STAROJICKÝ ZPRAVODAJ

OBCE STARÝ JIČÍN

Číslo 01/2014 (březen až květen)
Vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● zdarma ● ročník XIV.

Pozvánka
ve středu dne 26.3.2014 ve 14:00hodin proběhne v kinosále
staré školy ve Starém Jičíně

na téma sociální služby a jejich plánování v Novém Jičíně a okolí,
týkající se důchodců, sociálně slabších spoluobčanů,
zdravotně postižených, pomoc v krizových životních situacích,
terénních služeb apod.
Přednáší Mgr. Daniela Susíková
vedoucí sociálního oddělení odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín
Zveme všechny občany se zájmem o tuto problematiku

Výpis z Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 11.12.2013
21.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 21. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 11.12.2013
21.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
paní Evu Vahalíkovou a Bc. Rudolfa Kalíška
21.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 25.09.2013 do 04.12.2013
21.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru obce Starý Jičín
ze dne 27.11.2013 a Finančního výboru obce Starý Jičín ze dne 9.12.2013
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
21.5. 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 2014
Příjmová část
26.500.000,- Kč
Výdajová část
26.500.000,- Kč
8.třída financování (splátka jistiny úvěru)
1.387.284,- Kč
21.6. 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“ do výše max. 10.000.000 Kč i v roce 2014.
21.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 7. a 8. změnu rozpočtu
obce Starý Jičín na rok 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:
21.8. Směnu pozemků v k.ú. Starojická Lhota dle GP č. 463-106/2013 takto:
Paní Pavla Manová převede do vlastnictví Obce Starý Jičín pozemek
p.č. 93/5 – zahrada o výměře 2 m2
Obec Starý Jičín do vlastnictví Pavly Manové pozemky
p.č. 820/21 – ostatní plocha o výměře 62 m2
p.č. 820 /22 – ostatní plocha o výměře 35 m2
Cena stanovena dohodou , GP hradí žadatelka, návrh na vklad obec (majetkoprávní záměr P20/2011)
21.9. V k.. Starojická Lhota prodej části obecního pozemku p.č. 775/3,
v geometrickém plánu č.462-83/2013 označené jako pozemky
p.č. 775/12 – ostatní plocha o výměře 71 m2 do SJM Josefu a Kateřině Duškových
p.č. 775/13 – ostatní plocha o výměře 109 m2 do podílového vlastnictví Radka Pavlíka a
Heleny Pavlíkové za cenu stanovenou dohodou, náklady řízení hradí žadatelé
(majetkoprávní záměr P7/2013)
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21.10. Záměr Obce Starý Jičín o odkoupení pozemku p.č. 573/6 – ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú.
Vlčnov u Starého Jičína od ČR – ve správě Státního pozemkového úřadu ČR. Jedná se o
pozemek ve vlastnictví státu, který je součástí areálu ČOV Vlčnov.
(majetkoprávní záměr č. P8/2013).
21.11. Prodej v k.ú. Jičina části obecních pozemků p.č.784/17, 785/3 a 786/66, dle GP č. 248-67/2013
sloučených do pozemku p.č. 786/66 – ostatní plocha o výměře 153 m2 a dále pozemek 785/11
– ostatní plocha o výměře 9 m2 Milanu Váhalovi za cenu stanovenou dohodou , náklady řízení
hradí žadatel (majetkoprávní záměr č. P9/2013).
21.12. Majetkoprávní vypořádání dle skutečného užívání v k.ú. Palačov dle GP č. 372-63/2013 takto:
Obec Starý Jičín odkoupí z vlastnictví fyzických osob pozemek p.č. 591/4 – zahrada - o výměře
192 m2 a prodá pozemek p.č. 590/13- ostatní plocha o výměře 317 m2 Danielu Kohoutovi, cena
stanovena dohodu , náklady řízení hradí Daniel Kohout a obec.
( majetkoprávní záměr č. P10/2013).
Zastupitelstvo obce po projednání b e r e n a v ě d o m í
21.13. Žádost Jany Klosové 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, vše v
k.ú. Starý Jičín. Objekt je využíván a nejsou zřízeny vhodné náhradní prostory pro současné
uživatele budovy.
21.14. S c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2014
21.15. B e r e n a v ě d o m í podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní
Marie Beránkové, bytem Teplická 711/38, 753 01 Hranice I – Město ;
n e s o u h l a s í ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona s pořízením změny Územního plánu
pro Obec Starý Jičín.
o d k l á d á podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Marie Beránkové, bytem
Teplická 711/38, 753 01 Hranice I – Město v souvislosti s předložením Zprávy o uplatňování
územního plánu v období 2012 – 2016 pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona
co 4 roky od vydání územního plánu) na prosinec 2016.
21.16. B e r e n a v ě d o m í informaci o využití budovy Turistické ubytovny Starý Jičín a ukládá
zahájit projekční práce na přestavbě objektu na „Dům pro seniory s 24hod. komplexní
službou“.
21.17. B e r e n a v ě d o m í stav rozpracovaných investičních akcí a úkolů.
21.18. B e r e n a v ě d o m í navržené termíny jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín
v roce 2014: 19.února, 23.dubna, 25.června, 24.září a 10.prosince 2014.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů,
včetně podpisu příslušných smluv.
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Výpis z USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 19.02.2014
22.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 22. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 19.02.2014.
22.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Mgr. Romana Horuta a pana Aloise Pospěcha
22.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 11.12.2013 do 05.02.2014.
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 :
22.4. Závazné ukazatele rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2014
Příjmy:
26 500 000,00 Kč
Výdaje:
26 500 000,00 Kč
8-třída financování: - 1 387 284,00 Kč splátka jistiny úvěru ČS, a.s.
1 387 284,00 Kč zapojení počátečního stavu k 1.1.2014
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek
příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113)
na položce 5331 v celkové výši 3 620 000,00 Kč
22.5. Rozpočtový výhled na rok 2014 – 2019.
22.6. Dodatek č.1 s Českou spořitelnou a.s., Praha , ke smlouvě o úvěru č.1111/09/LCD ze
dne 29.6.2009 – snížení úrokové sazby úvěru na 2,99 % p. a. – sazba pevná do
5/2024.
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 :
22.7. Odkoupení pozemku p.č. 573/6 – ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Vlčnov u
Starého Jičína od ČR – ve správě Státního pozemkového úřadu ČR za cenu stanovenou
znaleckým ústavem, tj. za 8.500.- Kč , náklady řízení hradí obec. (majetkoprávní záměr
č. P 8/2013).
22.8. Odkoupení pozemku p.č. 829/4 – ostatní plocha o výměře 171 m2 v k.ú. Petřkovice
u Starého Jičína z vlastnictví fyzické osoby za cenu 50.-Kč za m2, náklady řízení hradí obec
(majetkoprávní záměr P1/2014).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
22.9. B e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní PharmDr. Gabriely Škrabákové a pana
Mgr. Radima Škrabáka, bytem 664 23 Čebín 247.
Nesouhlasí
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d)
stavebního zákona s pořízením změny Územního plánu pro Obec Starý Jičín.
Odkládá
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní PharmDr. Gabriely Škrabákové a pana Mgr.
Radima Škrabáka, bytem 664 23 Čebín 247 v souvislosti s předložením zprávy o uplatňování územního
plánu v uplynulém období 2012 – 2016 pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona co 4 roky od vydání
územního plánu) v prosinci 2016.
22.10. S c h v a l u j e volbu přísedící u Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období
2014- až 2017, paní Jaroslavu Bezděkovou, ročník 1941, bytem Starý Jičín, Janovice 32.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů, včetně podpisu příslušných
smluv.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ve Starém Jičíně dne 19.02.2014

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

Důležitá informace :

Rada obce č.51 ze dne 5.2.2014 schválila úpravu ceny vodného od 1.5.2014
ve výši 19,60 Kč/m3 +DPH (21,56 Kč/m3(), pro budovy napojené na vodní dílo
,, Porubská brána“ ve správním obvodu Obce Starý Jičín ( bod 51.2)
**********************************************************************************
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Informace o poplatcích pro rok 2014
Poplatek za stočné za rok 2014
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. 240,-Kč/osobu/rok
pro budovy napojené na ČOV Star. Lhota 12,- Kč/m3 tj. 360,-Kč/osoba/rok
ostatní budovy
6 ,- Kč/m3 tj. 180,-Kč/osoba/rok
Cena stočného je vypočtena dle skutečných nákladů na provoz a opravu kanalizací a ČOV
v jednotlivých místních částech za rok 2013.
Pro stavby napojené na splaškovou kanalizaci Starý Jičín a Jičina ukončené ČOV Šenov u
3
Nového Jičína je cena stanovena dle smlouvy se SmVak Ostrava na 30,48 Kč/m , 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.

Místní poplatek za komunální odpad
Informujeme občany o výši místního poplatku za komunální odpad za rok 2014 a to ve výši
480,-Kč (osobu/rok).
Dále upozorňujeme občany, že poštovní poukázky od roku 2014 nebudou rozesílány.
Poplatek lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.
Poplatek lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800 s
uvedením variabilního symbolu. Každý poplatník má svůj variabilní symbol a do zprávy pro
příjemce je nutné, pokud hradíte za více osob, uvést všechny tyto symboly. Variabilní
symboly jsou totožné jako v roce 2013. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné
uvést Vaši jednoznačnou identifikaci, tzn. rodné číslo, nebo zaslat dotaz na emailovou
adresu ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky 556 785 151.
Poplatek je splatný k 30.06.2014

Místní poplatek ze psů
Informujeme občany o výši místního poplatku ze psů za rok 2014 a to ve výši
držitel v rodinném domě 400,- Kč
držitel důchodce
200,- Kč
držitel v bytovém domě 500,- Kč
Dále upozorňujeme občany, že poštovní poukázky od roku 2014 nebudou rozesílány.
Poplatek lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.
Poplatek lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800 s
uvedením variabilního symbolu. Každý poplatník má svůj variabilní symbol a do zprávy pro
příjemce je nutné, pokud hradíte za více osob, uvést všechny tyto symboly. Variabilní
symboly jsou totožné jako v roce 2013. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné
uvést Vaši jednoznačnou identifikaci, tzn. rodné číslo, nebo zaslat dotaz na emailovou
adresu ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky 556 785 151.
Poplatek je splatný k 30.04.2014
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ROZPOČET OBCE STARÝ JIČÍN NA ROK 2014
dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválený
Zastupitelstvem obce Starý Jičín dne 19. 2. 2014
PŘÍJMY
Název

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

OD/PA

ORG

v Kč

22 100 000,00 Kč
1 506 500,00 Kč
730 000,00 Kč
1 050 000,00 Kč
1 000,00 Kč
17 000,00 Kč
2 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 500,00 Kč
60 000,00 Kč
111 000,00 Kč
191 000,00 Kč
200 000,00 Kč
165 000,00 Kč

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

200 000,00 Kč
4 000,00 Kč
6 000,00 Kč
100 000,00 Kč

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA
ROK 2014 - PŘÍJMY

26 500 000,00 Kč

VÝDAJE
Název

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
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
SPORTOVNÍ ODDÍLY
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
SOCIÁLNÍ FOND

OD/PA

1039
2143
2212
2219
2221
2333
3111
3113
3311
3314
3319
3321
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
6171

ORG

2

v Kč
870 000,00 Kč
25 000,00 Kč
460 000,00 Kč
10 000,00 Kč
140 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
2 320 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
65 000,00 Kč
7 000,00 Kč
111 000,00 Kč
55 000,00 Kč
40 000,00 Kč
695 000,00 Kč
60 000,00 Kč
95 000,00 Kč
140 000,00 Kč
40 000,00 Kč
80 000,00 Kč

v rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek PO - MŠ
(ODPA-3111)+ ZŠ (ODPA-3113) na položce 5331 ve výši 3 620 000 Kč
1.
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Název

OD/PA

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
TECHNICKÉ SLUŽBY
KOMUNÁLNÍ ODPAD
SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ
SBĚRNÝ DVŮR
SKLÁDKA DUB
PROSTRANSTVÍ
OBECNÍ POLICIE
SDH V OBCÍCH
JSDH STARÝ JIČÍN
ZASTUPITELSTVO,OSADNÍ VÝBORY
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY
POJIŠTĚNÍ
DAŇ ZA OBEC
Provozní výdaje celkem

ORG

3429
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3639
3722
3723
3726
3729
3745
5311
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399

v Kč

165 000,00 Kč
20 000,00 Kč
45 000,00 Kč
340 000,00 Kč
720 000,00 Kč
210 000,00 Kč
70 000,00 Kč
350 000,00 Kč
2 700 000,00 Kč
1 495 000,00 Kč
205 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 000,00 Kč
280 000,00 Kč
90 000,00 Kč
265 000,00 Kč
301 000,00 Kč
1 920 000,00 Kč
3 750 000,00 Kč
900 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
21 865 000,00 Kč

1

3

INVESTIČNÍ VÝDAJE
3632
3612
3632
3321
3613
3111
2321
2219

Hřbitov Starý Jičín
Heřmanice byt - stavební úpravy
Hřbitov Starojická Lhota
Hrad Starý Jičín
PD - SP - Turistická ubytovna
Zateplení MŠ Petřkovice
Rekonstrukce ČOV Vlčnov
PD - Chodník Palačov
Investiční výdaje

1 000 000,00 Kč
90 000,00 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
280 000,00 Kč
700 000,00 Kč
1 965 000,00 Kč
150 000,00 Kč
4 635 000,00 Kč

37
49
61
45
27

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK
2014 - VÝDAJE

26 500 000,00 Kč

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ NA ROK 2014 - ZÁVAZNÝ UKAZATEL
Zapojení počátečních stavů
splátka jistiny úvěru z ČS a.s. ( 20 mil.)

8115
8124

-

Zpracovala: Jana Pospěchová
hlavní účetní, správce rozpočtu
Dne 4. 2. 2014

1 387 284,00 Kč
1 387 284,00 Kč

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta
2.
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Evidence obyvatel v jednotlivých obcích za rok 2013
narození

muži ženy

úmrtí

přihlášení

muži

ženy

muži ženy

odhlášení

počet obyvatel
v jednotlivých Celkem
obcích
obyvatel

muži

ženy

muži

ženy

VLČNOV

1
1
2
2
1
3
2
0
2

0
1
2
2
1
0
0
1
7

0
0
1
5
1
2
0
2
1

0
0
3
1
1
0
3
2
6

1
2
1
0
1
3
8
14
16

1
1
2
1
0
3
11
12
17

0
1
3
2
1
1
0
9
11

2
5
2
5
0
2
3
9
10

61
74
140
128
118
120
197
253
298

58
68
142
136
117
102
193
235
320

119
142
282
264
235
222
385
488
618

Celkem za obec

14

14

12

16

46

48

28

38

1389 1371

2760

DUB
HEŘMANICE
JANOVICE
JIČINA
PALAČOV
PETŘKOVICE
STAR. LHOTA
STARÝ JIČÍN

CELKEM

28

28

94

66

2760

Evidence obyvatel srovnání s rokem 2012
počet obyvatel

narození

úmrtí

přihlášeno

odhlášeno

2732

33

22

103

50

Počet občanů se v porovnání s rokem 2012 zvýšil celkově 28 obyvatel.
Stále ještě pokračuje přihlašování obyvatel do obcí, v roce 2011/ 81 občanů,
2012/ 103 občanů, 2013/ 94 občanů.
V loňském roce se uskutečnilo celkem 9 sňatků, z tohoto počtu 6 církevních v kostele
Svatého Václava.
------------------------------------------------------------------------------------
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Vážení jubilanti, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
březen až květen 2014 oslaví 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
Doubravská Marie
Chlapíková Věra
Havrlant
Josef
Pavlica
Josef
Pavelka
Jindřich
Kalichová Marie
Kelar
Jiří
Kolenovská Jarmila

Starojická Lhota
Vlčnov
Jičina
Dub
Starý Jičín
Dub
Vlčnov
Palačov

Fajárek Oldřich
Starý Jičín
Pobořil Jaromír
Heřmanice
Špringlová Jana
Starý Jičín
Hrachovec Stanislav Jičina
Urban Zdeněk
Jičina
Cvajnová Anna
Vlčnov
Rašková Marta
Jičina
Hegarová Marie
Starojická Lhota

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).

*********************************************************************************
Upřímné poděkování patří všem dárcům za jejich dary a také koledníkům za jejich čas a nemalé
úsilí, vynaložené při této sbírce. Bližší informace o Tříkrálové sbírce v Novém Jičíně a okolí, použití
finančních darů najdete na www.novyjicin.charita.cz, a dále také na www.trikralovasbirka.cz

Vybraná částka v Kč:

Část obce:
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Loučka
Dub/( farnost Hustopeče nad Bečvou)
Heřmanice (farnost Hustopeče nad Bečvou)

11.520,12.875,6.911,10.636,13.074,15.800,21.293,20.753,3.421,2.450,-

Celkem za farnost Starý Jičín

112.862,-
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Po dohodě s Obecním úřadem Starý Jičín
byly svatební obřady na hradě obnoveny.
Vážení snoubenci,
pokud právě uvažujete o svatebním obřadu v romantickém prostředí
Starojického hradu, věříme, že toto sídlo rytířů, jejichž úcta a láska
k ženám je pověstná, bude důstojnou kulisou začátku Vašeho
společného života. Jelikož v některých dnech se po hradním nádvoří
prohánějí různí kejklíři, muzikanti, ale také rytíři na koních a různá
strašidla, doporučujeme Vám neotálet s výběrem vhodného termínu
a včas kontaktovat kastelána hradu Arnošta Pokorného na e- mail :
hradstaryjicin@email.cz nebo telefonicky na čísle 602 320 577.
Zákonem stanovený poplatek za svatební obřad mimo obřadní síň
je 1.000,-Kč,tento uhradíte v pokladně na Obecním úřadě Starý Jičín
a zde také projednáte veškeré potřebnosti k uskutečnění svatebního
obřadu. Termín a organizační detaily svatebního obřadu je třeba
dojednat s kastelánem hradu panem Arnoštem Pokorným.
________________________________________________________
V době nepříznivého počasí se svatební obřad uskuteční v obřadní
síni obecního úřadu
Doprovodnou hudbu si zajišťují snoubenci sami. Aktivní bednu pro
ozvučení obřadu je možno po dohodě zapůjčit od kastelána.
Poplatek za přípravu obřadu a poskytnutí prostor
v areálu hradu uhradíte kastelánovi.
Poplatek je stanoven ve výši 1.000,- Kč.
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ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
MUDr. Hana Kobsová
Pondělí
Úterý
Středa

10:00 – 12:00
10:30 – 12:00
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

Vítáme nové malé pacienty 

ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Iveta Havlíková
e-mail: hana.kobsova@centrum.cz
; 556 752 604, 603 433
786

Pondělí
7:30Salvetová
– 11:30
sestra: Dagmar
Úterý
13:00
– 16:30 se těší na nové malé pacienty.
Paní doktorka
a sestřička
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

V době jarních prázdnin od 3.3. do 7.3.2014 je ordinace
zavřena.

Zástup je uveden na dveřích ordinace.
Přijímáme nové pacienty.
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Obnovený provoz sběrného dvora Starý Jičín
Od 1.4.2014 bude znovu obnoven pravidelný provoz sběrného dvora Obce Starý Jičín.
Provozní doba sběrného dvora je stanovena takto( každý týden) :

Úterý
Sobota

15 - 17 hodin
8 – 11 hodin

Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva ve Starém Jičíně Vlčnově (po pravé straně směr Hůrka vedle hasičské zbrojnice).
Do sběrného dvora mohou odpad odevzdávat pouze občané trvale hlášení pobytem u
Obce Starý Jičín a jeho přilehlých části, kteří mají uhrazen poplatek za svoz komunálního
odpadu. V případě elektro zařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a mohou
jej proto využít i občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních částech trvale nebydlí.
Bližší informace na : 556 785 153, technické služby Obce Starý Jičín
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!
Nebude možno odevzdat zbytky demontovaných automobilů a motocyklů (sedačky, plasty,
čalounění apod.) a zahradní bazény.
Svoz plastů a nápojových kartónů - žádáme občany, aby igelitové pytle pro svoz PET
lahví a nápojových kartonů připravovali ke svozu zcela naplněné a pevně zajištěné proti
vysypání obsahu. Nenaplněné a nesvázané sáčky s tímto odpadem nebudou odebírány.
Za spolupráci děkují pracovníci TS obce Starý Jičín
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Starojická škola slaví další úspěchy
První pololetí školního roku máme úspěšně za sebou. Během něj jsme, kromě
výuky, zvládli pro žáky zorganizovat spoustu zajímavých akcí.
Nejdříve ve zkratce k akcím: v říjnu proběhlo první kolo ve sběru starého
papíru. Tak jako každoročně i letos navštívil na počátku prosince naši školu Mikuláš se svojí
družinou. Před Vánocemi se už tradičně scházíme v tělocvičně na „Vánoční laťce“ a letos jsme
organizovali úspěšný zájezd na čtvrtfinálové utkání mistrovství světa ve florbale. Na začátku ledna
proběhl v sále kulturního domu ve Starém Jičíně dětský karneval. Hned po karnevalu jsme
zorganizovali Den otevřených dveří a začali se připravovat na zápis do 1. tříd. Vedle těchto velkých
akcí proběhla i řada vědomostních soutěží, ve kterých jsme letos byli poměrně dost úspěšní. V
dějepisné olympiádě se umístil v okresním finále na výborném 2. místě Ladislav Rýpar z VIII.r. a
postoupil do krajského kola. V matematické olympiádě a v olympiádě v jazyce českém dosáhli
pěkného výsledku Martin Hrubý z V.A a Filip Vahala z IX.r., když se oba umístili na 6.-10. místě
v okrese. A dařilo se nám i v kategorii cizích jazyků, kde v OF olympiády v jazyce anglickém
obsadila Hedvika Ocásková z VIII.r. skvělé 9. místo z celého okresu Nový Jičín.
Mgr. Roman Horut
Den otevřených dveří
Ve středu 29.1.2014 se uskutečnil na starojické škole Den otevřených dveří. Tento den je
významný tím, že se noví prvňáčci přijdou poprvé podívat do své budoucí školy. Prohlédnou si
třídy, novou tělocvičnu, dílnu keramiky a ručního papíru, odborné učebny a třeba také knihovnu.
Zkrátka se přijdou podívat na to, co je v budoucích letech čeká.
My, páťáci a žáci II.stupně, jsme si pro ně nachystali odpoledne plné soutěží, úkolů,
nadpřirozených bytostí a masek. Děti si mohly vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, vyrobit si
ruční papír nebo nějakou drobnost z keramiky. Potom si mohly zadovádět v tělocvičně a pohrát si
tam s různým sportovním náčiním. Také musely plnit ve třídách úkoly, které jim zadávaly
pohádkové bytosti. Když byly děti šikovné a úkol splnily na jedničku, dostaly sladkou odměnu.
Myslíme si, že tento rok se nám Den otevřených dveří vydařil. Byl to dobrý den. Jak pro nás, tak
určitě i pro budoucí prvňáčky, kterých se k nám přišlo podívat opravdu hodně.
Nikola Davidová, IX. ročník
Zápis do 1. tříd
Dne 6. 2. 2014 proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Týkal se všech dětí, které v letošním roce ke
dni 31. 8. 2014 dovrší 6 let. Zápis se konal v odpoledních hodinách od 13.30 do 17.00 hodin. Přišlo
61 dětí. Paní učitelky zapisovaly ve třech třídách, které byly pěkně vyzdobené, aby se budoucí
prvňáčci cítili spokojeně. Děti s rodiči chodily postupně do tříd, kde rodiče vyplnili potřebné
formality a paní učitelky si s předškoláky během krátkého rozhovoru nad obrázky a dalšími
pomůckami ověřovaly základní předpoklady pro školní docházku. Ze zápisu si děti odnesly kromě
nových zážitků také dárečky, které jim udělaly radost. Těšíme se na dvě nové třídy.
Mgr. Ivana Šturalová
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Bludiště
Ve středu 12. 2. 2014 se deváťáci ZŠ Starý Jičín spolu se školním parlamentem vydali do
ostravského televizního studia ČT natáčet soutěžní pořad Bludiště. Jako soutěžící byli vybráni
Kristýna Trnčáková, David Václavík, Marek Novotný a Filip Vahala. Náš tým byl hned po příjezdu
postaven do velice složité situace, neboť dostal za soupeře již dvojnásobného vítěze ZŠ Studenec
z Krkonoš.
Nicméně ničeho se nezalekl a po překonání úvodní nervozity začal s velkým odhodláním bojovat o
pověstné bludišťáky. Celkem na nás čekala čtyři soutěžní kola, ve kterých jsme museli prokázat
naše sportovní a vědomostní předpoklady. Průběh samotných disciplín nebudu popisovat, můžete
se na ně podívat přibližně za 4 týdny na ČT:D v sobotu ráno. Přesné datum vysílání se dozvíte
z webových stránek školy. Co snad mohu prozradit je, že jsme vyhráli a v březnu se do Bludiště
vracíme. K vítězství nám samozřejmě obrovsky pomohlo naše skvělé publikum společně s paní
učitelkou Kateřinou Horutovou. Kromě vítězství bylo velkým zážitkem i samotné natáčení, při
kterém jsme si i díky panu režisérovi užili plno zábavy.
Mgr. Libor Petráš

Školní sport
Ve sportovním životě našich dětí ve škole se toho na přelomu starého a nového roku uskutečnilo
hodně. Proto přinášíme přehled jen toho opravdu nejdůležitějšího. Pro děti byly zorganizovány
školní turnaje ve florbale a vybíjené. Učitelé tělesné výchovy spolu s panem ředitelem
zorganizovali pro naše školní děti zájezd na mistrovství světa ve florbale žen v Ostravě. Fandili
jsme při čtvrtfinálovém zápase týmu ČR a Polska. Tento výlet se vydařil a všichni jeho účastníci se
v pozdních večerních hodinách vraceli plni zážitků domů. Tradičně na konci roku probíhá Vánoční
laťka. Na jejím 19. ročníku se sešli jak současní, tak bývalí žáci naší školy. Závodníci předvedli
pěkné výkony, někdy na hranici svého maxima. A tady přinášíme konečné výsledky.
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Mladší žákyně:
1. Simona Závadová
2. Eva Pantůčková
3. Izabela Stoklasová

Mladší žáci:
1. Tomáš Novák 130cm
2. Martin Zábranský
3. Tomáš Kopecký

125cm

Starší žákyně:
1. Tereza Valášková 133cm
2. Hedvika Ocásková
3. Kristýna Sňahničanová, Lucie Vahalíková

Starší žáci:
1. Filip Novák
160cm
2. Filip Vahala
3. Libor Pantůček

Samozřejmě jsme se zúčastnili i okrskových a okresních soutěží. V dalším kole ligy miniházené
naše družstvo 5. tříd nenašlo přemožitele a opět turnaj vyhrálo. Ovšem největšího úspěchu jsme
zaznamenali ve florbalových turnajích. Mladší i starší děvčata zvítězila ve svých okrskových kolech
a tak se mohla zúčastnit okresních finálových turnajů. Konaly se ve sportovní hale v Odrách a
přinesly velmi dramatické boje. Nakonec mladší žákyně až na nájezdy prohrály utkání o 3.místo
a odnesly si tak pomyslné bramborové medaile. Starší žákyně ve velmi nabité konkurenci se
probojovaly až do samotného finále, kde jsme nestačili pouze na ZŠ E.Zátopka z Kopřivnice. Přesto
jsme se radovali, protože za sebou jsme nechali ZŠ Alšova Kopřivnice, ZŠ Komenského Odry, ZŠ
Pohořská Odry a ZŠ Stramberk a skončili na krásném 2. místě v celém novojičínském okrese.
Reprezentovaly nás: K.Trnčáková, N.Davidová, J.Davidová, I.Řezníčková, K.Hatlapatková,
S.Závadová, V.Holeňová, K.Postová, K.Sňahničanová, K.Glogarová a V. Kremlová.
Mgr. Kateřina Horutová
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M ATEŘSKÁ ŠKOLA Starý Jičín
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín oznamuje rodičům, že zápisy dětí pro školní
rok 2014/2015 do Mateřských škol proběhnou 15.května 2014.

MŠ Starý Jičín
- 15.května od 10:00 do 16:00 hodin.
MŠ Starojická Lhota – 15. května od 14:00 do 16:00 hodin
MŠ Petřkovice
- 15.května od 13:00 do 16:00 hodin
Školní rok začíná 1.září 2014. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu školního roku
2014/2015, dostavte se také k zápisu.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a OP zákonného zástupce. Více informací naleznete
na www.msstaryjicin.cz
Pro případné dotazy kontaktujte :
e-mail: msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mspetrkovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307

,, ŽIJEME OLYMPIÁDOU“
V rámci Školního vzdělávacího programu jsme si zařadili na měsíc únor projekt
Zimní olympijské hry v Soči – zimní sporty. Děti si na třídách vytvořily prostředí
symbolizující olympijské hry – namalovaly si olympijskou vlajku, lepily olympijské kruhy,
poslouchaly příběhy z knihy „Olympiáda dětem“, vyráběly lyže, medaile, ale hlavně
sportovaly. Všem dětem byly slavnostně předány olympijské medaile. Postupně se děti
seznámily s jednotlivými druhy zimních sportů. Ve spolupráci se střediskem volného času –
Fokusem a hokejovým klubem z Nového Jičína jsme uspořádali pro děti zábavnou
sportovní akci v hokejové výstroji a výzbroji. Společně s dětmi jsme si zasportovali a pěkně
pobavili. Organizátorům děkujeme.
Jitka Tihelková, ředitelka školy.

17

Karnevalový rej v Petřkovicích
V Petřkovicích, v místním sále, se dne 8. 2. 2014 uskutečnilo tradiční karnevalové plesání.
Dětský ples zorganizovali rodiče dětí z MŠ společně s kolektivem zaměstnanců petřkovické školky.
Před druhou hodinou odpolední se sešly děti, rodiče, babičky a dědečci a vůbec všichni, kteří
chtěli zažít veselé odpoledne. Úvod patřil „školkovým“ dětem. Na pódiu přivítaly všechny hosty
básničkou a tanečkem a poté už všechny přítomné masky defilovaly na minipódiu přímo v sále.
Kromě tradičních klaunů, princezen, pirátů, jsme mohli vidět malé i velké rockery, všemožné
pohádkové postavy, černokněžníky, fotbalisty a zvířátka. Inu ples, jak má být. Nálada byla výborná
nejen díky samotným dětem, které nenechaly žádnou příležitost k soutěži a lumpačení
nevyužitou, ale také díky skvělému balónkovému klaunovi, který s dětmi zazpíval, ale hlavně
každému vykouzlil balónkovou kreaci. Sál se poté hemžil nafouknutými jezevčíky, květinkami,
kabelkami a vůbec vším, nač si jen vzpomenete. K vydařené atmosféře přispělo také příjemné
občerstvení, které si vzali za své rodiče dětí z Jičiny. Až se děti dostatečně vytančily a vysoutěžily
(a rodiče najedli a napili), všichni společně prožili i chvilku napětí u opravdu bohaté tomboly.
Ples se nebývale vydařil a za příjemné odpoledne patří dík všem organizátorům. Nashledanou
zase za rok!
( text a foto Jaroslava Zbořilová)

Starojická Historická Společnost - něco málo o nás…
Starojická Historická Společnost je občanské sdružení – spolek, který vznikl na počátku roku 1997
z hnutí Brontosaurus. Hlavním cílem spolku je ve spolupráci s kompetentními orgány,
organizacemi a spolky se podílet dle svých možností na propagaci, záchraně, údržbě a obnově
historické památky hradu Starý Jičín, propagaci života, národních tradic a řemesel našich předků,
propagaci přírody a jejich zákonů. Starojická Historická Společnost působila na hradě Starý Jičín
od svého vzniku až do roku 2000, kdy z organizačních důvodů hrad opustila. V těchto letech se
podílela na celkové údržbě areálu hradu, ve vyhlídkové věži instalovala dobovou expozici
s ozvučením a uspořádala nespočet kulturně-historických akcí, které stály u zrodu turistického
ruchu na starojickém hradě. Řada těchto akcí se uskutečnila ve spolupráci s p. ing. J. Pospěchem,
který v tu dobu byl správcem věže a kavárny. SHS zajistila také romantické nasvětlení hradní
zříceniny, kterou provedla fy. p. Polzera. Po odchodu z hradu SHS působila na Baště městského
opevnění v Novém Jičíně, kde pokračovala v kulturních akcích pro širokou veřejnost a účastnila se
také Městských a Obecních slavností po celé Moravě.
V současné době úzce spolupracuje se Sociálním družstvem Jiřinka ve Starém Jičíně, kde se podílí
na výstavní činnosti ve Vesnickém muzeu „Ve dvorku“ /bývalá galerie Rubín/ a také na kulturním
dění – např. ohňová show na Svatováclavském jarmarku ve Starém Jičíně 2013, aj. Předloni jsme
byli osloveni p. Miroslavem Klimparem a vznikla myšlenka podílet se spolu s Obcí Starý Jičín
podílet na údržbě hradu. Již druhým rokem tak probíhají na hradě ve spolupráci a koordinaci
s vedením obce brigády nejen na vysekávání křovin a sběr kamenů pro konzervaci hradního zdiva,
ale také archeologické brigády pod dozorem fundovaných archeologů. Těchto brigád se účastní
nejen členové SHS, ale také nečlenové, jednotlivci, fandové a přátelé hradu Starý Jičín. Chcete-li
pomoci a užít si hradní romantiky volejte na telefon: 733 113 107 – p. Polzer, nebo pište na email: starojictiduchove@seznam.cz, případně se osobně přihlaste ve Vesnickém muzeu. Těšíme se
na Vás!
A tak držme palce Obci Starý Jičín, aby vše mohlo probíhat zdárně pro záchranu hradu jako
doposud!
Za SHS Polzer Rudolf
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Obec Starý Jičín si dovoluje pozvat širokou veřejnost
na divadelní představení

KVĚTY PANÍ OPERETY
sál KD Starý Jičín, dne 4.května 2014 v 15:00
Nabízíme Vám shlédnout divadelní představení, které se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují protančené melodie ze
známých operet – Veselá vdova, Země úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica,
Polská krev, Tulák, Perly panny Serafínky, Podskalák a další.

Plán činnosti KD Starojicka na I.pololetí 2014
9.3.2014 - neděle – zájezd do divadla v Ostravě „Krásná Helena“
12.3.2014 - MDŽ v kinosále a klubovně
19.3.2014 - zájezd na bazén do Hranic vlastními auty - sraz na bazénu ve 14.45 hod.
26.3.2014 - cestopisná přednáška v kinosále
---------------------------------------------------------------------------------9.4.2014 - zahrajeme si Bowling v Loučce
30.4.2014 - otvírání studánek – procházka k oční studánce ve Svinci
---------------------------------------------------------------------------------7.5. 2014 - procházka – Františkova cesta – Blahutovice
14.5.2014 - cestopisná přednáška – kinosál „Východní Afrika“
21.5.2014 – výlet osob.auty - Libavá
----------------------------------------------------------------------------------4.6.2013 - zájezd autobusem
11.6.2014 - smažení vajec – výletiště Jičina
25.6.2014 - zahradní slavnost ve Starojické Lhotě
---------------------------------------------------------------------------------Případné změny budou průběžně upřesněny a zveřejněny prostřednictvím zástupců KD
Starojicka v jednotlivých částech.
Za KD Marie Segetová
**************************************************************************
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muži
2014
SO
29.3.
NE 6.4.
SO
12.4.
NE
13.4.
NE
20.4.
ČT
24.4.
PÁ
25.4.
NE
27.4.
ST
30.4.

I.B. třída MSKFS sk.D

dorost

žáci

OP OFS

OP OFS

ml.žáci
OP
OFS

V - 15,30 HUKVALDY
D - 15,30 TICHÁ

D - 13,00 BYSTRÉ
V - 13,30 FULNEK

V - 16,00 VLČOVICE
D - 16,00 SUCHDOL

D - 13,30
VEŘOVICE

D - 10,00
STUDÉNKA
D - 16,30
KATEŘINICE

D - 16,00 KOZLOVICE

V - 13,30 TICHÁ

D - 10,00 LIBHOŠŤ
V - 16,30
FULNEK

V - 14,15
ŠTRAMBERK

SO 3.5.
NE 4.5. D - 16,30 JISTEBNÍK

V - 14,15 JESENÍK

ÚT 6.5.
ČT 8.5.
SO
10.5.
NE
11.5.
ČT
15.5.
SO
17.5.
NE
18.5.
ČT
22.5.
SO
24.5.
NE
25.5.
ČT
29.5.
SO
31.5.

D - 16,30
ZBYSLAVICE
V - 10,00
SUCHDOL
D - 16,30 LIBHOŠŤ

D - 14,00
KATEŘINICE
D - 16,30 DĚRNÉ

V - 17,00 JAKUBČOVICE
D - 14,30 TICHÁ

D - 10,00
BARTOŠOVICE

V - 14,30
VEŘOVICE

V - 10,00
ŠTRAMBERK

D - 17,00 JESENÍK

NE 1.6. V - 17,00 KATEŘINICE

D - 16,30 KUNÍN

D - 14,30 FULNEK

D - 10,00 FULNEK

ČT 5.6.
SO 7.6.
NE 8.6. D - 17,00 BORDOVICE
SO
14.6.
NE
15.6.
D - 17,00 KOPŘIVNICE
SO
21.6.
V - 17,00 ODRY

V - 16,30 PETŘVALD
V - 14,45 BYSTRÉ

D - 14,30
PUSTĚJOV
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D - 10,00 KUNÍN

Tenisový oddíl Starý Jičín pořádá každoročně čtyři turnaje veteránů ve čtyřhře na
kurtech ve Vlčnově a nové i další v hale v Novém Jičíně. Na základě odehraných
turnajů se výsledky započítávají do soutěže Starojický veterán roku.
Za rok 2013 tento pohár získal Jan Halfar z Janovic.
Starojičtí veteráni věkem od 35 -70 let by rádi získali do svých řad nové členy,
kteří by se zapojili nejen do turnajů, ale i do pravidelných hracích dnů v sezónu,
středa- neděle. Podrobnější informace lze získat na tel.: 732 214 557
( P.Konečný, Vlčnov)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o Občanském sdružení ITY o.s. Starý Jičín
742 31 Starý Jičín 34, IČO: 01821351, www.ity-os.cz
Občanské sdružení ITY si dalo za cíl podporu osob s poruchou autistického
spektra, s orgánovým, mentálním či tělesným handicapem, rodičů pečujících o
tyto děti a osoby a podporu rodin a osob pečujících o děti v pěstounské péči.
Naše sdružení nabízí:
nabídku integračních pobytů
respitní péči, zajišťování osobní asistence a hlídání dětí
konzultace v oblasti vzdělávání a chování osob s autismem
vzdělávací aktivity pro rodiče a pedagogické pracovníky
V současné době se zaměřujeme především na volnočasové aktivity,
víkendové a prázdninové rekondiční pobyty pro osoby s autismem a
s mentální retardací bez věkového omezení.
V současné době se zaměřujeme především na volnočasové aktivity , víkendové
a prázdninové rekondiční pobyty pro osoby s autismem a mentální retardací,
bez věkového omezení, počet klientů na jednotlivých akcích není omezen.
Osobní auto, které budeme mít díky spol. Kompakt k dispozici, nám
umožní v roce 2014 rozšířit službu také o individuální asistenční péči:
asistenci klientům v jejich domácím prostředí
zajištění dopravy s asistencí klientů z domova do školního zařízení a zpět
zajištění dopravy klientů na rekondiční pobyty
pomoc rodičů s dopravou dětí (klientů) na terapie, k lékařskému vyšetření
aktivity probíhající v ,,klubovně“ mohou být rozšířeny o výlety klientů do
okolí. V letošním roce nabízíme služby 5 klientům ze Starého Jičína
ity@centrum.cz
Mgr. Iva Králová, předsedkyně o.s. ITY
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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

9. a 10.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
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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:
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
Ing. Jana Pospěchová
pospechova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel, pokladna :
Alena Hrušková 556 785 152 hruskova@stary-jicin.cz

po

730 – 1630

út

730 – 1430

st

730 – 1630

čt

730 – 1430

pá

neúřední den

tech. služby:
556 785 153
Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova
Dagmar Sochová 556 785153 sochova@stary-jicin.cz

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202

starosta –
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz

Školní jídelna MŠ St. Jičín
sjms@cbox.cz
tel. 734 381 814

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

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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