Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník V. ● číslo 03/2005

lčnov – V podobě jediné ulice splývá tato
část obce se Starým Jičínem, k němuž byla
již v roce 1949 přičleněna. Leží v nadmořské
výšce 340 m.n.m. Rozloha katastru činí cca
443 ha a žije zde 486 obyvatel. Nachází se
zde 150 domů s číslem popisným a z tohoto
počtu je 128 domů trvale obydlených.
Obecní pečetidlo, pořízené v roce 1749,
neslo obraz korunovaného dvouocasového lva ve skoku, držícího v předních
tlapách hvězdu. Nachází se zde zdravotní středisko, turistická ubytovna, kaple,
památník padlým, dům č.p. 16 upoutává starou lidovou architekturou. Je zde
víceúčelové sportovní zařízení – tenisové kurty. Funguje zde SDH Starý Jičín –
Vlčnov, který je zařazen do kategorie JPO III.

zdravotní středisko

Pohlednici je možné zakoupit na obecním úřadě Starý Jičín.

ulice ve Vlčnově

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 22.06.2005
I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
rady obce za období od 27. 4. 2005

schvaluje

zprávu o činnosti

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání b e r e n a
z jednání finančního výboru ze dne 28. 2. a 9. 5. 2005 .

vědomí

zápis

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání b e r e
z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 6. 2005

vědomí

zápis

na

II. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
a) Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2004, který obsahuje
- Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2004
- Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2004
- Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2004
- Roční hospodaření příspěv. org. – Technické služby Starý Jičín za rok 2004,
- Roční hospodaření příspěv. org. – Základní škola Starý Jičín za rok 2004, včetně
fondů a vedlejší hospodářské činnosti
- Roční hospodaření příspěv. org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2004 vč.
fondů
- Finanční vypořádání za rok 2004
- Výkaz o hospodaření za rok 2004 – audit
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2004 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 definována rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření obce.
- zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím
orgánem a stanoví, že do 15 dnů po projednání této zprávy v zastupitelstvu obce
bude podána informace o plnění přijatých opatření a zaslána písemná zpráva
přezkoumávajícímu orgánu.
c) 1. změnu rozpočtu obce r. 2005 – navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části
s tím, že po změně bude činit rozpočet v příjmové části 27.900.000 Kč a ve
výdajové části 26.940.000 Kč, 8-třída financování 960.000 Kč
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III. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce projednání

schvaluje:

a) Směnu pozemků v k.ú. Dub u Nového Jičína takto:
Obec Starý Jičín převede na p. D. Vahalovou část pozemku p.č. 2 – zaměřenou
geometrickým plánem jako p.č. 2/2 o výměře 211 m2, p. D. Vahalová převede
na obec nemovitost p.č. 23 o výměře 67m2. Vyrovnání je stanoveno jako rozdíl
cen určených znaleckým posudkem ing. M. Matúše, tj. p. Vahalová uhradí obci
cenu 9.260.- Kč + náklady řízení. (maj. záměr č. P22/2004) Pozemek p.č. 2/2
bude zatížen věcným břemenem – pro uložení inženýrských sítí a stavbu chodníku.
b) Odkoupení pozemků od Pozemkového fondu ČR tj. v k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína pozemky p.č. 526/4 , 317/3, 317/4 , 318 a 572/15.
Ceny budou stanoveny znaleckým posudkem. (maj. P 9/2005)
c) Prodej části obecního pozemku p.č. 1178/1
v k.ú. Palačov
p. M.
Štramberskému
Výměra bude určena geometrickým plánem, cena stanovena
25.- Kč za m2 + náklady řízení ( maj. P10/2005) .
d) Prodej části obecního pozemku p.č. 68 v k.ú. Heřmanice u Polomi označenou
v geometrickém plánu jako díl „a“ o výměře 37 m2 D. Lukschanderlové za cenu
stanovenou dohodou 35.-Kč za m2 + náklady řízení. ( Maj. č.P11/2005)
e) Prodej obecního pozemku p.č. 127/5 o výměře 709m2 v k.ú. Petřkovice u
Starého Jičína p. Balcárkovi
za cenu stanovenou dohodou 25.- Kč za m2 +
náklady řízení. (maj. P 12/2005)
f) Prodej obecního pozemku p.č. 110/1 po výměře 1525 m2 v k.ú.Palačov p. D.
Sochovi za cenu stanovenou dohodou 70.-Kč za m2 + náklady řízení.(maj.
P13/2005)
g) Záměr prodeje areálu bývalé školy v Heřmanicích tj. budova č.p. 48 na
pozemku p.č. st.1 a pozemky p.č. 2,3 a 4, vše v k.ú. Heřmanice u Polomi. za
cenu 4,5 mil. Kč + náklady řízení.

IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
Realizaci níže uvedené investiční výstavby obce s investičním nákladem:
a) Víceúčelové hřiště s turistickou ubytovnou Starý Jičín – Janovice, Jičina
s celkovým investičním nákladem 5.709.000 Kč, dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj 3.996.000 Kč, spoluúčast obce 1.713.000 Kč
b) Náves obce Palačov s celkovým investičním nákladem 1.826.000 Kč, dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj 1.278.000 Kč, spoluúčast obce 548.000 Kč
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c) Nástavba, přístavba a rekonstrukce budovy MŠ Starý Jičín s celkovým
investičním nákladem 7.406.000 Kč, dotace z Ministerstva financí 6.750.000 Kč,
spoluúčast obce 656.000 Kč
d) Rekonstrukce sociálního zařízení, šaten a kabin TJ Starý Jičín s celkovým
investičním nákladem 3.015.000 Kč, dotace z Ministerstva financí 3.000.000 Kč,
spoluúčast obce 15.000 Kč
e) Rekonstrukce ZŠ Starý Jičín /výměna části oken/ s celkovým investičním
nákladem 3.500.000 Kč,dotace z Ministerstva financí 3.500.000 Kč, bez spoluúčasti
obce
f) Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy EU a INTERREG IIIA –
Posílení vodovodu Petřkovice s celkovým investičním nákladem 250.000 Kč, dotace
z Moravskoslezského kraje 175.000 Kč, spoluúčast obce 75.000 Kč
g) Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy EU a INTERREG IIIA –
Splašková kanalizace a ČOV obce Starý Jičín – Jičina s celkovým investičním
nákladem 420.000 Kč, dotace z Moravskoslezského kraje 294.000 Kč, spoluúčast
obce 126.000 Kč .
Zastupitelstvo obce po projednání b e r e

na

vědomí

Informaci, ze dne 1.3.2005 nabyl účinnosti zákon č. 96/2005 Sb., kterým se měnní
zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného
zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění
pozdějších předpisů, a který mění mimo jiné zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
nově stanoví v § 5 odst. 5 neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce, města,
územně členěného statutárního města, městského obvodu nebo městské části
s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, osoby oprávněné jednat
za organizační složku obce a strážníka obecní policie, neslučitelnost je dána vůči
zastupitelstvu, které příslušnou příspěvkovou organizaci, organizační složku nebo
obecní policii zřídilo, a k o n s t a t u j e , že z členů zastupitelstva obce
neslučitelnost nenastala.
Leoš Zdražil
místostarosta

Svatoslav Vahalík
starosta

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Další zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín se uskuteční
ve středu 21.září 2005
od 17:00 hodin pravděpodobně ve Vinárně na Starém Jičíně.
(místo bude upřesněno na pozvánce 7 dnů před jeho konáním)
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné !

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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zaplacena

komu

10.6.2005 STAREST s.r.o. Starý Jičín
14.6.2005 Technické služby NJ
14.6.2005 Česká pojišťovna a.s.
MULTIP STAV s.r.o.
N.Jičín
15.6.2005 STAREST s.r.o. Starý Jičín
14.6.2005

23.6.2005 Finanční úřad NJ
28.6.2005
11.7.2005
11.7.2005
11.7.2005
11.7.2005
12.7.2005
15.7.2005
15.7.2005
15.7.2005

Vodoprojekt, Hradil Ivo
ZŠ Starý Jičín
MŠ Starý Jičín
REMONDIS spol.s.r.o.
Kotas Jiří,Jičina 12
STAREST s.r.o. Starý Jičín
Toman Zdeněk, Perná
Uniprojekt, Ing.Glogar
STAREST s.r.o. Starý Jičín

21.7.2005 Finanční úřad NJ
21.7.2005
22.7.2005
29.7.2005
29.7.2005
1.8.2005
1.8.2005
11.8.2005
15.8.2005
19.8.2005
19.8.2005

STAREST s.r.o. Starý Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín
PLYNSTAV s.r.o. Nový
Jičín
MULTIP STAV s.r.o.
N.Jičín
MULTIP STAV s.r.o.
N.Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín
SOME Jindřichův Hradec
Lipka HQ s.r.o. Frenštát
p.R.

26.8.2005 Finanční úřad NJ

za
přístav a rekon.MŠ St. J.- stav.pr.dotace
TDO - občané za 05/2005
Souhrné pojištění obec.majetku na 1
rok
prodloužení vodovod.řádu Starojická
Lh.
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
poplatek za odebrané množství vody PB
PD na ČOV a kanalizacec Jičina - dotace
příspěvek na III/IV/2005 - obec
příspěvek na III/IV/2005 - obec
TDO - občané za 06/2005
demon.a amontáž nového osvětlení ZŠ
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
těžba dřeva,vyžínání obecních lesů
PD na víceúčelové zařízení Janovice
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- obec
poplatek za odebrané množství vody
- PB
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- obec
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
rekonstrukce šaten Starý Jičín - dotace
prodloužení vodovod.řádu Starojická
Lh.

Částka v Kč
890 824,00
78 985,00
119 348,00
91 614,60
415 202,00
52 560,00
187 425,00
425 000,00
200 000,00
88 638,50
239 502,50
602 981,00
52 152,00
75 469,80
154 544,00
52 560,00
180 329,00
555 552,00
220 000,00
421 759,00
1 543 470,46
83 282,10

Náves Palačov - stavební práce - dotace

214 076,30

přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
Malotraktor pro Technické služby

901 015,50
141 610,00

traktorek s vozíkem Starjet pro TJ St.J.

136 057,00

poplatek za odebrané množství vody PB

52 560,00

Zpracovala: Petra Saganová
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 18. června 2005 oslavili manželé
JOSEFA a VLASTISLAV ŠNAJDAROVI
z Palačova zlatou svatbu – 50 let společného života.
Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a mnoho
životních radostí přeje rodina Šnajdarova a
Hasalíkova.
I Obec Starý Jičín se připojuje ke gratulaci Svatoslav
Vahalík, starosta

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Přejeme všem občanům, kteří se v období ZÁŘÍ až LISTOPAD 2005 dožijí
významného životního jubilea pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně
pohody.
Za Obec Starý Jičín Svatoslav Vahalík
Václav Bajer
František Fabián
Josef Holeňa
Marie Hubová
Elen Klimparová
Vlasta Klosová
Karla Konečná
Marta Konečná
Antonín Korabečný

Vlasta Krumpholzová
František Krutílek
Lucie Macháňová
František Markus
Milada Mertíková
Valentin Polách
Irma Pomklová
Alena Pospěchová
Cecilie Segeťová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBCI
V měsíci říjen 2004 až duben 2005 se v obci narodilo celkem 13 dětí .
Vítání občánků proběhlo 28. května 2005 a zúčastnilo se ho celkem 12 dětí se
svými rodiči a sourozenci:

☺ Kristýna Buchalová
☺ Gabriela Šustková
☺ Adéla Pospěchová
☺ Markéta Bělíčková
☺ Klára Čekalová
☺ Cecilia Amanda Haywardová

Filip Michna
Ondřej Martoch
Ondřej Kvita
Radovan Pešák
Štěpán Bělíček
Dominik Horák

Našim novým občánkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů v životě – Svatoslav Vahalík.
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VYHOTOVENÍ OBČANSKÉHO
A C E S T O V N Í H O P A SU
K vyhotovení
potřebujete:

OBČANSKÉHO

PRŮKAZU

a

PRŮKAZU

CESTOVNÍHO

PASU

1) veškeré doklady – občanský průkaz, rodný list, oddací list, úmrtní list
2) 1 fotografii
3) vyplnit žádost o vydání OP nebo CP (dostane se na obecním úřadě)
 Správní poplatek za vydání CESTOVNÍHO PASU do 30-ti dnů :
dospělí (18 let - ? let) – 200,- Kč (platnost 10 let)
děti (0 - 15 let) – 50 Kč (+100,- Kč osvědčení) – platnost 5 let .
 výměna občanského průkazu je zdarma (za ztrátu se platí 100,- Kč) .

!!! Upozorňujeme na povinnost občanů VYMĚNIT SI OBČANSKÝ PRŮKAZ
(i s neomezenou platností) za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do doby,
uvedené v následující tabulce :
Občanské průkazy bez
strojově čitelných
údajů, vydané:
do 31. prosince 1994
(červené knížky)
do 31. prosince 1996
do 31. prosince 1998
do 31. prosince 2003

Lhůta k podání
Lhůta k výměně
žádosti vydání
občanského průkazu:
občanského průkazu:
do 30. listopadu 2005 do 31. prosince 2005
do 30. listopadu 2006
do 30. listopadu 2007
do 30. listopadu 2008

do 31. prosince 2006
do 31. prosince 2007
do 31. prosince 2008

Žádosti o vydání občanského průkazu či cestovního pasu se přijímají na Obecním
úřadě Starý Jičín nebo na Městském úřadě v Novém Jičíně – odbor vnitřních věci.
!!!! ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY vydává pouze Městský úřad Nový Jičín – odbor
dopravy (bývalý okresní úřad) v úřední dny po – pá : 8 – 17:00 hodin.

K O N K U R Z N A Ř E D I T E L E (K U)
MATEŘSKÉ ŠKOLY STARÝ JIČÍN
Rada obce Starý Jičín svým usnesením č. 43 ze dne 15.8.2005 vyhlašuje
KONKURZNÍ

ŘÍZENÍ

na funkci ředitele(ky) příspěvkové organizace
Mateřská škola Starý Jičín okres Nový Jičín
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Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých předpisů,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů, zejména
v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost.
Náležitosti přihlášky:
• přihláška (s uvedením kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailu),
• životopis ( uveďte odborné znalosti a dovednosti),
• čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení),
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci ředitele,
• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3
odst. 1 písm.a) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů,
• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud je
k dispozici,
• výpis u evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání,
• koncepce rozvoje školského zařízení ( maximálně 5 stran formátu A4).
Předpokládaný termín nástupu do funkce : 01.01.2006
Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady
(přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně
podepište).
Termín podání přihlášek : 30.09.2005
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Obec Starý Jičín,
742 31 Starý Jičín č. 6
Obálku označte slovy : KONKURZ – NEOTVÍRAT

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
VELKOOBJEMOVÝ a NEBEZPEČNÝ ODPAD
v OBCÍCH
V sobotu 24. září proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obcích Starojicka dle harmonogramu.
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Svoz bude probíhat podle časového harmonogramu, kdy na URČENÉ MÍSTO a
v URČENOU DOBU PŘIJEDE ŠROTOVACÍ VŮZ a ten veškerý
velkoobjemový odpad sešrotuje. Nebezpečný odpad bude sesbírán spolu
s velkoobjemovým !
Upozorňujeme občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si vybrali
nejvhodnější místo k odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu !

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla,
skříně, sedačky, letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky,
lavory, květináče), WC mísy, umyvadla, keramika.
NEBEZPEČNÝ ODPAD: televizory, lednice, zářivky, autobaterie, pneumatiky,
barvy, oleje, pračky, obrazovky, rádia, sporáky !!!
V případě, že vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu, počkejte prosím
na jeho příjezd.
obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
24.09.2005

obec

1. AUTO
Heřmanice
Dub

Starojická
Lhota

Palačov

Petřkovice

u hospody

8:00 - 8:15

u školy

8:15 - 8:30

křižovatka

8:30 – 8:45

u tenisových
kurtů

8:50 – 9:10

u obchodu

9:10 – 9:25

u požární
nádrže

9:25 – 9:40

na návsi

9:45 – 10:00

rozcestí u
Tvrdých
rozcestí u
mostu
u hasičárny

Janovice

Starý
Jičín

Vlčnov

Starý
Jičín

10:00 - 10:15
10:20 – 10:35
10:35 – 10:50

rozcestí nad
10:55 – 11:10
kaplí

Jičina

Janovice
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stanoviště

termín :
SOBOTA
24.09.2005

2. AUTO
u budovy
obecního
8:35 – 9:00
úřadu
u nové
9:00 – 9:20
hasičárny
rozcestí ke
9:20 – 9:35
kurtům
u
9:35 – 10:00
fa.MOSEP
pod
Hradem
8:20 – 8:35
-u
Zámečku
dolní
8:00 – 8:20
Žlabec
u Bílého
10:00 – 10:15
domu
u hospody

10:15 - 10:30

u kříže

10:30 – 10:45

u Růžku

10:50 – 11:10

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZA LEDEN – ČERVENEC 2005
VÝDAJE (leden – červenec 2005)
dle účetnictví

měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
Červenec
celkem

ks
popelnic

1473
1583
1584
1856
1823
1336

občané

65
62
73
82
78
88

891,0
846,0
360,0
883,0
985,0
638,5

1070 46 785,0
499 389

separovaný
odpad
(sklo,
plasty)

4
2
4
5
4

Velkoobjemový

265,0
723,0
896,0
750,0
351,0

21 985

Nebezpečný

PodnikaKontejtelé
ner za
materiál
DS
-pet

34 186,5

2
2
1
1
1
8

34 187

8 330,0
8 590,0
25 652 8 461 23 851

29 421,0
5 058,0

34 479

078,0
078,0
612,0
612,0
612,0
330,0

hřbitovy

8 461

1
3
2
7

CELKEM

796,0
149,0
564,0
751,5

648 003

PŘÍJMY (leden – červenec 2005)
za rok
celkem

občané

podnikatelé

864 643,0

-

za sklo
54 414,4

Přechod na fa Remondis spol. s.r.o.

pohledávky za
rok 2005

CELKEM
919 057

Za správnost: Saganová P.

T Ř I Ď T E O D P A D,
B U D E T E P L A T I T M É N Ě !!
Již rok spolupracuje Obec Starý Jičín s firmou EKO-KOM a.s., která se zabývá
zpětným odběrem odpadu z obalu.
CO TO ZNAMENÁ PRO NÁS OBČANY ?
Čím více a kvalitně budeme třídit plasty, sklo, papír, kov a další složky odpadu,
tím více získá obec finančních prostředků a tím méně pak budeme my občané
platit za svoz tuhého domovního odpadu.
Za první pololetí roku 2005 získala obec od firmy EKO-KOM na odměnách 70.638,Kč. Množství vytříděného odpadu a finanční prostředky z nich získané:
plasty
9,1 t
44.940,sklo
10,59 t
10.857,papír
16,38 t
14.535,70.638,- Kč
kov
3,98 t
306,-
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S T A R O J I C K Y. N E T
Rozšiřujeme, zrychlujeme, zlevňujeme !!!

V měsíci červenci proběhla instalace nových vysílacích bodů v obcích Starojická
Lhota (hasičská zbrojnice) a Janovice (RD p. Petra Kovařčíka nad kapličkou). Na
www.starojicky.net si můžete ověřit dostupnost signálu z těchto vysílačů pro
Váš objekt !
Od prosince 2005 navýšíme celkovou rychlost našeho spoje pravděpodobně na
dvojnásobek, čili 2 Mbit. Chtěli bychom tímto "Vánočním" dárkem jednak
poděkovat všem připojeným občanům a institucím za účast v našem projektu a
jednak vykrýt předpokládanou zvýšenou aktivitu v době Vánočních svátků. Tato
navýšená rychlost bude pochopitelně platná nejen v prosinci 2005, ale i nadále.
Současné kalkulace ukazují, že od 1.1.2006 budeme schopni snížit měsíční
paušál o 60,- Kč (cena bude tedy 370,- Kč bez DPH; 440,- Kč včetně DPH).
Zájemci o připojení naleznou další informace na www.starojicky.net případně na
tel. 737 200 590 - Jiří Štěpán či 737 200 600 - Petr Kunčík.

OTÁZKY

-

ODPOVĚDI

S blížícím se podzimem a tím obdobím vegetačního klidu se občané ptají, jak
postupovat
při potřebě SKÁCET STROM nebo
VYKÁCET KEŘOVÉ POROSTY.
Obecně platí, že všechny dřeviny rostoucí mimo les
jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že
dřeviny jsou chráněny nejen před skácením, ale také před
poškozením a ničením. Je povinností vlastníka
pozemku, na nichž stromy rostou, o dřeviny pečovat
a ošetřovat je.
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochran přírody, v naší
obci vydává povolení Obecní úřad Starý Jičín na základě doporučení Komise
životního prostředí Obú.
Povolení lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřeviny.
Rozhodne-li se občan zbavit dřeviny rostoucí na jeho pozemku, měl by vědět,
za jakých podmínek je to možné:
1. Bez povolení může občan
• pokácet strom na svém pozemku, který má ve výšce 130 cm od země
obvod kmene do 80 cm,
• vyklučit křoviny na svém pozemku v souvislém porostu do plochy 40m2
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•

kácet v případě krajní nouze, kdy hrozí bez jakýchkoliv pochybností
bezprostředně škoda na životě, zdraví nebo majetková škoda značného
rozsahu. V takovém případě musí zásah do 15 dní oznámit písemně orgánu
ochrany přírody, tedy obecnímu úřadu.
• kácet dřeviny z důvodu pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při
jejich výchovné probírce z důvodu zdravotních, případně při výkonu
oprávnění podle zvláštních předpisů. Záměr skácet z těchto důvodů musí
být obecnímu úřadu oznámen nejméně 15 dní předem s tím, že toto
oznámení musí mít stejné náležitosti, jako žádost o povolení ke kácení.
Obecní úřad může takové kácení pozastavit nebo zakázat pokud by to
odporovalo požadavkům na ochranu dřevin.
2. Ve všech ostatních případech je nutné mít pravomocné rozhodnutí
obecního úřadu, v žádném případě nestačí ústní ani písemný souhlas
starosty.
3. Povolení ke kácení je správním rozhodnutím se všemi náležitostmi správního
řádu
4. Žádost o povolení ke kácení (oznámení o kácení) dřevin rostoucích mimo les
obsahuje předepsané náležitosti :
• označení žadatele včetně adresy ( jen vlastník pozemku nebo nájemce se
souhlasem vlastníka)
• údaje o místě kácení, katastrální území, parcelní číslo pozemku,
• popis dřevin: druh, počet, obvod kmene ve výšce130 cm nad zemí
• důvod kácení, případně navržená náhradní výsadba
• vyjádření spoluvlastníků pozemku,
• podpisy žadatelů
• přílohy: výpis z KN, katastrální mapa, situační snímek s umístěním dřevin
s okótováním od hranice budovy nebo hranice pozemku.
Formuláře „žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ a „oznámení
o kácení dřevin rostoucích mimo les“ jsou v úřední hodiny k dispozici na obecním
úřadě, na vyžádání je možno zaslat formulář e-mailovou poštou.
5. Právnické osoby musí žádat o povolení ke kácení dřeviny bez ohledu na její
velikost
Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřeviny
uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením dřeviny a to i na jiném pozemku, než je pozemek žadatele o
skácení. Současně může uložit následnou péči o dřevinu po nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však 5 let.
Tak zvaný „ořez“ koruny stromu nelze dle zákona povolit. Zásahy do habitu
stromu však musí být pečlivě zváženy a minimalizovány. Je-li takový zásah
shledám orgánem ochrany přírody jako poškození stromu, bude řešen jako
přestupek s patřičnými následky, stejně jako v případě protiprávního kácení
dřevin rostoucích mimo les. Argument některých občanů, že strom je na jejich
pozemku a mohou si s ním dělat, co chtějí, v tomto případě neobstojí.
Stále více našich občanů vnímá dřeviny jako součást životního prostředí, které
musíme chránit. Nechtějí se smířit s postojem, že stromy jsou pouze surovinou. Ti,
kteří si uvědomují ekologické i estetické funkce dřevin, si všímají dění v okolí,
dávají podněty, stěžují si, protestují…..
Zpracovala: Marie Štecová
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P Ř E H L E D H O D Ů V O B C Í CH
od září do listopadu 2005 :
OBEC

MŠE SVATÁ MŠE SVATÁ

AKCE

JANOVICE

Ne 4.9.05
10:30 hod.

Po 5.9.05
9:00 hod.

Pá 2.9.05 diskotéka
výletiště Janovice u
hostince 2000

STARÝ JIČÍN

SO 24.9.05
13:00 hod.

Ne 25.9.05

Pá 23.9.05 diskotéka
KD St. Jičín 2000 hod.

VLČNOV

Ne 23.10.05
7:45 hod.

Po 24.10.05
9:00 hod.

PETŘKOVICE

Ne 6.11.05
10:30 hod.

Po 7.11.05
9:00 hod.

JIČINA

Ne 13.11.05
7:45 hod.

Po 14.11.05
9:00 hod.

PALAČOV

Ne 20.11.05
10:30 hod.

Po 21.11.05
9:00 hod.

KLUB

SD STAROJICKA
A INFORMUJE:

-

_

-

-

ZVE

Posezení u živé hudby – KLUBOVNA HASIČŮ VE VLČNOVĚ:
21.09.2005 (středa) – od 14:00 hodin – loučíme se s létem
19.10.2005 (středa) – od 14:00 hodin – vinobraní
07.12.2005 (středa) – od 14:00 hodin – mikulášské posezení.
------------------------------------------------------------------------------„Udělejme něco pro své zdraví“ – na cestě za zdravím hledejme nové
souvislosti.
Léto je pryč a pro zimní období je třeba včas nabrat co nejvíce síly. Na podzim je vždy
účinné věnovat se trochu víc žaludku. Starejte se o něj, nehltejte ale žvýkejte, nejezte
při chůzi, nečtěte a nesledujte televizi u jídla. Jezte naposledy 3 hodiny před spánkem.
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Jste-li pod velkým stresem, nedodávejte si sílu většími dávkami nezdravých potravin či
nápojů. Jedna z částí stresového režimu je i to, že určité množství krve zásobující
žaludek, dvanáctník a tenké střevo je přesunuto do jiných částí těla, a trávicí orgány
jsou logicky oslabeny. Zatížit je v tomto stavu řízkem s bramborovým salátem, pivem a
zákuskem za současného sledování televize je sice běžné, ale velice, velice nezdravé.

Výňatek z knihy „Rady babičky Barunky“

07.09.2005 (středa) od 16:00 do 18:00 hodin v kulturním domě Starý Jičín
– přednáška p. Krulikovského na téma „strava, tlusté střevo, energetika těla,
doplňky“
07.09.2005 (středa) od 15:00 do 16:00 hodin v kulturním domě Starý Jičín
– SU-JOK (body shody) – kurz. Od 18:00 hodin – individuální dotazy,
diagnostika.

J A R O S L A V K O R Č Á K z J i č i n y č.p. 4 5
n e j s t a r š í o b č a n S t a r oj i c k a
Pan JAROSLAV KORČÁK z Jičiny č.p. 45 pochází z
11 dětí a narodil se 28.10.1903 v Janovicích č.p. 11
manželům Josefu a Marianě Korčákovým . Tento rok
oslaví 102 let. Jménem obecního úřadu bychom mu
chtěli popřát mnoho pěkných chvil do dalších let a
stručně přiblížit jeho dlouhý život.
Jaroslav Korčák vystudoval hospodářskou školu v
Hranicích a Rožnově pod Radhoštěm a následně
vypomáhat svým rodičům, neboť tři starší bratři byli ve
válce. Presenční vojenskou službu konal v období od
01.10.1923 do 31.12.1924 u pěšího pluku č. 34 v
Opavě, absolvoval poddůstojnickou zdravotní službu v
Olomouci na Hradisku s velmi dobrým prospěchem v
hodnosti desátníka. Poté začal vykonávat zemědělskou praxi a pracovat ve
Vysokově u Náchoda, v Trutnově, Středokluku u Prahy a pak byl jeden rok
zaměstnán v poutním domě na svatém Hostýně.
Dne 07.11.1933 se oženil s Antonínou Bezděkovou, narozenou dne 01.01.1905 na
Jičině č.p. 45 (zemřela 11.12.1982) a přistěhoval se na Jičinu č.p. 45. Z manželství
se jim narodily tři děti – syn Jaroslav, syn Zdeněk a dcera Jiřina.
Po uzavření sňatku se přihlásil za učně v obchodě se smíšeným zbožím u své
tchýně Magdalény Bezděkové na dobu tří let. Od 05.06.1939 založil živnost na
obchod se smíšeným zbožím a uhlím. Tato prodejna sloužila po dobu války pro
občany z Jičiny a Kojetína. V roce 1941 provedl nástavbu rodinného domu, kde
rozšířil i obchodní místnosti. Dne 29.11.1949 obchodní živnost přešla na družstevní
obchod „Budoucnost Ostrava“ a od 01.01.1951 na „Jednotu“ v Novém Jičíně, kde
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pracoval jako vedoucí prodejny do 08.04.1960. Od 09.04.1960 na nátlak oboru
pracovních sil ONV v Novém Jičíně musel nastoupit do JZD na Jičině, kde pracoval
do 02.12.1964 jako skladník. Od této doby je na invalidním důchodě. Jinak byl
dlouhodobým členem rady MNV na Jičině, kde pracoval jako účetní . Byl veřejně
činný v ČSL, ČČK, sboru dobrovolných hasičů, svazu zahrádkářů a včelařském
spolku. Jeho koníčkem byl chov včel a zahrada. V rodinném domku fungoval
obchod se smíšeným zbožím do 28.02.1973, kdy byl přestěhován do nové prodejny
na Jičině, která byla postavena v akci „Z“.
Zpracováno z kroniky Jaroslava Korčáka z Jičiny ze dne 15.01.1999 a na základě
souhlasu a spolupráce pana Zdeňka Korčáka, z Jičiny č.p. 45, kterému děkujeme.

OTEVÍRACÍ

DOBA HRADNÍ VĚŽE

Hradní věž hradu Starý Jičín bude v
měsíci ZÁŘÍ 2005 otevřena od úterý do
neděle v době od 10:00 do 17:00 hodin.
Jaroslava Holubová – kastelánka hradu

POVĚST O STAROJICKÉM HRADĚ
Před mnoha lety bydlel na starojickém hradě kníže Petr Vok. Měl dva syny a dceru
Miladu. Oba jeho synové padli pod Hostýnem v bitvě proti Tatrům. Útěchou mu
byla jenom dcera Milada. Kolem hradu bylo moc lesů a v nich byla hromada zvěře.
Jedenkrát byl pořádán velký hon. Vok už nemohl jít na hon, tak všechny vedla jeho
dcera. Vjeli do lesů. Tu se ukázal v houští krásný jelen. Milada se pustila za ním,
ani neviděla, že se ztratila ostatním a zajela hluboko do lesa. Najednou na ni
vyletěl z houští medvěd. Bránila se statečně, ale za chvilku ochabovala a začala
volat o pomoc. Její křik uslyšel jeden pasák a hned utíkal po hlase, až přiletěl k
děvčeti, které se bilo s medvědem. Nemeškal, namířil luk a medvěda zabil.
Zachráněná Milada mu děkovala za svoje zachránění a pozvala ho, aby šel s ní. Tak
jeli. Přijeli na hrad, kde byl její otec. Ten je s radostí přivítal. A jak se dozvěděl, co
se stalo, děkoval mu se slzami v očích. Ptal se ho, kdo a odkud je. Odpověděl, že
je pastýřem jednoho sedláka pod hradem. Pán si ho nechal na hradě a nechal ho
vycvičit, aby uměl zacházet se zbraní. A protože byl chytrý, brzo se všemu naučil.
Pan Vok ho měl rád a dal mu dceru za ženu. Po smrti Petra Voka dostal všechno
ten mladý pán. A na tom místě byl potom založen Starý Jičín.
Čerpáno z brožury „Z úst do úst: Pověsti a též trochu pravdy ode hradu starojického“
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Konečně nastala chvíle návratu zpět do krásně zrekonstruované mateřské školy na
Starém Jičíně. Událost, kterou netrpělivě očekávali obyvatelé Starého Jičína,
rozdělení na dva tábory – na ty, kteří věřili, že se přestavba podaří a na ty druhé.
Naše školka byla během celé doby přestavby, která trvala neuvěřitelných 153 dnů
pod drobnohledem všech obyvatel Starého Jičína a okolí.
Proběhlo stavební řízení a mateřská škola může zahájit provoz ve čtvrtek 1. září
2005, stejně jako v minulých letech od 6:00 do 16:00 hodin.
Přípravy k otevření MŠ vyvrcholily v posledním týdnu prázdnin čištěním, uklízením,
pokládaly se koberce a podlahové krytiny, dolaďovaly se drobnosti až konečně nastalo
stěhování uskladněných věcí zpět do nových prostor, vyhovujících přísným předpisům a
normám. A nejen to, pro děti je zde připraveno nádherné prostředí, spousta hraček,
pomůcek a netradičních materiálů k rozvíjení jejich osobnosti a kreativity.
Chtěla bych zdůraznit, že si všichni dobře uvědomujeme, jak těžké bylo prosadit státní
dotaci k financování tohoto projektu a proto všem, kteří pomohli patří dík spokojených
dětí Starojicka. Zároveň děkujeme firmě Starest, s.r.o. a všem jejich pracovitým
zaměstnancům a kooperujícím firmám za vynikající organizaci a zvládnutí náročného
úkolu.
Pravděpodobně na starojické hody se v MŠ uskuteční „Den otevřených dveří“ pro
veřejnost. Potřebujeme však ještě trošku prostoru a času k zabydlení a výzdobě
interiérů, se kterou nám teď v novém školním roce pomohou děti, zapsané pro tento
školní rok.
Přesné datum konání bude včas zveřejněno. Všechny Vás srdečně zveme prohlédnout
si naše nové prostory.
Doufáme, že se děti těší na pohádkové prostředí nové školky jako my na ně, že se jim
zde bude krásně pobývat, hrát, a že se toho v nové mateřské škole spolu spoustu
naučíme.
Libuše Kaláčková, ředitelka MŠ

MŠ před rekonstrukcí

MŠ po rekonstrukci
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VELKÝ

Ú S P Ě CH V A T L E T I C K É S O U T Ě Ž I
„O POHÁR ROZHLASU“

Tak, jako každoročně se i letos naši
žáci zúčastnili atletické soutěže „O
pohár rozhlasu“. Jak družstva
chlapců, tak družstva dívek nenašla
na okrese mezi vesnickými školami
konkurenci
a
ve
všech
4
kategoriích zvítězila. Navíc získala
takový počet bodů, který dával
naději na postup do krajského
finále, které se konalo stejně jako
loni v Opavě. Naděje se naplnila a
1.června 2005 jsme do Opavy
skutečně jeli. Naši žáci se zde ve
velké konkurenci neztratili, zabojovali a výsledkem byla dvě druhá místa mezi
všemi školami v kategoriích děvčat a jedno třetí místo v kategorii mladších chlapců.
V kategorii vesnických škol to znamenalo třikrát 1.místo v kraji. Počet bodů byl
opět vysoký, a tak jsme dostali pozvání na celostátní kolo pro obě družstva dívek.
Mladším chlapcům utekl postup jen o kousek.
Celostátní finále se konalo ve dnech 28.– 29.6.2005 na stadionu atletického
střediska Emila Zátopka v Houštce u Staré Boleslavi. Sešla se zde nejlepší družstva
z celé republiky. Naše děvčata bojovala i s atlety ze sportovních tříd a nevedla si
vůbec špatně – v kategorii mladších dívek se na 3. místě v republice umístila
v hodu míčkem Eva Maková. Ve stejné kategorii, avšak v běhu na 600 m se na 3.
místě umístila také Radka Pomklová. V kategorii starších dívek se ve skoku
vysokém umístila rovněž na 3. místě Sabina Segetová. Celkově pak naše děvčata
v obou kategoriích získala 1. místo mezi vesnickými školami v republice a
naše škola se stala absolutním vítězem mezi vesnickými školami
v republice a tedy držitelem poháru Miroslava Tučka pro rok 2005. Pro naše dívky
bylo tohle sportovní zápolení určitě velkým svátkem, protože mohly poměřit síly
s nejlepšími atlety celé republiky. Kromě jiného se také zúčastnily besedy
s předními našimi atlety Tomášem Janků a Kateřinou Baďurovou a na památku se
společně s nimi vyfotografovaly.
Všem našim atletům děkujeme za reprezentaci starojické školy, Starého Jičína i
celého regionu. Je to určitě velký úspěch, za nímž se však skrývá také obrovský
kus práce našich učitelů - Mgr. Kateřiny Horutové a Mgr. Otakara Hellebranda.
Také jim je třeba za přípravu žáků touto cestou poděkovat. Nezbývá než doufat, že
na uvedené úspěchy navážeme i v dalších letech.
Mgr. Antonín Kusák – ředitel ZŠ Starý Jičín
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
za rok 2004/2005
V letošním školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 81 žáků. V současné
době je celkový počet žáků 70. Činnost ŠD byla zaměřena na volno-časové aktivity
dětí (hry, tělovýchova, poznávání přírody, relaxace, rozvoj estetického cítění aj.).
Děti se aktivně podílejí na chodu školní družiny, starají se o výzdobu ŠD a celé
základní školy. Většinu času tráví děti v přírodě, avšak v závislosti na počasí. Za
příznivého počasí navštěvují školní hřiště, zdokonalují se v míčových hrách, v
rychlosti a hlavně ve spolupráci mezi sebou. Okolí naší školy vybízí k procházkám a
hrám v přírodě. Mnohokrát jsme navštívili hrad Starý Jičín a jeho okolí. Aktivity dětí
v letošním školním roce byly tradiční i netradiční. Mezi ty tradiční patří :
každoroční karneval – děti si připravují masky a těší se na soutěže ve zdejší
tělocvičně. Odměnou jsou jim dárky, které si losují z tomboly.
Den dětí – děti si zasoutěží a zahrají společenské hry zakončené sladkými
odměnami.
Netradiční aktivity:
PLAY-BACK SHOW – děti si zahrají na zpěváky a zpívají v doprovodu hudby.
V září 2004 proběhl tzv. „Jablečný den“, kdy jsme využili úrody zahrádek. Děti
si v kuchyňce vyzkoušely vyrobit jablečný mošt, pekly jablka v županu a
jablečné závitky. S chutí pak ochutnaly své výtvory.
Novinkou byla akce nazvaná „Moje první noc v ŠD“ – děti poznaly školu
trochu jinak. Čekala je především záhadná cesta školou jak ve dne, tak i v noci.
U Oční studánky si zahrály společnou soutěž ve skupinách. Z nasbíraných
přírodnin tvořily stavby a útulná zákoutí doprovázená vyprávěným příběhem. Ve
škole si pak děti opět zasoutěžily a vytvořily si strašidélka.
V předvánočním období minulého roku se děti seznámily s lidovými zvyky a
tradicemi díky zábavnému pořadu „Vánoční zpívání“, které pořádalo
„Divadélko Brána“. Děti se zapojily do programu, hrály na hudební nástroje a
soutěžily.
„Velikonoce s Filípkem“ – děti si vyzkoušely pletení pomlázky, zdobily si
vajíčka a hrály hry.
V prvním oddělení ŠD proběhla celoročně výchovně-vzdělávací hra „Stezka
Ferdy mravence“. Děti se seznamovaly s prostředím, s ekosystémy, souladem
člověka s přírodou. Seznámily se s knihou Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy
mravence.
V druhém oddělení ŠD proběhla celoroční soutěž „Já človíček“. Cílem hry
nebylo soupeření o lepší výkon, ani získání bodů, ale šlo o vytvoření „zdravého
ovzduší“ mezi dětmi. Snažili jsme se, aby děti získaly nové poznatky, rozvíjely
své kamarádské vztahy, všímaly si více okolí, přírody, zvířat a poznávaly samy
sebe.
Chování dětí hodnotíme jako dobré. Děti se naučily disciplíně a jsou tu vidět i
výsledky práce na sobě. Skupina to byla dosti hlučná a soupeřivá, avšak děti se
učily vzájemnému respektu a toleranci. Možná, že dnešní děti jsou méně aktivní a
vděčné, ale správnou motivací jsou tvořivé a spolupracují. Samy jsou zdrojem
nápadů a inspirací.
Za školní družinu Ilona Stoklasová
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VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ STARÝ JIČÍN POŘÁDÁ

TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
OBCÍ A ULIC STARÉHO JIČÍNA

VE

VOLEJBALE

Termín :
neděle 18. září 2005
Místo :
tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
Prezentace : v 9.00 hodin
Zahájení : v 9.30 hodin se začínají hrát první zápasy
Podmínka účasti : minimálně dvě ženy v družstvu (nebo
všechny - Palačov)
Pravidla :
hraje se podle platných pravidel volejbalu
Systém turnaje : vyhrazuje si pořadatel turnaje.
Informace budou podány před zahájením turnaje.
Po skupinách se hraje i útěcha – zahrají si všichni.

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ PODZIM 2005 sk. B
DATUM

ČAS

KOLO

HRACÍ
DOMÁCÍ
DEN
SO
Žilina
NE
Starý Jičín
NE
Bravantice

-

HOSTÉ

ODJEZD

-

Starý Jičín
Stachovice
Starý Jičín
Hladké
Životice
Bernartice
n.O.
Starý Jičín
Tísek
Jakubčovice B
Starý Jičín

9:00

03.09.05 10:00
11.09.05 14:30
18.09.05 14:00

4
5
6

25.09.05 14:00

7

NE

Starý Jičín

-

28.09.05

8:00

1

STŘ

Starý Jičín

-

02.10.05
09.10.05
16.10.05
23.10.05

11:00
13:30
13:00
12:15

8
9
10
11

NE
NE
NE
NE

Heřmanice
Starý Jičín
Starý Jičín
Kujavy
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-

12:45

9:45

11:15

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU DOROSTU PODZIM 2005

HRACÍ
DEN

DOMÁCÍ

4

SO

Starý Jičín

14:15

5

SO

Štramberk

17.09.05 16:00

6

SO

Starý Jičín

24.09.05 16:00

7

SO

Příbor

01.10.05 15:30

8

SO

Starý Jičín

09.10.05 13:00

9

NE

Jistebník n.O.

DATUM

ČAS KOLO

03.09.05 16:30
10.09.05

15.10.05

12:45

10

SO

Tísek

22.10.05

14:30

11

SO

Starý Jičín

-

HOSTÉ

ODJEZD

Suchdol n.O.
Starý Jičín

13:15

Lichnov
Starý Jičín

15:00

Vražné
Starý Jičín

12:45

Starý Jičín

11:30

Studénka

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ PODZIM 2005
DATUM

ČAS

KOLO

04.09.05
11.09.05
17.09.05
25.09.05
28.09.05
01.10.05
09.10.05
16.10.05
23.10.05
30.10.05

16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
13:30

4
5
6
7
13
8
9
10
11
12

HRACÍ
DEN
NE
NE
SO
NE
STŘ
SO
NE
NE
NE
NE

DOMÁCÍ

-

HOSTÉ

ODJEZD

Zbyslavice
Starý Jičín
Kopřivnice
Starý Jičín
Veřovice
Kunín
Starý Jičín
Starý Jičín
Sedlnice
Starý Jičín

-

Starý Jičín
Studénka
Starý Jičín
Rybí
Starý Jičín
Starý Jičín
Fulnek B
Štramberk
Starý Jičín
Jakubčovice B

15:15

20

15:00
15:00
14:30

13:30

S D H

V

J A N O V I C Í C H

Vás srdečně zve na

HODOVOU

DISKOTÉKU

která se uskuteční v PÁTEK 2. září 2005 ve 20:00 hodin
v areálu Hostince na Větřáku.
»Za špatného počasí v hostinci !!!
Hraje: DJ Malina ………….. občerstvení zajištěno !

V NEDĚLI

4. září 2005 ve 13:30 hodin na

fotbalové utkání SVOBODNÍ – ŽENATÍ,
které se uskuteční na fotbalovém hřišti v Janovicích.

Občerstvení všeho druhu zajištěno !!!

TJ Sokol Starý Jičín – oddíl kopané ve spolupráci s
mysliveckým sdružením „Starojičtí myslivci“ pořádá

STAROJICKOU HODOVOU
DISKOTÉKU
V pátek 23.

září 2005 od 20:00 hodin v KD Starý Jičín
Hraje : DJ Malina

Velkolepé oslavy zahájí II. ročník Radegastova reje
v sobotu 10. září 2005 na třech různých místech
najednou.
Programově propojí všechny lokality – Pustevny, Zlín, Olomouc – soutěž o zajímavé
ceny Radegast s názvem „Radegastův pětiboj: - hod míčkem do hlavy Radegast opičí dráha s krýglem v ruce - kuželky s plechovkami - zdvihy 15 l sudu za 60 sekund přeskládání obsahu bedny můžete:
Pustevny - v sídle boha Radegasta - začátek 10:00 - konec 18:00
Zlín – na parkovišti před Velkým kinem – začátek 10:00 – konec 18:00
Olomouc – prostory Envelopy – začátek 10:00 – konec 18:00
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VSTUP
ZDARMA

FARNOST STARÝ JIČÍN zve všechny kdo mají chuť si zasportovat na

13. ROČNÍK BĚHU SV. VÁCLAVA
KDE a KDY ? na Starém Jičíně v sobotu 24. září 2005
PREZENTACE: 8:30 - 9:30 u Oční studánky
START: od Oční studánky: 10:00 hodin - chlapci, muži … 10:05 hodin - dívky,
ženy
STARTOVNÉ: dívky a chlapci: 20,- Kč …. ženy a muži: 40,- Kč
CÍL: u kostela sv. Václava na Starém Jičíně
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: od 12:15 hodin před kostelem sv. Václava
MŠE SVATÁ: ve 13:00 hodin v kostele sv. Václava
OBĚD: zajištěn od 14:15 hodin a pro běžce zdarma
VEČERNÍ PROGRAM: začátek v 19:00 v KD na Starém Jičíně - hudební zábava
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
• Lokalizace místa startu: Oční studánka se nachází cca 2 km od Starého Jičína
směrem na kopec Svinec.
• Trať: je dlouhá cca 4,5 km a vede přírodním terénem i silnicí.
• Ubytování: pro vzdálenější účastníky je zajištěno z pátku na sobotu a ze soboty
na neděli v tělocvičně ZŠ na Starém Jičíně, s sebou vlastní spacák a karimatku.
• Běžecké kategorie: chlapci: do 10 let, 10 – 13 let, 14 – 18 let, muži: 19 – 40 let,
41 a více let, dívky: do 10 let, 10 – 13 let, 14 – 18 let, ženy: 19 – 40 let, 41 a
více let.
KONTAKTY :mail: info@beh.aktualne.cz , www. beh.aktualne.cz

T R U H L Á Ř S T V Í
D a n i e l

K O H O U T

Zakázková výroba nábytku:
kuchyně, skříně, postele, dveře,
schody, obklady, pergoly a jiné.
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Palačov č. 86
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 752 953
Mobil: 608 610 333

PRODÁM LES I S POZEMKEM

V KATASTRU STAROJCKÁ LHOTA – 34 722 m2
CENA DOHODOU - t e l e f o n : 605 876 910
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN č.p. 6, 742 31 :
www.stary-jicin.cz

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
Provozní
doba

➫ ústředna:

+420 556 752 581 ……podatelna@stary-jicin.cz
fax:
+420 556 752 551
➫ HSO odbor: +420 556 785 155 …….. stecova@stary-jicin.cz

➫ účtárna:

+420 556 785 151…….. uctarna@stary-jicin.cz

➫ matrika:

+420 556 785 152………matrika@stary-jicin.cz

➫ technické služby: +420 556 785 153 …tsobce@stary-jicin.cz

po 700 - 1700 800 - 1700
út 700 - 1500
st 7

00

00

- 17

8

00

- 1700

čt 700 - 1500

-

Neúřední
den
Polední přestávka:
11:45 – 12:15

pá 700 - 1330

➫ starosta Vahalík.:+420 556 785 154 starosta@stary-jicin.cz
+420 602 765 290
➫ místostarosta Zdražil: +420 777 790 665

Úřední
hodiny

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 556 752 583

Obecní policie Starý Jičín:
+420 607 816 055,+420 728 610 660 podatelna@stary-jicin.cz

Hrad Starý Jičín - Jaroslava Holubová:
+420 606 148 834, +420 556 752 052 …. 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

Od 1. 1. 2005 činí poplatek za zveřejnění inzerce zpravodaji včetně 19 % DPH:

1.190,- Kč
1 strana

595,- Kč
½ strany

297,50 Kč
¼ strany

149,- 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 2005 Redakce a inzerce OÚ Starý Jičín, tel.:+420 556 752 581,
e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz Ev.číslo: MK ČR E 12221 Náklad: 1000 ks
Distribuce: zdarma do domácností Obec Starý Jičín Zpracovala: Lucie Furmánková Ročník: V.
Číslo III. Tisk: p.Valchář, Suchdol n.O. Uzávěrka příštího čísla: 28.11.2005 do 12:00 hodin.
Neprošlo jazykovou úpravou
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