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O nové radnici

Před rekonstrukcí……

…a po rekonstrukci…

Dne 6.7.2008 proběhl na nové radnici za nebývalého zájmu občanů den otevřených
dveří. Občané měli možnost se seznámit s novými prostorami obecního úřadu. V tento
den však nedošlo, tak jak to bývá u uvedení nové stavby do chodu, k slavnostnímu
přestřižení pásky. Toto si rada obce nechávala až na páté výročí posvěcení praporu obce,
tedy na 28. září 2008.
Myšlenkou vybudovat víceúčelové zařízení s radnicí, informačním centrem a
knihovnou v centru obce se zabývalo vedení obce už v době, kdy byl starostou obce p.
Antonín Hrňa, proto v roce 2002 obec odkoupila od JEDNOTY SD Nový Jičín objekt
bývalého nákupního střediska č.p. 133. V dalších letech se pak zpracovávala projektová
dokumentace, probíhala jednání s nájemci nebytových prostor o možnostech
rekonstrukce a dalším provozování služeb v tomto objektu, složitá jednání byla s vlastníky
sousedních nemovitostí. A hlavně bylo nutné sehnat finanční prostředky na zamýšlenou
rekonstrukci. To povedlo až v roce 2007, kdy obec za vydatné pomoci poslankyně Kateřiny
Konečné obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze státního rozpočtu dotaci ve výši
10.000.000 Kč.
K předání stanoviště stavební firmě došlo dne 19.7.2007, krátkodobě byl přerušen
prodej v prodejně masa i smíšeného zboží, v průběhu rekonstrukce se pak postupně
jednotlivé služby zprovozňovaly a od konce června už v nových prostorách funguje také
celý obecní úřad.

Domnívám se, že se podařilo vybudovat opravdu moderní víceúčelové zařízení, které
je v centru obce a bude sloužit všem občanům. Nejen obecní úřad ale také pošta,
prodejna masa, smíšeného zboží, informační centrum, knihovna.
V další etapě budou dokončeny v II. patře archivy pro snadné dohledávání starších
dokumentů, konferenční místnost, také dvě kanceláře k pronajmutí, v zadní části budovy
se dostaví garáže pro obecní vozidla a připraví se odstavná stání pro vozidla. Věřím, že čas
ukáže, že záměr byl nadčasový a ku prospěchu všech vrstev občanů. Touto cestou bych
chtěl poděkovat alespoň některým, kteří se podíleli na realizaci záměru: Janu a Vlastě
Hurtíkovým, kteří zpracovali projektovou dokumentaci, firmě Ptáček‐ pozemní stavby
s.r.o. z Kojetína I‐ Město, která byla dodavatelem stavby, jmenovitě pak těm, kteří se
stavbou dennodenně žili: ing. Rostislavu Sýkorovi, Michalu Peterkovi a mistrovi „Lacovi“,
za obec pak „radnímu“ ing. Rudolfu Hrnčířovi za stavební dozorování celé akce.Také
někteří naši občané se podíleli na dílčích úkolech přímo při realizaci stavby nebo vybavení
místností: Radek Vahalík, Roman Janovský a mnoho dalších..
V neposlední řadě musím poděkovat také všem občanům, kteří bydlí na náměstí tj
v okolí rekonstruované stavby. Realizace bouracích prací se neobešla bez doprovodných
jevů jako je hluk, prach a podobně, „sousedé“ nové radnice tyto ztížené podmínky snášeli
trpělivě a velkoryse.
Výsledkem několikaletého snažení vedení obce je změna objektů č.p. 132, 133
k nepoznání a s přispěním dalších rekonstruovaných domů v okolí se proměnil celkový ráz
našeho náměstí
…současnost

Historie…

….a současnost

Přeji Vám všem, aby se Vám v nové budově líbilo……
Svatoslav Vahalík
starosta obce
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Pozvánka
na slavnostní přestřižení pásky u nové Radnice

na Starém Jičíně,
které se koná u příležitosti 5. výročí posvěcení obecního praporu

v neděli 28. září 2008 v 9,30 hodin

na náměstí Starý Jičín – před budovou nové radnice.
Program:
 9,30 hodin – zahájení, přivítání
 9.35 hodin - slavnostní projev starosty obce
 9.45 – 11,30 – prohlídka budovy
 9.40 - 11.00 – koncert dechové hudby „Starojičané“
 14.00 - 15.00 – koncert hudební skupiny
 14.00 - 15.00 – prohlídka budovy
Občerstvení zajištěno – malé překvapení

Svatoslav Vahalík, starosta obce

Co bude se starou budovou?
Budova dnes už starého obecního úřadu musí projít komplexní rekonstrukcí. Záměrem obce je
vybudovat zde něco pro naše seniory tj. Dům s pečovatelskou službou nebo Dům seniorů nebo Dům
klidného stáří. Na názvu však ani tak nezáleží, v každém případě by objekt měl být po rekonstrukci
k dispozici našim starým spoluobčanům, kteří již nemohou bydlet sami, nedokážou se již o vše kolem
bydlení úplně postarat a přesto chtějí žít ve své obci.
Této záměr je ovšem také časově náročný. Nejprve musí nastoupit práce architektů a projektantů,
kteří pomohou vymyslet využití budovy do nejmenších detailů a navrhnout stavební řešení, které bude
vyhovovat všem zúčastněným stranám. Určitě nebude jednoduché starou budovu přizpůsobit novým
hygienickým a požárním předpisům, budova navazuje na historickou část staré školy, kostel a přitom je
v těsné blízkosti náměstí, proto i celkový
vzhled musí být citlivě zasazen do
stávajícího okolí. A co bude nejdůležitější
- sehnat dostatek finančních prostředků,
protože každá rekonstrukce starých
objektů je finančně velmi náročná.
V současné
době
si
nikdo
netroufne odhadnout, kdy se tento záměr
podaří dotáhnout do zdárného konce.
Určitě to nebude práce na rok nebo dva,tří
spíše více… Ale přesto věřím, že i tato
vize se nám společnými silami podaří
uskutečnit.
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Změny
v organizačním řádu obecního úřadu
V souvislosti s otevřením informačního centra v přízemí budovy radnice od od 01.07.2008
a také v návaznosti na odchod naší kolegyně Lucky Pavlíkové na mateřskou dovolenou došlo na
obecním úřadě k organizačním a personálním změnám:
Od 01.09.2008 Vás bude v novém informačním centru vítat Jitka Indráková (jako zástup za
mateřskou dovolenou Lucie Pavlíkové).
Informační centrum poskytuje informace
L o kulturních památkách a turistických cílech v obci a okolí
L o ubytovacích a stravovacích zařízeních
L o kulturních a sportovních akcích
L o turistických stezkách a cyklotrasách
Informační centrum obce dále zajišťuje
& vyvěšování plakátů
& zpracování Starojického zpravodaje
& zpracování kroniky obce
& aktualizace webových stránek obce
Jaké možnosti nabízí informační centrum občanům?
& Přístup na internet (prvních 30 minut zdarma)
& Zakoupení pohlednic, map, turistických známek, odznaků a jiných propagačních
materiálů
& Kopírování a odesílání faxů
Kontakt:

Tel: 556 785 159, e-mail: ic@stary-jicin.cz

Další změny:
Podatelna je plně v kompetenci Pavly Šustkové.
Agendu vydávání občanských průkazů vede Alena Hrušková.
Kompletní organizační řád obecního úřadu je zveřejněn na webových stránkách obce nebo také na
vývěsce obecního úřadu.
Od 01.07.2008 došlo také ke změně úředních hodin OÚ pro veřejnost:
Pondělí
07.30 – 11.45 12.15 – 16.30
Úterý
07.30 - 11.45 12.15 – 14.30
Středa
07.30 - 11.45 12.15 - 16.30
Čtvrtek
07.30 - 11.45 12.15– 14.30
Pátek
není úřední den
Provoz v Informačním centru je zajištěn takto:
Pondělí
07.30 – 11.45
Úterý
07.30 - 11.45
Středa
07.30 - 11.45
Čtvrtek
07.30 - 11.45
Pátek
07.30 – 11.45
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12.15 – 16.30
12.15 – 14.30
12.15 - 16.30
12.15 – 14.30
12.15 - 13.30

USNESENÍ z 10 . zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 25. 6. 2008
10/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 10. zasedání ZO dne 25.6.2008
10/2 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti
Rady obce za období od 14.5. 2008 do 16.6.2008
10/3 ZO bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 9.6.2008
II. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

10/4 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2007 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad, který obsahuje :

roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2007
roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2007
roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2007
roční hospodaření příspěvková org. – Zákl. škola Starý Jičín za rok 2007, včetně
fondů a vedlejší hospodářské činnosti
- roční hospodaření příspěvková org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2007, včetně
fondů
- finanční vypořádání za rok 2007
- výkaz o hospodaření za rok 2007 – audit
Závěrečný účet obce je přílohou k tomuto usnesení. Zastupitelstvo obce v souladu s § 17 zák.
č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlasí s celoročním
hospodařením obce - bez výhrad.
-

10/5 Zastupitelstvo obce schvaluje II.změnu rozpočtu Obce Starý Jičín na rok 2008 navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části s tím, že po změně bude rozpočet
- v příjmové části
36 000 000,-Kč
a ve výdajové části 36 000 000,-Kč.

Rozpočet obce je schodkový o 8- třídu financování s předpokladem k zapojení

7 343 979,-Kč

10/6 Zastupitelstvo obce schvaluje :

Uhrazení daňových nedoplatků v celkové výši 1.142.791.-Kč včetně penále za každý den prodlení
vyčíslené na základě rozhodnutí Finančního úřadu v Novém Jičíně č.j. 71520/08/374010/2614 ze dne
11.06.2008 o potvrzení výše daňových nedoplatků vztahujících se k zástavě na pozemku p.č. 609/4 v k.ú.
Starý Jičín.
Finanční úhrada se provádí z důvodu provedení výmazu omezení dispozičních práv a zástavního práva na
pozemku p.č. 609/4 v k.ú. Starý Jičín.

10/7 ZO schvaluje Smlouvu o půjčce s věřitelem Multip Moravia s.r.o. se sídlem ve Studénce na
částku 2.200.000.- Kč za účelem uhrazení nedoplatků daňového dlužníka včetně příslušenství a
nabíhajícího penále do doby zaplacení dluhu. K zajištění splacení půjčky s příslušenstvím je vystavena
blankosměnka, její nedílnou součástí je vyplňovací směnečné prohlášení.

10/8 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření
za rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2006 se závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly dle §10
odst.3. písm.a) zjištěny chyby a nedostatky. V rámci provedeného přezkoumání nebyla
zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce.

5

III. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE

ZO po projednání schvaluje tyto uvedené majetkoprávní záměry:

10/9 Směnu pozemků v k.ú. Palačov takto:
• Obec Starý Jičín převede na St. a Josefu Šustkovy pozemek p.č. 1180/7 o výměře 115 m2,
• Stanislav a Josefa Šustkovi převedou na Obec Starý Jičín část pozemku p.č. st. 104 označenou v
GP 185-130/2007 jako pozemek p.č. 1214 – ostatní plocha o výměře 7m2 a části z pozemků p.č. st.
104 a 110/2 označené v GP 190-63/2008 jako pozemek p.č. 110/10 - . ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 108 m2 , v opr. GP 193-107/2008 jako pozemky p.č. 1216 o výměře 57m2 a p.č. 110/11
o výměře 51 m2 (P 5/2008)
10/10 Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 293/2 v k.ú. Palačov MVDr. P. Vašutovi .
Jedná se o část pozemku navazujícího na stavbu „Pekárny Anežka“ , který bude dotčen
přístavbou ke stávajícímu objektu. Výměra bude určena geom. plánem
(P10/2008)
10/11 Prodej obecních pozemků p.č. 606/1 – tr. travní porost - o výměře 17985 m2 a
p.č. 606/13 – tr. travní porost o celkové výměře 385 m2 v k.ú. Starý Jičín kupujícímu
BIOSTANICE s.r.o., Vsetín, Jiráskova 1284, kupní cena dohodou 180.-Kč za m2
(celková cena 3.306.000.-Kč) + náklady řízení.
10/11a ZO schvaluje kupní smlouvu se zřízením předkupního práva. ( P 9/2008)
10/12 V souladu s ustanovením §85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění
pozdějších předpisů zástavní smlouvu na pozemek v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
p.č. 526/121, případně na další pozemky v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína určené k
výstavbě RD v lokalitě Vsetínek- 48 RD“, když předmětem zástavy bude prodávaný
pozemek, zástavcem budoucí prodávající (obec), zástavním dlužníkem budoucí kupující
a zástavním věřitelem příslušný finanční ústav poskytující úvěr budoucímu kupujícímu.
10/13 Kupní smlouvu na prodej pozemků v k.ú. Starý Jičín p.č. 609/4 - orná půda –
o výměře 22.292 m2 a p.č. 609/8 – orná půda o výměře 3.124 m2
společnosti MultipMoravia s.r.o., závod Nový Jičín za cenu stanovenou dohodou
180.-Kč za m2 + náklady řízení. (MPZ 4/2008) doplněnou o ustanovení předkupního
práva pro obec Starý Jičín.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
10/14

ZO schvaluje na základě ustanovení §10 písm.a) ustanovení §84 odst.2 písm.h)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Obecně závaznou vyhlášku Obce Starý Jičín č.1/2008 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí s účinností od 1.1.2009.
10/15 ZO zrušuje OZV obce Starý Jičín o stanovení koeficientu k výpočtu daně z nemovitosti
č.2/2001 k datu nabytí účinnosti OZV č.1/2008.
10/16 Zastupitelstvo obce Starý Jičín s o u h l a s í ve smyslu § 188a odst. 2 zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona
č. 191/2008 Sb. (dále jen stavební zákon) s umístěním staveb pro bydlení dle § 188a
odst. 1 písm. c) stavebního zákona pro následující pozemky, které mají společnou hranici
s pozemky v zastavěném území:
a) parc. č. 212/4 na k. ú. Vlčnov u Starého Jičína,
b) parc. č. 439/4 na k. ú. Starojická Lhota,
c) parc. č. 566/1 na k. ú. Vlčnov u Starého Jičína,část dle situač.plánku – bod1
d)
a to za těchto podmínek:
1. dodržet požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich dle vyhlášky č.
501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
2. u pozemku parc. č. 439/4 na k. ú. Starojická Lhota zohlednit studii obce vypracovanou
ing. Jeřábkem
3. u pozemku 212/4 na k. ú. Vlčnov u Starého Jičína zohlednit geometrický plán rozšíření
místní komunikace

6

4. budoucí investoři staveb pro bydlení si vybudují připojení na technickou infrastrukturu na
vlastní náklady
10/17 ZO pověřuje ing. Hrnčíře Rudolfa zastupováním v řízení o umisťování staveb na
výše uvedených parcelách ve smyslu §188a, odst. 2 stavebního zákona.
10/18 b e r e n a v ě d o m í ve smyslu § 188a odst. 1 stavebního zákona, že na výše
uvedených pozemcích lze stavby pro bydlení umísťovat tímto způsobem pouze do
doby vydání územního plánu.
10/19 Zastupitelstvo obce Starý Jičín neschvaluje podání žádosti v rámci projednávání
Návrhu územního plánu pro Obec Starý Jičín dle § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a
zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen stavební zákon) o zapracování žádostí do územního
plánu pro pozemky:
e) parc. č. 566/20 na k. ú. Vlčnov u Starého Jičína,
f) parc. č. 566/1 na k. ú. Vlčnov u Starého Jičína – vyjma části již zapracované – bod2 sit. plánku
g) parc. č. 530/2 a 530/5 na k. ú. Starojická Lhota,
h) parc. č. 197/2 na k. ú. Heřmanice
dle žádostí vlastníků (viz příloha)
Přílohy:

1. Žádosti p. Michala Martocha pro parc. č. 566/1 a 566/20 na k. ú. Vlčnov u Starého Jičína
2. Žádost Marka a Martiny Rábelovi pro parc. č. 530/2 a 530/5 na k. ú. Starojická Lhota
3. Žádost p. Antonína Dorazila p.č. 197/2 na k. ú. Heřmanice

Svatoslav Vahalík
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

Starý Jičín, 25.6.2008

Investice a velké opravy v obci
od roku 1954 do roku 2007
II. část
Rok
Finanční náklad
zahájení v Kč
ukončení

Název akce
Oprava střechy na budově ZŠ Starý Jičín 126
Oprava střechy na budově obecního úřadu 6
Oprava svodů,žlabů a střechy na KS Starý Jičín
Ústřední topení v MŠ Palačov
Rekonstrukce PO v Petřkovicích
Oprava ústředny místního rozhlasu na Jičině
Oprava ústředny místního rozhlasu v Petřkovicích
Přestavba bytu v KS na Starém Jičíně
Oprava kamenné zdi za KD Starý Jičín
Terénní úpravy prostranství u Motorestu
Provedení demolice č.p. 20 a 35 na Starém Jičíně
Inženýrské sítě k 22 RD Starý Jičín pod hradem
Rekonstrukce kina Starý Jičín 1
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1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988-1992
1984-1985

50 000,00 Kč
60 000,00 Kč
87 000,00 Kč
60 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
12 000,00 Kč
60 000,00 Kč
35 000,00 Kč
120 000,00 Kč
150 000,00 Kč
2 321 000,00 Kč
593 000,00 Kč

Výstavba zdravotního střediska Vlčnov č.p. 35
Kurty Vlčnov č.p.051 vč. Soc. zařízení
Rekonstrukce DS Vlčnov č.p. 105
Rozšíření požární zbrojnice Vlčnov č.p. 105
Rekonstrukce bytu školníka v ZŠ Starý Jičín 126
Opava KD Heřmanice ř.p. 47
Společenské zařízení "Větřák" Janovice č.p. 67
Výstavba vodovodu Palačov
Rekonstrukce Kadeřnictví č.p. 45 Starý Jičín
Výstavba čekárny u Arendy
Oprava kaménné zdi u MŠ Starý Jičín 75
rekonstrukce 18 b.j. Starý Jičín 127-129
Fotbalové hřiště Starý Jičín č.p. 113 - Šatny
Rekonstrukce schodiště ke kostelu Starý Jičín
Výstavba dvojgaráže ve dvoře obecního úřadu
Rekonstrukce Hradní veže včetně příslušenství
Tech.zh. zařízení na hradě + prostranství
AT stanice k hradu č.p. 052
Výstavba skupinového vodovodu "Porubská brána "
Výstavba posilovny v ZŠ Starý Jičín
Oprava pomníku v Palačově
Oprava kašny na náměstí
Kurty Vlčnov č.p.051 vč. Soc. zařízení
Elektroinstalace na obecním úřadě č.p. 6
Zateplení obecního úřadu Starý Jičín č.p. 6
KD Starý Jičín - oprava baru
KD Starý Jičín - přístavba kotelny
KD Starý Jičín - nádstavba kotelny
KD Starý Jičín - rekonstrukce vinárny a cukrárny
KD Starý Jičín - přístavba sálu a soc. zařízení
Rekonstrukce místnosti č.8 v KS Starý Jičín č.p. 1
Oprava střechy na 4 b.j. č.p. 131
Oprava střechy na ZŠ Starý jičín č.p. 126
Oprava koupaliště Starý Jičín
Úpravy ve zdravotním středisku Vlčnov 35
Povrchové úpravy místních komunikací na St.Jičině
Plynof. obcí Starojicka (St.J,Vlčnov,Žlabec,Jičina,St.Lh)
Plynofikace obce Janovice
Plynofikace MŠ Starý Jičín č.p. 75
Plynofikace obecního úřadu č.p. 6
Plynofikace 18 b.j. 127-129 Starý Jičín
Plynofikace ZŠ Starý Jičín 126
Plynofikace bytu školníka v ZŠ Starý Jičín 126

1985-1986
1986-1988
1989-1991
1992
1994
1992-1993
1990-1991
1989-1991
1990-1992
1990
1989-1990
1990
1991-1995
1993-1995
1993-1995
1990-1996
1997
1996
1991-1995
1995
1995
1995
1995-1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1998-1999
1997
1997
1997
1997
1997-1998
1997-1999
1994-1996
1996-1997
1995
1995
1995-1997
1997
1997

1 101 000,00 Kč
76 000,00 Kč
321 000,00 Kč
420 000,00 Kč
210 000,00 Kč
497 000,00 Kč
2 054 000,00 Kč
2 146 000,00 Kč
460 000,00 Kč
22 000,00 Kč
22 000,00 Kč
41 000,00 Kč
474 562,50 Kč
111 975,20 Kč
180 000,00 Kč
3 258 029,00 Kč
106 000,00 Kč
184 460,00 Kč
37 679 495,77 Kč
17 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 426,00 Kč
119 840,00 Kč
63 000,00 Kč
31 000,00 Kč
50 000,00 Kč
617 000,00 Kč
114 000,00 Kč
56 000,00 Kč
953 000,00 Kč
100 000,00 Kč
8 000,00 Kč
30 000,00 Kč
60 000,00 Kč
50 000,00 Kč
962 000,00 Kč
22 782 960,20 Kč
1 862 000,00 Kč
87 000,00 Kč
76 000,00 Kč
157 000,00 Kč
1 810 190,00 Kč
62 42,00 Kč

I. část byla uveřejněna ve zpravodaji 01/2008.
Pokračování v příštím čísle.
zpracovala: Petra Saganová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Úřad územního plánování
Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín
http://www.novy-jicin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o vystavení k veřejnému nahlédnutí a veřejném projednání upraveného Návrhu
územního plánu pro Obec Starý Jičín
( k.ú. Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov, Petřkovice u
Starého Jičína, Starojická Lhota, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína)

Městský úřad v Novém Jičíně, úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace pro obec Starý Jičín dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., (dále jen stavební zákon),
zahajuje v souladu s § 52 stavebního zákona řízení o upraveném návrhu územního plánu, který bude
v návaznosti na § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydán
formou opatření obecné povahy. Součástí územního plánu je posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví zpracované dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh územního plánu byl upraven na základě vyjádření orgánu ochrany přírody MěÚ Nový Jičín a
Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno (z pověření ministerstva dopravy). Úpravy jsou v grafické i textové části
vyznačeny červeně.
Návrh upraveného územního plánu pro Obec Starý Jičín včetně posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví (SEA) bude v návaznosti na § 20 odst. 2 stavebního zákona:
•

vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. 8. 2008 do 1. 10. 2008
tj. ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do dne konání veřejného projednání a to
- na Úřadu územního plánování Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín,
v kanceláři č. 038 (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
- na internetových stránkách Městského úřadu Nový Jičín www.novy-jicin.cz (Městský úřad, Úřední
deska,Veřejná vyhláška ze dne 13. 8. 2008: Upravený Návrh ÚP Starý Jičín + SEA.Upozornění:
Úpravy se zobrazí na prohlížeči PDF ve verzi 7 a vyšší
-na Obecním úřadě Starý Jičín, Starý Jičín 133 (tel: 556 752 581, fax: 556 752 551, e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz)
- na internetových stránkách Obecního úřadu Starý Jičín www.stary-jicin.cz pod položkou ÚZEMNÍ
PLÁN, aktualizace ze dne 1. srpna 2008

bude veřejně projednán dne 1. 10. 2008 v 18:00 hodin
v Kulturním domě, Starý Jičín č.p. 21
Upozorňujeme dotčené osoby, tj. v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona, vlastníky
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu změny územního plánu a
to nejpozději při veřejném projednání dne 1. 10. 2008.
Připomínky může v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit každý, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny a to nejpozději při veřejném projednání dne 1. 10. 2008
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Dotčené orgány uplatní v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona na závěr
veřejného projednání dne 1. 10. 2008. své stanovisko k připomínkám a námitkám.
Stanoviska, námitky a připomínky se v návaznosti na § 22 odst. 3 a v souladu s § 52 odst. 3 stavebního
zákona uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Musí v nich být uvedeno odůvodnění, vymezeno dotčené území a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva.
Připomínky a námitky lze přede dnem konání veřejného projednání uplatnit písemně na adrese Městský úřad
Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řadu a památkové péče, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ing. Hana Macháčková
oprávněná úřední osoba

Zastavte se, zvedněte pohled a foťte !
Připravujeme fotografickou soutěž „O nejkrásnější zákoutí obce“.
Soutěž bude vyhlášena v některém z dalších zpravodajů, vítězné a také ostatní
zdařilé fotografie pak budou nějaký čas součástí výzdoby budovy nové radnice.
Zájemce o tom informujeme touto cestou předem, aby se mohli zásobit
materiálem z podzimní krajiny, která dokáže použít neskutečně pestrou paletu barev a vytvořit
pohledy, ze kterých se někdy až tají dech…
MŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období září až listopad 2008 dožijí významného životního jubilea
přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za obec Starý Jičín, starosta Svatoslav Vahalík.
ZÁŘÍ
Libuše Zejdová
Václav Biskup
Marie Pavlicová
Marie Segeťová
Josef Krumpholz

ŘÍJEN
Vlasta Holeňová
Antonie Horáková
František Kremel
Anna Banašáková
Jarmila Bártková

LISTOPAD
Cecilie Cahlíková
Emilie Urbanová
Ludmila Maxová
Jarmila Randýsková

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí na Obecní
úřad Starý Jičín (tel. 556 752 581)
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Narozené děti v období březen až srpen
Vojtěch Bezděk
Hana Dorazilová
Anna Dubcová
Martin Dubec
Radovan Gajdošík
Sára Horáková
Agáta Horutová
Kateřina Jurajdová
Kateřina Kalíšková

Eliška Kroliczková
Elena Krutílková
Daniel Plešek
Eliška Pobořilová
David Skříčka
Adam Válek
Denisa Zdražilová
Julie Pavlíková

Konec platnosti občanských průkazů
Blíží se konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, průkazy bez strojově
čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu, a to v následujících termínech:

vydané do
31.12.1994
31.12.1996

konec platnosti
byl 31.12.2005
byl 31.12.2006

31.12.1998
31.12.2003

nejpozději 31.12.2007
nejpozději 31.12.2008

Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je
vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“,
zůstávají nadále platné

Otevření knihovny
Oznámení pro stávající i nové návštěvníky knihovny Starý Jičín.
Dovolujeme si pozvat naše stálé i nové čtenáře a návštěvníky knihovny
vůbec, do nových prostor víceúčelové budovy na Starém Jičíně č.p. 133.
Do místnosti knihovny budou její návštěvníci vcházet zadním vchodem, tj.
zezadu budovy, vedle recepce Pizzerie.
Knihovna bude nyní otevřena dvakrát týdně:

Pondělí
Čtvrtek

16:00 – 19:00
16:00 – 19:00

Evidence výpůjček a obnova souborů bude vedena v novém systému KAS (automatizovaný
knihovnický systém), který byl pořízen z grantu Ministerstva kultury v rámci programu VISK 3.
Také jsme obohatili naši nabídku výpůjčních knih o tituly a CD spolu s výukovým programem
angličtiny na CD.

11

Nabídka využití obecních nebytových prostor
Starojická Lhota, Janovice
Obec Starý Jičín, jako vlastník budovy č.p. 93 ve Starojické Lhotě – Pohostinství Daša a taktéž
vlastník budovy č.p. 67 pohostinství Na větřáku v Janovicích, nabízí tyto objekty k pronajmutí za
účelem provozování pohostinských služeb v obcích.
Zájemci mohou zaslat podnikatelské záměry k využití prostor na tuto adresu:
Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 74231 Starý Jičín, podatelna@stary-jicin.cz

Informace o dokumentaci záměru
„Větrná elektrárna Heřmanice“
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
1.8.2008 dokumentaci zpracovanou k záměru „Větrná elektrárna Heřmanice“. Do dokumentace lze
nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v kanceláři č. B 513 a na ostatních příslušných dotčených správních úřadech.
Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu může
každý k danému záměru vyjádřit svá písemná vyjádření , a to přímo na adresu Krajského úřadu.
Tato informace je zveřejněna na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz (odkazy:
veřejná správa > úřední deska > E.I.A, SEA a IPPC > Seznam posuzovaných aktivit E.I.A podle
zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje) > kód záměru MSK 858.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

Klub důchodců Starojicka – plán činností na II.pol. r. 2008
27.8.08 03.09.08 17.9.08 1.10.08 16.10.08 listopad 3.12.08 -

otevíráme klubovnu po prázdninách
vycházka k oční studánce s posezením na Jičině – odchod 14.00 z klubovny
beseda ke knize „K pramenům života“ s autorkou Dr. Grobcovou Jaroslavu
beseda proběhne v kinosále
hodové posezení u živé hudby p. Pospěcha - klubovna hasičů Vlčnov
učíme se plést košíky – klubovna
přednáška Dr. Hromádky o Indii - kinosál
hrajeme si - bowling v Loučce
Mikulášské posezení - klubovna hasičů Vlčnov
ukončení a zhodnocení roku

Termíny budou upřesněny a v dostatečném předstihu budeme informovat. Přednášky
v kinosále jsou pro všechny věkové kategorie zájemců.
Mimo uvedené akce se scházíme v klubovně vždy ve středu v 14.00 hod., kde také
popřejeme a oslavíme 80, 85, 60 a 70 výroční našich členů.
Výbor vč. zástupců z častí obce od 13.00 vždy týden před větší akcí. Podle zájmu, návrhů a
možností výše uvedený plán akcí doplníme.
St.Jičín 18.8.08 - Segeťová
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Okénko lékaře - lékař informuje, radí
Milí pacienti, dnes několik vět o metabolickém syndromu.
O co se jedná? O soubor rizikových faktorů nemoci srdce a cév. K těm hlavním patří vysoký
krevní tlak, obesita, zvýšený cukr v krvi, zvýšená hladina krevních tuků. Lidé, kteří s těmito faktory
nic nedělají, často končí v ordinaci diabetologa s cukrovkou nebo na koronární jednotce se
srdečním infarktem či na iktové jednotce s mrtvicí.
Metabolický syndrom není nemoc, která vás přepadne z ničeho nic. Na jeho vzniku se pracuje
nevhodným životním stylem, například celé dny sedíte a málo jíte, pak večer sníte, na co přijdete,
do druhého patra se vezete výtahem, na stres si zapálíte cigaretu nebo slupnete sladký dort. K
tomu stačí trocha genetické výbavy a metabolický syndrom je tady. Co vašemu srdci nejvíce
ubližuje? Nedostatek pohybu a nadváha.
Aspekty metabolického syndromu:
1. Vysoký krevní tlak - o vysokém krevním tlaku mluví váš lékař tehdy,
naměří-li hodnotu vyšší než 130/85. Hypertenze je nejčastější srdečněcévní onemocnění v republice. Léčí se s ní až 1/3 populace. Tuto
chorobu je třeba léčit včas, jinak hrozí riziko infarktu myokardu, cévní
mozkové příhody či selhání ledvin. Mimo léčby prášky je důležité
dodržování pravidel zdravého životního stylu - nekouřit, cvičit, omezit
alkohol a příjem soli. Vhodné je jíst zeleninu a ovoce, snížit tlak na
130/80.
2. Obesita - obvod pasu muži nad 94 cm, ženy nad 82 cm. Obesita škodí-zvyšuje krevní tlak,
hladinu cukru a krevních tuků, je větší sklon k depresi, nádoru střeva či prsu, trpí klouby a
páteř, zhoršuje se dech. Jak zjistíte, zda se obesita týká i vás? Vypočítejte si Body Mass
Index /BMI/.Stačí, když vydělíte vaši hmotnost v kg výškou v metrech na druhou. Hodnoty
18,5-25 je normální hmotnost, do 30 nadváha, hodnoty 30-35 mírná obesita, do 40 střední
obesita, nad 40 vysoká život ohrožující obesita.
3. Krevní tuky - hladina triglyceridů do 1,7mmol/l, hladina cholesterolu do 5,2mmol/l. Příjem
tučných potravin /např. uzenin/ vede k ukládání tuků do zásob, ucpávání cév/vznik
aterosklerotických plátů /a mrtvice či infarkt na sebe nenechá již dlouho čekat.
4. Cukr v krvi nad 5,6mmol/l - vyšší riziko pro vznik cukrovky. Již při této hladině cukru je
dobré změnit životní styl - dát přednost zelenině, shodit přebytečná kila. Vhodná je jízda na
kole, procházky ve svižnějším tempu, pro ženy výborný aqua aerobic.
5. Kouření - nepatří mezi příznaky metabolického syndromu, ale výrazně přispívá ke vzniku
nemocí. Kuřáci mají 2x vyšší riziko vzniku cukrovky a 5x vyšší riziko srdečního infarktu,
dochází k ucpávání cév. Přestanete-li kouřit, již po jednom roce klesne riziko těchto chorob
výrazně - až o polovinu.
Jak se dále bránit metabolickému syndromu? Nezanedbávejte preventivní prohlídky, máte
na ně nárok jednou za dva roky.
Součástí je měření tlaku, v 18 letech a dále ve 40, 50 a 60 letech zjištění hladiny tuků a cukru.
Pokud máte v rodině cukrovku nebo někdo blízký zemřel v mladém věku na infarkt nebo mrtvici,
měl by lékař dělat prohlídky dříve a častěji.

MUDr. Iveta Havlíková
ordinace Starý Jičín
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Pozvánka
Sdružení zahrádkářů Starojicka ve spolupráci s Českým svazem včelařů a Obú Starý Jičín, za účasti
Mateřské školy Starý Jičín (MŠ Petřkovice)
si Vás dovolují pozvat na

Tradiční podzimní výstavu,
která se uskuteční ve dnech 1.11.-2.11.2008 v sále Kulturního domu Starý Jičín
(na náměstí)
V sobotu i neděli otevřeno od 9.00-18.00 hodin
Zahrádkáři i ostatní příznivci zahrádkářů mohou předat své výpěstky na výstavu v pátek
31.10.2008 v době od 14.00 do 17.00 hodin v KD Starý Jičín
Václav Jakůbek
předseda

Minisoutěž
U příležitosti výstavy zahrádkářů si dovoluji vyhlásit soutěž
„O nejzajímavější svítící dýni“
S podzimem
se
začnou
na zahrádkách objevovat plody
dýně – některé obrovské, jiné
neuvěřitelných
tvarů.
Tyto
výpěstky máme zájem oživit tak,
aby rozzářily podzimní náměstí.
Proto vyzývám všechny, které
zahrada obdařila bohatou úrodou
dýní, ať se pokusí z nich vyrobit
něco jako lampion a dovézt na
výstavu, pro pobavení návštěvníků
a to nejen těch nejmenších.
Zpracované lampiony mohou
odevzdat v pátek 31.10.2008
v době od 14.00do 17.00 hodin
přímo v KD Starý Jičín nebo
dopoledne v době od 8.00 do
12.00 v Informačním centru Starý
Jičín. Lampion bude označen jménem výrobce a adresou. Lampiony budou rozsvěcovány na
zahrádkářské výstavě a po ukončení výstavby pak budou zdobit naše náměstí, pokud budou „držet
tvar“.
Úplně nejzajímavější lampion bude oceněn a bude to překvapení starosty obce, protože výhra
se musí přizpůsobit věku výherce – malé dítě může dostat panenku, teenager obdrží snad CD a
dědeček třeba lahvinku něčeho z místní pálenice… Nechte se překvapit… Z toho vyplývá, že
soutěžit může opravdu úplně každý a možná bude zajímavá spolupráce více generací.
Popusťte uzdu své fantazii a nechte tvořit ruce, zkrátíte si tak někdy pošmourný podzimní
čas a uděláte něco pro potěšení ostatních.
Moc se těším na prohlídku roztomilých, veselých, ale i trochu strašidelných „dýňových“ tváří.
Svatoslav Vahalík
Starosta obce
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PŘEHLED POUTÍ A HODŮ VE FARNOSTECH STARÝ JIČÍN
10.8.
17.8.
17.8.
24.8.
25.8.
7.9.
8.9.
8.9.
28.9.
29.9.
5.10.
6.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
27.10.
9.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24:11.

14:30
9:00
14:30
10:30
9:00
9:00
8:30
9:45
7:45
9:00
9:00
9:00
10:30
9:00
10:00
7:45
9:00
9:00
10:30
9:00
9:00
10:30
9:00

Zahajovací liturgie u Oční studánky – Svinec
Petřkovice – kaple Nanebevzetí Panny Marie
Petřkovice – Lurdská jeskyně
Starojická Lhota – Hody
Starojická Lhota – druhá hodová mše svatá
Janovice – Hody – Dr. Huvar
Janovice – druhá hodová mše svatá
Kojetín – druhá hodová mše svatá
Starý Jičín – svatý Václav – Hody
Starý Jicín – druhá hodová mše svatá
Loučka – Hody – Dr. Huvar
Loučka – druhá hodová mše svatá
Hůrka – Hody – hasiči
nebo 16:00
Hůrka - druhá hodová mše svatá
Vlčnov – Hody – hasiči – gen. Vikář
Vlčnov – Hody
Bernartice n.O. – Hody
Vlčnov – druhá mše svatá
Petřkovice – Hody
Petřkovice – druhá hodová mše svatá
Jičina – Hody, mše svatá v kostele sv. Václava
kaple svatého Martina
Palačov – Hody (slavnost Krista Krále)
Palačov – druhá hodová mše svatá

Pozn: Stejně jako v případě spojeného termínu Janovic a Kojetína dne 7.9. 2008, kdy bude sloužit
otec Huvar v Janovicích, tak by bylo možné obdobně spojit Petřkovice a Jičinu dne 9.11. Vzhledem
k vzdálenému termínu a zimnímu období bude ale zřejmě nutné řídit se termíny výše uvedenými.
P. Petr Dokládal

Nechce se věřit
Jen díky pozornosti obsluhy sběrného KUKA vozu firmy Remondis, nedošlo ve čtvrtek
7.8.2008 k jeho znehodnocení. Při násypu jednoho z kontejneru před hřbitovem na Starém Jičíně
bylo slyšet silnou ránu. Byl ihned zastaven drtící šnek a z bubnu pracně vytaženy dva těžké kusy
betonu spojeny armaturou. Pokud by se tento materiál ve voze posunul,
zničil by celý vnitřní mechanizmus v hodnotě cca 5 miliónů korun.
Vzhledem k jeho hmotnosti se na odložení do kontejneru muselo
podílet více osob a právě to je na výše uvedeném jednání zarážející.
Pokud podobnou věc provede jeden člověk, může se jednat o zkratové
jednání nebo o jeho nižší IQ. Nechce se ale věřit, že něco podobného
může udělat tým několika osob.
Jen díky náhodě se věc šetří jako přestupek proti majetku, nikoliv
jako trestný čin poškození cizí věci s nemalou výši škody. V tomto
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případě by pro příslušné oddělení Policie ČR nebyl vzhledem k zajištěným důkazům příliš velký
problém vypátrat skutečného pachatele.
Chtěl bych proto požádat občany, aby si všímali podobných jednání, protože finanční následky
nese nakonec obec. K výše uvedenému rád přijmu jakékoliv poznatky na telefon 607 816 055.

Jízda na minibiku v provozu na pozemních komunikacích
Každé dvoukolové motorové vozidlo s konstrukční rychlostí přesahující 6 km/hod, tedy i vozidlo
označováno jako „ minibike „ provozované na pozemních komunikacích, musí mít schválenou
technickou způsobilost podle zákona č. 56/2001 Sb. Při vycházení z konstrukce vozidla / dvoukolé /
je nutno vozidlo tohoto typu zařadit do základního druhu motocykl, tedy kategorie L.
Technické parametry vozidla mohou obsahovat následující možné varianty druhu. Pokud nejvyšší
konstrukční rychlost není vyšší než 25 km / hod a objem válců nepřesahuje 50 cm 3, jedná se o
motokolo, pokud nejvyšší konstrukční rychlost není vyšší než 45 km/hod. a objem válců
nepřesahuje 50 cm3, jde o moped – mokik, a pokud nejvyšší konstrukční rychlost je vyšší než 45
km/hod. a objem válců přesahuje 50 cm3, jedná se o motocykl. Pro všechny druhy je povinné
schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích !!! Motorové vozidlo
které nemá schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích není
dovoleno na pozemních komunikacích provozovat.
Z naznačeného vyplývá, že řidič vozidla „minibike“, které je
provozováno na pozemních komunikacích bez schválené technické
způsobilosti se dopouští přestupku podle § 83, odst. L, písm. d/ zákona
č. 56/2001 Sb., kdy jako provozovatel silničního motorového vozidla
provozuje vozidlo, které je podle § 37 citovaného zákona technicky
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Okolnost, že osoba
řídí na pozemních komunikacích neschválené vozidlo bez řidičského
oprávnění, nebude již posuzována jako jízda bez řidičského oprávnění,
protože se nejedná o silniční vozidlo vyrobené za účelem provozu na
pozemních komunikacích. Toto stanovisko vydalo Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní
jako odpověď na množící se stížnosti občanů.
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Chataři a zahrádkáři v obci.
Mít chatu se zahradou – to je sen skoro každého. Někomu se splnil a obzvlášť těm, kteří
chalupaří v zahrádkářské kolonii „ Pod hradem „ na Starém Jičíně. Velmi dobrá dostupnost,
nádherné místo a krásný výhled na kus světa.
Za to se přece oplatí celoroční dřina na údržbě sadu, zvláště
když je úrodný rok. Již dlouhá léta k sobě neodmyslitelně patří
zdravé zápolení mezi jednotlivými vlastníky a nájemníky o co nejlepší
výpěstky, které se většinou změní v dobrou tekutinu. Stejně tak
vzhled pozemku a chaty musí být naprosto v pořádku, aby soused
neměl co vytknout. Tyto zásady dodržují hlavně „ skalní“ majitelé,
kteří se o zahrady starají dlouhé roky. Takoví už vědí, že k zahrádce
patří také kompostér, popřípadě jiný prostor na vlastním pozemku,
kde se ukládá nadbytečný zahradní produkt nebo tráva.
Ne všem jsou takové základní věci jasné, bohužel hlavně novým nájemníkům některých parcel
v této lokalitě, kteří pocházejí z Nového Jičína, popřípadě z jiných obcí. V domnění, že na obci se
může všechno, odkládají někteří z nich pod cestou staré pletivo, použitý nábytek, ořez větví,
posečenou trávu a další věci, které jsou povinni likvidovat jiným způsobem. V poslední době se tak
stalo nejméně ve čtyřech případech. Nezbývá, než takové „chataře“ upozornit na možnost pokuty
za založení skládky. Měli by také vědět, že nepsaný zákon v obci je provádět údržbu i v okolí svého
obydlí, byť je v majetku obce nebo jiného subjektu. Ale to už je o lidech.
Jan Slepák, Obecní policie Starý Jičín

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Vyhodnocení velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Druh odpadu

1.pololetí 2008

1. pololetí 2007

Velkoobjemový odpad

47,14 t

36,7 t

Pneumatiky

3,42 t

3,1 t

6,32 t + 90 ks televizorů

3,2 t

Nebezpečný odpad

Dne 14. června 2008 proběhl ve všech částech Starého Jičína svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad: barvy, ředidla, lednice, televizory
Za tento vývoz obec zaplatila celkem 160.979,50 Kč. Za vývoz, který se uskutečnil za stejné
období v roce 2007, obec uhradila částku 141.663,- Kč. Přestože se vývoz VO a NO provádí 2x
ročně, má stoupající tendenci nejen finančně ale hlavně v objemu odpadu.
Najdou se mezi námi ale i takoví občané, kteří se tohoto vývozu nemohou dočkat a sami se snaží
odpad likvidovat vývozem do lesů, luk a strání. Následná likvidace těchto černých skládek je pak
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prováděna pracovníky technických služeb a je nesporně časově i finančně náročnější než
organizovaný sběr velkoobjemového odpadu. Sami občané tak svých chováním přispívají
k odčerpávání nemalých finančních prostředků z rozpočtu obce, které pak chybí jinde…….

VELKOOBJEMOVÝ
A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Na podzim se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a to dne 4. října 2008.
1. Auto
obec
Heřmanice

stanoviště
u hospody
u školy

čas
8:00 - 8:20
8:20 - 8:40

Dub

křižovatka Polouvsí

8:45 - 9:15

Starojická Lhota

u tenisových kurtů
u obchodu
u požární nádrže

9:20 - 9:50
9:50 - 10:30
10:30 - 11:00

Palačov

na návsi
rozcestí u Tvrdých

11:05 - 11:35
11:35 - 12:05

Petřkovice

rozcestí u mostu
u hasičárny

12:15 - 12:45
12:45 - 13:15

Janovice

rozcestí nad kaplí

13:20 - 13:40

2. Auto
obec
Starý jičín

stanoviště
dolní Žlabec
u Zámečku
u Bílého domu

Čas
8:00 - 8:20
8:20 - 8:45
8:50 - 9:10

Starý Jičín

u OÚ

9:15 - 10:00

Vlčnov

u nové hasičárny
rozcestí ke kurtům

10:05 - 10:45
10:50 - 11:25

za zdravot. Středis.

11:30 - 12:00

Jičina

u hospody
u kříze do Janovic

12:10 - 12:50
12:50 - 13:15

Janovice

u Růžku

13:20 - 13:40

Starý Jičín

Oznámení občanům
Žádáme občany, jejichž stromy a keře zasahují na silnici, či chodník a
brání tak technickým službám v údržbě a projetí jejich vozů, aby tyto porosty
ořezali. Pokud tak neučiní, technické služby větve ořežou, ale majitelé stromků
si budou muset větve odklidit. Děkujeme za pochopení.
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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás oslovila se žádosti o poskytování informací ve věci veřejného osvětlení.
Není v naších silách objíždět po večerech všechny obce a zkoumat zda svítí každá lampa VO.
Nečekejte že, to za Vás někdo nahlásí na obecní úřad. Učiňte tak sami za sebe, je to i ve Vašem
zájmu. Raději ať jedno světlo nahlásí tři osoby než si pak stěžovat, že jsem večer, při
cestě domů zakopával o každý kámen.
Poruchu lze nahlásil telefonicky na číslo 556 785 153 nebo zašlete zprávu na Emailové adresy vahala@stary-jicin.cz nebo sochova@stary-jicin.cz.
Nezaručuji, že oprava veřejného osvětlení bude provedena na druhý den, ale budeme
vědět o poruše a budeme moci podniknout kroky k nápravě.
D. Sochová

Upozornění
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. budou na základě stavebního povolení
realizovat stavbu „Starý Jičín – rekonstrukce vodovodu a úprava tlakových poměrů“,
v rámci této stavby dojde k rekonstrukci vodovodního řadu v výměně některých vodovodních
přípojek.
V souvislosti s touto stavbou bude v období září – říjen 2008 ztížena doprava v trase
kostel-kulturní středisko č.p. 1 - náměstí (kašna) a v trase nová radnice - č.p. 19
(Janíkovi) a Hučnice.
Žádáme občany, aby přizpůsobili průjezd technickému stavu vozovky a v době stavby omezili
parkování v těchto místech tak, aby nebylo znemožněno pokračování ve stavebních pracích.

Farnost Starý Jičín
zve všechny, kdo mají chuť si zasportovat na

KDE a KDY:
PREZENTACE:
START:
STARTOVNÉ:
CÍL:
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:
MŠE SVATÁ:
OBĚD:
ODPOLEDNÍ PROGRAM:
KONTAKTY:

na Starém Jičíně v sobotu 27. Září 2008
8:30 – 9:30 u Oční studánky
od oční studánky 10:00 hodin - chlapci, muži
10:05 hodin – dívky, ženy
dívky a chlapci: 20,- Kč, ženy a muži: 40,- Kč
u kostela sv. Václava na Starém Jičína
od 12:15 hodin před kostelem sv. Václava na Starém Jičíně
v 13:00 hodin v kostele sv. Václava
Zajištěn od 14:15 hodina a pro běžce zdarma
od 16:00

e-mail: info@beh.kvalitne.cz
webové stránky: www.beh.kvalitne.cz
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Sportovní zprávy:
Dne 2.8.2008 proběhl na kurtech ve Starém Jičíně – Vlčnově 25. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev ,,O pohár starosty Starého Jičína“.
Letošního jubilejního 25. ročníku se zúčastnilo 16 družstev prakticky z celé Moravy. Při
dvanáctihodinovém sportovním zápolení na třech kurtech bylo odehráno 56 zápasů.
V soutěži útěchy bylo umístění následující:
1. Kelaři (Starý Jičín)
2. Starý Jičín – mladí
3. Homolci (Nový Jičín)
4. Příbor
V hlavní soutěži se umístili:
1. Já holt nevím (Odry)
2. Akce ,,Z“ (Brno)
3. Pinchechoto (Nový Jičín)
4. Sněženky a machři (Olomouc)
Organizátoři tohoto turnaje se už dnes těší na účast všech spokojených v dalším ročníku.

MUŽI I.B.tř. sk.D
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Doma
Venku
Doma
Venku

Neděle 10.8.
Neděle 17.8.
Neděle 24.8.
Neděle 31.8.
Neděle 7.9.
Neděle 14.9.
Neděle 21.9.
Sobota 27.9.
Neděle 5.10.
Neděle 12.10.
Neděle 19.10.
Neděle 26.11.
Sobota 1.11.

16:30 Starý Jičín-Velké Albrechtice
16:30 Odry-Starý Jičín
16:30 Starý Jičín-Polanka
16:30 Kateřinice-Starý Jičín
16:30 Starý Jičín-Bílovec
16:00 Kozlovice-Starý Jičín
16:00 Starý Jičín-Petřvald
16:00 Suchdol-Starý Jičín
15:30 Starý Jičín-Vlčovice
15:00 Starý Jičín-Tichá
15:00 Janovice-Starý Jičín
14:30 Starý Jičín-Metylovice
14:00 Fryčovice-Starý Jičín

DOROST OP 2008/2009
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Venku
Doma

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Středa
Neděle
Sobota

16.8.
23.8.
30.8.
7.9.
13.9.
21.9.
27.9.
1.10.
12.10.
18.10.

16:30
14:15
10:00
14:15
16:00
13:45
16:00
16:30
12:30
15:00
20

Starý Jičín-Suchdol
Studénka-Starý Jičín
Starý Jičín-Tichá
Mořkov-Starý Jičín
Starý Jičín-Trojanovice I
Sedlnice-Starý Jičín
Starý Jičín-Stachovice
Příbor-Starý Jičín
Vlčovice-Starý Jičín
Starý Jičín-Tísek

Venku
Doma
Doma

Sobota 25.10. 12:15 Bystré-Starý Jičín
Úterý 28.10. 14:00 Starý Jičín-Příbor
Sobota 1.11. 14:00 Starý Jičín-Jeseník

ŽÁCI OS sk.B 2008/2009
Venku
Doma
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Doma
Doma
Venku

Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Úterý

31.8. 14:30 Bravantice-Starý Jičín
7.9. 14:30 Starý Jičín-Bernartice
10.9. 16:30 Starý Jičín-Jistebník
14.9. 14:00 Jeseník-Starý Jičín
21.9. 14:00 Starý Jičín-Spálov
27.9. 10:00 Suchdol-Starý Jičín
5.10. 13:30 Starý Jičín-Hladké Životíce
12.10. 13:00 Starý Jičín-Hájek a synové B
26.10. 12:30 Starý Jičín-Bartošovice
28.10. 10:00 Pustějov-Starý Jičín

Oslavy 100 let výročí založení SDH
ve Starojické Lhotě
Je tomu právě jedno století, co se ve Starojické Lhotě místní občané rozhodli založit
dobrovolný spolek hasičů a tak zajistit svým spoluobčanům pomoc v případě nenadálých živelních
událostí. Dnes už není "Hasičina" jen o boji se živlem. Hasiči mají také na starosti reprezentaci
obce na hasičských soutěžích, starají se o hasičskou techniku a vybavení hasičárny, pořádají různé
společenské akce, plesy, hody, zábavy. A poslední takovou akcí, kterou hasiči ve Lhotě uspořádali
byly právě oslavy výročí 100 let založení sboru. A že je 100 tak krásný a velkolepý věk, tak se ve
stejném duchu nesly i tyto oslavy.
Každá větší akce je náročná na přípravu a
dokonalou synchronizaci všech pořadatelů. Můžete mít
všechno jisté a domluvené, ale pokud Vám nevyjde
počasí, tak je velká část akce odepsána. Náš zkušený tým
pořadatelů už ví, jak takové akce plánovat, vždy je vše
do detailů nalinkováno, pak už jen každý dostane rozkaz,
poprosit babičky, aby vzaly metly a rozehnaly mraky. Při
hasičských akcích nás již několik let provází nepříliš
příznivé počasí, a tak jsme si všichni přáli, aby se na
Lhotu usmálo štěstí. Není divu, že na poslední soutěži
žáků ve stánku pořadatelů zaznělo: "Příště dáme na
pozvánku motto: "Když je soutěž ve Lhotě, mraky sedí na plotě". A vida, zřejmě jsme prolomili
kletbu, počasí bylo po celou dobu oslav ukázkové a tak sluníčko vykouzlilo všem úsměv na tvář.
Ve čtvrtek 19.června se díky nefunkčnímu obecnímu rozhlasu muselo zrealizovat netradiční
vyhlášení programu oslav. I když vlastně tradiční, jako to bývalo zvykem o pár desítek let dříve.
Prostřednictvím známého lhotského malotraktoru, několikanásobného vítěze místní Traktoriády,
zkušeného bubeníka a vyvolávače s megafonem, jsme pozvání na oslavy na strategických místech
obce vybubnovali a vyhlásili. Mnozí občané byli touto netradiční metodou poněkud překvapeni, ale
o to víc se těšili na následující dny.
V pátek 20.června byly oslavy oficiálně zahájeny v kulturním domě slavnostní valnou
hromadou za účasti hostů a předání vyznamenání zasloužilým členům sboru. Se svou zdravicí přijel
i tajemník Sdružení dobrovolných hasičů pan Kotrc, zastupitel města Přerova pan Bakalík a
starosta obce Starý Jičín Svatoslav Vahalík, kteří spolu se zastupitelstvem obce Starý Jičín naše
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oslavy podpořili a rovněž popřáli hodně elánu a úspěchů do let příštích. Po oficiální části schůze
byla promítána prezentace, která zachytila důležité momenty SDH ve Starojické Lhotě od založení
až po současnost a také historické filmové materiály ze života obce, které zachytil před lety na
svou kameru pan Bubík.
V sobotu po obědě jsme připravili v rámci oslav opravdu netradiční soutěž pro hasičské
sbory z okrsku, která měla nečekaný ohlas. Závodníci totiž absolvolali své vystoupení na speciálním
hasičském tandemovém dvoukole, jehož výbava obsahovala všechny potřebné hasičské pomůcky
na úspěšné zdolání překážkové dráhy skrz park. Soutěžící museli například vyšplhat po laně a
zachránit kočičku na stromě, přeskakovat mezi pneumatikami nebo trefit "džberovkou" terč.
Spousta závodníků si ještě později dala repete, projevili pravý závodnický zápal a bojovalo se o
desetiny vteřiny. Předvedli se také veteráni, s původní restaurovanou technikou - naší chloubou starou koňskou stříkačkou. Útok byl úspěšně dokončen a senioři sklidili velký aplaus. V sobotním
odpoledním programu se prezentovalo i naše žákovské družstvo, které letos opravdu boduje a
kromě jiných velkých úspěchů vyhrálo i okrskovou ligu žáků. Tady předvedlo v exhibici parádní
výkon s vynikajícím časem. A protože Starojická Lhota je plná smyslu pro humor, předvedly naše
ženy - hasičky skutečně legrační scénku, nazvanou "Sestry v akci", která patřila k vrcholům celého
odpoledne. Mnozí hasiči se asi divili, jaký potenciál se skrývá v našich ženách.
Souběžně s programem v parku probíhala výstava historické i současné hasičské techniky s
promítáním filmů. Všude okolo bylo hodně pití a dobrot, takže i v tomto směru byli všichni
spokojeni. S večerem na pódium u zbrusu nového tanečního parketu nastoupila skupina Krystal,
která to opravdu parádně rozbalila. Všichni tančili a dokonce
se zábavy ujali i účastníci letošní scénky z Kácení máje,
zpěváci z L-Faktoru.
V neděli po slavnostní mši za živé i zemřelé hasiče
prošel obcí průvod s historickou koňskou stříkačkou. Na
hřbitově bratr Stanislav Kolenovský pronesl krátký proslov,
kde za nás vzdal hold našim předchůdcům a položili jsme
věnec k uctění jejich památky. Vše se odehrálo v důstojné
atmosféře za doprovodu dechovky Moravská Veselka a
nejedno oko nezůstalo suché, jak tyto chvíle byly dojemné.
Po obědě, který byl připraven hlavně zásluhou paní Svaťě Šrubařové, se program soustředil
do areálu výletiště u hospody. Za hojné účasti diváků zde vystoupila se svým programem
dechovka Moravská Veselka. Krásné písničky rozezpívaly a roztancovaly skoro všechny. Na řadu
pak přišli naši známí Lhotští mažoreťáci, kteří pokaždé udělají opravdu zábavnou show. Opět se
nám představili veteráni, kdy zachránili v zábavné scénce muže v hořícím WC. V hasičárně mezitím
stále probíhalo promítání filmů a výstava techniky, ke které se přidali i profesionálové z Nového
Jičína s moderní výbavou.
Večer jsme oslavy ukončili dražbou hasičského koláče, který samozřejmě zůstal díky našemu
starostovi SDH doma. Symbolicky jsme předali štafetu oslav našim kolegům z Hůrky a Palačova,
kde mají stejné výročí příští rok.
Oslavy 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Starojické Lhotě se zkrátka povedly,
nejen my jsme byli moc rádi, že se vše podařilo, jak bylo plánováno, ale hlavně se to líbilo
návštěvníkům. Bylo krásné počasí, bylo co jíst a pít, byla zábava, pestrý program, prostě vše, co k
takovým oslavám patří. A to je dobře. Chválu je třeba pět především na stranu hlavních
organizátorů. Chtěli bychom také moc poděkovat našim sponzorům za podporu a všem, kteří
připěli svým dílem k vydařenému průběhu oslav. Velký dík patří Obecnímu úřadu Starý Jičín, který
naše oslavy také velice podpořil. A na závěr všem hasičům ve Lhotě přejeme mnoho zdraví a elánu
do další stovky.
Sbor Dobrovolných hasičů Starojická Lhota
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Tělovýchovná jednota Starý Jičín, oddíl kopané
pořádá

HODOVOU ZÁBAVU

v sobotu 27.9.2008 ve 20:00
v sále Kulturního domu na náměstí na Starém Jičíně
K tanci a pohybu hraje hudba Dušana Pospěcha.
Všichni jste srdečně zváni.

ŽALUZIE – horizontální i vertikální
¾ SÍTĚ do oken a dveří
¾ MONTÁŽ - SERVIS
¾

Jaroslav KOČNAR
Starojická Lhota 76
tel: 731

580 207

Soukromí zemědělci ŠUSTKOVI ze Starojické Lhoty
Vám nabízí k prodeji:
BRAMBORY, PŠENICI, JEČMEN, MÁK,
KMÍN A PRASATA
Telefon: 737 40 20 63
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

www.stary-jicin.cz
 ústředna: 556 752 581 ..……podatelna@stary-jicin.cz
fax: 556 752 551
 HSO odbor: 556 785 155 …...….. stecova@stary-jicin.cz
sustkova@stary-jicin.cz
 účtárna:
556 785 151…...…saganova@stary-jicin.cz
ulrychova@stary-jicin.cz
 matrika:
556 785 152…….. hruskova@stary-jicin.cz
 technické služby: 556 785 153 .... vahala@stary-jicin.cz
sochova@stary-jicin.cz
 starosta Vahalík.: 556 785 154…starosta@stary-jicin.cz
602 765 290
 místostarosta Zdražil: 777 790 665
 informační centrum: 556 785 159……ic@stary-jicin.cz

provozní doba úřední hodiny
po

700 – 1700

730 – 1630

út

700 – 1500

730 – 1430

st

700 – 1700

730 – 1630

čt

700 – 1500

730 – 1430

pá

700 - 1330

neúřední den

polední přestávka:
11:45 – 12:15
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 556 752 583

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 …..podatelna@stary-jicin.cz
 Hasiči Starý Jičín - velitel Radim Sudolský
775 920 150.............radim.sudolsky@seznam.cz
 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
724 471 761 ............ hrad@stary-jicin.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: +420 556 752 571

 Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Vahala Miloslav: 776 562 867…. vahala@stary-jicin.cz

Od 24.5.2006 činí poplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji
(při opakované inzerci je sleva) včetně 19 % DPH:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

150,- Kč
/8 strany a menší

1

Blahopřání k významným jubileím a poděkování zveřejníme zdarma.
STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN

Vydavatel: Obec Starý Jičín v září 2008, Redakce a inzerce: OÚ Starý Jičín, tel.:+420 556 752 581,e-mail:
ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev.číslo: MK ČR E 12221, Náklad:1030 ks, Distribuce: zdarma
Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních částech obce, Zpracovala: Lucie Pavlíková,
Ročník:VIII., Číslo III., Tisk: Olga Michálková, Nový Jičín, Uzávěrka příštího čísla: 20.11.2008 do 12:00
hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor obce.

24

