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OBCE STARÝ
JIČÍNa panství Starý Jičín
Kniha Hrad
Tuto knihu řada našich občanů vlastní ve své knihovně a je na ní náležitě hrdá, poněvadž se
jedná o dílo p.Adolfa Turka z Opavy, které velice dokonale a podrobně popisuje historii hradu a
panství Starého Jičína. Byla vydána k 700 výročí obce Starý Jičín a nebyla dosud, co do
podrobnosti překonána. V roce 2011, u příležitosti stého výročí narození tohoto významného
archiváře a historika, byly podpořeny snahy o opakované vydání výše uvedeného díla. Muzeum
Novojičínska, Zemský archív v Opavě a dědici autorských práv rodiny Adolfa Turka, připravili dílo
v novém druhém, revidovaném, doplněném vydání, s kompletním přepisem textu, včetně
poznámkového aparátu a zkompletování fotografické dokumentace a ikonografie hradu, která
autorovi v době prvního vydání nebyla známa. Vzniklo tímto nadčasové a ucelené dílo, které je
pro rodáky a milovníky historie doslova skvostem. Po oslovení případných sponzorů, kteří budou
v této knize taktéž uvedeni v části pro sponzory, by se cena díla mohla dostat na přijatelnou
částku 145,- až 190,- korun.

Protože náklad bude omezený a s dotiskem se nepočítá, žádáme tímto občany, kteří projeví
zájem o tuto knihu, aby tak učinili na email: ic@stary-jicin.cz nebo telefonicky: 556 785 159 .
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Výpis Usnesení Zastupitelstva obce Starý Jičín č. 15 ze dne 12.12.2012
15.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 15. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 12.12.2012
15.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Mgr. Ladislava Pospěcha a pana Aleše Pavlíka
15.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 19.09.2012 do 05.12.2012
15.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru
obce Starý Jičín ze dne 10.12.2012
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
15.5. Zastupitelstvo obce v souladu se zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů po projednání s c h v a l u j e
Rozpočtové provizorium obce Starý Jičín na rok 2013
Příjmová část
22.600.000 Kč
Výdajová část
22.600.000 Kč
8.třída financování (splátka jistiny úvěru)
1.387.284 Kč
15.6. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
s c h v a l u j e delegování pravomocí na radu obce pro provádění „Rozpočtových
opatření“ takto:
Rada obce Starý Jičín bude schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních
subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max. 10.000.000 Kč a přesuny
rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž
by se měnil jejich celkový objem do výše 10.000.000 Kč, jak v příjmech, tak ve výdajích.
Rada obce bude provádět nadále rozpočtová opatření i v roce 2013.
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
schvaluje:
15.7. Prodej obecních pozemků v k.ú. Palačov
p.č. 807/1 – trvalý travní porost - o výměře 628 m2
p.č. 807/2 – ostatní plocha – o výměře 241 m2
Lukáši Kohoutovi (majetkoprávní záměr P15/2012).
15.8. Směnu pozemků v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína takto: Jaroslav Vašut převede do
vlastnictví Obce Starý Jičín pozemek p.č. 830/5 – ostatní plocha - o výměře 122 m2,
Obec Starý Jičín převede na Jaroslava Vašuta část z obecního pozemku
p.č. 829/1 označenou v GP č. 204-119/2012 jako pozemek p.č. 829/17 – ostatní
plocha - o výměře 122m2. Směna bez finančního vyrovnání, náklady řízení hradí
každý účastník ve výši ½ (majetkoprávní záměr P17/2012).
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15.9. Prodej obecního pozemku p.č. st. 112/2 – zastavěná plocha nádvoří - o výměře 7 m2
v k.ú. Palačov paní Antonii Kuchtové (majetkoprávní záměr P18/2012)
15.10. Směnu pozemků v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína takto:
Jindřich Janík převede ze svého vlastnictví do vlastnictví Obce Starý Jičín
část z pozemku p.č. st. 55 označenou v geometrickém plánu č. 206-155/2012 jako
z p.č. st.55 - díl „e+f“ - ostatní plocha - o výměře 4 m2
Obec Starý Jičín převede do vlastnictví Jindřicha Janíka část z obecního pozemku
p.č.829/1 označenou v GP č. 206-155/2012 jako pozemek
z p.č. 829/1 – díl „a+b“ -ostatní plocha - o výměře 63 m2
(majetkoprávní záměr P 20/2012).
15.11. Prodej obecních pozemků v k.ú. Palačov
p.č. 159/4 – ostatní plocha - o výměře 81 m2
p.č. 153/5 – vodní plocha - o výměře 568 m2
manželům Jaroslavu a Janě Bartoňovým ( majetkoprávní záměr P21/2012).
15.12. Prodej obecního pozemku p.č. 152 – zahrada - o výměře 179 m2 v k.ú. Vlčnov u
Starého Jičína panu Radovanu Janýškovi ( majetkoprávní záměr P 22/2012)
15.13. Prodej obecních pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
p.č. 147 – zahrada - o výměře 62 m2 a
z p.č. 146 část označenou v GP 372-3752/2012 jako pozemek
p.č. 146/2 - zahrada o výměře 71 m2, Romanu Škrlovi
Zastupitelstvo obce po projednání o d k l á d á
15.14. Žádosti Vladimíra Krotila o odkoupení objektu č.p. 1 na Starém Jičíně na pozemku
p.č. 2 (objekt kulturního střediska) a pozemků p.č. 2 – zast. plocha a nádvoří o výměře
757 m2 a pozemku p.č. 3 – zahrada o výměře 152 m2, vše v k.ú. Starý Jičín do doby
dořešení dokončení rekonstrukce objektu radnice a pošty na Starém Jičíně.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
15.15. p r o j e d n a l o a s c h v a l u j e
ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního
plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008 – 2012, která je obsahem přílohy č. 1
předloženého materiálu včetně upraveného textu.
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bere na vědomí
vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů, podaných v rámci konzultace k návrhu
Zprávy o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008 – 2012 v rozsahu
přílohy č. 2 předloženého materiálu
schvaluje
prodloužení lhůty na pořízení všech územní studií uložených Územním plánem pro
Obec Starý Jičín do konce r. 2019
15.16. n e s c h v a l u j e ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení Změny územního plánu
pro Obec Starý Jičín s ohledem na závěry Zprávy o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý
Jičín v letech 2008 – 2012 pro tyto navrhovatele:
pana Miroslava Vítka spolu s paní Miroslavou Vítkovou, pana Mgr. Jaroslava Pavlíka,
pana Libora Pavlíka, pana Ing. Michala Martocha, pana Antonína Nováka,
pana Miroslava Merendy a paní Zdenky Merendové, pana Františka Krutílka a
paní Ludmily Krutílkové, pana Lubomíra Furmánka a paní Evy Furmánkové,
paní Renáty Dvořákové a pana Radomíra Dvořáka, paní Aleny Andersové,
pana René Klvani, pana Václava Orlitu a Libuši Orlitovou, pana Pavla Horáka,
pana Luďka Smékala, paní Blanky Kopecké, paní Milady Tvrdé a
pana Ladislava Tvrdého, paní Marie Beránkové, paní Běly a Ondřeje Randusových,
pana Dalibora Krutílka, pana Mgr. Radima Škrabáka a
paní PhramDr. Gabriely Škrabákové
15.17. s e v z d á v á ve smyslu §101 odst. 3 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) předkupního práva zřízeného pro obec Starý Jičín vyplývající
z Opatření obecné povahy č.j. 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín
u pozemku p.č. 563/1 v k.ú. Starý Jičín (Jan a Vlasta Hurtíkovi)
15.18. s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2013
15.19. s c h v a l u j e Strategický rozvojový plán Obce Starý Jičín na roky 2012 – 2025
15.20. s c h v a l u j e Smlouvu s ČR – Hasičský záchranný sbor MSK o bezúplatném
převodu majetku Automobil terénní MITSUBISHI PAJERO vč. příslušenství
na Obec Starý Jičín pro potřeby SDH JPO II. Starý Jičín v hodnotě celkem
1.897.739,87 Kč.
15.21. b e r e n a v ě d o m í navržené termíny jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín
v roce 2013: 20.února, 24.dubna, 26.června, 25.září a 11.prosince 2013.
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15.22. b e r e n a v ě d o m í informaci o využití budovy Turistické ubytovny
Starý Jičín na služby pro seniory a u k l á d á prověření více variant možných
poskytovaných služeb.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů,
včetně podpisu příslušných smluv.

Výpis Usnesení Zastupitelstva obce Starý Jičín č. 16 ze dne 20.02.2013
16.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 16. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 20.02.2013.
16.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana MUDr. Josefa Zábranského a Mgr. Romana Horuta
16.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 12.12.2012 do 13.02.2013.
16.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru
obce Starý Jičín ze dne 18.02.2013

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání s c h v a l u j e
16.5. Závazné ukazatele rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2013
Příjmy:
22 600 000,00 Kč
Výdaje:
22 600 000,00 Kč
8-třída financování: - 1 387 284,00 Kč splátka jistiny úvěru ČS
1 387 284,00 Kč zapojení počátečního stavu k 1.1.2013
16.6. Rozpočtový výhled na rok 2013 – 2018.
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání s c h v a l u j e :
16.7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/616/i/2012/Ja, o darování části
pozemku p.č. 1130/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Palačov z vlastnictví
Moravskoselzského kraje do vlastnictví Obce Starý Jičín. Výměra bude určena
geometrickým plánem po zaměření skutečného stavu záboru pozemku stavbou
„Chodník Palačov“.
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16.8. Zrušení bodu 7/10 v Usnesení Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 12.12.2007,
kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 829/12 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína
panu Františku Petřkovskému, bytem Nový Jičín, Poděbradova 4. Smlouva nebyla p.
Petřkovským podepsána, sousední nemovitost je již jiného vlastníka.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
16.9. s e v z d á v á ve smyslu § 101 odst.3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu , ve znění zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č. 191/2008 Sb., (dál
jen stavební zákon) předkupního práva zřízeného pro obec Starý Jičín vyplývající z
Opatření obecné povahy č.j 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín u
pozemku p.č.20/18 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína (vlastníci Vratislav
Závada, Vlasta Závadová, popis věcného břemene - 6 tv/7) - na základě žádosti
vlastníka,
16.10. s c h v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s fy TVARSTAV-REAL, s.r.o.,
Nový Jičín pro veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy objektu ZŠ – snížení
energetické náročnosti objektu“ - snížení ceny o stavební část tělocvičny,
16.11. u k l á d á zpracování studie víceúčelového hřiště vč. cenové kalkulace nákladů
(zpevněné plochy) v Heřmanicích u Pol.,
16.12. p o k r a č u j e úkol prověření více variant možného využití budovy Turistické
ubytovny Starý Jičín (služby pro seniory).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů, včetně
podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne
24.4.2013 v 17 hodin v přísálí vinárny na Starém Jičíně.
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NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZETELŮ ROZPOČTU OBCE STARÝ JIČÍN NA ROK 2013
dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložený ke
schválení Zastupitelstvu obce Starý Jičín dne 20.2.2013
PŘÍJMY
Název

OD/PA

DAŇOVÉ PŘÍJMY
MÍSTNÍ POPLATKY
NEINVESTIČNÍ DOTACE
LESY
HORNÍ ZÁKON
INFORMAČNÍ CENTRUM
KNIHOVNY
HRAD
MÍSTNÍ ROZHLAS
ZPRAVODAJ
KULTURA
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
POHŘEBNICTVÍ
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, TECHNICKÉ SLUŽBY
TDO - SEPAROVANÝ ODPAD
OBECNÍ POLICIE
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY, DIVIDENDA

ORG

1039
2119
2143
3314
3321
3341
3349
3392
3612
3613
3632
3639
3725
5311
6171
6310

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK
2013 - PŘÍJMY

v Kč

18 480 000,00 Kč
1 406 500,00 Kč
1 066 613,00 Kč
450 000,00 Kč
1 000,00 Kč
17 000,00 Kč
2 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 100,00 Kč
5 500,00 Kč
60 000,00 Kč
111 000,00 Kč
204 187,00 Kč
270 000,00 Kč
165 000,00 Kč
200 000,00 Kč
4 000,00 Kč
6 100,00 Kč
100 000,00 Kč

22 600 000,00 Kč

VÝDAJE
Název

OD/PA ORG

LESY
INFORMAČNÍ CENTRUM
KOMUNIKACE
CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
VODNÍ NÁDRŽE
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DIVADELNÍ ČINNOST
KNIHOVNY
VÝLETIŠTĚ, KULTURA
HRAD
KAŠNA
KAPLE
MISTNÍ ROZHLAS
ZPRAVODAJ
KULTURNÍ DOMY
KPOO,vítání občánků

1039
2143
2212
2219
2221
2333
3111
3113
3311
3314
3319
3321
3322
3326
3341
3349
3392
3399
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v Kč
500 000,00 Kč
25 000,00 Kč
334 000,00 Kč
10 000,00 Kč
140 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 250 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
47 000,00 Kč
55 000,00 Kč
7 000,00 Kč
2 000,00 Kč
55 000,00 Kč
30 000,00 Kč
395 000,00 Kč
66 000,00 Kč

Starojický Zpravodaj 1/2013
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
SPORTOVNÍ ODDÍLY
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
SOCIÁLNÍ FOND
Název
ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
TECHNICKÉ SLUŽBY
KOMUNÁLNÍ ODPAD
SKLÁDKA DUB
PROSTRANSTVÍ
OBECNÍ POLICIE
SDH V OBCÍCH
JSDH STARÝ JIČÍN
ZASTUPITELSTVO,OSADNÍ VÝBORY
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY
POJIŠTĚNÍ
DAŇ ZA OBEC

3412
3419
3421
3429
OD/PA
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3639
3722
3729
3745
5311
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399

ORG

1

3

Provozní výdaje celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE
Sběrný dvůr
Heřmanice
Hřbitov Starojická Lhota
Hrad Starý Jičín
Projekt školy s Polskem
Zateplení MŠ Starojická Lhota
Zateplení ZŠ Starý Jičín
Investiční výdaje

3726
3639
3639
3321
3113
3111
3113

100
94
49
61
3113
10
70

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK
2013 - VÝDAJE

145 000,00 Kč
78 000,00 Kč
40 000,00 Kč
80 000,00 Kč

2
v Kč

130 000,00 Kč
20 000,00 Kč
45 000,00 Kč
340 000,00 Kč
720 000,00 Kč
155 000,00 Kč
70 000,00 Kč
100 000,00 Kč
2 659 000,00 Kč
1 550 000,00 Kč
1 000,00 Kč
277 100,00 Kč
90 000,00 Kč
265 000,00 Kč
301 000,00 Kč
1 620 000,00 Kč
3 650 000,00 Kč
966 292,00 Kč
172 000,00 Kč
575 293,00 Kč
19 225 685,00 Kč

2 200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
120 000,00 Kč
320 000,00 Kč
25 000,00 Kč
50 000,00 Kč
359 315,00 Kč
3 374 315,00 Kč

22 600 000,00 Kč

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ NA ROK 2013 - ZÁVAZNÝ UKAZATEL
Zapojení počátečních stavů
1 387 284,00 Kč
splátka jistiny úvěru z ČS a.s. ( 20 mil.)
1 387 284,00 Kč
Zpracovala: Bc. Petra Janyšková Saganová
hlavní účetní, správce rozpočtu
Dne 5.2.2013

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta
8

Starojický Zpravodaj 1/2013

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích za rok 2012

narození

úmrtí

počet
obyvatel v
přihlášení odhlášení
jednotlivých Celkem
obcích
obyvatel

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
DUB
0
HEŘMANICE 0
JANOVICE
1
JIČINA
1
PALAČOV
4
PETŘKOVICE 0
STAROJICKÁ
1
LHOTA
STARÝ JIČÍN 0
VLČNOV
6
Celkem za
13
obec

0
2
6
3
0
0

0
2
1
1
2
3

0
0
1
0
2
1

2
2
2
4
2
3

0
0
3
3
4
1

0
0
1
0
3
2

0
0
2
2
1
0

59
72
141
133
118
117

59
71
143
139
117
101

118
143
284
272
235
218

1

0

1

4

5

3

4

187

188

375

2
6

4
2

1
1

11
25

11
21

11
4

14
3

250
292

233
312

483
604

20

15

7

55

48

24

26 1369 1363

2732

CELKEM

33
22
103
50
Evidence obyvatel -srovnání s rokem 2011
počet
narození
úmrtí přihlášeno odhlášeno
obyvatel
2668
30
29
81
62

2732

Jak ukazují tabulky oproti roku 2011 se obec ,,rozrostla“ celkově o 64 obyvatel.
Svůj podíl má na tom hlavně přistěhování nových občanů do nové zástavby.
Sňatků v loňském roce výrazně ubylo. Celkem bylo uskutečněno 7 sňatků,
z toho 4 církevní.
------------------------------------------------------------------------------------
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Vážení jubilanti, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období březen až květen 2013
oslavíte své významné životní jubileum popřál za vedení obce co nejvíce zdraví, mnoho
radosti do dalších let a obecně vše dobré.
Za Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Bezděková Hermína z Petřkovic
Krutílková Ludmila z Janovic
Markusová Jiřina z Heřmanic
Hrachovec Josef z Janovic
Horníková Marie ze Starojické Lhoty
Pospěchová Marie z Vlčnova
Škottová Jaroslava z Vlčnova
Charvát František z

Rudelová Pavla z Vlčnova
Pavlík Josef z Vlčnova
Závadová Jiřina z Petřkovic
Horák Jan z Janovic
Vykoukal Jaroslav ze Starého Jičina
Tomanová Jaroslava z Heřmanic
Hrubý Jaroslav z Heřmanic
Palačova

V případě, že některý z jubilantů si nepřeje být v příštím čísle zveřejněn, nechť to
oznámí na Obecní úřad Starý Jičín (tel. 556 785 152) nebo informační centrum (tel.
556 785 159).

*********************************************************************************

FINANČNÍ VYHODNOCENÍ STAROJICKÉHO ZPRAVODAJE ZA ROK 2012
Celkové náklady na pořízení Starojického zpravodaje v roce 2012 činily
PŘÍJMY - 6 800,-Kč placená inzerce + zpracování inzerce
VÝDAJE - 31 626,-Kč tisk, roznáška a rozesílání povinných výtisků zpravodaje
Celkové náklady Obce Starý Jičín na vydání Zpravodaje v roce 2012 činily
24.826,- Kč včetně DPH.

10
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V letošním roce bylo v Moravskoslezském
kraji vykoledováno rekordních 12 547 112 Kč.
Opravdu úctyhodným výsledkem se může
pochlubit také Starý Jičín se svými
přidruženými obcemi (letos poprvé bez
Kojetína), kde koledníci přijali od dárců
111 194 Kč. Všechny tyto finanční prostředky
budou rozděleny podle přísných pravidel
sbírky na charitní sociální projekty.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
především všem dárcům, kteří věnovali část
svého, často napjatého rozpočtu na tuto
dobrou věc. Děkujeme také všem vedoucím
skupinek a koledníkům či koledníčkům, kteří
byli
ochotni
navzdory
počasí
vyjít
s pokladničkou a pomohli tak získat finanční
prostředky, které v budoucnu pomůžou
lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
text P. Hrachovcová www.novyjicin.charita.cz

Vybraná částka v Kč:

Část obce:
Janovice

10.320,-

Jičina

13.977,-

Palačov

7.779,-

Petřkovice

10.842,-

Starojická Lhota

13.571,-

Starý Jičín

15.173,-

Vlčnov

20.846,-

Loučka

18.686,-

Dub/( farnost Hustopeče nad Bečvou)

2.925,-

Heřmanice (farnost Hustopeče nad Bečvou)

2.870,-

Celkem

116.989,11
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ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Iveta Havlíková
Pondělí 7:30 – 11:30
Úterý
13:00 – 16:30
Středa
7:30 – 11:30 ( MUDr. Kmetzová)
Čtvrtek 13:00 – 15:00
Pátek
7:30 – 8:30
www.doktor-staryjicin.cz 556 752 582
sestra : Michaela Petřkovská

Přijímáme nové pacienty.

ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
MUDr. Hana Kobsová
Pondělí 10:00 – 12:00
Úterý
10:30 – 12:00
Středa
12:00 – 14:00

Čtvrtek

7:30 - 9:30

ordinace v Novém Jičíně, Gregorova 35

Pá:

10:30 – 12:00

e-mail:hana.kobsova@centrum.cz
tel: 556 752 604, mob. 603 433 786
sestra : Dagmar Salvetová

MUDr . Iveta Havlíková;
www.doktor-staryjicin.cz tel.:556
752
582malé pacienty 
Vítáme
nové
sestra: Michaela Petřkovská
Přijímáme další pacienty.
12
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Cvičení parkinsoniků v Novém Jičíně
bylo zahájeno již dne 21.10. 2009 pod vedením fyzioterapeutky
Dis. Lenky Hrachovcové.
Probíhá nadále každou středu od 15 do 16 hodin ve SVČ – FOKUS
v Novém Jičíně. Vítáme účast dalších zájemců.
Zahrajeme si také kuželky a stolní tenis. Kontakt na nás je :

Blažena Janyšková tel. 595 173 170, mobil 728 924 953
mail: janyskova.b@seznam.cz
Miroslav Zelenka 556 756 513 mobil 721 355 228
mail : mirzelenka@post.cz
Těšíme se na nové spolucvičence.

**********************************************************************

Občanské sdružení Diakonie Broumov
potřebným vyhlašuje

zajišťující

materiální

pomoc

sociálně

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ









Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky- nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

Sbírka se uskuteční:
dne: v pondělí 25. března a v úterý 26. března 2013
čas: od 14:00 – 18:00 hodin
místo: vestibul KD na Starém Jičíně
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

tel. : 224 316 800, 224 317 203, www.diakoniebroumov.cz Děkujeme za Vaši pomoc.
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Sběrný dvůr zahajuje provoz

Od 1.dubna roku 2013 bude zahájen zkušební provoz sběrného dvora obce Starý Jičín.
Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva ve Starém Jičíně Vlčnově (po pravé straně směr Hůrka vedle hasičské zbrojnice).
Náklady na stavbu sběrného dvora jsou vyčísleny na 10,935 milionu korun. 2,418 milionu
Kč šlo z rozpočtu Obce Starý Jičín a zbytek tj. 8,517 milionu korun je pokryto z dotace od
státního fondu životního prostředí ČR
Ve zkušebním provozu bude provozní doba sběrného dvora stanovena takto:

Úterý
Sobota

15 - 17 hod.
8 - 12 hod.

Na sběrný dvůr mohou odpad odevzdávat pouze občané trvale hlášení u obce Starý Jičín a
jeho přilehlých části, kteří mají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu. V případě
elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a mohou jej proto využít i
občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních částech trvale nebydlí.
Do sběrného dvora budeme přijímat:
nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy, herbicidy aj. musí být
dodávány v uzavřených nádobách, dále pak znečištěné obaly a textilie, olejové filtry
apod.
velkoobjemový odpad starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, matrace,
šatstvo, obuv, WC mísy, umyvadla, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších
rozměrů pocházející z domácností
tříděné odpady – papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kov
vysloužilé elektrické spotřebiče v nedemontovaném stavu: chladničky, ledničky,
mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a
video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie,
tužkové baterie, zářivky atd.
pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a osobních automobilů.
Na sběrném dvoře bude možno odevzdat odpad v normálním množství. Mimořádné
množství odpadu (vyklízení koupené nemovitosti atd.) je třeba řešit individuálně!
Na sběrném dvoře nebude možno odevzdat zbytky demontovaných automobilů a
motocyklů (sedačky, plasty, čalounění apod.) a zahradní bazény.
14
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Cílem výstavbou sběrného dvora je snížit množství odpadů, které musíme odvážet na
skládku a tam za ně platit nemalé peníze. Cesta jak snížit tyto náklady, respektive jak je
udržet ve snesitelné výši, je v tom, že vytřídíme max. množství odpadů, které je možno
předat na recyklaci nebo energetické využití. Další výhodou sběrného dvora je, že budeme
mít čistější obec, poněvadž odpad nebude končit v příkopech komunikací nebo černých
skladkách, na jejichž likvidaci obec každoročně vynakládá nemalé peníze. Tímto končí
mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v jednotlivých místních částech
obce, tak jako to probíhalo doposud.
Ing. Miroslav Klimpar, místostarosta obce
EOB Prosíme občany, aby pokud odevzdají starý papír či železo do sběren v Novém Jičíně,

předali vážní lístky na Obecní úřad Starý Jičín. I toto se připočítává do třídění odpadů za
obec Starý Jičín a ovlivní to cenu za odpady v následujícím roce.
Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá ve dnech 8.4. - 19.4.2013 sběr starého papíru.
Prosíme občany, aby starý papír roztřídili – zvlášť noviny, zvlášť časopisy a zvlášť kartony.
Knihy, odevzdávané do sběru, musí být zbaveny tvrdých desek (obalu). Pro občany, kteří
nemají možnost starý papír do školy donést či dovézt, bude sběr papíru uskutečněn
v pátek 19.4.2013. Pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových čekáren ve Vaší
obci.

Vrátí se do venkovských oblastí čistý vzduch???
Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., (účinný od 1.9.2012) byl
měl napravit situaci, kdy jeden občan je svým chováním schopen zamořit
půl vesnice. V naší obci se dotkne především těch majitelů rodinných
domků, kteří mají kotel na tuhá paliva. Do dnes běžně používaných kotlů
(1.a 2. emisní třídy) je možné přikládat nevyhovující či zakázaná paliva, dokonce i odpady,
což u moderního kotle s automatickým přikládáním téměř nelze.
Občané se tedy musí připravit na to, že od 1.1 2017 budou mít povinnost na základě
požadavku úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle, kde bude uvedena emisní
třída kotle. Revize bude povinná jednou za dva roky, součástí revize bude také seřízení
kotle, což může ovlivnit účinnost zařízení (revize na plynové kotle jsou povinné už dnes).
U mnohých domácností proto bude nutná výměna kotle za modernější zdroj
vytápění (od 1.9.2022 už jen 3. emisní třídy) a tím by mělo být zajištěno, že již nebude tak
jednoduché spalovat „vše, co hoří “. Odměnou nám všem bude čistší vzduch a snížení
rizika zdravotních problémů.
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem ŽP ČR a Státním fondem ŽP ČR
mají zájem občanům finančně vypomoci při výměně kotle a proto je vyhlášen „kotlíkový
15
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program“. Využijte příležitosti finanční pomoci na výměnu kotle a podejte svou žádost
včas. Více o programu na webových stránkách http://lokalni-topeniste.cz/ Zde se dozvíte,
proč je třeba řešit výměnu kotle, co je kotlíková dotace, jak topit a také jak na souseda,
který soustavně „zamořuje a otravuje ovzduší“. S vyplněním žádosti na kraj v mnoha
případech pomůže i firma, u které si domluvíte výměnu kotle.
Podpora se tedy poskytuje na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu
v rodinných domech v Moravskoslezském kraji. Dotace je poskytována za stanovených
podmínek ve výši maximálně 40 000,- Kč na jeden nový účinný nízkoemisní automatický
kotel a současně nesmí přesáhnout výši uznatelných nákladů projektu – více:
http://www.mzp.cz/cz/3_vyzva_kotle.
Moravskoslezský kraj dlouhodobě bojuje se špatným ovzduším a ukazuje se, že
v mnoha obcích jsou právě lokální topeniště tím největším znečišťovatelem. Minula
se účinkem veškerá osvěta v médiích, plakáty, články téměř ve všech tiskovinách včetně
místních zpravodajů. Je zřejmé, že vysoké pokuty za znečištění ovzduší jsou
pravděpodobně jedinou cestou, jak odradit „paliče“ od jejich počínání.
Pokud občan na vyžádání úřadu nepředloží revizi, vystavuje se poměrně znatelným
sankcím. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak
nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů
a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí, například v Německu.
(MŠ)
Zdroj: Ing. Vladimír Stupavský, Česká peleta, z.s.p.o.
Další odkazy: http://lokalni-topeniste.cz/
http://www.mzp.cz/cz/3_vyzva_kotle
http://www.cisty-komin.cz/news/konference-klimkovicka-vyzva/

Strom pro dítě
Motto: „Kdo sází stromy, má druhé raději, než sebe“. (Staré anglické rčení)
Obec Starý Jičín má zájem každoročně provádět
výsadbu nových dřevin (stromů) na svém území a proto
rada obce podpořila projekt navržený Ing. Janou Kelarovou
„Strom pro dítě“ a daruje každému narozenému dítěti
v obci strom.
Rodiče dítěte si budou moci vybrat druh stromu
(ovocný nebo neovocný) a zda strom zasadí na svém
pozemku či na vhodném obecním. Rodiče se budou podílet
na výsadbě stromu a také na následné péči tak, aby dřevina jejich dítěte rostla a prospívala
spolu s ním. Větší děti si o „svůj“ strom mohou pečovat sami. Druhová skladba dřevin bude
navržena odborníkem, vhodný pozemek vybrán ve spolupráci s jednotlivými osadními
výbory tak, aby stromy rostly v té části obce, kde dítě bydlí.
16
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Předání stromů a jejich sázení proběhne dvakrát ročně – na
jaře a na podzim zpravidla v termínu, kdy na obci probíhá
slavnostní „Vítání občánků“, rodiče budou včas informováni
dopisem. Účastnit se sázení je dobrovolné, přesto věříme, že se
podaří rodiče motivovat tak, aby se do projektu zapojili úplně
všichni.
Cílem projektu je nejen dosazení vhodné zeleně v obci a tím zlepšení
klimatických a rozptylových podmínek, ale také jakási vazba na místo, kde se člověk narodil
a kde má své kořeny. Společné sázení má upevnit vícegenerační vztahy v rodině, má
pomoci stmelit občany a vtáhnout nově přistěhovalé mezi starousedlíky. A pokud
několikaletá soustavná péče o dřeviny vybuduje v člověku respekt ke krajině, tak je to
přesně to, co jsme chtěli.
Podrobný popis projektu je zveřejněn na webové stránce obce, kde bude také
uložena fotodokumentace z každého sázení, v písemném vyhotovení je projekt
k nahlédnutí také na obecním úřadě.
Strom má člověka provázet celým jeho životem, utvářet
jeho postoje ke krajině, poskytnout stín, místo pro
odpočinek.
Naši předci to věděli, mnoho dnes
památných stromů je svědkem jejich počínání.
Připravme společně také my něco pro další generaci,
něco co má trvalou hodnotu navzdory tomu, kdo nám
vládne…
(text M.Š., obrázky J.K.)

Ošetření stoletého dubu v Palačově
V místní části obce Palačov doplňuje původní vesnickou výstavbu mohutný více jak stoletý
dub. Vzhledem k tomu, že se nachází v bezprostřední blízkosti budov, je jeho ošetření
komplikované a pro vlastníky velmi obtížné. Aby tato významná dřevina zůstala zachována
pro další generace, potřebuje kvalitní odbornou péči.
Obec Starý Jičín ve spolupráci s Osadním výborem v Palačově podala v rámci projektu
„Zdravé stromy pro zítřek - IV. ročník“ žádost o bezplatné ošetření stoletého dubu
v Palačově arboristou s certifikátem ETW (tj. odborníkem, který ošetřuje dřeviny rostoucí
mimo les se záměrem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti).
17
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Odborná komise žádost podpořila a proto v jarních měsících dojde k ošetření této
výjimečné dřeviny. Na pomocných pracích (odklízení větví a podobně) se budou podíle
také Technické služby obce Starý Jičín i místní občané, kterým osud dubu není lhostejný.
Průběh prací bude zdokumentován a bude sloužit nejen pro Nadaci Partnerství
k vyúčtování dotace, ale také do kroniky obce jako důkaz péče o dřevinu.
(M.Š)

Tento projekt podpořila Nadace Partnerství
za spolupráce Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Společnosti
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.

Strategický rozvojový plán obce Starý Jičín
Strategický rozvojový plán obce Starý Jičín na roky 2012-2025 byl schválen jako součást
základních dokumentů obce na 15. jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 12.12.2012
pod č. 15.19. V tištěné verzi je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Starý Jičín.
Z iniciativy Komunitní školy Starý Jičín pod organizačním vedením obecního koordinátora
Mgr. Jiřího Adamce, se zastupitelé Starého Jičína spolu se zástupci jednotlivých místních
částí rozhodli pro vytvoření strategického plánu jako základního programového
dokumentu obce. Strategie je zpracována komunitně týmovým způsobem se zapojením
občanů, zastupitelů a podnikatelů ze všech místních částí s ohledem na dlouhodobé zájmy
Starojicka. Strategický dokument počítá s využíváním místních zdrojů a nastoluje novou
etapu ve vzájemné spolupráci všech 9 obcí Starojicka.
Vychází z aktuálního auditu zdrojů a vedle územního plánu obce se stává základním
dokumentem pro přípravu střednědobých a operativních plánů Starého Jičína v
následujících 12 letech.
http://www.stary-jicin.cz/obcan/strategicky-plan-obce-/
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CZ.1.07/1.1.07/02.0079

Vážení občané,
Projekt Harmonický růst osobnosti žáka ve 21. běží od září školního roku 2011/2012 v tzv.
druhém ověřovacím běhu. Během školního roku 2010/2011 prošlo aktivitami projektu více
než 620 dětí naší základní školy.
Nyní máme zdárně uzavřenu Monitorovací zprávu č.5/2011 a také kontrolu z MSKÚ
v Ostravě, která nenašla na našem projektu a jeho realizaci spolu s finančním čerpáním
žádné nedostatky.
Na webových stránkách www.projekt21.cz v sekci foto a video přibyla nová videa a také
nové fotografie, které můžete samozřejmě shlédnout.
Děkujeme za Váš zájem, Vaši přízeň a těšíme se na to, že Vás budeme moci dále
informovat ve Zpravodaji 02/2012
Mgr.Jiří Adamec

Den otevřených dveří ve starojické škole
Přes třicet rodin ze Starého Jičína a okolí se přišly 25.1.2013 podívat na Den
otevřených dveří do naší školy. Pro budoucí prvňáčky byla nachystána pohádková cesta s
úkoly, která vedla třídami I.stupně, a samozřejmě celá škola byla připravena k prohlídce.
V nově zrekonstruované tělocvičně si malí návštěvníci mohli dokonce zasportovat. Velký
zájem byl o vlastnoruční výrobu papíru, či o tvoření z keramiky a vosku. Interaktivní tabule
si mohli budoucí žáčci vyzkoušet v učebně přírodopisu nebo v knihovně. V jedné ze dvou
učeben angličtiny se prezentoval také divadelní soubor působící při škole. Nadšeně
odcházely děti z počítačové učebny i hudebny.
Na celé organizaci se kromě zaměstnanců školy podílelo více než 50 žáků, kteří s námi
dobrovolně strávili páteční odpoledne. Patří jim za to veliký dík, pomohli ve škole vytvořit
příjemnou atmosféru, ve které celá akce proběhla. Pokud litujete, že jste Den otevřených
dveří na Základní škole Starý Jičín nestihli, nezoufejte, příští rok jste zváni.
Mgr. Radka Demová
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Zlatý Ámos
Ve středu 6. února 2013 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý Ámoso nejoblíbenějšího učitele, které se uskutečnilo v rámci Moravskoslezského kraje ve Vratimově.
Do této soutěže jsme nominovali naši třídní učitelku Mgr. Kateřinu Horutovou. Museli jsme si
nachystat vystoupení, ve kterém jsme měli paní učitelku představit pětičlenné porotě. A tak jsme
cvičili, hráli tenis, skákali přes švihadlo či hledali na mapě. Byli jsme trošku nervózní, ale bylo to
zábavné a také velmi napínavé. Nakonec jsme do dalšího kola nepostoupili, ale nám to tolik
nevadilo, protože víme, že naše paní učitelka je ta nejlepší. I tak jsme získali hodně zkušeností.
Poskytovali jsme totiž rozhovor do dětských novin, vystupovali před kamerou apod. Až večer jsme
se z této náročné soutěže i s paní učitelkou vrátili, sice unavení, ale spokojení s celou soutěží i
s jejím bohatým programem.
Ladislav Rýpar, Tereza Orlitová, Tereza Šimíčková
žáci 7. třídy ZŠ Starý Jičín

Zápis do 1. tříd
Ve čtvrtek 7.2.2013 proběhl v naší škole zápis žáků do první třídy. Všechny paní učitelky
z prvního stupně se těšily na předškoláky, kteří 1.září usednou do školních lavic. Děti přišly
v doprovodu svých rodičů do tříd, kde už na ně čekaly paní učitelky s připravenými pracovními
listy. Budoucí žáčci plnili jednoduché úkoly, jako bylo malování, poznávání geometrických tvarů a
barev, překreslování a počítání. Také odpovídali na zvídavé otázky, přednášeli nebo zpívali.
Za odměnu děti dostaly drobné dárečky vhodné do školy a dárečky vyrobené žáky v družině.
Celkem přišlo k zápisu 52 dětí. Na budoucí školáky se těší učitelé naší školy.
Mgr. Marcela Rašková
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Starojické školní sportování
První pololetí školního roku 2012-2013 bylo završeno několika sportovními soutěžemi, které byly
pořádány na naší škole. Jednou z nich byl turnaj ve stolním tenise pro žáky 6.-9. tříd. Byly svedeny
těžké boje, ale zvítězit mohli jen někteří. Mezi mladšími chlapci vyhrál Ladislav Rýpar ze 7. třídy,
mezi mladšími dívkami byla nejlepší jeho spolužačka Veronika Kremlová. Ve starší kategorii
zvítězil Filip Vahala z 8. třídy a v kategorii starších dívek vyhrála Iva Volková z 9. třídy.
Další školní soutěží byl florbalový turnaj. Jako vítězné týmy se představily v jednotlivých
kategoriích CABAN TEAM, DAVIDOVÁ TEAM, ZÁBRANSKÝ TEAM a VOLKOVÁ TEAM.
Prosinec byl pak ve znamení vánočního turnaje ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd a Vánoční laťka.
Ve vybíjené zvítězila 4. třída před 5. třídou a třídou 4.B.
Jako vyvrcholení závěru roku považujeme u nás ve škole Vánoční laťku. Byly zde předvedeny
pěkné výkony a zejména ve starší kategorii měla soutěž vysokou úroveň. Přinášíme tedy konečné
výsledky i s předvedenými výkony.
Mladší kategorie – dívky:
Mladší kategorie – chlapci:
1. Tereza Valášková 125 cm

1. Jakub Štramberský 130 cm

2. Simona Závadová 125 cm

2. Martin Páter

125 cm

3. Veronika Holeňová 120 cm

3. Martin Zábranský

125 cm

Starší kategorie – dívky:

Starší kategorie – chlapci:

1. Blanka Kristová

151 cm

1. Lukáš Chovanec

166 cm

2. Táňa Šišková

148 cm

2. Dan Hatlapatka

163 cm

3. Iva Volková

125 cm

3. David Staněk

148 cm

Helena Kristová

125 cm

Kromě toho se naše škola zúčastnila i okrskových kol ve florbale. Největšího úspěchu dosáhla
starší děvčata, která nejdříve v okrskovém kole ve Studénce obsadila pěkné 2. místo a tím si
vybojovala postup do okresního finále, které se odehrálo v Odrách. Celý turnaj byl velmi
vyrovnaný a téměř o každém zápase rozhodovalo trestné střílení. Při něm jsme jednou měli
štěstí, když jsme postoupili ze základní skupiny. Bohužel, v semifinále jsme na trestné střílení
prohráli a obsadili jsme nakonec ze všech škol novojičínského okresu velmi pěkné 4. místo.
Mgr. Kateřina Horutová

Maškarní ples
Jednoho mrazivého zasněženého pátečního odpoledne 11.1.2013, kulturní dům na Starém
Jičíně ožil dětmi v maskách. Děti přišly prožít v doprovodu svých rodičů, babiček a dalších
příbuzných zábavné odpoledne společně s Hopsalínem. Tentokrát na téma Madagaskar. Na
tanečním parketě jsme mohli potkat víly, princezny, piráty, loupežníky, kočičky, berušky, ježibaby
a spoustu dalších krásných masek. Za sladkou odměnu se děti účastnily soutěží, tanečků a her.
Paní učitelky se postaraly o bohatou tombolu, občerstvení a pěknou výzdobu sálu. Z plesu děti
odcházely se spokojeným úsměvem na tváři a plní dojmů. Už teď se těšíme na další shledání
s Hopsalínem.
Mgr. Ivana Šturalová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Starý Jičín
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům,
že zápisy dětí pro školní rok 2013/2014 do Mateřských škol
proběhnou v měsíci květnu 2013.

MŠ Starý Jičín –
16. května od 10.00 do 16.00 hodin.
MŠ Starojická Lhota - 16. května od 13.00 do 16.00 hodin.
MŠ Petřkovice –
13. května od 13.00 do 16.00 hodin.
Školní rok začíná 1. září 2013. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu školního
roku 2013/2014, dostavte se také k zápisu. K zápisu potřebujete rodný list dítěte
a OP zákonného zástupce.
e-mail:

msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mstetrskovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307
Jitka Tihelková, ředitelka školy

*******************************************************************************

MATEŘSKÁ ŠKOLA Petřkovice
Mateřskou školu v Petřkovicích čekají letos velmi milé oslavy. Spolu s Dětským dnem
8.6. 2013 Mateřská škola oslaví 35.výročí založení. Více informací poskytneme od
května, na www.stary-jicin.cz /v sekci Aktuality a také pak ve druhém čísle Zpravodaje,
který vyjde počátkem června.
*************************************************************************
MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROJICKÁ LHOTA
Nejen brát, ale umět i dávat . . . . .
. . . . takto jsme se rozhodly s dětmi z Mateřské školy u nás ve Starojické Lhotě gratulovat
všem seniorům, kteří během roku oslaví své životní jubileum. Začali jsme v roce 2012 a už
se můžeme pochlubit několika návštěvami.
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S panem Horákem, který slavil své 90té narozeniny, jsme si společně zazpívali píseň
Už kamarádi pomalu stárnem - a přitom obdivovaly jeho vitalitu.
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Paní Kolenovská pohostila děti plnou mísou koláčků.

Velikonoční koleda pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám
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A paní Pavlíková dětem dokonce
zazpívala krásnou, nám neznámou
koledu Pojďte chlapci k nám….
text i foto Jana Bartoňová

Velikonoční koledy pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vyšlehám.
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1 Starý Jičín
2 Jakubčovice
3 Odry
4 Libhošť
5 Kopřivnice
6 Vlčovice
7 Jeseník n. O.
8 Staříč
9 Fryčovice
10 Lichnov
11 Nový Jičín B
12 Kateřinice
13 Suchdol
14 Tichá

26 18 1 7 74 : 42 55 ( 16 )
26 16 3 7 55 : 29 51 ( 12 )
26 14 3 9 55 : 37 45 ( 6 )
26 13 4 9 49 : 27 43 ( 4 )
26 13 4 9 54 : 42 43 ( 4 )
26 11 3 12 49 : 55 36 ( -3 )
26 10 4 12 44 : 48 34 ( -5 )
26 10 3 13 52 : 64 33 ( -6 )
26 10 2 14 45 : 63 32 ( -7 )
26 9 4 13 44 : 67 31 ( -8 )
26 9 4 13 47 : 50 31 ( -8 )
26 9 4 13 44 : 60 31 ( -8 )
26 10 0 16 52 : 67 30 ( -9 )
26 7 7 12 38 : 51 28 ( -11 )

Tato tabulka se zapíše zlatým písmem do historie fotbalu na Starém Jičíně. V roce, kdy jsme
oslavili 80 let od založení fotbalu na Starém Jičíně naši fotbalisté pod vedením trenérské dvojce
Marka a Radka Kremlových po několika sezónách v I.B třídě MSKFS, kde se pohybovali na
předních místech tabulky, dokázali v sezóně 2011/2012 tuto soutěž vyhrát.
Není potřeba vyzdvihovat jednotlivé hráče, protože za tímto úspěchem stojí celý tým lidí, kteří se
starají o fotbal na Starém Jičíně. A to od trenérů těch nejmenších, přes žáky a dorost až po
kategorii mužů. Za tímto úspěch také stojí tvrdá práce a příprava samotných hráčů a především
také skvělá parta, která se při neúspěchu vždy dokázala stmelit a táhnout za jeden provaz. Je
třeba také poděkovat našim sponzorům, bez kterých bychom tohoto úspěchu také těžko dosáhli a
také poděkovat za nemalou podporu vedení obce Starého Jičína.
Velké díky si zaslouží také fanoušci Starého Jičína, kteří v hojném počtu navštěvují naše zápasy
v domácím prostředí a také vyjíždějí na zápasy hrané u našich soupeřů. Samozřejmě také sledují
utkání naši mládeže.
Jednou ze zajímavosti je také to že jsme v roce 2012 dokázali vybudovat na našem hřišti umělé
zavlažování, což přispěje ke zkvalitnění naší hrací a tréninkové plochy.
Také je potřeba připomenout, že se nám daří práce s těmi nejmenšími, kdy jsme v roce 2012
začali hrát soutěž přípravek a v roce 2013 budeme hrát soutěže mladší a starší přípravky.
Jdeme určitě správným směrem, protože si musíme uvědomit , že výsledky mužů se odvíjejí od
toho ,jakou máme vlastní mládežnickou základnu. Myslím si, že toto se nám momentálně daří.
Na závěr je potřeba zmínit, že v roce 2012 ukončil hráčskou kariéru Jaroslav Hasal ml. alias Hagi,
který se právě věnuje těm nejmenším. Ještě jednou děkujeme všem, kteří stojí za úspěchem
fotbalu na Starém Jičíně a přejme si společně, aby tento úspěch nebyl na dlouhou dobu poslední a
aby se další úspěchy třeba i na mládežnickém poli dostavili co nejdříve.
Petr Michel
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FO TJ SOKOL Starý Jičín

MUŽI I .B tř.sk.D

V

NE

24.3.

15:00

Vlčovice

S.Jičín

D

NE

31.3.

15:30

S.Jičín

Jeseník

V

SO

6.4.

15:30

Veřovice

S.Jičín

D

NE

14.4.

16:00

S.Jičín

Libhošť

V

NE

21.4.

10:00

N.Jičín B

S.Jičín

D

NE

28.4.

16:00

S.Jičín

Kozlovice

V

NE

5.5.

16:30

Odry

S.Jičín

D

NE

12.5.

16:30

S.Jičín

Kopřivnice

V

SO

18.5.

17:00

Jakubčovice

S.Jičín

D

NE

26.5.

17:00

S.Jičín

Bordovice

V

NE

2.6.

17:00

Kateřinice

S.Jičín

D

NE

9.6.

17:00

S.Jičín

Suchdol

D

NE

16.6.

17:00

S.Jičín

Lichnov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán činnosti KD Starojicka na I.pololetí 2013
6.3.2013
13.3.2013
20.3.2013
10.4.2013
24.4.2013
15.5.2013
22.5.2013
12.6.2013
26.6.2013

oslava MDŽ v kinosále a klubovně
cestopisná přednáška o Novém Zélandu v kinosále
zájezd na bazén do hranic- vlastními auty( sraz 14:45 u bazénu)
návštěva Gobelínky ve Valašském Meziříčí- vlastními auty
zahrajeme si bowling v Loučce
otevírání studánek, procházka k Oční studánce ve Svinci
smažení vajec ve Starojické Lhotě
zájezd autobusem Jesenicko
Zahradní slavnost ve Starojické Lhotě na výletišti
Za KD Marie Segetová
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Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník soutěže „O nejlepší
slivovici“, „O nejlepší ovocný destilát“ (vše ostatní kromě slivovice) a „O nejlepší koláč“,
která proběhne v sobotu 16.3.2013 od 15:00 hodin v budově Osadního výboru na Jičině.
Příjem vzorků do soutěže proběhne 16.3.2013 v době od 13:00 do 15:00 hodin – 0,5 l
slivovice nebo jiného ovocného destilátu z vlastní produkce v neoznačené lahvi, 1 ks
koláče (možno i více kusů). Zúčastnit soutěží se může kdokoliv, účast není podmíněna
trvalým bydlištěm na Jičině.

Přijďte si zasoutěžit, pobavit, posedět s přáteli a přispět na podporu činnosti SDH Jičina.
Bližší informace podá Martin Pecháček na tel.: 777 833 08.
Těšíme se na vaši účast.
**************************************************************************

První akce hasičského sportu již v květnu !!!

SDH Petřkovice vás srdečně zve na
Soutěž v požárním útoku mladších a starších žáků
a to v sobotu 18. května 2013 od 13 hodin.
na místním fotbalovém hříšti v Petřkovicích.
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Úřad práce v Kopřivnici a Novém Jičíně ve spolupráci se třemi středními
technickými odbornými školami v okrese a dalšími partnery opět pořádají
ve dnech
24. a 25.dubna 2013 od 9:00 do 16:00 hodin
ve sportovní hale VOŠ v Kopřivnici na ul. Husova 1302
PŘEHLÍDKU TECHNICKÝCH PROFESÍ
s názvem ,, ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.
Přehlídka je zaměřena na obory strojírenské, stavební a elektro. Budou se také
prezentovat významné firmy z okresu v těchto oborech.
Akce je rovněž určena pro rodiče žáků a širokou veřejnost .
Kontakt na pořadatele: Ing. P. Rešl, 556 879 147, resl@voskop.cz

O B E C Hladké Životice
Nabízí k prodeji bytový dům o kapacitě 10-ti bytových jednotek, včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy a pozemku parc.č.42,45 v KÚ Hladké Životice.
Byt č. 1 K + 2 o celkové výměře 65,64 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena: 948.491,- Kč
Byt č. 2 K + 2 o celkové výměře 66,06 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena: 954.560,- Kč
Byt č.3 K + 1 o celkové výměře 43,59 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena:629.871,- Kč
Byt č. 4 K + 1 o celkové výměře 45,60 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena: 658.915,- Kč
Byt č. 5 K + 2 o celkové výměře 66,22 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena 956.872,- Kč
Byt č. 6 K + 2 o celkové výměře 67,07 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena 969.154,- Kč
Byt č. 7 K + 2 o celkové výměře 51.66 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena 746.481,- Kč
Byt č. 8 K + 1 o celkové výměře 43,14 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena: 623.368,- Kč
Byt č.9 K + 3 o celkové výměře 101,81 m2 ve 3. nadzemním podlaží
cena 1.593.209,- Kč
Byt č. 10 K + 3 o celkové výměře 99,76m2 ve 3. nadzemním podlaží
cena 1.561.129,- Kč
Cena nemovitosti celkem 9.642.050,-Kč Byty lze zakoupit i jednotlivě.
Prodej se uskuteční dle přijatých zásad o prodeji. Více na www.hladkezivotice.cz
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Bližší informace na tel.č. 556 756 023, 605 553 156
Své nabídky posílejte v zalepených obálkách, označených „Neotvírat – cenová nabídka, prodej
bytů“ do 25. března 2013 na adresu: Obec Hladké Životice, Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice.
Prohlídky bytů lze sjednat osobně, nebo telefonicky. Uvedené ceny jsou stanoveny znaleckým
posudkem.

Nabízí k prodeji pozemky, určené k zástavbě rodinných domů v k.ú Hladké Životice :
č.parcely

o výměře m2

č.parcely

o výměře m2

1025/13
1.350 m2
1025/24
1.028 m2
1025/21
1.400 m2
1025/25
1.301 m2
1025/22
1.817 m2
1025/26
1.301 m2
1025/23
1.678 m2
Cena dle znaleckého posudku 500,-Kč/m2
Prodej se uskuteční dle přijatých zásad o prodeji. Více na www.hladkezivotice.cz
Bližší informace na tel.č. 556 756 023, 605 553 156
Své nabídky posílejte v zalepených obálkách, ozn. „Neotvírat – cenová nabídka, prodej pozemků“
do 25.března 2013 na adresu: Obec Hladké Životice, Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč
Dále sekční a dvoukřídlá.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná i na míru.
Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor –
garáže, dílny,…
Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej, doprava materiálu, montáže.
Pletivové, kované, průmyslové, mobilní, branky a brány- i posuvné.
Při objednávce plotu včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny
ze zahradnictví.
THUJE na živý plot. Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy.
Mulč. folie.
STÍNÍCÍ TKANINA: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Prodej po metrech.
www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
**********************************************************************
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
Prodáváme: líhně pro drůbež, klece pro křepelky, krmivo, krmítka, napáječky.
!! Chovejte křepelky!! www.KREPELKAJAPONSKA.cz
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KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického
písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz , IČ: 64973182

********************************************************************

Poplatek za stočné a svoz TDO za rok 2013
V souladu s ustanovením § 30 vyhl. MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., se stanoví paušál průtoku odpadních vod kanalizací ve
výši 30 m3 ročně na osobu.
Cena za stočné je stanovena takto:
pro budovy napojené na ČOV Vlčnov
8 ,- Kč/m3 tj. 240Kč/osobu/rok
pro budovy napojené na ČOV Star. Lhota 12,- Kč/m3 tj. 360Kč/osoba/rok
ostatní budovy
6 ,- Kč/m3 tj. 180Kč/osoba/rok
Cena stočného je vypočtena dle skutečných nákladů na provoz a opravu
kanalizací a ČOV v jednotlivých místních částech za rok 2012.
Pro stavby napojené na splaškovou kanalizaci Starý Jičín a Jičina ukončené ČOV
Šenov u Nového Jičína je cena stanovena dle smlouvy se SmVak Ostrava na
29,29 ,-Kč/m3 a to dle skutečně spotřebované vody v jednotlivých budovách.
Ke všem cenám bude připočteno aktuální DPH.
Stočné je splatné na účet Obce Starý Jičín do 15 dnů od doručení složenky,
pokud není stanoveno jinak.

Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu pro rok 2013 je
stanoven 480,-Kč za osobu na rok.
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:
OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN č.p. 133, 742 31 :

polední přestávka 11:45 -12:30

www.stary-jicin.cz
ústředna:
HSO odbor:
Marie Štecová
Radka Dubcová

úřední hodiny

556 752 581
556 785 155 stecova@stary-jicin.cz
556 785 150 dubcova@stary-jicin.cz

účtárna:
556 785 151
Bc. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika:, pokladna :
Alena Hrušková 556 785 152

hruskova@stary-jicin.cz

tech. služby:
556 785 153
Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova
Dagmar Sochová 556 785153 sochova@stary-jicin.cz
starosta –
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta – 556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar,
klimpar@stary-jicin.cz
Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:
556 785 158
607 816 055
podatelna a inf. centrum:
Pavla Šustková 556 785 159

slepak@stary-jicin.cz

ic@stary-jicin.cz

 Hasiči Starý Jičín - velitel Bc. Radim Sudolský,Dis.
775 920 150 radim.sudolsky@seznam.cz

 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
602 320 577 hradstaryjicin@email.cz

po

730 – 1630

út

730 – 1430

st

730 – 1630

čt

730 – 1430

pá

neúřední den

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
Školní jídelna MŠ St. Jičín
sjms@cbox.cz
tel. 734 381 814
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 556 752 419
mob: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz
Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.edunet.cz
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