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

Výpis Usnesení z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN

dne 29.05.2013
18.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 18. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 29.05.2013.
18.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
Mgr. Ladislava Pospěcha a p. Leoše Zdražila
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere na vědomí:
18.3. a) Smlouvu č. 12127443 ze dne 10.5.2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3
– Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a
využití odpadního tepla, na akci „Stavení úpravy objektu ZŠ – snížení energetické
náročnosti objektu“.
b) Přijetí dotace uvedené ve smlouvě se SFŽP ČR č.12127443 ze dne 10.5.2013 ve výši
474 251,60 Kč výhradně na akci „Stavení úpravy objektu ZŠ – snížení energetické náročnosti
objektu“. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí
dotace ev.č. EDS/SMVS 115D222002513 a bude činit maximálně 8 062 277,20 Kč. Dotace je
určena na spolufinancování akce.
schvaluje:
18.4. Smlouvu s Městem Příbor o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města Příbor –
vyprošťovací zařízení LUKAS DSH-20-2 (viz. příloha) v hodnotě 315 938,00 Kč, pro
potřeby a užívání JSDH Příbor, k zabezpečení požární ochrany a integrovaného
záchranného systému v souladu se zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv a schválených dokumentů.
******************************************************************
Výpis Usnesení z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
dne 26.06.2013
19.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání z 19. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 26.06.2013.
19.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Františka Bezděka a pana Rudolfa Kalíška
19.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 24.4.2013 do 12.6.2013
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19.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
25.5.2013 a finančního výboru ze dne 10.06.2013
FINANČNÍ TRANSAKCE
19.5. Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2012, sestavený dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje:
1)
2)
3)
4)
5)

Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2012
Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2012
Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2012
Finanční vypořádání za rok 2012
Roční hospodaření příspěv.org. – Základní škola Starý Jičín za rok 2012 vč. fondů a
vedlejší hospodářské činnosti
6) Roční hospodaření příspěv.org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2012 včetně fondů
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – audit
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce s o u h l a s í
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
19.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 1., 2.a 3. změnu rozpočtu
Obce Starý Jičín na rok 2013.
19.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání nákladů 31.05.2013.
19.8. Zastupitelstvo obce na základě Zprávy Krajského úřadu MSK bere na vědomí výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výrokem: nebyly zjištěny nedostatky a
nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti (přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bylo provedeno
v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.).
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 :
19.10. Prodej části obecního pozemku p.č. 829/1, v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína
v geometrickém plánu č.158-171/2007 označenou jako pozemek p.č. 829/12 ostatní plocha - o výměře 549 m2 Miriam Pastornické za cenu stanovenou dohodou
náklady řízení (majetkoprávní záměr č. P4/2013).
19.11. Odkoupení pozemku v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.č. 4/11 - ostatní plocha –
o výměře 735 m2 od společnosti Starojicko, a.s. za cenu stanovenou dohodou
(majetkoprávní záměr č. P5/2013).
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
19.12. Schvaluje vzdání se ve smyslu § 101 odst. 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) předkupního práva na
pozemek par.č. 331 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína, nejdříve však po uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na vedení jednotné kanalizace.
19.13. Zastupitelstvo bere na vědomí výzvu Antonína Dorazila, předsedy OV Heřmanice,
ke zvýšení demokracie v obci, tato bude předložena k projednání do rady obce.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu 25.září 2013 v 17:00 hodin
v malém sále za vinárnou na Starém Jičíně.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

.

ZŠ Starý Jičín- dokončení rekonstrukce
Vážení spoluobčané
Dne 31.8.2013 byly ukončeny vlastní stavební práce na akci „Stavební úpravy objektu ZŠ –
snížení energetické náročnosti objektu“ a bylo zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
Celkové stavební náklady činily 15.208.076,-Kč z toho dotace ze Státního fondu životního
prostředí činí 8.536.528,60,-Kč a ostatní náklady ponese z vlastního rozpočtu Obec Starý
Jičín.
Do této doby už byly proplaceny práce na zhotovení projektové dokumentace pro stavební
povolení, přípravu podkladů, zpracování a podání žádosti o dotace, zadávací řízení na
zhotovitele stavby a zpracování dalších podkladů, které jsou uznatelným nákladem a budou
promítnuty do celkového spolufinancování, a zároveň veškeré stavební práce.
Práce spočívaly ve výměně dřevěných oken a dveří za okna a dveře plastové, ve výměně
vstupních ocelových dveří za dveře hliníkové, zateplení fasády včetně nátěru, zateplení
střechy včetně nové krytiny a systémů hromosvodů. Stavbu provedla firma TVARSTAV-REAL,
s.r.o. Výkon stavebně technického dozoru investora, zabezpečení kolaudačního souhlasu
prováděl Ing. Radek Petřkovský,
Koordinaci bezpečnosti práce prováděla firma EKO RIA Bruntál.
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Zpracování monitorovacích zpráv, změnových formulářů, včetně žádostí o platby, závěrečné
vyhodnocení akce zabezpečoval zástupce investora a technický dozor.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti, státním
rozpočtem prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a spoluúčastí obce Starý Jičín.
Děkuji všem, kteří byli zapojeni do projektu za odvedenou práci.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta Obce Starý Jičín.

Zpráva pro zájemce o publikaci Hrad a panství Starý Jičín
Na podkladě informací pana Polácha probíhají autorské korekce a jednání
ohledně reprodukčních práv s vlastníky na tištěné fotografie, proto je vydání
zpožděno a bude uvedeno v nejbližším možném termínu, o kterém Vás budeme
informovat.

SBĚRNÝ DVŮR STARÝ JIČÍN- INFORMACE K PROVOZU
Provoz do 1.11.2013 stávající

Úterý 15 – 17 hodin
Sobota 8 - 12 hodin

Upozornění : V zimním období , tj. od 1.11.2013 – 31.3.2014 bude provoz SD
omezen pouze na soboty v lichém týdnu, ( soboty v týdnu , kdy se vyváží TDO )
v době od 9 hod. – 12 hod.
Odpad do sběrného dvora mohou odevzdávat pouze občané s trvalým pobytem v Obci Starý
Jičín a jejich místních částech. Odpad mohou také odevzdat i občané bez trvalého pobytu v
obci, za podmínky předložení dokladu o úhradě poplatku TDO Obci Starý Jičín (chataři,
vlastníci ostatních nemovitostí). V případě elektrozařízení slouží dvůr jako místo zpětného
odběru a mohou jej proto využít i občané, kteří na Starém Jičíně a místních částech
nebydlí.
Do sběrného dvora je možno odevzdat odpad v normálním množství. Nadměrné množství
odpadu (vyklízení zakoupené nemovitosti)je třeba řešit individuálně. Také nelze odevzdávat
zbytky demontovaných automobilů a motocyklů (sedačky, plasty, čalounění) a zahradní
bazény.
Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalého kravína ve Vlčnově.
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Kremel Vlastimil
Biskup Václav

Janovice
Vlčnov

Hanzelková Eva

Jičina

Segeťová Marie

Vlčnov

Frydrych Václav

Starý Jičín

Kolenovský Josef

Starojická Lhota

Furmánková Jiřina Janovice

Hanzelka Jaroslav

Starý Jičín

Mácha František

Palačov

Cahlíková Cecilie

Jičina

Urban Zdeněk

Heřmanice

Hanzelková Marie

Starý Jičín

Holeňová Vlasta

Vlčnov

Hrachovcová Blanka

Starý Jičín

Kremel František

Starý Jičín

Hrnčířová Alžběta

Starý Jičín

Urbanová Emilie

Starý Jičín

Dohnal Zdeněk

Palačov

Vahalíková Ludmila

Janovice

Kelnarová Jiřina

Starý Jičín

Randýsková Jarmila Jičina

Banašáková Anna

Janovice

Bezděková Gerda

Dub

Bártková Jarmila

Vlčnov

Herbriková Anna

Palačov

Hrnčíř Rudolf

Starý Jičín

Škucová Svatava

Vlčnov

Páter Josef

Janovice

Všem jubilantům z naší obce přejeme pevné zdraví, mnoho šťastných chvil v rodinném
kruhu a spokojenosti v životě.
Za obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce.
V případě, že některý z jubilantů si nepřeje být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí
na Obecní úřad (556 785 152)u paní Aleny Hruškové.
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ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY MUDr. Kobsové
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

10:00 – 12:00
10:30 – 12:00
12:00 – 14:00 (poradna 10:30-12:00)
30
30
ordinace v Novém Jičíně, Gregorova 35 7 - 9
10:30 – 12:00

MUDr. Hana Kobsová, e-mail: hana.kobsova@centrum.cz
sestra: Dagmar Salvetová
tel: 556 752 604, mob. 603 433 786
Paní doktorka Kobsová se těší na nové dětské pacienty.

ORDINACE MUDr. Havlíkové
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 – 11:30
13:00 – 16:30
7:30 – 11:30
13:00 – 15:00
7:30 – 8:30

MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Kontaktní údaje: tel.: 556 752 582 www.doktor-staryjicin.cz.
Přijímáme nové pacienty !
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Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá sběr starého papíru ve dnech

7. 10. – 18. 10. 2013
Prosíme občany, aby starý papír roztřídili – zvlášť noviny, zvlášť časopisy a zvlášť karton. Knihy,
odevzdávané do sběru by měly být zbaveny tvrdých desek (obalu).
Pro občany, kteří nemají možnost starý papír do školy donést nebo dovézt, bude sběr starého
papíru uskutečněn v pátek 18. října 2013. Pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových
čekáren ve vaší obci.

Sportovní zakončení školního roku v červnu 2013
Měsíce květen a červen byly ve znamení ještě několika sportovních akcí, které na naše sportovce
čekaly. Do minulého čísla se již nedostala zpráva o velkém úspěchu našich starších děvčat, které po
vítězství v okresním finále v atletickém čtyřboji reprezentovaly naši školu, ale i celý novojičínský
okres v krajském finále v Opavě. Tady po velkém a dramatickém boji obsadily v konkurenci škol z
Opavy, Ostravy, Havířova, Frýdku Místku apod. výborné 3. místo a získaly na slavnostním vyhlášení
bronzové medaile. Velké díky patří žákyním: Blance Kristové, Heleně Kristové, Veronice
Somerové, Tereze Maňákové, Ivě Volkové a náhradnici Tereze Valáškové.
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Kromě atletiky se děti na naší škole věnují také tenisu. Vyvrcholením tenisové školy byl tenisový
turnaj na tenisových kurtech ve Vlčnově, který se uskutečnil v neděli 15. června 2013 za
příznivého počasí a velkého počtu diváků. Tenisté byli rozděleni do několika skupin a tady jsou
konečné výsledky:
nejmladší skupina:
1. Šimon Sagan
2. Dominik Witos
3. Ondřej Kvita

mladší skupina:

starší skupina:

1. Kateřina Hatlapatková
2. Michaela Horutová
3. Martin Hrubý

1. Ladislav Rýpar
2. Jan Bezděk
3. Filip Lakomý

Všem tenistům gratulujeme a přejeme hodně tenisového štěstí i v dalším roce. Jako každý školní
rok je celoroční sportování na naší škole zakončeno vyhlášením nejlepšího sportovce a
sportovkyně školy. Jak vše dopadlo?
Dívky:
1. Ivana Volková
2. Tereza Maňáková
3. Helena Kristová

Chlapci :
1. Daniel Hatlapatka
2. Radek Holeňa
3. Jaroslav Caban

Nejsportovnější třídou I. stupně se stala třída IV.A a na II. stupni IX. třída. Doufejme, že i v novém
školním roce 2013-14 budou naše děti dále sportovat a dělat nám na nejrůznějších soutěžích
takovou radost jako doposud.
Mgr.Kateřina Horutová

Účastníci tenisového turnaje na kurtech ve Vlčnově – červen 2013
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FARNOST STARÝ JIČÍN si Vás dovoluje pozvat na
21. ročník běhu Svatého Václava
Kdy: Sobota 28.září 2013

Kde: Starý Jičín

Start: Oční studánka
Cíl: Chrám sv. Václava ve Starém Jičíně
Program: 8:30-9:30 hod. – prezentace /Oční
studánka/
10:00hod. – start chlapci, muži
10:05hod. – start dívky, ženy
12:15hod. – vyhlášení vítězů před kostelem Sv.Václava
13:00hod. – Mše svatá
Startovné: děti 20,-Kč, dospělí 40,-Kč
Bližší informace: info@beh.kvalitne.cz, www.beh.kvalitne.cz

Hoj Starojičané - 10. Svatováclavský jarmark
na Starém Jičíně
Vážení a milí občané Starého Jičína a všech přilehlých obcí.
Letošní Svatováclavský jarmark se bude konat v neděli 29. 9. 2013.
Jarmark bude zahájen slavnostní mší v kostele Svatého Václava na Starém Jičíně.
Po mši bude pokračovat ,,Svatováclavský průvod“ na náměstí. Po zahájení jarmarku
zahraje k poslechu Dechová hudba Starojičané. Na náměstí můžete navštívit stánky s
lidovými řemesly a výrobky. Ve vestibulu KD můžete shlédnout malé divadelní představení.
Pro pobavení dětí i dospělých bude připraven skákací hrad, středověké lyžování a střelba
z kuše. Občerstvení je zajištěno. Po celý den jarmarku je přístupná Galerie Rubín, pro
zájemce i s výkladem o historii Starého Jičína.

Obec Starý Jičín si Vás dovoluje pozvat na
koncert Dechové hudby Starojičané,
který se uskuteční v neděli 29.9.2013 po mši
na náměstí obce Starý Jičín.

10

KOMUNITNÍ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

Milí přátelé a spoluobčané,

I v letošním školním roce 2013/2014 jsme pro Vás připravili
zajímavé kurzy, které můžete navštěvovat.

Přihlásit se můžete na e-mailu:
komunitniskola-staryjicin@centrum.cz , nebo na telefonním čísle
605 507 307 u Jiřího Adamce. Další možnost přihlášení je přes
návratku, viz. níže, kterou můžete zanechat v INFORMAČNÍM CENTRU OBCE,( přízemí
budovy Obecního úřadu) nebo na www.komunitniskola-staryjicin.cz v sekci kurzy, kde bude
od 2.9.2013 zpřístupněna on-line přihláška a všechny kurzy jsou podrobně rozepsány.
V tabulce najdete všechny potřebné informace včetně data a místa.
Mgr. Jiří Adamec

***********************************************************
NÁVRATKA KŠ Starý Jičín

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………
e-mail:……………………..………………………………… mobil …..………………………………...
Název kurzu …………………………………………………………………………………………………

Poznámka ……………………………………………………………………..…………………………….

************************************************************
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Nabídka kurzů na školní rok 2013/2014

Název kurzu

Vyučující

cena /plný počet studujících

1.setkání
den/místo/čas

volná
místa

Angličtina
začátečníci
(úplní
začátečníci)

Mgr.Jaromír
Bok

2500Kč/rok
(30x90min)

Angličtina
začátečníci
(začátečníci –
loňská skupina)

Mgr.Jaromír
Bok

2500Kč/rok
(30x90min)

Mgr..Dejmek
Dalibor

2500Kč/rok
(30x90min)

10.9.2013
ZŠ učebna 1.patro
17:30

Ano

Angličtina
mírně
Mgr. Jaromír
pokročilí(loňská
Bok
skupina)

2500Kč/rok
(30x90min)

11.9.2013
ZŠ učebna 1. patro 17:30

Ano

Výuka klavíru

Mgr. Lenka
Ručková

200Kč/45min
Placeno každý měsíc

11.9.2013
ZŠ STJ hudebna
14:00

Ano

Jógová cvičení
pro dospělé
(senioři)

Mgr. Taťána
Zdražilová

1550Kč/rok

10.9.2013 v 17:30 ZŠ –
hudebna

Ano

Mgr. Taťána
Zdražilová

1550Kč/rok

10.9.2013 v 17:30 ZŠ –
hudebna

Ano

Jógová cvičení
pro dospělé
(mírně
pokročilí)

Mgr. Taťána
Zdražilová

1550Kč/rok

10.9.2013 v 17:30 ZŠ –
hudebna

Ano

Pojďme hrát
divadlo na vsi

Mgr. Jiří
Adamec

0Kč/kurz je dotován z projektu
10x45min

11.9.2013
v 16:00 školní knihovna

Ano

Kurz keramiky
(možno dospělý
a dítě)

Mgr. Ivana
Šturalová

100Kč/dospělý a 50Kč
dítě/120min

12.9.2013 v keramické
dílně ZŠ STJ
V 17:00 hodin

Ano

Angličtina
pokročilí
(stálá skupina)

Jógová cvičení
pro dospělé
(začátečníci)
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11.9.2013
ZŠ učebna 1.patro
17:30

11.9.2013
ZŠ učebna 1.patro 17:30

Ano

ano

Kynologické závody 29.-30.6.2013
V posledním červnovém víkendu se konaly na hřišti TJ
Sokol Starý Jičín dva mezinárodní závody ve speciálním
výcviku psů zvaném „mondioring“. Závodů se zúčastnilo
celkem 18 psů ze čtyř zemí. Účastníci akce včetně sboru
rozhodčích a figurantů pocházeli z ČR, Švýcarska, Itálie,
Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Soutěžící psi
byli téměř všichni plemene belgický ovčák malinois, mezi
nimi startoval jen jeden německý ovčák.
Byla to první soutěž tohoto druhu na Severní Moravě a
její pořadatel Mondioring klub ČR byl velice potěšen
vstřícností vedení Obce Starý Jičín i TJ Sokol Starý Jičín.
Areál hřiště tomuto typu závodů velice vyhovoval.
V tak krásném prostředí se dosud nekonal žádný závod
tohoto typu v České republice, na čemž se shodla valná
většina účastníků akce a i všichni cizinci byli z místa konání i obce a jejího okolí doslova nadšeni.
Velice děkujeme panu starostovi Obce Starý Jičín Ing. Rudolfu Hrnčířovi a vedoucímu fotbalového
klubu Pavlu Konečnému.
za Mondioring klub ČR: Dagmar Volná
Výsledky soutěží – vždy první tři v každé kategorii:
Sobota – 1.Mezinárodní mistrovství ČR v mondioringu – 3 kategorie:
kategorie 1:
1. Angerer Claus (Rakousko) + Baryk Retrobelge
2. Praunias Martina (Rakousko) + Divine Spirit of Graz
3. Volný Zdeněk (ČR) + Goran z Hückelovy vily
kategorie 2:
1. Hlaváčková Věra (ČR) + Bowle Bennet Štíhlouš
2. Volná Dagmar (ČR) + Yugo z Hückelovy vily.
3. Defilippis Alain (Švýcarsko) + Donka la Cour d´Agibert
Kategorie 3:
1. Bittner Stefan (Rakousko) – Ike le Bosseur
2. Defilippis Alain (Švýcarsko) – Boogy de Vulcain
3. Fleischanderl Irina (Rakousko) – Jerome le Bosseur
Neděle – Happy Dog mondioring turnaj – 2 kategorie:
kategorie 1:
1. Angerer Claus (Rakousko) + Baryk Retrobelge
2. Skula Dušan (ČR) – Cookie Vědusk
3. Volný Zdeněk (ČR) + Goran z Hückelovy vily
kategorie 2:
1. Gorčáková Pavla (ČR) + Pollo z Hückelovy vily
2. Hlaváčková Věra (ČR) + Bowle Bennet Štíhlou
3. Volná Dagmar (ČR) + Yugo z Hückelovy vily
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Letošní turnaj XXX.ročník volejbalového turnaje se nesl v duchu ,, vedra, potu a žízně“.
Soutěžící nesváděli boj jen mezi sebou, ale taky s 36°C ve stínu.“ V tomto tropickém počasí
se utkalo 14 smíšených družstev a bylo odehráno 49 zápasů. Dík patří všem, kteří soutěžili,
rozhodovali, starali se o technické zázemí a doplňování iontových nápojů, údržbu kurtůzkrátka všem, kteří vydrželi až do konce.

1. místo - Chleba s máslem ( Odry+ R. Hrnčíř ml., viz foto , 2. místo – Homolci ( Nový Jičín)
, 3. místo – (VK Polanka u Ostravy), 4.místo Jazveci ( Nový Jičín a okolí)
Výsledky turnaje útěchy:
1. místo – Vlčnov, 2. místo – Afrika, 3. místo – Choboti, 4. Mořkov
O regulérnost zápasů se starali profesionální rozhodčí Bělocký Antonín, Gabrlík Miroslav,
Burda Pavel a Beňačka Vlastimil, všichni z Valašského Meziříčí.
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SDH Starojická Lhota- 105 let založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů ve Starojické Lhotě oslavil letos své 105 výročí od svého založení.
V pátek proběhla slavnostní schůze za účasti zástupců 9 sousedních obcí okrsku Starý Jičín a členů
sboru. Někteří byli vyznamenáni a oceněni za
svou pomoc, působnost či aktivní činnost ve
sboru.
V sobotu byl uspořádán Dětský den se
soutěžemi, zúčastnilo se téměř 40 dětí nejen ze
Starojické Lhoty. V neděli proběhla mše svatá
s průvodem na hřbitov v doprovodu Dechovky
Starojičané . Po celé odpoledne až do večerních
hodin vyhrávala dechová hudba Moravská
Veselka, na kterou se sjeli posluchači i z
okolních vesnic.
V průběhu nedělního odpoledne proběhlo
několik doprovodných akcí, jako například,
námětové cvičení sousedních sborů, ukázka
záchrany osoby, útok mladších žáků, recesní
hasičská módní přehlídka, vystoupení veteránů
aj.
Foto,,Amazonky“ z dětského družstva SDH Starojická Lhota po ukázkovém útoku na oslavách(14.7.2013 )
(P.Š.)
***********************************************************************************

Celé léto probíhaly různé tradiční hasičské soutěže pro mladé hasiče. Výborně si vedly obě
družstava SDH Petřkovic ve Starojické lize hasičů.
Kompletní družstvo
mladých hasičů SDH
Petřkovice.
Starší žáci -1. místo ve
Starojické lize hasičů a
mladší žáci 4. místo ve
Starojické lize hasičů,
ročník 2013. Vedoucí
družstev Pavel Holeňa a
Jiří Podzemný .
Blahopřejeme k úspěchu!
foto. J. Gajdošíková
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„Palačovské cykloklání“
Tak a je to tady, myšlenka, která dostala reálnou podobu. V sobotu 20.7.2013 se v Palačově sjeli
bikeři a bikerky prostě místní i okolní děti a mládež na „0“ ročníku dětského cyklistického závodu.
Cílové kategorie byly jasné, prostě děti všech věkových skupin od nejmenších na odrážedlech až po
15-ti leté cyklistické nadšence.
Před zahájením vlastního závodu MVDr. Pavel Vašut (nositel myšlenky a hlavní organizátor a
sponzor závodu) popřál malým závodníkům hodně sil, žádný karambol a hlavně dostatečnou chuť si
zdravě zazávodit s vrstevníky, pro které je kolo asi trošku víc, než prostředek k blbnutí na hřišti.
Závodilo nakonec 57 dětí v 6 kategoriích a bylo rozdáno 18 medailí včetně hodnotných dárků pro
první tři umístěné a každý další závodník dostal za účast medaili perníkovou, která chutnala
opravdu sladce. Ohlasy ze strany závodníků i těch, kteří s dětmi přijeli, byly velice kladné, nejen na
vybranou trasu, ale hlavně na organizaci a zajištění bezpečnosti.
Touto cestou je namístě poděkovat Pavlu Vašutovi za realizaci myšlenky, všem pořadatelům za
vynikající pomoc při přípravě závodu a celého doprovodného programu, sponzorům (Pekárna
Anežka, fy Vahala Hustopeče nad Bečvou) a dalším, kteří jakkoliv přispěli. Poděkování patří
kamarádům, kteří za „párek v rohlíku a minerálku“ pomohli akci uspořádat a všem co přiložili ruku
k dílu a obětovali den svého drahocenného volna.
Vítězové jednotlivých kategorií se stali: Vendulka Pavlíková, Marek Stodůlka, Štěpánka Dubcová,
Martin Hub, Tomáš Hradil a Adrian Hub.
Na viděnou na příštím ročníku PALAČOVSKÉHO CYKLOKLÁNÍ se už teď opravdu moc těšíme.
(text R.Dubcová )

,
,,Není důležité vyhrát – ale být první …“
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Den učící se obce aneb Obecní hry bez hranic

Od 20:00 poté mohli příznivci DJ Johna spolu
s ním a jeho hudbou celý den zakončit v tanci
do 23:00.
Jaké disciplíny si pro soutěžící pořadatelé
připravili? Například: střelba ze vzduchovky na
cíl, kop na bránu do vymezených otvorů,
sečení trávy kosou, kvíz z historie a
současnosti našich obcí, štafeta družstev
(podlézání, skok v pytli, převážení slámy,
střelba vodním dělem, jízda zručnosti, chůze
na chůdách).
Jakých výsledků se tedy jednotlivá
družstva dobrala a jak vše dopadlo? Nejlepší
výsledek a tedy 1. místo obsadilo družstvo
z Vlčnova, na dalších sestupných místech se
poté
umístila
družstva
z
Petřkovic, Heřmanic, Janovic,
Starého Jičína, Palačova, Jičiny,
Starojické Lhoty, Dubu a konečné
desáté místo obsadilo družstvo
zaměstnanců ZŠ.
Chci
touto
cestou
velmi
poděkovat všem soutěžícím, kteří
se velmi dobře připravili, přišli
s úsměvem a s radostí. Mé velké
díky patří všem občanům Janovic,
protože krása a úspěch akce je jen jejich
zásluhou a je vidět, že jsou sehranou partou,
která se nebojí přiložit ruku k dílu. Za podporu
děkujeme také Obci Starý Jičín.
Více informací o výsledcích, fotografie a také
video budete moci shlédnout od 2.9. na
www.komunitniskola-staryjicin.cz a také na
www.stary-jicin.cz
Zároveň Vás všechny také zvu na kurzy KŠ
Starý Jičín, které budou pro nový školní rok
zveřejněny dne 2.9.2013 na výše zmíněných
webových stránkách a také v písemné
podobě. Školní rok bude zahájen 3. týden
v září. Těším se na další spolupráci.

V sobotu 24.srpna 2013 se pod záštitou
Komunitní školy Starý Jičín o. s., SK Janovice a
Obce Starý Jičín uskutečnily historicky první
Obecní hry bez hranic. Tato akce byla
uskutečněna jako jedna z aktivit projektu
„Pojďme se učit v naší komunitní škole“
(CZ.1.07/3.1.00/37.0093), jehož partnerem je
právě Komunitní škola Starý Jičín. V rámci
tohoto projektu se uskutečnilo v minulém
školním roce několik kurzů a také Festival
obce Starý Jičín.
Cílem akce Obecní hry bez hranic byla
jednoduchá myšlenka. Být spolu při
aktivitách, které nás pobaví. Zároveň
jsme cítili jako důležité, abychom
mohli
vybudovat
vzájemnou
soudržnost založenou na spolupráci.
Jak akce probíhala ?
Každá místní část obce pod
vedením jejího lídra sestavila
sedmičlenné družstvo. Podmínkou
bylo, aby členy družstva byly
minimálně dvě ženy a jeden senior.
Své
družstvo
postavili
také
zaměstnanci Základní školy Starý Jičín. Celkem
se na startu objevilo tedy deset družstev.
Celkovou organizaci si na svá bedra vzali
členové SK Janovice pod vedením Františka
Segeti a Tomáše Kovařčíka. Celkově se k nim
přidalo na 50 dalších spolupracovníků.
Jaký byl tedy program celé této akce?
Slavnostní začátek včetně státní hymny byl v 9
hodin. Dopolední soutěžní klání probíhala
v době od 9.30- 12.30 hod. Od půl jedné do
půl druhé nás svou přítomností potěšila DH
Starojičané. Poté v době od 13.30- 17.00hod
probíhal odpolední blok soutěží. Následovalo
kolo štěstí pro děti a od 18:00 koncert
hudební skupiny Michal Tučný Revival band.

Jiří Adamec – vedoucí Komunitní školy Starý
Jičín o.s.
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UTKÁNÍ TJ SOKOL Starý Jičín PODZIM 2013

2013
PÁ 6.9.

muži
I.B. třída MSKFS
sk.D

žáci
OP
OFS

OP OFS

ml.žáci
OP
OFS
V - 16,30 KUNÍN

SO 7.9.
NE 8.9.

dorost

V - 14,00 FULNEK

V - 14,30
BARTOŠOVICE

V - 16,30 TICHÁ

ÚT 10.9.
ČT 12.9.

D - 16,30 KUJAVY

SO 14.9.

V - 16,30 JESENÍK

NE 15.9. D - 16,30 VLČOVICE

D - 10,00 SUCHDOL

PÁ 20.9.
SO 21.9. V - 16,00 SUCHDOL
NE 22.9.

V - 10,00 STUDÉNKA
D - 13,30 PUSTĚJOV

V - 14,00 DĚRNÉ

ÚT 24.9.
PÁ 27.9.

V - 16,30 KATEŘINICE

SO 28.9.
NE 29.9. V - 16,00 KOZLOVICE

VOLNO

V - 10,00 LIBHOŠŤ

ČT 3.10.
NE 6.10.
SO
12.10.
NE
13.10.
ČT
17.10.
SO
19.10.
NE
20.10.
ČT
24.10.
SO
26.10.
NE
27.10.

D - 16,30 FULNEK
V - 15,30 JISTEBNÍK

D - 13,00 FULNEK

V - 15,30 LIBHOŠŤ

D - 13,00
JAKUBČOVICE

D - 10,00
JESENÍK
V - 10,00
FULNEK
V - 10,00 ZBYSLAVICE
D - 16,30 PETŘVALD

D - 15,00 JAKUBČOVICE

D - 10,00 KATEŘINICE

V - 10,00
JAKUBČOVICE
V - 15,00 JESENÍK

NE 3.11. D - 14,30 KATEŘINICE
SO 9.11. V - 14,00 BORDOVICE

Informace o činnosti klubu najdete na www.sokolstaryjicin.cz
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Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás zvou
v sobotu 14.9.2013 od 13:00 hod. na Myslivecké odpoledne.
Akce se uskuteční v prostorách hasičárny ve Vlčnově.
Program:
Zvěřinové hody
Skákací hrad pro děti
Střelba ze vzduchovky
Ruské kuželky
Kolo štěstí
Hudební doprovod po celý den a občerstvení zajištěno
Na Vaší účast se těší myslivci.

SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu s Mateřskými školami Starojicka všechny srdečně zve na
TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU
VÝSTAVA SE BUDE KONAT V SÁLE KULTURNÍHO DOMU NA NÁMĚSTÍ
v sobotu 2.11.2013 od 08.30 do 18.00 hod.
a v neděli 3.11.2013 od 08.00 do 18.00 hod.
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy, svými výrobky, nebo výpěstky,
prosím doneste je v pátek 1.11.2013 v době od 09.00 do 16.00 hod. do sálu Kulturního
domu Starý Jičín.
V případě zájmu o větší výstavní plochu, prosím, spojte se s p. A. Jakůbkovou, alespoň 14
dnů před konáním výstavy.

Moštárna ovoce Starý Jičín
Provoz zahájen od 4.9. 2013
Provozní doba pouze středy 14 – 18 hodin,
jinak pouze po domluvě.
Kontakt : 776 639 924
19
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Soukromí zemědělci Šustkovi ze Starojické Lhoty
Vám nabízí:
brambory, pšenici, ječmen, mák, kmín, česnek
Kontakt :
"

737 402 063;

www.sustkovi.cz

Starojická Lhota č.77
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*************************************************************************
www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a
chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo
s pohonem. Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveře
do účelových prostor. Zajistíme montáže.
www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka a další doplňky pro
chov drůbeže.
www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky krytin,
zateplení střech. Klempířství – okapy, svody, oplechování říms a komínů.
Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna.
===========================================
Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá
tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00
*************************************************************************
******

Koupíme neobydlený patrový dům v blízkosti centra
Nového Jičína určený k celkové rekonstrukci.
Prosíme, nabídněte na tel.: 775 767 101, 775 767 105
e-mail: krotil@krotil.cz
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:
polední přestávka 11:45 -12:30
OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN č.p. 133, 742 31 :

www.stary-jicin.cz
ústředna:
HSO odbor:

úřední hodiny

556 752 581

Marie Štecová
Radka Dubcová

stecova@stary-jicin.cz
556 785 150 dubcova@stary-jicin.cz

556 785 155

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 , 776 562 867
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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