatný k 30.04.2017.
Poštovní poukázky nerozesíláme.
Poplatek ze psů lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín
(hotově či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo účtu
1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického
symbolu 1341.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, uveďte své rodné číslo, popřípadě
zašlete dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky
556 785 151 (Lenka Ulrychová, účetní).
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VODY

Od 1.4.2017 bude navýšena cena pitné vody pro odběratele, napojené na
vodovod v majetku Obce Starý Jičín (tedy Palačov, Starojická Lhota,
Petřkovice, Dub a Heřmanice u Polomi) na 22,30 Kč/m3 bez DPH. Cena
je stanovena dle skutečných nákladů, navýšená o položku „náklady na
provoz vodovodu“, ve které je započítána zákonem stanovená tvorba fondu
na obnovu vodovodu.
CENA PITNÉ VODY (vodné):
22,30 Kč/m3 + 15% DPH
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí Technických služeb obce

ODPADY ZA ROK 2016
Kolik odpadů jsme vyprodukovali v roce 2016?
V roce 2016 jsme na Starojicku vyprodukovali
neuvěřitelných 1014,4 tun odpadů. Průměrně je to
cca 350 kg na každého z nás. Z tohoto množství jsme
v loňském roce vytřídili asi 138,4 tun (49 kg
na občana) využitelných odpadů jako jsou plasty, papír, sklo, nápojové
kartóny, oděvy a kovy. Velkou část odpadů, které neskončí na skládce, ale
jsou dále využívány, jsou biologicky rozložitelné. V roce 2016 jsme do
sběrného dvora ve Vlčnově, do kontejneru u fotbalového hřiště na Starém
Jičíně, a v neposlední řadě přímo na kompostárnu v Blahutovicích a
Palačově odvezli 296 tun biologického odpadu rostlinného původu, který
nás občany finančně nezatěžuje. Likvidace zbylých cca 580 tun stojí obec
cca 1 400 000,- Kč. Poplatky za komunální odpad (480,- Kč za osobu
a rok) pokryjí asi 4/5 této částky. Zbytek doplácí obec ze svého rozpočtu.
Třeba na úkor např. oprav silnic či údržby veřejné zeleně. Třídění odpadů
je přitom díky příspěvku od společnosti EKO-KOM samofinancovatelné.
Čím více toho vytřídíme, tím méně nás odpady budou stát.
Proto prosíme občany a spolky, aby jakékoliv vážní lístky od tříděného
odpadu (papíru, kovu) odevzdávali na obecní úřad. Každé kilo
odevzdaného a dále využitelného odpadu znamená příjem do rozpočtu
odpadového hospodářství obce.
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí Technických služeb obce
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BRÁNA

Rekonstrukce úpravny vody Porubská brána
Úpravna vody Porubská brána byla
postavena v rámci skupinového vodovodu
Porubská brána v polovině devadesátých
let minulého století. Tudíž je v provozu
více než 20 let. To samo o sobě je důvod
pro přípravu její rekonstrukce a
modernizace - zejména její technologické
části. Dalším důvodem pro rekonstrukci
byl zvýšený výskyt pesticidů v surové
vodě, které jsou však v limitech, jež stanoví Krajská hygienická stanice
Ostrava. Tyto pesticidní látky stávající technologií nelze odstranit. V rámci
rekonstrukce úpravny vody je navržena i rekonstrukce čerpání surové vody
v jímacích vrtech. Toto je nezbytné k tomu, aby mohlo být řízeno čerpání
vody z jednotlivých vrtů v návaznosti na jejich vydatnost a kvalitu.
Rekonstrukce vlastní úpravny vody bude spočívat v rekonstrukci její
kompletní technologie. Nově bude instalováno zařízení na úpravu a
hygienické zabezpečení vody. Obnovou projde také čerpací technika
pro čerpání upravené vody do tří směrů spotřebiště (vodojem Palačov,
vodojem Hustopeče nad Bečvu a vodojem Lešná). Instalací nové
čerpací techniky dojde ke zlepšení ekonomiky čerpání.
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení zajišťuje firma Voding
Hranice, která vypracovala také projekt pro původní stavbu Porubské
brány před více než 20 lety. Plánujeme, že stavební povolení na tuto
rekonstrukci by mohlo být vydáno v červnu letošního roku. Poté
bychom chtěli požádat příslušné ministerstvo o poskytnutí dotace na
spolufinancování.
Od 1.4.2017 bude navýšena cena pitné vody pro odběratele, napojené na
vodovod v majetku Obce Starý Jičín (tedy Palačov, Starojická Lhota,
Petřkovice, Dub a Heřmanice u Polomi) na 22,30 Kč/m3 bez DPH. Cena je
stanovena dle skutečných nákladů, navýšená o položku „náklady na provoz
vodovodu“, ve které je započítána zákonem stanovená tvorba fondu na
obnovu vodovodu.
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí Technických služeb obce
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Jarní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne v Základní škole
Starý Jičín v termínu 18.4. – 28.4.2017.
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 28.4.2017 odevzdají do
základní školy.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORA VE VLČNOVĚ
Od 1. dubna 2017 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.
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí Technických služeb obce

P T A Č Í CH Ř I P K A
V případě, že máte podezření, že se ve vašem okolí
vyskytuje drůbež infikovaná ptačí chřipkou subtypu H5N8,
která se nyní šíří Evropou, věnujte zvýšenou pozornost
dodržování zásad bezpečnosti (plastové rukavice, nesahat na
zvíře) a okamžitě volejte Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje - telefonní číslo 150.
Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky – jak volně žijící, tak
drůbež, slepice, krůty, husy, kachny. Postižená zvířata mají dýchací potíže,
jsou otupělá, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 týdnů.
První příznaky se většinou objeví do 1 týdne od nákazy. K přenosu ptačí
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chřipky dochází především trusem nemocných ptáků.
Více informací naleznete na webových stránkách obce – Úřední deska Archiv úřední desky – evidenční čísla vyvěšení č. 3/2017 a 4/2017.
Lucie Pavlíková, podatelna

UKLÍZEJTE
PO SVÉM

EXKREMENTY
P E J S K O V I !!!

Musím uvést, že ne všichni pejskaři jsou majitelé, někteří
se dají nazvat pouze jejich držiteli. Jaký je rozdíl? Jeden, a
zásadní, že majitel psa se při procházce za svého psa
nestydí a provede po něm úklid, zatímco držitel psa nechce
znát své povinnosti a je pro něj odporné exkrement po
svém psu sebrat. Pokud tak pes učiní, držitel dělá, že nic
neviděl a je všechno OK. Trapné je, když se snaží psa na vodítku, rychle
odtáhnou pryč a sprostě utéct. A aby to nebylo u dospělého člověka hodně
okaté, pošleme s ním dítko. Nepoučené, bez sáčku, však ono se to ztratí.
Takové psy, ať jsou sebekrásnější, si nechte prosím doma a nechte je
venčit na chodbě, popřípadě v obývacím pokoji.
Pokud chcete slyšet, jak se skutečně říká těmto držitelům, přijďte si
poslechnout zaměstnance Technických služeb obce při sečení trávy.
Takový stříkanec do očí (paní, pane, dítko) …
Jan Slepák, strážník obecní policie

PEČOVATELSKÝ

DŮM STARÝ JIČÍN

Pečovatelský dům se nám zabydluje, doposud bylo nájemcům předáno 6
pečovatelských bytů a 5 bytů zvláštního určení.
Nájemci domu se stěhují již od prosince 2016 a začínají se vzájemně
poznávat.
Jedna z obyvatelek, paní Pohanková, nám připravila ve společných
prostorách domu krásnou výzdobu k vánočním svátkům. Její velkou
zálibou bylo celý život sbírat a sestavovat betlémy – papírové, dřevěné,
figurkové, a také si je sama pekla z perníku. Jezdívala s nimi i na výstavy.
Z krabic vybalila spoustu ozdob, vlastnoručně nasbíraný mech a betlémy
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dozdobila chvojkami i s malým živým stromečkem. Na stromeček zavěsila
ozdoby z dob svého mládí – jablíčka, makovičky, oříšky.
Pozvali jsme děti z mateřské a základní školy. U rozsvíceného stromečku,
na kterém paní Pohanková rozsvítila dětem i prskavky, jsme si společně
zazpívali vánoční koledy a paní Pohanková prozradila dětem několik
vánočních zvyků, na které si vzpomíná z doby svého dětství. Děti nám na
oplátku namalovaly obrázky s námětem „Betlém
– Vánoce“, se kterými si vyzdobíme
společenskou místnost v pečovatelském domě.
Ještě jednou dětem děkujeme za jejich návštěvu
u nás, za krásné obrázky a těšíme na další
setkání s nimi.
Paní Miladě Pohankové velmi děkuji za její
ochotu a čas, který výzdobě věnovala. Z jejího
elánu a nadšení, které přípravě věnovala, bylo
zřejmé, že ji tato činnost celý život naplňovala –
připravila ji nejen spoustu starostí, ale
především radost, a to hlavně s překvapených a
radostných výrazů ve tvářích a očích
návštěvníků jejich výstav.
(Další fotografii naleznete na poslední straně
zpravodaje).
Bc. Jana Černá – sociální pracovnice, Pečovatelský dům Starý Jičín

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:
ordinace
injekce
PO 7:00 - 7:30 7:30 - 10:00
ÚT 9:00 - 10:00 13:00 - 15:00
ST 7:00 - 7:30 7:30 - 10:00
13:00 - 15:00
ČT
7:30 - 8:30
PÁ 7:00 - 7:30

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

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

VYHODNOCENÍ
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

2017

Další ročník Tříkrálového koledování, největší sbírky v České republice, je
za námi. Dne 11.1.2017 poprvé navštívili Tři králové, v čele s ředitelem
Charity Nový Jičín Marcelem Brožem, také Obecní úřad Starý Jičín. Ten
představil aktivity a projekty, na které budou využity peněžní dary. Ve
dnech 1. - 15. ledna 2017 vyrazilo do ulic Starého Jičína včetně místních
částí 20 skupin koledníků, kteří vykoledovali krásných 136.163,- Kč, jenž
pomohou potřebným a podpoří charitní dílo na našem území.
Děkujeme za Vaše dary i za vlídné přijetí koledníků.
Vojtěch Orlík
koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Nový Jičín
Přehled finančních prostředků, vybraných v jednotlivých částech
Obce Starý Jičín pro Charitu Česká republika, při Tříkrálové sbírce:
Obec:
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Loučka
Celkem:

Vybraná finanční částka:
12.419,- Kč
15.705,- Kč
9.937,- Kč
12.817,- Kč
18.047,- Kč
16.151,- Kč
26.528,- Kč
24.559,- Kč
136.163,- Kč
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Místní části obce Dub a Heřmanice u Polomi spadají, v rámci výběru
charity, pod Městys Hustopeče nad Bečvou:
Obec:
Dub
Heřmanice u Polomi
Celkem:

Vybraná finanční částka:
3.432,- Kč
4.481,- Kč
7.913,- Kč

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
INFORMUJE

Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší,
týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na
osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého
obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce
roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu).
Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního roku může vyžádat úřad
vaší obce s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou
z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na
tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud opakovaně vznikne důvodné
podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z
povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem
kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit
kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a používaným palivům.
Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností se při výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem
vydaným příslušným kontrolním orgánem. V případě, že takto neučiní,
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neváhejte a kontaktujte příslušný úřad, kde si tuto osobu můžete snadno
prověřit.
Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě
písemně upozorní a až poté přistoupí ke kontrole kotle u vás doma.
Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím
nejrůznějších záminek snaží vloudit do vašeho obydlí.
Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
- Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo je za
dveřmi
- Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
- Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují
- V případě podezření ihned volat linku 158
Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, vám
poskytne například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie
Moravskoslezského kraje s názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní“,
která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných případů, osvětluje
zásady bezpečného chování.
por. Mgr. Lenka Sikorová- komisař
30. dubna, 702 00 Ostrava
Tel: +420 725 849 700, E-mail: lenka.sikorova@pcr.cz

FARNOST

S V. V Á C L A V A

KDYŽ SE ŘEKNE VELIKONOCE,
většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka, čokoládoví zajíčci a volné
pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a
noc? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce, Jaronoce, nebo Zajíčkonoce?
SVÁTEK OSVOBOZENÍ ZOTROČENÉHO NÁRODA
Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před mnoha
tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé).

Starojický zpravodaj č. 01/2017

25

Ti po různých peripetiích jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli
déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak významná, že jí
začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce.
O VELIKONOCÍCH BYL V JERUZALÉMĚ UKŘIŽOVÁN JEŽÍŠ
O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé připomínali
vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován jakýsi žid jménem Ježíš. Tvrdil,
že existuje nejen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které
nechce a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu k tomu,
jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha vypadá,
odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný život.
Za tato slova byl nakonec popraven. Po třech dnech ale vstal z mrtvých.
Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný hrob tehdy
nezpochybňovala ani Ježíšova opozice, všichni se mohli přesvědčit, že v
hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy
že je Boží Syn a že dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro
křesťany znamenají připomenutí Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání.
Velikonocím ale předchází postní doba, která začíná popeleční středou. Tou
vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na
oslavu Velikonoc. Na popeleční středu věřící přijímají od kněze znamení
kříže popelem na čelo se slovy: „Pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš“.
SVATÝ TÝDEN
Poslední dny postní doby a samotné Velikonoce nesou název Svatý týden.
Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční (neděle vzkříšení,
Hod Boží velikonoční).
Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma)
Šestá neděle postní má v římském misále název: "KVĚTNÁ NEDĚLE O
UTRPENÍ PÁNĚ". Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku
Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční
tajemství: Vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a
smrt (četba pašijí). V kostelech se světí vrbové ratolesti.
Velikonoční triduum
Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto třídení začíná večerní eucharistií
na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli.
Svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou
sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.
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Zelený čtvrtek
Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídenní). Na Zelený
čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:
1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje
tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše.
2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.
Během této bohoslužby také „odlétají zvony do Říma“ – ztichnou zvony,
zvonky, varhany, ba i svěcenou vodu byste v kropenkách hledali marně.
Místo zvonů se používají klapotky, řehtačky apod.
Velký pátek (den, kdy zemřel Ježíš Kristus)
Velikonoční Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua.
Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den
v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není
eucharistie, ale kříž.
Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie)
Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního tridua. Je to den,
kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu Pána,
rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické
obřady. Od pátku mohou věřící přicházet k otevřenému Božímu hrobu, aby
zde rozjímali a modlili se. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná
velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název
Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří
přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).
Neděle zmrtvýchvstání (Hod Boží velikonoční)
Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního
dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem
týdne). Jako křesťané věříme, že svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží
stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu k Bohu, k
plnosti života s Bohem. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně
scházet k eucharistickému "lámání chleba" ("mši svaté") a tento den nazvali
"dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním
zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat
posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.
Požehnané prožití Velikonočních svátků přeje všem lidem dobré vůle
P.Petr Dokládal, farář starojický
Bohoslužby a další zajímavosti v naší farnosti sledujte na webových
stránkách: www.farnostsj.wz.cz
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JIČÍN

ROZPIS ZÁPASŮ MUŽŮ – JARO 2017
www.sokolstaryjicin.cz

SPORTUJEME

I

VZIMĚ

Ještě před vánocemi se konalo v Bartošovicích okresní finále ve stolním
tenise dívek, v němž se utkala naše škola s domácími Bartošovicemi. Po
velkém boji, kdy se nám dokonce „podařilo prohrávat 0:2 na zápasy", jsme
nakonec celý zápas otočili a vyhráli jsme 3:2. O vítězné body se
zasloužila Míša Horutová a Monika Hatlapatková. Družstvo ještě
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doplňovala jako náhradnice Katka Kremlová a Jana Volková. Opět po
roce se naši žáci zapojili do novojičínské ligy miniházené. S téměř novým
týmem jsme nastoupili k 1. a 2. kolu v hale ABC v Novém Jičíně. Nakonec
jsme obsadili 2. a 3. místo v konkurenci škol ZŠ Jubilejní, ZŠ Komenského
66 Nový Jičín, ZŠ Tyršova Nový Jičín, ZŠ Frenštát, ZŠ Kunín. Další boje
nás čekají na jaře. O tato umístění se zasloužili tito hráči: Štěpánka
Dubcová, Lukáš Hub, Zdeněk Hybner, Marek Štramberský, Dominik
Witos, Martin Króliczek , Ondřej Orlita , Matyáš Orlita, Šimon Sagan
a Štěpán Cigánek. Také se podařilo postoupit družstvu našich mladých
fotbalistů ze 6. – 8. tříd do okresního finále v halové kopané, které se
uskutečnilo v hale ZŠ Komenského v Bílovci. Domácí tým byl hlavním
adeptem na celkové vítězství a svou roli favorita také potvrdil, když vyhrál
jednoznačně všechny zápasy. Neztratili se ani naši kluci. Po bojovných
výkonech se nakonec umístili na 5. příčce, což je na úrovni celého
novojičínského okresu pěkný výsledek. Školu reprezentovali Martin
Hrubý, Vráťa Vahalík, Martin Hub, Jarek Václavík, Lukáš Zelík,
Olda Vahalík, Dominik Horák, Kamil Krutílek a Kuba Jurčák. Ještě
jsme se zúčastnili okrskového kola ve florbale ve Štramberku
v kategorii mladších žákyň. Naše družstvo, které hrálo ve složení Zuzana
Hrňová, Barbora Losertová, Blažena Orlitová, Kristýna Hýžová, Nela
Nasswetterová, Lucie Jančíková, Katka Kremlová, Marie Vahalíková
a Marie Kasperčíková, postoupilo spolu se ZŠ Štramberk do finále. O
závěr roku se postarala tradiční Vánoční laťka. Vedle holek a kluků z 5.
až 9. tříd se za námi přišli podívat také bývalí žáci naší školy, kteří
zavzpomínali na léta dávno minulá. Vedle všech závodníků, kteří se snažili
ze všech sil, se bavili také všichni diváci, pro které byla připravena
tombola. Po dvouhodinovém soutěžním zápolení předvedli nejlepší
výkony Adéla Doubravská, která překonala laťku ve výšce 139 cm a
Adam Pajor se 157 cm. V jednotlivých kategoriích se nejvíce dařilo těmto
skokanům. Mezi šesťáky a sedmáky byla u dívek nejlepší Nela
Nasswetterová, která skočila 130 cm. Na 2. místě skončila Zuzana
Hrňová se 120 cm a na 3. místě Beáta Nováková se stejným výkonem,
ale s horšími pokusy. Mezi kluky byl nejlepší David Hub, který zvítězil
také výkonem 130 cm. Druhý skončil Jarek Václavík se 125 cm a třetí
Filip Šrubař se 115 cm. Ve starší kategorii zvítězila Adéla Doubravská
(139 cm), na 2. místě byla Jana Volková a na 3. místě Natálie Kabátová,
obě skočily 120 cm. Mezi kluky byl souboj napínavý až do posledních
pokusů. Nakonec tím šťastnějším byl Adam Pajor (157 cm) před Jakubem
Zdražilem se 154 cm a třetím Markem Doubravským se 151 cm.
Na začátku nového roku jsme se vydali na vytoužené okresní finále ve
florbale mladších chlapců, které se uskutečnilo v hale ZŠ Emila Zátopka
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v Kopřivnici. Bohužel se nám nevyhnula chřipková epidemie a tak jsme
přijeli bojovat oslabeni o čtyři opory. Od začátku jsme se přesvědčili, že
zde už konkurence bude opravdu nejsilnější. Ale ani v ní jsme se neztratili
a velmi málo chybělo k tomu, abychom získali bronzové medaile. Nakonec
jsme o horší skóre skončili na 5. místě. I tak je to krásný úspěch našich
kluků v tak silně obsazeném florbalovém turnaji. Pochvalu za reprezentaci
školy si zaslouží Martin Hrubý, Kamil Krutílek, Dominik Horák, Olda
Vahalík, Kuba Jurčák, Jarek Václavík, Vojta Cigánek, Honza David a
Kuba Sládeček. (Fotografie na zadní straně zpravodaje).
Už teď se těšíme na další sportovní akce, které nás čekají. A na které se
budeme pilně připra-vovat. Jsou to okresní turnaje ve vybíjené, házené,
florbalový půlmaraton či na jaře atletické soutěže. A jak dopadneme, o tom
vás budeme informovat v příštím čísle.
Mgr. Kateřina Horutová
Přírodovědná soutěž Jaloveček
Dne 9. a 10. února 2017 se tři týmy žáků naší školy vydaly na zámek
Vsetín, aby se zúčastnily přírodovědné soutěže „Jaloveček“ pořádané
Muzeem Valašsko.
Letošní rok nesla soutěž podtitul „Naši opeřenci“. Soutěžilo se
v přírodovědném testu a poznávání ptáků podle vzhledu, siluet a hlasu.
Ve čtvrtek soutěžilo 20 týmů složených z žáků 1. – 5. ročníku. Naši školu
reprezentoval tým „Starojičané“ ve složení: kapitán Štěpán Cigánek,
Tereza Kemlová, Marie Kočnarová, Lukáš Ondryhal a Šimon Sagan a
umístili se na pěkném 5. místě.
Pátek patřil žákům 2. stupně a soutěžilo celkem 13 týmů. Naši školu
zastupovaly dva týmy děvčat. Tým „The Unicorn“ ve složení kapitánka
Nela Škařupová, Veronika Hasalová, Pavlína Jančová, Eliška
Kremlová, a Marie Rybářová- získal 3. místo.
Na 1. místě zazářila děvčata týmu „The Greens“ kapitánka Nela
Nasswetterová, Julie Hrdličková, Zuzana Klimparová a Hana
Pavlíková. (Fotografie na zadní straně zpravodaje).
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.
Mgr. Marcela Cigánková
Čím žije starojická škola
Jako již každoročně se uskutečnil v pátek 13. ledna Dětský karneval. Pod
vedením profesionálního klauna Hopsalína se Kulturní dům na Starém
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Jičíně otřásal celé odpoledne. Jedna soutěž střídala druhou, děti tančily,
skákaly, soutěžily a hlavně – dobře se bavily. V průběhu se přidali i rodiče
a tradičním vyvrcholením karnevalu byla tombola, která dětem udělala
velkou radost. Nakonec Hopsalín dětem slíbil, že za nimi přijede opět za
rok. (Fotografie naleznete na titulní straně zpravodaje).
Ve dnech 23. – 27. ledna vyrazilo 38 žáků z prvního stupně, dvě paní
učitelky, tři instruktoři a zdravotník na Lyžáček na Horní Bečvu - Sachova
studánka. Již v pondělí po obědě všichni vyjeli na sjezdovku, kde byli žáci
rozděleni do pěti družstev. Počasí nám přálo, po většinu týdne bylo
slunečno a podmínky pro lyžařskou průpravu byly ideální. I když začátky
byly pro někoho poměrně těžké, všichni na závěr kurzu zvládli závody ve
slalomu. Proběhla také přednáška na téma Bezpečnost na horách a
Lyžařské disciplíny. Lyžařský výcvik jsme si všichni po všech stránkách
užili.
V úterý 24. 1. 2017 se Martin Króliczek zúčastnil okresního kola
Matematické olympiády pro 5. ročník. Martin obsadil vynikající 2. místo
se ztrátou pouhého jednoho bodu. V pondělí 30. ledna Masarykovo
gymnázium v Příboře opět uspřádalo pro okolní školy Juniorský turnaj v
anglické hře scrabble. Naše škola se již podruhé zúčastnila a do soutěže
vyslala dva výherce školního kola – Daniela Glogara z 9. třídy a Jana
Janýšku z 8. A. V obrovské konkurenci všech zúčastněných oba chlapci
vybojovali pro naši školu krásné 3. místo. Navíc se Daniel i jako
jednotlivec umístil na 3. místě. Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme
za účast v této soutěži.
Ve dnech 6. a 7. února proběhla v hudebně recitační soutěž pro 2. – 5.
ročník. Všechny děti bedlivě sledovaly výkony svých spolužáků. Dostaly
totiž za úkol ohodnotit každého recitátora smajlíkem a tak se mohly podílet
na rozhodnutí poroty. Vítězi budou pokračovat v okrskové soutěži 1.
března v Novém Jičíně v SVČ Fokus. Přejeme jim hodně štěstí. Ta
rozhodla takto:
Mladší kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo: Agátka Horutová
2. místo: Karolínka Šnirchová
3. místo: Julie Ševčíková

Starší kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo: Štěpán Cigánek
2. místo: Kristýnka Indráková
3. místo: Štěpán Žatečka
Mgr. Roman Horut, ředitel školy
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ZÁPIS DĚTÍ
M A T E Ř S K Ý CH Š K O L

Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že zápisy dětí do
Mateřských škol pro školní rok 2017/2018 proběhnou 4. května 2017.
Mateřská škola Starý Jičín – 10:00 do 16:00 hodin.
Mateřská škola Starojická Lhota – 14:00 do 16:00 hodin.
Mateřská škola Petřkovice – 14:00 do 16:00 hodin.
NEPŘEHLÉDNĚTE - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. § 34a, §34b se s účinností od
1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31.
8. 2017 dovrší věku 5-ti let.
Spádové Mateřské školy obce Starý Jičín a jejich místních částí jsou
MŠ Starý Jičín, MŠ Starojická Lhota a MŠ Petřkovice. (Spádová
mateřská škola je zřízena obcí nebo svazkem obcí ve školském obvodu,
v němž má dítě místo trvalého pobytu).
Rodiče, máte i nadále právo volby jiné mateřské školy, než je vaše
spádová, ale v tomto případě nemáte záruku přijetí. Ředitelka má
povinnost přijmout k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem ve
školním obvodu. Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně.
Povinné předškolní vzdělávání bude mít formu pravidelné 4 hodinové
(nejméně) docházky. Povinnost není dána ve dnech, které připadají na
období školních prázdnin. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a
omlouvání budou stanoveny ve školním řádu.
Pokud nepřihlásíte své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání,
můžete být trestáni uložením pokuty přestupkovou komisi na obci do
výše 5.000,- Kč.
Školní rok začíná 1. září 2017. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu
školního roku 2017/2018, dostavte se také k zápisu.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
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tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307

Jitka Tihelková, ředitelka mateřské školy

pořádá v sobotu 6. května 2017
CYKLOPOUŤ RODIN
na Svatý Hostýn.
Vhodné i pro rodiny s dětmi. Bližší informace vám podá Vašek Hasal
na tel. 725 503 796. Všichni jste srdečně zváni protáhnout tělo
i ducha. Start v 8:00 před kostelem sv. Václava.
Doprovodné vozidlo zajištěno. Zdař Bůh!
Orelská modlitba: Požehnej, Bože, orelské práci,
aby s Tebou začínala a s Tebou také končila,
ke Tvé cti a chvále, k dobru našich duší a k blahu
naší vlasti. Panno Maria - královno Orlů,
oroduj za nás.
Amen
Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny zve na soutěže:
O NEJLEPŠÍ SLIVOVICI, O NEJLEPŠÍ OVOCNÝ DESTILÁT,
O NEJLEPŠÍ SLADKOU NEBO SLANOU DOBROTU.
sobota 18. března 2017 - začátek soutěží v 15:00 hodin
příjem soutěžících vzorků 18. března 2017 od 14:00 do 15:00 hod.
budova osadního výboru na Jičině.
O vítězích soutěží „O nejlepší slivovici“ a „O nejlepší ovocný
destilát“ rozhodne odborná porota, vítěze soutěže „O nejlepší sladkou
nebo slanou 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 18. března 2017 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.
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Kalendář hasičských soutěž a akcí pro rok 2017
– okrsek Starý Jičín
Datum

Místo

Okres

Název soutěže

KategoDisciplína
rie

Děti a dorost:
10.3.2017 – 18:00 Bernartice n/O
23.4.2017 – 13:00 Starojická Lhota
21.5.2017 – 13:00 Hůrka
Bernartice nad
27.5.2017 – 13:30 Odrou
4.6.2017 – 13:30 Palačov
11.6.2017 – 13:30 Jičina

NJ
NJ
NJ

Valná hromada okrsku
Starý Jičín
Branný závod
O pohár starosty SDH

NJ
NJ
NJ

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

MH
MH
MH

Púm
Púm
Púm

17.6.2017 – 13:00 Janovice

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

25.6.2017 –10:00

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

14.5.2017 – 10:00 Bude upřesněno
Bernartice nad
18.6.2017 – 13:30 Odrou

NJ

Okrskové kolo v PS

M, Ž

Púd, J 10

NJ

Bernatský pohár

M, Ž

PÚ

25.6.2017 - 13:30 Petřkovice
Starý Jičín –
1.7.2017 – 16:00
Vlčnov
15.7.2017 – 20:30 Hůrka
23.7.2017 – 13:30 Palačov

NJ

O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

NJ
NJ
NJ

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

M,Ž
M, Ž
M, Ž

PÚ
PÚ
PÚ

6.8.2017 – 13:30

Jičina

NJ

O pohár starosty SDH

PÚ

8.9.2017 – 20:30

Janovice

NJ

Noční soutěž

M, Ž
M,
Ž,veteráni

1.7.2017 – 12:30

Petřkovice
Starý Jičín Vlčnov

MH
MH

Púm

Dospělí:

PÚ

Ostatní akce: Oslava svatého Floriána dne 7.5.2017 – 7:45 hodin kostel sv.
Václava ve Starém Jičíně.
Vysvětlivky: MH = mladí hasiči
M,Ž = muži, ženy
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14. 8. - 18. 8. 2017

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR
SHREKŮV SVĚT
Pro holky i kluky ve věku 5 - 12let.
Přívesnický tábor denně od 8:00 do 16:30 hod. na
výletišti Jičiny a v jeho okolí.
Po dohodě s rodiči rádi upravíme čas ranní i odpolední, jsme tu pro vás.
Cena: 1500,- Kč
(4x strava/den, celodenní pitný režim, týdenní program, ceny dětem).
Těší se na vás skauti Starého Jičína Grizzly, Akšu, Blond a Bulánek.
Více informací u Kristýny Kelnarové - Akšu na čísle 775 134 148
Facebook: Skauti Starého Jičína - Heřmánci nebo osobně
každou středu17:00 - 19:00 hod.v klubovně Dub – Mgr. Břetislav
Kelnar – Grizzly,
každý pátek 16:00 - 18:00 hod. v klubovně Dub – Kristýna Kelnarová –
Akšu.
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KALENDÁŘ AKCÍ SPOLKŮ OBCE od 1. 3. do 31. 5. 2017.
Porobnosti vám sdělí pořadatelé - odkazy jsou na webu obce.
Místní
Datum Den
Pořadatel
Akce
část
1.3
středa Starý Jičín
Klub důchodců
Bazén nebo promítání vlastních akcí.
8.3
středa Starý Jičín
Klub důchodců
MDŽ v kinosále.
10.3
pátek Star. Lhota
Turisté
Beseda s horolezcem.
15.3
středa Starý Jičín
Klub důchodců
Promítání vlastních akcí 2013.
17.3
pátek Star. Lhota
SK Star. Lhota
Bowlingový turnaj.
Soutěž O nejlepší slivovici, destilát,
18.3 sobota
Jičina
SDH Jičina
sladkou nebo slanou dobrotu - od
15:00 hod.
26.3 neděle Star. Lhota
Turisté
Orientační automobilová soutěž
Fotbal muži Starý Jičín - Kateřinice od
26.3 neděle Starý Jičín
FK Starý Jičín
15:00 hod.
29.3
středa Starý Jičín
Klub důchodců
Bazén + výlet do Všechovic.
Malování vajíček, pletení „tatarů“ a
1.4.
sobota Heřmanice Sp. HEŘMAN+OsV
výroba velikonočních ozdob.
8.4.
sobota Star. Lhota
SK Star. Lhota
Dětský maškarní bál.
Fotbal muži Starý Jičín - Ostravice od
9.4
neděle Starý Jičín
FK Starý Jičín
15:30 hod.
12.4
středa Starý Jičín
Klub důchodců
Promítání vlastních akcí 2012.
15.4. sobota Heřmanice Sp. HEŘMAN+OsV Jarní pétanquový velikonoční turnaj.
Velikonoční vycházka - výlet do
17.4 pondělí Star. Lhota
Turisté
neznáma.
19.4
středa Starý Jičín
Klub důchodců
Bowling Loučka
Fotbal muži Starý Jičín - Jistebník od
23.4 neděle Starý Jičín
FK Starý Jičín
16:00 hod.
Branný závod mladých hasičů od 13
23.4 neděle Star. Lhota
SDH
hod na hřišti.
26.4
středa Starý Jičín
Klub důchodců
Vycházka k oční studánce na Svinec.
29.4. sobota Heřmanice Sp. HEŘMAN+OsV Heřmanické koštování.
Pálení čarodejnic - 17 hod. na výletišti
30.4 neděle Star. Lhota
SDH
u KD.
6.5.
sobota Heřmanice Sp. HEŘMAN+OsV Lampiónový průvod.
Starý Jičín
6.5
sobota
Orel
Cyklopouť na Sv. Hostýn.
Vlčnov
Fotbal muži Starý Jičín - Mořkov od
7.5
neděle Starý Jičín
FK Starý Jičín
16:30 h.
Pochod ze Lhoty do Lhoty 37. ročník –
7.5
neděle Star. Lhota
Turisté
9:00 hod u hasičárny.
19-21.5 pa-ne Star. Lhota
Turisté
Cyklovíkend na jižní Moravě.
Divadlo SCHOD - "A zase ty
21.5. neděle Starý Jičín
Klub důchodců
pohádky" od 19:00 Kulturní dům Starý
Jičín.
Fotbal muži Starý Jičín - Spálov od
21.5. neděle Starý Jičín
FK Starý Jičín
17:00 hod.
24.5. středa Starý Jičín
Klub důchodců
Společná vaječina v Palačově.
27.5. sobota Heřmanice Sp. HEŘMAN+OsV Akce "Čisté Heřmanice".
28.5 neděle Star. Lhota
Turisté
Škračení vajec u studánky v Pasekách.
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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: 2017, Číslo: 01/2017,
Náklad: 1180 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 16.05.2017 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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Pečovatelský dům Starý Jičín – Betlém paní Milady Pohankové.
Článek na straně 20.
ZŠ Starý Jičín
Okresní kolo
halové kopané,
konané v
Bílovci – žáci
obsadili 5.
místo.
Článek na
straně 29.

ZŠ Starý Jičín
Žákyně
reprezentovaly
školu v
přírodovědné
soutěži
„Jaloveček“.
Článek na straně
29.

