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Rozsvícení vánočního stromu
v Palačově mívá charitativní
rozměr. Více v článku na str. 27-28.

Žáci ze ZŠ Starý Jičín se zapojili do oslav
100. výročí republiky. K nově zasazené lípě přidali
časovou schránku s dopisy. Článek na str. 31.
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 12.12.2018:
2. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
2.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Evu Vahalíkovou a p. Františka Segeťu.
2.2. Schvaluje program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce.
2.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 03.10. do
5.12.2018.
2.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.
Finanční záležitosti
2.5. Schvaluje ve smyslu §13, odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Směrnici č.
VP 8/2018, která stanoví obecná pravidla rozpočtového provizoria.
2.6. Schvaluje delegování pravomocí ze zastupitelstva obce na radu obce
provádět změny rozpočtu „rozpočtová opatření“ v roce 2019 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 opatření v §16, odst. 3) písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.).
2.7. Bere na vědomí rozpočtové opatření na 7.,8. a 9. změnu rozpočtu obce
Starý Jičín na rok 2018.
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Organizační záležitosti
2.8. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 3/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2019
2.9. Schvaluje uzavření budoucí smlouvy darovací č.NJ/353/i/2018/Ja
v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína s Moravskoslezským krajem, SSMSK
p.o., Ostrava na pozemky p.č. 841/1 ostatní plocha, silnice a p.č. 859/1
ostatní plocha, silnice, dotčené budoucí stavbou „Chodníkové těleso
Petřkovice“
2.10. V souladu s ustanovením § 117 odst. 1 a § 120 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o obcích), zřizuje osadní výbory, stanoví počet členů a volí předsedu z řad
členů.

Dub

OSADNÍ VÝBORY 2018-2022
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Heřmanice
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Pavlicová Jana
Valášková Gabriela
Nováková Jana
Pavlica Ivan
Jančík Josef
Dorazil Antonín
Mucala Jindřich
Michalíková Gabriela
Dohnalová Dajana
Waclav Pavel
Segeťa František
Kremel Vlastimil ml.
Ing. Kovařčík Tomáš
Horáková Lucie
Jurajdová Jana

Palačov

Jičina
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Pecháček Martin
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Vahala Miloslav, DiS
Rašková Radka
Hasalík Václav ml.
Konečná Jana
Vahala Radek

Ing. Holeňa Pavel
Janýška Josef
Bezděk Emil
Kudláč Jan
Pořický Vladislav st.
Janýška Jiří
Bc. Bezděk Josef
Martin Pavlík
Aleš Pavlík
Mgr. R. Kolenovská
Milan Vilček
Vladimír Kolenovský
Bc. Martin Kuchařík
Kateřina Dušková

2.11. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro
uvolněné členy zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce
v roce 2018 v celkové výši 5.000.-Kč na
 stravování nebo
 vstupenky na sportovní nebo kulturní akce (pernamentky bazén,
sauna apod.) nebo
 rekreaci nebo
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 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění.
2.12. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro
uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního
fondu obce v roce 2018
 příspěvek oddávajícímu (vedení obřadu) na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na
veřejných občanských obřadech (svatby, vítání občánků apod.) tzv.
ošatné ve výši 200.-Kč za den.
2.13. Stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:

Funkce

měsíční
odměna v Kč

člen zastupitelstva obce

1 000

člen rady obce

3 000

člen ZO, který je předsedou finančního nebo kontrolního výboru

2 000

člen ZO, který je členem finančního nebo kontrolního výboru

1 500

člen ZO, který předsedou komise životního prostředí

2 500

člen ZO, který je členem komise životního prostředí

1 800

2.14. Vyslovuje souhlas v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.p)
zákona o obcích, uzavřením pracovněprávního vztahu členů ZO, kteří plní
funkci předsedy osadních výborů (DOPP – za správu obecního majetku
v jednotlivých částech obce od 1.1.2019 do 31.12.2022).
2.15. Schvaluje v souladu s ustanovením § 96 zák.č.128/2000 Sb., o obcích
Jednací řád Zastupitelstva obce Starý Jičín – vydaný jako vnitřní předpis
č.5/2018 – řád, účinnost od 1.1.2019.
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2.16. Schvaluje ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, p. Ing. Rudolfa Hrnčíře, jako určeného zastupitele pro územně
plánovací činnosti.
2.17. Bere na vědomí podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Bolomová Lenka, Jičina 46, 741 01 Nový Jičín.
Nesouhlasí ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti
na § 44 písm. d) stavebního zákona s pořízením Změny č. 2 územního
plánu pro Obec Starý Jičín.
2.18. Bere na vědomí navržené termíny jednání Zastupitelstva obce Starý
Jičín v roce 2019: 20. února, 24. dubna, 26. června, 18. září a 11.
prosince.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v roce 2019:
20.02., 24.04., 26.06., 18.09., 11.12.
Společenská místnost hasičské zbrojnice, Vlčnov, č.p. 150 od 17 h.
----------------------------------------------------------------------------------------

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 2019 oslavíte své významné životní jubileum,
popřál co nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů dali
souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:
Věra Chlapíková, Vlčnov
Josef Havrlant, Jičina
Josef Pavlica, Dub
Jiří Kelar, Vlčnov
Jarmila Kolenovská, Palačov
Oldřich Fajárek, Vlčnov
Jaromír Pobořil, Heřmanice
Jarmila Přadková, St. Jičín
Stanislav Janýška, Petřkovice

Štefan Piačka, Vlčnov
Stanislav Hrachovec, Jičina
Zdeněk Urban, Jičina
Josef Hub, Janovice
Jindřiška Šindlarová, St. Jičín
Zdeněk Černý, Vlčnov
Oldřich Kalandra, St. Jičín
Marie Hegarová, St. Lhota

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel (Zuzana Segeťová
Rosová), tel. 556 785 152, e-mail: segetovarosova@stary-jicin.cz .
Formulář „Souhlas jubilanta“ najdete na webových stránkách obce v sekci
„Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě v kanceláři č. 217, případně si
vyžádejte jeho zaslání e-mailem.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali občánky,
narozené v období ZÁŘÍ 2018 AŽ ÚNOR 2019.
Vítání proběhne v úterý 16.04.2019 v obřadní síni OÚ Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby své dítě k VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
přihlásili nejpozději do pátku 15.3.2019.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů je
potřeba dítě přihlásit.

Přihlášky najdete na webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“,
na obecním úřadě v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte její zaslání emailem.
Vítání se týká dětí, narozených do obce, nikoli přihlášených k trvalému
pobytu během roku.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

„Nejkrásnější ze všech dárků,
dává život do kočárků.
V jednom z nich teď tiše dýchá,
Vaše štěstí, Vaše pýcha.“
Blahopřejeme k narození děťátka!
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MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba místního poplatku za vývoz komunálního odpadu na rok 2019
činí 480,- Kč (osoba/rok).
Poplatek je splatný k 30.06.2019.
Poštovní poukázky nerozesíláme od roku 2014.
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
1337. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Variabilní symboly jsou
stejné, jako v roce 2013 – naposledy zaslané poštovní poukázky.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, 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 2019:
 držitel v rodinném domě …. 400,- Kč
 držitel důchodce …………... 200,- Kč
 držitel v bytovém domě …... 500,- Kč
Poplatek je splatný k 30.04.2019.
Poštovní poukázky nerozesíláme od roku 2014.
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, zašlete dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová, účetní).

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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VODY

Od 1.5.2019 bude navýšena cena pitné vody pro odběratele, napojené na
vodovod v majetku Obce Starý Jičín (tj. Palačov, Starojická Lhota,
Petřkovice, Dub a Heřmanice) na 24,50 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):
24,50 Kč/m3 + 15% DPH
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORU VE VLČNOVĚ
Od 1.4.2019 bude sběrný dvůr opět otevřen v úterý
od 15:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 10:00 hodin.
Do sběrného dvoru mohou odevzdávat odpad pouze občané s trvalým
pobytem v obci Starý Jičín a jeho přilehlých částech, kteří mají uhrazen
místní poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a
mohou ho využít i občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních částech
trvale nebydlí.
Do sběrného dvoru budeme přijímat:
 nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy, herbicidy
aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách, dále pak znečištěné
obaly a textilie, olejové filtry apod.;
 velkoobjemový odpad starý nábytek rozbitý na kusy, koberce,
linolea, matrace, šatstvo, obuv, WC mísy, umyvadla, dřevěné, kovové
a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností;
 tříděné odpady – papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kov;
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vysloužilé elektrické spotřebiče v nedemontovaném stavu:
chladničky, ledničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory,
počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony,
elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie,
zářivky atd.;
Biologický odpad jako tráva, listí, drobné větve krácené max. do 1m;
pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a
osobních automobilů.

Do sběrného dvoru bude možno odevzdat odpad v normálním
množství. Mimořádné množství odpadu (vyklízení koupené
nemovitosti, rekonstrukce či oprava nemovitosti atd.) je třeba řešit
individuálně! Na sběrný dvůr je povoleno vozit odpad již roztřízen
na jednotlivé komodity tak, aby bylo urychleno jeho převzetí.
Do sběrného dvoru nebude možno odevzdat zbytky demontovaných
automobilů a motocyklů (sedačky, plasty, čalounění apod.), zahradní
bazény a veškerý stavební odpad.

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY A KONTEJNER
NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro domácí
kompostování biologického odpadu, si ho mohou vyzvednout
(po předchozí domluvě v kanceláři TS nebo telefonicky na čísle
556 785 153) v otevírací době na sběrném dvoře ve Vlčnově.
Ve sběrném dvoře ve Vlčnově, v areálu fotbalového stadionu
ve Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě je také umístěn
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER NA BIOODPAD.
Zde lze odkládat veškerý odpad ze zahrad
(tráva, listí, ovoce, větve zkrácené na délku maximálně 1 metr).

Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce
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ODPADY ZA ROK 2018
Kolik odpadů jsme
vyprodukovali v roce 2018?
V roce 2018 jsme na Starojicku vyprodukovali
celkem 1128,95 tun odpadů. Průměrně je to cca 390 kg na každého z nás.
A jaké druhy odpadů produkujeme?
Odpadní barvy a laky 3,8 t, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 0,2 t,
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 6,68 t, Jiné motorové, převodové a
mazací oleje 0,16 t, Směsný komunální odpad 483,88 t, Objemný odpad 77,95 t,
Pneumatiky 1,03 t, Plasty 46,35 t, Kompozitní obaly 12,46 t, Papír a lepenka 56,1
t, Sklo 42,52 t, Oděvy 5,31 t, Kovy 14,72 t, Biolog. rozložitelný odpad 377, 8 t.
V loňském roce jsme vytřídili celkem 134,94 tun odpadů jako jsou plasty, papír,
sklo, nápojový kartón, oděvy a kov a 14,08 tun elektro odpadů, které neskončí na
skládce, ale jsou dále využívány. Nejenom, že za tento druh odpadů neplatíme
poplatek za uložení na skládce, ale společnost EKO KOM resp. Elektrowin
vyplácí za sběr odměnu. V roce 2018 jsme získali odměnu ve výši 395 608 Kč.
Další odpad, který nezatěžuje pokladnu obce, je biologicky rozložitelný odpad.
Do kontejneru ve sběrném dvoře, na fotbalovém hřišti na Starém Jičíně a ve
Starojické Lhotě a v neposlední řadě přímo na kompostárně v Blahutovicích a
Palačově bylo uloženo celkem 377,8 tun odpadů rostlinného původu.
Čím více toho vytřídíme, tím méně nás odpady budou stát.

Prosíme občany a spolky, aby jakékoliv
VÁŽNÍ LÍSTKY OD TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, kov)
ODEVZDÁVALI NA OBECNÍ ÚŘAD.
Každé kilo odevzdaného, dále využitelného odpadu,
znamená příjem do rozpočtu odpadového hospodářství obce.
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Jarní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne
v Základní škole Starý Jičín v termínu 01.04. – 12.04.2019.
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 12.04.2019 odevzdají do základní školy.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPOLKŮ
Informace k veřejné finanční podpoře spolků v obci na rok 2019.
Vážení zástupci organizací, spolků a sdružení,
Rada obce Starý Jičín na svém 5. zasedání dne 6.2.2019 schválila Program
na podporu aktivit v obci Starý Jičín. V souladu s tímto programem je
možné žádat o veřejnou finanční podporu na rok 2019. Žádosti lze podávat
na Obec Starý Jičín do 31.3.2019 elektronicky na adresu podatelna@staryjicin.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 poskytnuta VFP. Rada obce
(případně zastupitelstvo) rozhodne o dotaci do 30.4.2019 v souladu se
schváleným rozpočtem obce na rok 2019.
Zásady k poskytnutí dotace a aktuální tiskopisy jsou zveřejněny na
webových stránkách obce www.stary-jicin.cz v sekci „Dotace od obce“.
Radka Dubcová, Hospodářsko-správní odbor
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KOTLÍKOVÁ DOTACE V NAŠÍ OBCI
Vážení občané, je zde další výzva na výměnu stávajících starých kotlů na pevná
paliva za modernější s vyšší účinností spalování a tím menší zátěž zplodinami
okolí. Je to pokračování dotací na zlepšení efektivity a kvality spalování a jde o
tzv. třetí a poslední výzvu. O co vlastně jde a co můžeme získat?
Žadatelem jsou fyzické osoby nepodnikající, vlastnící rodinný dům na území
MSK, kteří mají písemné souhlasy:
 spoluvlastníků většinového podílu RD
 spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k RD
 druhého z manželů (SJM)
 vlastníka pozemku
Předmětem podpory je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:
 kotel na biomasu, automatický nebo s ručním přikládáním
- jen kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28.
dubna 2015, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud
jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
 plynový kondenzační kotel
-jen plynové kondenzační kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č.
813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o
ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných
ohřívačů
 tepelné čerpadlo
-jen tepelná čerpadla plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013,
kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Předmětem podpory jsou pouze zdroje tepla zapsané v seznamu vedeném SFŽP
pro 3.výzvu (https://svt.sfzp.cz/)
Nejsou podporovány:
nové zdroje tepla - kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu.
původní zdroje tepla - starý plynový kotel (vždy musí dojít k výměně starého
kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním), kamna a původní kotle
s automatickým přikládáním paliva.

Starojický zpravodaj č. 01/2019

20

Výměny stávajícího kotle, který byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009 podpořen
z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů
na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem.

Základní výše podpory:
plynový kondenzační kotel
75 % ze způsobilých výdajů,
kotel na biomasu (ruční)
80 % ze způsobilých výdajů,
kotel na biomasu (automatický)
80 % ze způsobilých výdajů,
tepelné čerpadlo
80 % ze způsobilých výdajů,
navýšení pro prioritní území (Starý Jičín) činí
navýšení o příspěvek kraje činí
spoluúčast obce činí

max. 95.000,- Kč
max. 100.000,- Kč
max. 120.000,- Kč
max. 120.000,- Kč
7500,- Kč
7500,- Kč
2000, -Kč

Vyhlášení kotlíkové dotace proběhne 10. dubna 2019.
Příjem žádostí startuje 13. května 2019 elektronicky s následným doložením
listinné podoby a příloh.
Ukončení příjmu žádostí je do 30. září 2020.
Ti, co již kotle vyměnili bez dotací, se mohou taky přihlásit, zpětně od 15.7.2015,
musí však tak jako všichni splnit následující výše uvedené podmínky. Platby na
dotace budou poskytovány ex-post.
Informace ke kotlíkovým dotacím:
http://www.opzp.cz/vyzvy/117-vyzva
Krajské kotlíkové kontakty:
Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz/
Kontaktní telefon – „kotlíková linka“:
595 622 355
E-mail: kotliky@msk.cz
Osobní konzultace
„kotlíková kancelář“: KÚ - A 106
PO/ST
8 – 17:00
ÚT/ČT
8 – 14:30
PÁ
8 – 13:00

Ing. Miroslav Klimpar, místostarosta
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PRÁVA A POVINOSTI MAJITEŮ PSŮ V OBCI STARÝ JIČÍN
V obci Starý Jičín je k této problematice vydána Obecně závazná vyhláška
č. 3/2009, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů a dále Obecně
závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatku ze psů.
Chov psů v obci Starý Jičín není vázán na žádný povolovací systém. Každý
si může pořídit a vlastnit psa libovolného plemene a v libovolném počtu,
avšak při dodržení zásad uvedených ve vyhláškách obce, dodržení platných
právních předpisů např. občanského zákoníku, zákona na ochranu zvířat
proti týrání, zákona o myslivosti, veterinárních a zdravotních předpisů.
Evidenci vede Obecní úřad Starý Jičín, evidenční známka pro každého
jednotlivého psa je vydávána obecní policií. Přihlásit psa je majitel povinen
do 3 měsíců stáří štěněte, popř. nabytí psa do své péče.
Majitel psa je povinen zajistit pravidelné očkování psa a označit jej vydanou
identifikační známkou. V případě ukončení chovu nebo úhynu je povinen
nahlásit změnu na OÚ. Označení psa mikročipem není v obci povinné.
Na veřejném prostranství musí být zabráněno tomu, aby pes působil
jakoukoliv škodu na majetku, nesmí obtěžovat jiné osoby nebo ostatní
zvířata a majitel i při venčení musí zajistit psa proti úniku.

POVINNOST UKLIDIT NEPRODLENNĚ
PO SVÉM PSOVI UKLÁDÁ VYHLÁŠKA !!!!!!!!!
Volně pobíhající psi budou odchyceni obecní policií, popř. odchytovou
službou a umístěni v záchytném kotci, v ostatním případě budou odvezeni
do útulku ve Slezských Pavlovicích.
Při poranění psem je majitel povinen neprodleně zajistit jeho veterinární
vyšetření.
Zakazuje se vlastníkům psů nechat je volně pobíhat v honitbě a v lesích, je
zde možnost jejich usmrcení mysliveckou stráží, včetně pokuty majiteli.
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Pokud dojde k útěku psa mimo bydliště nebo obec, je nutno nahlásit ztrátu
obecní policii na Starém Jičíně, trvá povinnost majitele provést vlastní
pátrání, popř. kontaktovat sousední obecní úřady, myslivecké spolky, útulky
pro psy, popř. provést další opatření k jeho nalezení.
Kontrolu plnění povinností chovatelů psů v terénu zajišťuje obecní policie,
pokud se přestupek nepodaří vyřešit na místě domluvou nebo pokutou, bude
postoupen do správního řízení příslušným orgánům.
Jan Slepák, strážník obecní policie

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

V České republice proběhnou volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
v pátek 24.5.2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25.5.2019
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místa konání voleb, v každé místní části, budou zveřejněna na úřední desce
obecního úřadu nebo na www.stary-jicin.cz v sekci Občan - Úřední deska
nebo Důležité odkazy a výsledky voleb.
V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan jiného
členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na našem území
a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku.
Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců. Narozdíl například od
parlamentních nebo prezidentských voleb nelze volit ze zahraničí, voličský
průkaz lze tak využít jen na území České republiky.
Radka Dubcová
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Přijímáme
nové pacienty!
Registrace u praktického lékaře
pro dospělé je možná od 15 let.

ordinace
prevence
injekce
V pátek ošetřujeme jen
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30 akutní stavy a pozvané
9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30 pacienty.
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
V tento den
13:00 - 15:00
nevydáváme žádná
7:30 - 8:30
7:00 - 7:30
potvrzení.

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
Dovolujeme si připomenout rodičům dětských pacientů, že k 30. listopadu 2018
byl ukončen provoz ordinace pro děti a dorost na Starém Jičíně. Zdravotní péče
je pro registrované pacienty nadále zajištěna MUDr. Hanou Kobsovou v Novém
Jičíně na Gregorově ulici 35 v tamních ordinačních hodinách.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14:00 - 16:30
07:30 - 10:00
07:30 - 10:00
07:30 - 10:00
07:30 - 10:00

MUDr. Hana Kobsová
Gregorova 35, Nový Jičín
tel. NJ: 556 701 224
mobil: 603 433 786
email: hana.kobsova@centrum.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY STARÝ JIČÍN

SOSsj
Sociální služby Starý Jičín - SOSsj
Rádi bychom krátce informovali o průběhu roku 2018. Začínáme již 3 rokem
provoz Pečovatelského domu a 2 rokem poskytování pečovatelské služby.
Pečovatelský dům:
Ke 31.12.2018 byly obsazeny všechny byty - 6 pečovatelských bytů a 9 bytů
zvláštního určení. Další žadatelé jsou vedeni v pořadníku.
Pečovatelská služba:
 Provoz: v pracovní dny 6.30 až 16.00 hodin.
 Sociální pracovník: přijímá a zpracovává žádosti.
 Pracovníci v sociálních službách/pečovatelky: poskytují přímou péči u
uživatelů/klientů pečovatelské služby v jejich domácnostech. Jsou dvě, třetí
pracovnice nám vypomáhá v případech nepřítomností pečovatelek –
dovolená, nemoc apod.
 K naší práci a pro uživatele/klienty jsme měli k dispozici jedno auto.
 Počet uživatelů/klientů, kterým byla v roce 2018 poskytnuta péče
pečovatelské služby činil 23.
 Nejvyužívanější
úkony/činnosti
pečovatelské
služby
jejich
uživateli/klienty:
- nákupy a pochůzky – běžné nákupy, vyzvednutí léků z lékárny, nákup
zdravotních potřeb a jiných potřeb pro domácnost;
- pomoc a podpora při přípravě jídla a pití a pomoc s jejich podáním;
- doprovázení/dovoz k lékařům, na úřady, na nákupy, do zařízení jiných
sociálních služeb;
- pomoc a podpora v prostorové orientaci/podpora v chůzi v prostorách
domácnosti;
- pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny.
Zřizovatel a poskytovatel pečovatelské služby je Obec Starý Jičín, žádat o její
poskytnutí mohou obyvatelé všech obcí Starého Jičína. Může být poskytnuta
osobám zdravotně a tělesně postiženým od 19 let a seniorům od 65 let.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách obce, v oddílu Sociální
služby nebo přímo v prostorách pečovatelské služby, které se nachází v
Pečovatelském domě STJ-Vlčnov 35.
Kontakt: mobil 739 393 017, e-mail: cerna@stary-jicin.cz

Vedoucí SOSsj a sociální pracovník: Bc. Jana Černá
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Tři králové z pochůzek přinesli novou rekordní částku

Tři králové prošli všemi částmi naší obce, aby navštívili vaše domovy a také
nabídli možnost dobrého skutku. Vrátili se s pokladničkami, ve kterých – k
našemu opětovnému překvapení – měli peněžní dary v historicky největší částce
– od začátku koledování v roce 2000. Překvapivé to bylo hlavně kvůli počasí. V
hlavním koledovacím období – 5. až 7. ledna bylo opravdu nepříznivo.
Koledníci byli mokří až na kost a k tomu vítr a zima. Ale byli stateční a odhodlaní,
smluvené úseky prošli. Každý rok je pro ně v Kině Květen připravena pohádka
jako poděkování za jejich obětavost a nasazení. Velké díky patří (kromě obětavým
koledníkům) také novým místním koordinátorkám, paní Andree Hasalové a
Heleně Sládečkové, které zodpovědně převzaly pomyslnou štafetu po paní
Andersové a postaraly se o bezproblémovou organizaci celé sbírky v naší obci.

Obec:
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Loučka

Vybraná
částka:
13.442,- Kč
17.601,- Kč
12.018,- Kč
15.508,- Kč
22.604,- Kč
11.357,- Kč
43.579,- Kč
26.444,- Kč

Celkem:
162.553,- Kč

Místní části obce
Dub a Heřmanice
spadají v rámci charity pod
Městys Hustopeče nad Bečvou:
Vybraná
Obec:
částka:
3.654,- Kč
Dub
4.423,- Kč
Heřmanice
Celkem:
8.077,- Kč
Markéta Brožová, koordinátor TKS
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HEŘMANICE – KULTURA A SPORT
Rozsvěcování vánočních stromů. V neděli 2. prosince, v 1. adventní
den, se od 17:00 hodin u kaple konalo slavnostní rozsvěcování vánočních
stromů při reprodukovaném doprovodu varhan a trumpet při skladbách
Bacha a Vivaldiho. V Heřmanicích máme po stranách kaple vánoční stromy
hned dva. Zahájili jsme tak advent a společně přivítali příchod
nejkrásnějších svátků v roce. Podával se punč s ovocem, a něco k
zakousnutí. Pro děti byl připraven dětský punč. V potemnělých Heřmanicích
se mnoho občanů místních, ale i přespolních dostavilo k přátelskému
setkání.
Mikuláš s doprovodem chodil po vsi ve středu 5. prosince od 17 hodin.
Postupně navštívil domácnosti s dětmi, které obdaroval.
Vánoční troubení u kapličky se konalo se v úterý 25. prosince od 17:00
hodin, při svařeném vínu, vánočním dětském punči, živém betlému před
kaplí a nově rekonstruovanému betlému v kapli. Akce, tentokrát „na blátě“,
se účastnila více než třetina obyvatel Heřmanic (53) a stejně tolik hostů (51)
ze St. Jičína, St. Lhoty, Šenova, Nového Jičína, Hustopeč n/B, Dolan a
dalších. Už opakovaně se akce konala za hudebního doprovodu Majkusova
kvarteta. Koledy zazpívaly dívky z pěveckého sboru Ondrášek - Elizabeth s
Cecílií Howardovými a Petra s Karolínou Majkusovými – všichni ze
Starojické Lhoty. Poprvé zpívalo koledy i domácí dívčí kvarteto – Gabriela
Balogová, Marie Máchová, Ludmila Kočnarová a Iveta Michalíková.
Zazněly taky koledy v podání na místě sestaveného tria pánů Hlouška
s Heřmanic se synem Vojtěchem a Vojtěchem Majkusem.
Veřejné schůze občanů Heřmanic a Členské schůze spolku
HEŘMAN, konající se 19. ledna, se zabývala zhodnocením činnosti
Osadního výboru (OsV) a Spolku HEŘMAN (SH) v minulém roce. Jejich
členové zorganizovali a uspořádali 25 akcí. Všem členům OsV a Výboru SH
a taky dalším pomáhajícím lidem předseda OsV za obětavou práci
poděkoval. Opět se nepodařilo postavit tým, který by důstojně reprezentoval
Heřmanice na fotbalovém turnaji „O pohár starosty“ na St. Jičíně. Bylo
dohodnuto, že od r. 2019 se organizování účasti na této akci ujme SH. Aby
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byl výčet úplný, je třeba zmínit „pouť ke sv. Anně“, konanou 27. 7., která
však nebyla akcí OsV ani SH.
Dále se schůze zabývala výsledky komunálních voleb a především
schválení plánu činnosti nového OsV, SH a rovněž nově vzniklého
Motoklubu. V plánu na rok 2019 je v plánu pořádání celkem 27 akcí.
Maškarní rej pro děti se konal 9. února. Děti v maskách nejen
z Heřmanic s rodiči i prarodiči se skvěle bavili. Scénky a soutěže, tentokrát
ve stylu afrického safari a taky starověkého Egypta (odhalování mumií)
bavily děti i dospělé. Náročné stylové dekorace i organizování a moderování
akce skvěle zvládla paní Gabriela Michalíková. Na zajištění akce i
organizováním se účinně podílela Dajana Dohnalová a přímo na akci i Jana
Szczurková.
Zveme na příští, dnes už tradičně v Heřmanicích pořádané akce:
- 2.3. Heřmanické koštování – slivovic, domácích likérů a moučníků.
- 9. 3. Zimní pétanquový turnaj o putovní pohár starosty.
- 23. 3. Čisté Heřmanice, úklid odpadků po celé vsi.
- 13. 4. Malování vajíček, výroba velikonočních ozdob a pletení tatarů.
- 20. 4. Velikonoční pétanquový turnaj s navazující diskotékou.
- 4.5. Uctění památky obětí násilí s lampiónovým průvodem
Ant. Dorazil – předseda OsV

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V PALAČOVĚ
S rozsvícením vánočního stromku na návsi v Palačově je jako každoročně
spojena sbírka na humanitární účely. Dělání radosti přitom k Vánocům,
stejně jako setkávání, bytostně patří. Tak jako každý rok jsme se i v loňském
roce sešli, abychom společně rozsvítili vánoční strom, zazpívali vánoční
písně a koledy, zahřáli se svařákém a voňavým čajem a ochutnali dobroty
palačovských děvčat a místní pekárny. U této příležitosti byla, tak jak se už
stalo tradicí, vyhlášena sbírka pro děti, které naši pomoc potřebují nejvíce.
Od místních občanů a spolku NOREX byl vybrán finanční obnos v hodnotě
12 000 Kč. Výtěžek sbírky jsme před vánoci předali dětem z mateřské a
základní speciální školy v Novém Jičíně. Jedná se o denní školské zařízení
poskytující výchovně vzdělávací péči dětem a žákům se středně těžkým a
těžkým mentálním postižením, s vícečetným postižením a s poruchou
autistického spektra ve věku od 3 do 20 let.
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„Poděkování patří všem lidem, kteří se do finanční sbírky zapojili a
v neposlední řadě také všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto
nezapomenutelného palačovského odpoledne. Vážíme si Vašeho zájmu,
smyslu pro solidaritu a ochoty pomoci těm, kteří to potřebují.“
Miloš Vahala

TURNAJ V PALAČOVĚ PŘILÁKAL
MNOHO ÚČASTNÍKŮ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
V jednom z posledních dnů, dnes již loňského roku, se v Palačově
uskutečnil už třetí ročník turnaje ve stolním tenise. V sobotu 29. prosince, v
sále Hostince u Horáků, změřilo své síly hned 23 mužů a desítka žen. Místní
i přespolní usilovně bojovali o každý bod téměř celý den. Mezi ženami svou
kategorii ovládla favoritka Magda Kohoutová. Na druhé pozici se umístila
Iva Bártová a stupně vítězů doplnila Jana Staníková. První příčku v kategorii
mužů obsadil Vlastimil Macháň, když ve finále porazil stříbrného Martina
Václavíka. Po bronzové medaili sáhnul Petr Segeťa. Všichni soutěžící mohli
v průběhu dne doplňovat síly díky výbornému guláši či punči. Na další
ročník nyní už tradičního turnaje se můžeme těšit zase za rok.
Filip Vahala

FARNOST STARÝ JIČÍN
VELIKONOCE
Velikonoční klapotání: na Zelený čtvrtek
tzv. odletí zvony do Říma. Proto je třeba
nahradit zvuk zvonů klapotáním, dokud zvony
opět nepřiletí zpět. Klapotá se v hodiny, kdy
bijí zvony. Zveme chlapce i děvčata (případně
též rodiče), kteří se ve Starém Jičíně a
Vlčnově chtějí připojit k této tradiční
symbolice, aby přišli na Zelený čtvrtek 18.4. v 18:50 ke kašně na náměstí
ve Starém Jičíně. Klapotky a řehtačky si vezměte s sebou.
Na možnost klapotání v ostatních vesnicích se zeptejte místních farníků.
Celonoční adorace u Božího hrobu: po obřadech Velkého pátku 19.4. do
vigilie Bílé soboty 20.4. bude mít každý možnost zklidnit své srdce a
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strávit v tichosti a rozjímání chvíle u Božího hrobu, v boční kapli kostela
sv. Václava. Zájemci se zapisují v sakristii.
Bohoslužby ve Velikonočním týdnu:
Květná neděle
14. 4. v 7:45 hodin
Zelený čtvrtek
18. 4. v 17:00 hodin
Velký pátek
19. 4. ve 14:00 h. - křížová cesta
v 15:00 h. - obřady Velkého pátku
Bílá sobota
20. 4. v 19:30 hodin
Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. v 7:45 hodin
Velikonoční pondělí 22. 4. v 7:45 hodin
Bohoslužby a další zajímavosti sledujte na webových stránkách farnosti:
www.farnostsj.cz
Za farnost Starý Jičín, Pavel Vahalík

FOTBAL

STARÝ

JIČÍN
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Ještě jedno ohlédnutí – 100 let Československa v naší škole
Rovněž naše škola se zapojila k oslavám 100. výročí založení Československa.
Ve středu 31. října 2018 si všichni žáci a učitelé místo klasických hodin užili
celodenní Projektový den k tomuto významnému výročí. Byl rozdělen na 3 části:
venkovní poznávání historických míst na Starém Jičíně, úkoly na stanovištích ve
škole a slavnostní zasazení lípy v areálu školy. Atmosféru celého dne vám nejlépe
přiblíží sami žáci:
Líbilo se mi, že jsme sadili strom a že jsme pod něj dali časovou schránku
s dopisy. Hodně se mi líbila procházka, kde jsem se toho hodně dozvěděl. Celkově
se mi ten den hodně líbil. (F. Mičulek, VII. A)
Ve školních třídách si děti mohly vyzkoušet obleky z doby Československa nebo
zaplatit penězi, kterými se platilo před 100 lety… Všem dětem se to líbilo.
Některé dokonce přišly v národních barvách nebo s vlaječkami na tvářích.
(M. Kočnarová, VII. B)
Celou akci zpestřil pěvecký sbor Cvrčci, kteří zazpívali československou hymnu
a píseň ve znakové řeči. Počasí se nám vydařilo a celá akce taktéž.
(R. Pešák, VII.B)
Tato středa byla velice zajímavá a výjimečná. Nejúžasnější bylo, že tento den se
vlastně nikdy jindy na škole neoslavoval, protože 100 let republiky ještě nikdy
nebylo. Počasí nám vyšlo velmi pěkné, přesto jsme se přesunuli do školy, kde
jsme plnili úkoly velmi těžké, například přiřazování letopočtů k anglicky
napsaným událostem. Ale našli jsme i lehčí - vybarvování vlajky. Nejlepší bylo
otiskování prstů na lípu. (E. Pavlíková, VIII. B).
Mgr. Martina Houšková
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Předškoláček 2019
Základní škola Starý Jičín nabízí pro
budoucí prvňáčky možnost vyzkoušet si, jaké
to je být ve škole ještě před zápisem do první
třídy. Učitelky budoucích prvních tříd
připravily dvě nahlédnutí do školní budovy.
Hrajeme si na školu (7. 3. 2019 v 16 h)
Poprvé si děti mohou hrát na školu v budoucí první třídě, kde se setkají se svou
paní učitelkou. Děti budou rozděleny do dvou skupinek. Společně s rodiči se usadí
do třídy a s budoucími učitelkami 1. tříd si budou „hrát na školu“. Čekají je dva
20 minutové bloky, kde budou kreslit, zpívat, počítat, stříhat a lepit, zkrátka se na
chvilku stanou školáky. Děti budou potřebovat přezůvky, pastelky, nůžky,
lepidlo.
Hrajeme si v družině (14. 3. 2019 v 16 h)
Druhé setkání je připraveno ve školní družině, kde se předškoláčkům budou
věnovat vychovatelky školní družiny. Budou mít také připraveny dva
dvacetiminutové programy, u kterých se děti vystřídají. Rodiče mohou využít
času, kdy si děti hrají v družině, a ptát se. Paní učitelky budou ve svých třídách
připraveny zodpovědět jejich dotazy. Rodiče mohou s učitelkami individuálně
konzultovat své otázky o zápise, odkladu a nástupu do 1. třídy.
Pro hladké organizační zajištění této akce uvítáme, když nám do mailu nebo
SMS zprávy napíšete jméno svého dítěte, se kterým na Předškoláčka přijdete.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání.

dutkova@zsstjicin.cz, 776 705 352
Datum

07.03.2019
14.03.2019
04.04.2019
11.04.2019

Čas

Téma

16 hodin
16 hodin
14,30 - 17,00 h
13,30 - 16,30 h

Předškoláček: Hrajeme si na školu
Předškoláček: Hrajeme si v družině aneb Zápis nanečisto
Den otevřených dveří
Zápis do 1. tříd

Mgr. Eva Dutková
Úspěch v matematické olympiádě
V lednu proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo matematické olympiády 5.
ročníku. Naši školu reprezentoval Adam Ježák z 5. A. Díky svému
logickému myšlení a chytré hlavičce vybojoval nádherné 3. místo
v konkurenci různých škol novojičínského okresu. Gratulujeme.
Mgr. Irena Kučavíková
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Přírodovědná soutěž Jaloveček
22. a 30. listopadu 4 týmy z naší školy přijely na zámek Vsetín, aby se
zúčastnily přírodovědné soutěže Jaloveček. Tématem letošního ročníku byl
„Les“. Na týmy byl opět připraven vědomostní test, praktické poznávání
rostlin a živočichů včetně pobytových znamení zvířat a jejich poznávání
podle hlasu. Ke vstupu museli také soutěžící předložit obrázek s tématikou
lesa.
A jak se nám letos dařilo? V kategorii žáků 1. stupně, v konkurenci 18 týmů
se na pěkném 9. místě umístil tým mladších žáků ve složení: Jiří Janýška,
Martin Škařupa, Amálie Cigánková, Anna Dubcová a Martin Dubec. Druhý
tým tvořila děvčata z 5. ročníku, která získala krásné 5. místo. Byly
to: Kateřina Kalíšková, Veronika Rosová, Bára Hasalová, Adéla Kičinková
a Kristýna Indráková.
Ve druhé kategorii soutěžilo 19 týmů tvořených žáky 2. stupně. Náš mladší
tým, který byl složen z děvčat 6. ročníku vybojoval cenné 4. místo.
Zasloužila se o něj Magdaléna Janýšková, Anna Ocásková, Markéta
Cigánková, Karolína Šnirchová a Eliška Mikulíková. K našemu velkému
překvapení a radosti, náš druhý hvězdný tým s velkým bodovým náskokem
v soutěži zvítězil!
1. místo získali: Nela Nasswetterová, Ellen Pavlíková, Julie Hrdličková,
Štěpán Cigánek a Lukáš Ondryhal.
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Toto je název soutěže, které se každoročně účastní žáci devátého ročníku.
Tři výherci školního kola postupují do kola regionálního, které se letos
konalo 12. prosince na SPŠ v Hranicích. Naši školu zde reprezentovali: Nela
Nasswetterová, Jakub Sládeček a Hana Mojžíšková.
V konkurenci 72 soutěžících se Nela Nasswetterová umístila na 5. místě a
postoupila tak mezi 10 nejlepších chemiků našeho regionu, na které 25.
ledna čekal praktický laboratorní úkol. V tomto kole si Nela vedla ještě lépe,
obsadila 4. místo a po součtu bodů z obou kol to bylo také konečné 4. místo.
Nestačilo to sice na postup do kola národního, kde postupovali jen 3 žáci,
ale i tak máme velkou radost z krásného umístění a z nových zkušeností.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy!
Mgr. Marcela Cigánková
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Zeměpisná konference a soutěžení na zámku ve Vsetíně
V pátek 8. února jsme se zúčastnili zeměpisné konference Valašský
cestovatel, jejíž součástí byla také týmová soutěž pro všechny nadšence
tohoto oboru. Celkem osm žáků ze 7. – 9. tříd vytvořilo dvě družstva a
vydalo se směr Vsetín, kde se na tamním zámku akce konala. Během celého
dopoledne se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací, ať už z naší
domoviny nebo z některých evropských reálií. A jak dopadla samotná
soutěž, jejíž téma bylo Naše vlast?
Družstvo ve složení Zuzana Hrňová (8.A), Kristýna Buchalová (8.B),
Veronika Hasalová (9. ročník) a Dominik Horák (8.B) mělo stejný počet
bodů jako žáci ze střední školy z Opavy. V dodatečném rozstřelu prohrálo o
jeden bod, ale i tak obsadilo pěkné 3. místo. Ještě lépe se vedlo týmu Nela
Nasswetterová (9. ročník), Jakub Sládeček (9. ročník), Štěpán Cigánek
(7.B) a Martin Króliczek (7.B). Ze všech 14 družstev získali největší počet
bodů a celou soutěž vyhráli. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy
a příští rok se do Vsetína opět rádi vrátíme na tuto příjemnou geografickou
událost.
Mgr. Kateřina Horutová a Mgr. Libor Petráš
Školní sportování
Během posledních tří měsíců bylo pro žáky naší školy zorganizováno
několik sportovních akcí. Přes 60 dětí ze 6. až 7. tříd se zúčastnilo školního
florbalového turnaje. Páťáci poměřili své síly ve vybíjené. Konec roku pak
vyvrcholil Vánoční laťkou, největší sportovní akcí, která je u nás ve škole
organizována. Jsme rádi, že se v tělocvičně se sešli všichni. Jednak
závodníci, kteří předvedli své skokanské umění (za jejich odvahu jim jistě
patří velké uznání) nebo diváci, kteří přišli povzbudit své favority. A teď už
ke konečným výsledkům. V mladší kategorii 6. a 7. tříd zvítězila mezi
dívkami Tereza Kemlová, která skočila 130 cm. Na 2. místě se umístila
Štěpánka Dubcová a na 3. místě byla Šárka Škarková. Mezi chlapci
zvítězil stejným výkonem 130 cm Lukáš Hub.
Druhý se umístil Tomáš Petřkovský a třetí skončil Robin Škoda. U
starších dívek byla nejlepší Blažena Orlitová, která vyhrála výkonem 140
cm. Na 2. místě se umístila Julie Hrdličková a 3. místo obsadila Eliška
Burianová. Z nejstarších kluků byl nejlepší David Hub se 154 cm, na 2.
místě skončil Tomáš Sirota a 3. místo obsadil Jakub Jurčák. Kromě
závodníků se do soutěže zapojili i diváci, kteří se zúčastnili výherní tomboly
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a samozřejmě všem závodníkům fandili, co jim síly stačily.
Vyjeli jsme také „do světa“. Holky a kluci z 5. tříd rozehráli své zápasy
v miniházené v rámci novojičínské ligy. V obou turnajích obsadili shodně 3.
místo a na jaře budou pokračovat. Kluci ze 7. a 8. tříd se zúčastnili
okrskového kola ve florbale, kde obsadili po pěkném výkonu 2. místo.
Hlavní soutěže nás pak čekají na jaře, proto už se připravujeme na turnaje
ve vybíjené, na atletické soutěže či se můžeme těšit na Olympijský víceboj.
Doufám, že se budeme moci pochválit pěknými výsledky.
Mgr. Kateřina Horutová

Od prvních zářijových dní školního roku
2018/2019 všichni zpěváci, malí i velcí,
pilně nacvičovali. Připravovali jsme se,
co bylo vy našich silách, a pak
následovala mnohá vystoupení. Jmenuji některé: koncert k poctě Petra
Ebena v Želeči u Prostějova, vystoupení ke 120. výročí vysvěcení kostela ve
Starojické Lhotě, zpívání při výročí republiky, zpívání při Rozsvícení
vánočního stromu na Starém Jičíně a ve Vidči, adventní zpívání
v Pečovatelském domě na Starém Jičíně, Novoroční koncert (společný
koncert s cimbálovou muzikou Pramínky z Kopřivnice) a další.
Zpíváme si pořád a dalších plánů máme víc než dost. Připravujeme se
na soutěž školních pěveckých sborů, která se bude konat v měsíci dubnu
v Orlové. Na konci května bychom rádi jeli na zájezd do Prahy, kde budeme
vystupovat s Loupežnickou pohádkou v mateřské škole. Další „zpívací“ čas
věnujeme a budeme věnovat přípravě k natočení CD. Pokud se nám podaří
uskutečnit a zhmotnit tento plán, splníme si cíl, zachovat si náš hlas, „hlas“
sboru, především pak hlas mnohých malých i větších zpěváčků, který
nezůstává neměnný. Navíc natočení CD není jen příležitost pro zpěváky.
Výtvarně nadané děti písně doprovodí svými ilustracemi, jiné děti přednesou
do nahrávky vlastní vymyšlené pohádky. Je to velký a nesmělý plán. Ale
těšíme se na to!
Zpíváme, nacvičujeme, malujeme a tvoříme. Taky hledáme další
možnosti k financování našeho projektu. Pokud byste nás chtěli finančně
podpořit, kontaktujte nás prosím (zaneta.bezdekova@centrum.cz nebo na
tel.604 133 464), budeme velmi rádi. A pokud si nás přijdete někdy třeba
jen poslechnout, i tím uděláte nám velkou radost!
Veškeré informace o nás najdete na: www.cvrcci-straryjicin.cz
Žaneta Bezděková
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOLY
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že zápisy dětí do
Mateřských škol pro školní rok 2019/2020 proběhnou 7. května 2019.
MŠ Starý Jičín
MŠ Starojická Lhota
MŠ Petřkovice

10.00 - 16.00 hodin.
14.00 - 16.00 hodin.
14.00 - 16.00 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Novelou školského zákona č.561/2004 Sb. § 34 a, § 34 b je zavedeno povinné
předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. 8. 2019 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 zřízená 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 má 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 jsou stanoveny ve školním řádu.
Školní rok začíná 1. září 2019. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu školního
roku 2019/2020, dostavte se také k zápisu.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
e-mail:msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mspetrskovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307
Jitka Tihelková, ředitelka školy
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TŘI KRÁLOVÉ - 4. 1. jsme si s dětmi zahráli na Tři krále a vydali se
v přestrojení na dalekou cestu do Pečovatelského domu, obchodu, pekárny
a na Obecní úřad. Za náš dárek zazpívání koledy My tři králové, jsme
vykouzlili lidem úsměv na tváři a vraceli se do školky s dobrým pocitem a
sladkou odměnou.
8. 1. jsme zhlédli maňáskové divadlo Koloběžka s pohádkou O rodině
Palečkovic – bacily.
HRAČKOVÝ DEN - 10. 1. si děti přinesly do školky svou oblíbenou
hračku. Děti hračku popisovaly, předváděly, co umí, a vzájemně si hračky
půjčovaly.
22. 1. proběhla v MŠ supervize – vzdělávací akce pro paní učitelky.
Děkujeme rodičům za vstřícnost a skvělou spolupráci.
25. 1. návštěva MŠ Petřkovice – zhlédnutí Andělské pohádky, kterou nám
zahrály děti z MŠ.

BÍLÝ DEN – 7. 2. si děti
užily
hrátky
s bílou
barvou. Čekalo na ně
plnění
úkolů
na
stanovištích a také sladká,
bílá odměna.

14. 2. nás čeká kouzelnické představení v MŠ.
21. 2. se bude konat Maškarní ples plný soutěží, tancování, veselých
písniček a dovádění.
Kolektiv MŠ Starý Jičín
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VESNICKÉ MUZEUM U POLZERŮ
zahájení sezony velikonoční výstavou
od 13. dubna - květen
výstava k osvobození republiky
letecké modely a bojová technika
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OBEC STARÝ JIČÍN

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

www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 785 150 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, 556 785 152, 605 491 416
podatelna, CzechPoint
Zuzana Segeťová Rosová
segetovarosova@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

Sociální služby Starý Jičín
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.hradstaryjicin.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:
Zuzana Segeťová Rosová, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: 2019, Číslo: 01/2019,
Náklad: 1200 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 16.05.2019 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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Děti z MŠ Starý Jičín se vydaly v přestrojení na dalekou cestu do
Pečovatelského domu, obchodu, pekárny a na obecní úřad. Čl. str. 37.

Zpívají si pořád a plánů mají víc než dost. O tom,
co všechno chystají a na co se připravují, si přečtěte na straně 35.
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Krásný úspěch čtyř mladých nadějných žáků v zeměpisné
konferenci a soutěžení na zámku ve Vsetíně. Článek na straně 34.

V Palačově se uskutečnil už třetí ročník turnaje ve stolním tenise.
Bojovali místní i přespolní. Více v článku na straně 28.
kkkkkjjjj

