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ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ
2010 - 2014
Vážení spoluobčané,
v říjnu tohoto roku končí funkční období zastupitelstva obce zvoleného na
podzim roku 2010. Tehdy byl zvolen starostou Ing. Rudolf Hrnčíř,
místostarostou Ing. Miroslav Klimpar a dalšími členy rady Leoš Zdražil,
Alois Pospěch a Martin Pecháček. Pravidelných jednání zastupitelstva obce
se účastnili další zvoleni zastupitelé obce: František Bezděk, Mgr. Roman
Horut, Bc. Rudolf Kalíšek, Aleš Pavlík, Mgr. Ladislav Pospěch, Alan
Prašivka, Ladislav Rýpar, MUDr. Josef Rybář, Eva Vahalíková a MUDr.
Josef Zábranský ml. Většina členů zastupitelstva pracovala také
v některých z komisí a výborů. Účast členů zastupitelstva na jednáních
byla až do konce tohoto volebního období příkladná (83,3%).
Přestože jste o dění v obci pravidelně informováni na úřední desce,
prostřednictvím Starojického zpravodaje i na webových stránkách obce,
dovolíme si připomenout některé události uplynulého funkčního období.
V roce 2011 se obec Starý Jičín přihlásila do soutěže Vesnice roku, kde
v rámci Moravskoslezského kraje získala ocenění „oranžová stuha“ za
příkladnou spolupráci obce se zemědělským subjektem.
(Pokračování na straně 2)
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Za přijaté finanční ocenění byla pořízena
souprava dětských prvků pro nejmenší
na Jičině, výsadba parků a veřejných
prostranství
ve
Starojické
Lhotě,
Janovicích a Petřkovicích. Investovalo se
prakticky do všech oblastí života v naší
obci.
Jedním
z největších
realizovaných
projektů, co do objemu finančních
prostředků i souvisejících prací, byla
výstavba splaškové kanalizace ve
Starém Jičíně. Po napojení všech
domů na splaškovou kanalizaci došlo ke zlepšení kvality vody v Grasmance na Jičině
a v retenční nádrži pod obcí. Čeká nás rekonstrukce ČOV ve Vlčnově, kapacita
stávající ČOV je zcela zaplněna a technologie zastaralá. Po velkých problémech byla
zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci ČOV a nyní je podaná žádost o
stavební povolení.
Odpadové hospodářství v obci pomohla vyřešit výstavba Sběrného dvoru ve
Vlčnově, tento je využíván ve velké míře všemi občany obce.
Další investice proudily do školních budov. Zateplením celé budovy Základní
školy Starý Jičín dochází k úsporám
nemalých
finančních
provozních
prostředků, které je možné investovat
do dalších oprav budovy. Podařilo se
získat finanční prostředky a po dlouhých
letech
realizovat
rekonstrukci
kuchyně, jídelny a tělocvičny
v základní škole. Dále se pokračuje ve
snížení energetické náročnosti budov bylo provedeno zateplení budovy
Mateřské školy ve Starojické Lhotě
a v současné době probíhá zateplení
budovy Mateřské školy v Petřkovicích.
Jak bylo slíbeno na počátku volebního období, postupně probíhá stavební údržba
stávajících budov ve vlastnictví obce, na které se v minulých letech poněkud
zapomínalo. V Heřmanicích byla provedena celková rekonstrukce bytu s
výměnou oken v hostinci a sále místní restaurace, v Petřkovicích byla
provedena výměna oken v bytu nad restaurací, ve Starojické Lhotě jsme
provedli celkovou rekonstrukci sociálního zařízení místního kulturního
domu, na Jičině došlo k výměně oken a vchodových dveří budovy osadního
výboru, v Dubu připravujeme rekonstrukci střechy místní budovy osadního výboru.
Ve dvou etapách se provedla rekonstrukce kulturního domu ve Starém Jičíně.
Pro zvýšení bezpečnosti občanů byla provedena výstavba chodníkových těles
podél státních komunikací ve Vlčnově a na Jičině, v současné době se
připravuje projekt pro chodníkové těleso v Palačově.
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Na hradě Starý Jičín probíhá, sice velice
pozvolna,
ale
soustavně,
sanace
hradebního zdiva tak, aby nedocházelo
k úplnému sesuvu hradeb a došlo k
zachování částí hradu pro další pokolení. Byly
obnoveny brigády na hradě. Dobrovolníci
z řad místních občanů i úplně cizí příznivci
hradu odpracovali na úpravě terénu v okolí
zdí mnoho hodin.
Bylo provedeno mapování všech sakrálních staveb na území obce a v současné době
se připravuje dokumentace na postupnou opravu těch, které jsou ve vlastnictví obce.
V posledních čtyřech letech byly provedeny opravy sakrálních staveb – kaple
Petřkovice, památník padlým v Petřkovicích, na Jičině. Příspěvek v podobě
materiálové podpory šel také na opravu kaple v Heřmanicích. Realizuje se
rozšíření hřbitova ve Starojické Lhotě, první etapa právě probíhá, připravují se
podklady pro zajištění finančních prostředků na dokončení. Do poloviny září tohoto
roku by se měla rozběhnout oprava oplocení a kamenných zdí na hřbitově ve
Starém Jičíně.
Obec také pokračovala v projektech na obnovu nelesní zeleně
výsadbou alejí (vícedruhová alej k Oční studánce,
dosazení jednostranné lipové aleje ke Žlabci) a plošné
větrolamové výsadby u nové zástavby ve Vlčnově (izolační
zeleň u 48 RD).
Výsadbu
nelesní
zeleně
podporuje obec také projektem
Strom pro dítě, kdy každé
narozené dítě v obci dostane od
obce strom. Obec Starý Jičín
jako vlastník lesních porostů
také průběžně zajišťuje obnovu lesních kultur.
V sociální oblasti, pro zajištění zkvalitnění sociálních služeb pro seniory, se obec
zapojila do komunitního plánování společně s městem Nový Jičín a okolními
obcemi. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci
turistické ubytovny na dům s pečovatelskou službou pro seniory.
V letošním roce zajistilo vedení obce podání žádosti k získání dotace na celkovou
rekonstrukci veřejného rozhlasu ve všech místních částech obce Starý Jičín, a na
řešení zeleného odpadového hospodářství formou kompostérů do jednotlivých
domácností. Obě žádosti byly zatím akceptovány.
Naše obec je bohatá na společenské aktivity, aktivně zde
pracuje velká skupina (26) spolků a sdružení zaměřených na
různé činnosti (komunitní škola, hasiči, sport, kultura,
příroda, historie apod.) Formou veřejné finanční podpory
tuto pestrou škálu aktivit vedení obce pomáhá udržet.
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Podporuje také různé aktivity občanů, které považuje za přínosné pro širší
společnost. Proto byl podpořen projekt na obnovu zapomenutých studánek ve
Starojické Lhotě. Tato aktivita a řada ostatních by se však neuskutečnila bez
prvotního
podnětu
a
poté
bez
obrovského
úsilí
vás
samotných
občanů. Že tady pracuje a existuje
taková pestrá spolková činnost, že
vznikají nové projekty a že se opravdu
realizují, je zásluha především Vás
občanů. A že umí naši občané pracovat
a bavit se, bylo prokázáno na „Obecních
hrách bez hranic“, které se uskutečnily
v roce 2013 v Janovicích. Masivní účast
soutěžních
družstev,
diváků
a
pořadatelů prokázala, že občané chtějí a umí zorganizovat, soutěžit, podpořit, fandit
a pobavit sebe i ostatní.
Samozřejmě jsou záležitosti, které se nám nepodařilo dotáhnout do zdárného konce.
Přes opakované upozornění ve zpravodaji, házení odborných letáků do schránek,
případně ústní domluvy hříšníkům jsme zase nedokázali přesvědčit chronické
znečišťovatele ovzduší, že pálení čehokoliv jiného než určeného paliva, je
nebezpečné především pro nás všechny. Bojujeme s neukázněnými majiteli psů,
vandalismem, s parkováním na místních komunikacích hlavně v zimním období.
Rovněž nás nenechává lhostejnými nezaměstnanost občanů, zvláště pak generace
nastupující do pracovního procesu.
Těší nás, že se podařilo dotáhnout do konce záležitosti, které
v minulém volebním období. Podařilo se udělat věci, které toto
chystalo. Přejeme si, aby nové zastupitelstvo obce navázalo na
stávajícího vedení obce. To, co se začalo připravovat, bylo
rozhodnutí zastupitelstva a stálo to nemalé prostředky.

byly rozpracované
vedení obce samo
připravované akce
vždy na základě

Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 budete mít možnost zase po čtyřech letech
spolupodílet se na dění v obci tím, že se
zúčastníte volby 15 členů zastupitelstva obce
a vyberete tak směr, kterým se bude naše
obec dále ubírat. Správa věcí veřejných není
jednoduchá záležitost, vždy je to především
práce s lidmi, a co se líbí jednomu, je pro
druhého neřešitelný problém. A skoro vždy se
jedná především o finance. Prakticky všechny
dokončené akce by se nerealizovaly bez
finanční podpory některé z dotací (kraje,
státu, evropské unie, nadace Partnerství).
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Starojický zpravodaj č. 03/2014

5

Výpis z Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 25.06.2014 :
24.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání z 24. zasedání
Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 25.06.2014.
24.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
p. MUDr. Josefa Zábranského a p. Ladislava Rýpara
24.3.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti
Rady obce Starý Jičín za období od 23.4.2014 do 11.6.2014

FINANČNÍ TRANSAKCE
24.4. Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2013, 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 2013
Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2013
Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2013
Finanční vypořádání za rok 2013
Roční hospodaření příspěv.org. – Základní škola Starý Jičín za rok 2013
vč. fondů a vedlejší hospodářské činnosti
6) Roční hospodaření příspěv.org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2013
včetně fondů
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 – audit
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce s o u h l a s í
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
24.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 1., 2.a 3. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2014.
24.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů
31.05.2014.
24.7. Zastupitelstvo obce na základě Zprávy Krajského úřadu MSK bere na vědomí
výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 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
2013 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.).
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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
schvaluje:
24.8. Prodej části obecního pozemku p.č. 5 - zahrada - označeného v GP č. 34520/2014 jako pozemek p.č. 5/2 o výměře 287 m2 v k.ú. Starý Jičín do
společného jmění manželů Josefa Jakůbka a Ludmily Jakůbkové (majetkoprávní
záměr č. P7/2014).
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
24.9. Stanovuje v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, pro nadcházející volební období 20142018 15 členů Zastupitelstva obce Starý Jičín. Území obce Starý Jičín
(Dub, Heřmanice, Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice, Starojická Lhota, Starý
Jičín a Vlčnov) tvoří pro účel voleb do zastupitelstev obcí 1 volební obvod.
24.10. Schvaluje návrh kandidáta přísedící u Okresního soudu v Novém
Jičíně pro volební období 2014 až 2017 paní Evu Rybářovou, ročník 1951,
bytem Starý Jičín, Vlčnov 114.
24.11. Bere na vědomí stav rozpracovaných investičních akcí a staveb a ukládá
pokračovat v jednáních k získání dotací na akce:
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Petřkovice u St.Jičína
Stavební úpravy hřbitovní zdi, Starý Jičín
Protipovodňová opatření na území obce Starý Jičín
Pořízení kompostérů na bioodpad pro občany.
24.12. Ukládá dále jednat s Jednotou, spotřební družstvo v Hodoníně o odkoupení
pozemku p.č. 47 v k.ú. Starý Jičín.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ve Starém Jičíně dne 25.6.2014

Veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 25
proběhne ve středu 24. září 2014 v 17:00 hodin
ve velkém sále „Vinárny“ na Starém Jičíně.
……………………………………………………………………
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín a na
webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období září až listopad 2014
oslavíte své významné životní jubileum, popřál co nejvíce zdraví, mnoho radostí a
obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Václav David, Palačov
Božena Davidová, Petřkovice
Bohumila Kremlová, Starojická Lhota
Terezia Juříčková, Petřkovice
Václav Orlita, Vlčnov
Libuše Holeňová, Starý Jičín

Ludmila Dobešová, Vlčnov
Anna Janýšková, Petřkovice
Milan Vilček, Starojická Lhota
Bedřiška Vyškovská, Starý Jičín
Miroslav Štramberský, Palačov
Miroslav Pavlík, Palačov

Jestliže si některý z jubilantů nepřeje být v příštím čísle uveden, nechť to oznámí na
Obecní úřad Starý Jičín tel. 556 785 159 nebo ic@stary-jicin.cz.

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Za účelem zvýšení efektivnosti práce a k zabezpečení jiných
organizačních změn rada obce rozhodla o snížení počtu
zaměstnanců obce. K 1.10.2014
dojde ke sloučení dvou
pracovních pozic (matrika a informační centrum) a k dalším
změnám pracovních náplní na jednotlivých pracovištích.
Kancelář informačního centra v přízemí radnice bude uzavřena. Kopírování, prodej
pohledů apod. bude zabezpečovat paní Dagmar Sochová, která zároveň převezme
pokladnu obce. Paní Lucie Pavlíková povede matriku, evidenci obyvatel, ověřování
listin a podpisů, spisovou službu, webovou stránku obce a zpravodaj. Podrobné
změny na jednotlivých pracovních pozicích budou k 1.10.2014 uvedeny na webové
stránce obce (organizační struktura) a na informačním panelu na obecním úřadě.
Místnost informačního centra bude nadále sloužit k vylepování plakátů o akcích v obci
a okolí, pokud bude potřeba, bude IC zkráceně otevřeno v době prázdnin.

VOLBY 2014
Podzimní KOMUNÁLNÍ VOLBY do Zastupitelstva obce Starý Jičín
se uskuteční
v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014.
Využijte svého volebního práva, zvolte si cestu…
Ve stejném termínu se v naší obci bude konat
první kolo senátních voleb.
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Základní škola Starý Jičín pořádá sběr starého papíru
ve dnech 6.10. - 17.10.2014.
Prosíme občany, aby starý papír roztřídili – zvlášť noviny, časopisy a kartony.
Knihy, odevzdané do sběru, by měly být zbaveny tvrdých desek (obalu).
Pro občany, kteří nemají možnost odevzdat starý papír do základní školy, bude sběr
uskutečněn v pátek 17. října 2014. Pevně svázaný jej umístěte do
autobusové čekárny ve vaší obci.

UPOZORNĚNÍ NA OKLEŠTĚNÍ STROMŮ
Obec Starý Jičín žádá vlastníky a uživatele pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které
zasahují do vedení veřejného osvětlení, rozhlasu a do
obecních komunikací, a brání tím v provádění zimní údržby a
zároveň ohrožují bezpečnost provozu na obecních komunikacích.
Zásah proveďte do 15. listopadu roku 2014.
Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah proveden, učiní tak pracovníci
Technických služeb Obce Starý Jičín a vzniklá dřevní hmota bude
odvezena a zlikvidována.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍM ROZHLASEM
Informujeme občany, že veškerá hlášení místním rozhlasem z obecního
úřadu jsou zveřejněna na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz ,
v sekci Občan, Aktuality a Hlášení místního rozhlasu.
Text hlášení je také vyvěšen na informační tabuli obecního úřadu, která se
nachází v budově obecního úřadu, vedle úřední desky.

VYZVEDNUTÍ PUBLIKACÍ
HRAD A PANSTVÍ STARÝ JIČÍN
Žádáme občany, kteří měli objednané knihy „Hrad a panství Starý Jičín“
aby si je přišli zakoupit do Informačního centra Obce Starý Jičín, popřípadě
zaslali informaci o datu vyzvednutí na e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, telefon:
556 785 159.
V případě nevyzvednutí, budou nabídnuty k prodeji. Cena publikace činí 170,- Kč.
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VYTVOŘENÍ REKORDU NA HRADĚ STARÝ JIČÍN
Milí obyvatelé obce Starý Jičín,
Jak jsem informoval v minulém obecním zpravodaji, hrad Starý Jičín ve
spolupráci se ZŠ Starý Jičín, Obcí Starý Jičín a zúčastněnými sponzory
připravuje na hodovou sobotu 27. září 2014 jedinečnou kulturní akci
a tou je vytvoření českého rekordu ve formě „svítícího hada“
spojením cca 5000 svítících tyčinek.
Tímto spojením vznikne had o celkové délce přibližně 1 km, jehož začátek
bude na náměstí obce u kašny, povine se kolem kostela, dále po přístupové
cestě k hradu a končit bude na hradním nádvoří, možná až v hradní věži. Tato
akce, a tím samozřejmě i obec, bude medializovaná v České televizi,
v rozhlase a v tisku. Na to, aby se nám rekord povedlo vytvořit a byl zapsán
do české knihy rekordů, bude potřeba součinnost přibližně 700 účastníků.
Právě proto, aby se rekord povedl, byla zvolena hodová sobota, kdy jsou
téměř všichni obyvatelé obce doma a navíc mají doma i mnoho návštěv, které
se samozřejmě této naší společné akce mohou zúčastnit též. Očekáváme, že
společnou akci o zviditelnění obce v celé republice podpoříte svou účastí.
Pokud se nám rekord povede, bude ve finále přítomným komisařem agentury
DOBRÝ DEN z Pelhřimova zapsán do české knihy rekordů a agenturou bude o
rekordu vydán certifikát. Originál tohoto certifikátu bude navždy vystaven na
obecním úřadě a kopie budou vystaveny ve škole, na hradě a u všech
zúčastněných sponzorů.
Od 18:00 hodin se na náměstí obce začnou scházet účastníci. Ke spojení hada
dojde cca v 19:30 hodin, takže předpokládáme, že celá akce skončí přibližně
v půl deváté večer.
Máte-li chuť se této zajímavé akce zúčastnit, zapište prosím, svou účast do
prezenčních listin, které budou od 1. září 2014 vystaveny v Informačním
centru Obecního úřadu Starý Jičín, na hradě a v budově ZŠ Starý Jičín.
Každý účastník této akce si odnese pamětní účastnický list. Dále každý
účastník obdrží slosovatelný kupon. Tyto kupony budou ihned po akci
slosovány a deset účastníků bude odměněno hodnotnými cenami.
Hlavní cenou je dárkový poukaz na vyhlídkový let balónem.
Těšíme se na vaši účast a pomoc při vytvoření rekordu
a zviditelnění obce.
Kastelán Arnošt Pokorný, ZŠ Starý Jičín a Obec Starý Jičín
Autor článku: Arnošt Pokorný
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POUTNÍ A HODOVÉ SLAVNOSTI
VE FARNOSTI
Dub

neděle 07.09.2014 v 9:00

Janovice

neděle 07.09.2014

Starý Jičín

neděle 28.9.2014 v 7:45

Vlčnov

neděle 26.10.2014 v 7:45

Petřkovice

neděle 02.11.2014

Jičina

neděle 09.11.2014 v 7:45

Palačov

neděle 16.11.2014

ORDINAČNÍ

DOBA

LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Přijímáme nové pacienty!

PLÁN

Pondělí

07.30 — 11.30

Úterý

13.00 — 16.30

Středa

07.30 — 11.30

Čtvrtek

13.00 — 15.00

Pátek

07.30 — 08.30

K L U B U D Ů CH O D C Ů S T A R O J I C K A
N A II. P O L O L E T Í 2 0 1 4

ZÁŘÍ – ŘÍJEN:
 opékání makrel na kurtech ve Vlčnově
 výlet osobními auty Potštát – Libavá
 společné hodové posezení ve Vlčnově
 zájezd na bazén do Hranic
 přednáška Dr. Hromádky – téma dle výběru
 návštěva divadla SCHOD – Valašské mezíříčí

LISTOPAD – PROSINEC:
 přednáška Dr. Polácha Antonína „Evropská integrace“
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 bowling v Loučce
 pečení a zdobení perníků
 posezení u živé hudby ve Vlčnově – Mikuláš
 ukončení roku v klubovně – oslava 10. výročí založení klubu.

Termíny budou průběžně upřesněny a zveřejněny včetně vyvěšení ve
skříňkách , prostřednictvím zástupců v jednotlivých částech.
Starý Jičín 15.8.2014

Autor článku: Pavel Krutílek

POTOMEK MAJITELE HRADU
BARON LLEWELYN KAST
NAVŠTÍVIL STARÝ JIČÍN
Významnou událostí, která
zviditelnila naši obec, byla
návštěva pana Barona
Llewelyna Kasta (88 let)
s rodinou, žijící nyní
v Argentině. Pan Baron
navštívil Starý Jičín odpoledne
dne 26.6.2014 . Vzpomínal na
své dětství, kdy ještě žil jeho
otec, poslední správce hradu a
panství Starý Jičín, Baron Kast
a jeho maminka Hraběnka
Kastová (roz. Deymová).
Po prohlídce místního farního
kostela sv. Václava ho uvítali provozovatelé zdejšího Vesnického muzea, manželé
Polzerovi, kteří mu zpřístupnili hrobku předků – Hraběte Deyma ze Stříteže a dále
pak ukázali zříceninu hradu i s výkladem o historii. Pan Baron živě diskutoval o svém
dětství se svým kamarádem, pamětníkem panem Rudolfem Polzerem starším.
Rodinní příslušníci – dcera Valerie s manželem a synovec p. Barona se svojí ženou a
dětmi se velmi zajímali nejen o historii, ale i o současnost. V autě manželů
Polzerových si objel a připomenul některé pamětihodnosti např. Arendu – správní
budovu, bývalý zámek- nynější stará škola č. 1, pranýř a dvě sochy u bývalé panské
zahrady, Bokovou kapli při bývalé kupecké stezce. V podvečerních hodinách se Jana
a Rudi Polzerovi rozloučili a předali s věnováním panu Baronovi novou publikaci knihy
od pana A. Turka, „ Hrad a panství Starý Jičín“.
Velké poděkování patří panu faráři Petru Dokládalovi a také pro Pavla Vahalíka, kteří
zpřístupnili prostory místního kostela. Také děkujeme paní Alence Andersové za její
okamžitou pomoc, která nám dělala skvělou tlumočnici z německého jazyka do
češtiny a naopak. Tento den v nás zanechal hlubokou a velmi příjemnou vzpomínku.
Autoři článku: Jana a Rudi Polzerovi, Starý Jičín
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J A N O V I C Í CH

4. ročník cyklistického závodu Grand Prix Forman v Janovicích
Cyklistickému sportu to v našem regionu
vyloženě svědčí a tak jak v minulých letech, se
v areálu hřiště v Janovicích sjeli cyklisti na
svých
„silničkách“,
na
4.
ročníku
cyklistického závodu GPF a to první
srpnovou neděli 3.8.2014. Jiné místo, jiná
trať; i v tom je krása a „barevnost“ silniční
cyklistiky. Okruh vedl z Janovic prudkým
stoupáním na Starý Jičín a pak rychle dolů
směrem na Hůrku, Starojickou Lhotu a
Palačov.
Okruh starojickem přináší prudké
výjezdy, ale i vlnité sjezdy a
rovinky. Aktuální „dlouhá“ trať
měřila 85 kilometrů a patřila
elitní kategorii. Ve startovním
poli se objevili jak elitní jezdci,
nejen z domácího týmu Forman
Cinelli, tak amatérští cyklisti.
Při
rekordní
účasti
170
závodníků a silné konkurenci se
závod nesl v duchu urputného
sportovního soupeření. V cílové rovince proběhl v hlavní kategorii i dramatický souboj
o první místo. Vítězný pohár si
nakonec odnesl polský závodník
Jakub Foltyn, který byl jen o vteřinu
rychlejší než Rostislav Brokeš z
domácího týmu Forman Cinelli. O
další vteřinu později dojel do cíle
borec z klubu Favorit Brno.

Nedělní program, tak jak v minulém ročníku po
dojetí „silniček“, se dále ubíral k odstartování
dětských závodů a bylo se zase na co dívat. Znovu
velký zájem dětí místních a okolních a dvojnásobný
nárůst, to je pro organizátory z týmu Forman
Cinelli pod vedením Ondry Bezunka a Petra
Tomana závazek do budoucna. Stejně, jako
v Palačově, i tady převládaly u dětí emoce všeho
druhu, to vše s nezaměnitelným komentářem Jiřího
Sedláčka. Více než 70 dětí si mohlo vychutnat
cyklistické závodění pod dozorem elitních
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cyklistických vzorů a trenérů.
Vítězové jednotlivých dětských kategorií se stali: Štecová Eliška, Handlíř Adam,
Dubec Martin, Dubcová Štěpánka, Adámek Martin, Páter Martin. Díky hezkému
nedělnímu počasí vyšla náramně i odpolední „po závodní“ siesta.
Touto cestou je na místě poděkovat všem pořadatelům za organizaci a přípravu
závodu a celého doprovodného programu, sponzorům a dalším, kteří přispěli
finančně nebo věcně. Poděkování patří kamarádům, kteří za „párek v rohlíku“
pomohli akci uspořádat a všem, co přiložili ruku k dílu a obětovali den svého
drahocenného volna. Místním sportovcům v čele s Františkem Segeťou za vynikající
občerstvení pro pořadatele a cyklisty a obci za poskytnutí sportoviště, kde se konalo
závěrečné vyhodnocení celého závodu.
R.D.

PALAČOVSKÉ

CYKLOKLÁNÍ 2014

Zbývala ještě hodina do startu II. ročníku „Palačovského cykloklání“ v sobotu
19.7.2014 a už se areál výletiště houfně zaplnil dětmi, čekajícími na svou příležitost
uplatnit svou fyzičku v cyklistickém klání.
A protože palačovský areál a potažmo
pořadatelé,
v čele
s hlavním
organizátorem MVDr. Pavlem Vašutem,
jsou cyklistice zaslíbení, ho šikovně využili
ke společnému setkání a sportovnímu
vyžití. Tím pádem se tu mísily rozdílné
skupinky dětských borců, tu v plné výbavě
chráničů, jiní s kolem zděděným po svém
sourozenci, proti nim naopak vyšvihaní
chrti čekající na svou příležitost.
Znovu velký zájem místních a
okolních dětí, to je velký příslib do
budoucna. Téměř 80 dětí si mohlo
vychutnat
atmosféru
dětských
cyklistických závodů a soutěžení
všeho druhu přímo před zraky diváků.
Na jejich zaujetí to bylo znát. Emoce
všeho druhu, zarputilostí počínaje a
úsměvem
konče.
Mezi
nezapomenutelné zážitky patří úprk
rodičů podél cílové rovinky spolu se
svými dětmi na odrážedlech či malinkých kolech. Děti sice většinou vidět není, ale
zato podle reakcí rodičů a jejich pořadí, se dalo lehce rozpoznat, jak se závod vyvíjí.
Člověk si pomyslí; aspoň něco má smysl….. Velké poděkování patří Pavlu Vašutovi a
všem z organizačního týmu, kteří mu byli k ruce. Vítězové jednotlivých kategorií II.
ročníku se stali: Matyášek Vahala, Vojtěch Merhout, Anička Dubcová, Marek
Štramberský, Štěpánka Dubcová, Tomáš Hradil.
R.D.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE V MONDIORINGU
NA STARÉ M JIČÍNĚ
SOUTĚŽÍCÍ PSI NA HŘIŠTI STARÝ JIČÍN VE DNECH 21.-22.6.2014
O předposledním
červnovém víkendu se
konalo na hřišti TJ Sokol
Starý Jičín již podruhé
mezinárodní mistrovství ve
speciálním výcviku psů
zvaném „mondioring“.
Závodů se zúčastnilo
celkem 26 psů. Účastníci
akce včetně sboru
rozhodčích a figurantů
pocházeli z ČR, Švýcarska,
Německa, Rakouska,
Slovenska a dokonce až z
Řecka. Soutěžící psi byli téměř všichni plemene belgický ovčák malinois, mezi nimi
startovali dva holandští ovčáci a jeden pes plemene bauceron. Přímo na hřišti byl
pořadatelem postaven speciální „parkur“, kde každý soutěžící se svým psem
předváděl prvky poslušnosti, skoky přes překážky a disciplíny obrany – zadržení
figuranta v ochranném obleku.
Za umožnění uspořádání této „psí“ akce, kterých se koná v ČR jen několik do roka,
z toho v našem regionu je tato jediná, děkujeme zejména panu starostovi Obce Starý
Jičín ing. Rudolfu Hrnčířovi a předsedovi fotbalového klubu Pavlu Konečnému.
Výsledky mistrovství – vždy první tři v každé kategorii:
Kategorie 1:
1. Dadák Zdeněk + Barney Fer-Bas Bohemia (CZ)
2. Čtvrtečka Michal + Divin Olbramovický kvítek (CZ)
3. Procházka Tomáš + Ionix z Hückelovy vily (CZ)
Kategorie 2:
1. Hlaváčková Věra + Bowle Bennet Štíhlouš (CZ)
2. Kulísková Jana + Attila de Aphaville Bohemia (CZ)
3. Hlinka Lubomír + Boky Faun Fa-jo (SK)
Kategorie 3:
1. Volná Dagmar + psem Yugo z Hückelovy vily (CZ)
2. Kaminski Daniel + Butsch (Německo)
3. Fleischanderl Irina + Jerome le Bosseur (Rakousko)
Na fotce z vyhlášení je MISTR ČESKÉ REPUBLIKY v mondioringu 2014 - Dagmar
Volná se psem Yugo z Hückelovy vily
Za Mondioring klub ČR: Zdeněk Volný
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NOVOJIČÍNSKA

VELKÁ VÁLKA A LEGIONÁŘI NOVOJIČÍNSKA V BOJI ZA
VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Pod tímto názvem byla v Muzeu Novojičínska ve čtvrtek 22.5.2014 otevřena
hlavní výstava letošního roku. Na vernisáži, které se zúčastnilo přes sto
účastníků a významných hostů se uskutečnil i křest 2. části publikace autorů
Václava Langra a Bohumila Vlacha Legionáři Novojičínska v boji za vznik
Československa. Vernisáži v odpoledních hodinách předcházel vzpomínkový pietní
akt u pomníku obětem války na městském hřbitově.
Těmito významnými iniciativami chce Novojičínská jednota Československé obce
legionářské, OV Českého svazu bojovníků za svobodu, město Nový Jičín a Muzeum
Novojičínska v rámci projektu „Legie 100“ připomenout nadcházející sté
výročí událostí, které před sto lety výrazně ovlivnily a změnily svět.
Koncem července 2014 uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války. Velké války,
která přinesla nesmírné utrpení lidí na celém světě, více než 10 milionů obětí, 20
milionů raněných a obrovské materiální škody. Poselství této války nesmí být
zapomenuto. V srpnu 2014 si připomeneme sté výročí vzniku Čs. Legií, jejichž
zásluhou jsme při skončení války patřili k vítězným mocnostem. Naši legionáři získali
svými bojovými úspěchy ve světě velké uznání a respekt a výrazně přispěli ke vzniku
Československa. Události, které patří k nejvýznamnějším v naši novodobé historii,
přesto jsou našimi občany - zejména mladou generaci, velmi málo známy. Zvýšit
pozornost veřejnosti těmto událostem a přispět k rozšíření jejich znalosti si dali za cíl
organizátoři výstavy a doprovodných akci. Současně těmito iniciativami chtějí dát
podněty k jejich následování i v jiných městech a regionech. Tyto myšlenky se
prolínaly ve vystoupeních všech řečníků.
Vernisáž zahájila ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková. Připomněla, že
s myšlenkou uspořádat výstavy k 100. výročí vzniku 1. SV a Legii přišli členové OV
ČSBS a ČsOL již před 4 lety. První výstava proběhla ve Fulneku již v březnu 2012,
pak následovaly výstavy v Kopřivnici a v únoru 2013 ve Frenštátě pod Radhoštěm. O
všechny výstavy byl nebývalý zájem a věří, že tomu tak bude i u této výstavy. Hlavně
chtěli organizátoři oslovit školní mládež a k tomu uzpůsobili termín výstavy od května
až do 7. září 2014. Paní ředitelka vyzvala zástupce školských instituci a rodiče, aby
toho využili a přivedli své žáky a děti na výstavu.
Na její slova navázal starosta Nového Jičína pan Jaroslav Dvořák. Připomněl
odpolední pietní akt u Pomníku obětí válek, na němž bylo poměrně hodně školáků a
řekl, že věří, že je přitáhne i tato výstava. Poukázal na neskutečnou brutalitu Velké
války a na strašlivé věci, které se děly. Musí o nich vědět i naše děti, aby se to už
nikdy nemohlo opakovat. Vyzvedl vysokou úroveň výstavy a publikace poděkoval
autorům za úsilí a prospěšnou práci.
Několik zajímavosti o Velké válce sdělil účastníkům vernisáže historik muzea Jan Číp,
který je spolu s Eduardem Piterkou spoluautorem výstavy. Mimo jiné objasnil, že
název Velká válka pochází z Francie, protože se jim zdála být velká svým rozsahem a
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délkou. Mysleli, že už žádná taková velká nebude. Přesto za krátkou dobu 20. let
přišla ještě větší a strašnější. Tak je museli začít číslovat.
V další časti vernisáže představil
tajemník novojičínské jednoty obce
legionářské všem přítomným 2. Část
publikace Legionáři Novojičínská
v boji za vznik Československa.
Zdůraznil, že vznikla na základě
podnětů čtenářů původní publikace,
kteří v ní nenašli svého předka nebo
známého. K původním 1114
legionářům tak autoři dohledali dalších
240 legionářů a proto se rozhodli
vytvořit tuto 2. část. Rovněž tato bude bezplatně darována městům a obcím, jejich
knihovnám a školským zařízením, ve stejném počtu výtisků, jako původní 1. Část.
Aby tak tvořily ucelený celek. Ostatním institucím a občanům, kteří 1. čast získali
jiným způsobem, bude druhá část vydána na jejich vyžádaní dohodnutým
způsobem. Po té se uskutečnil křest, který za řízení tajemníka jednoty ČsOL provedli
autoři publikace, starosta města a zástupci ČSBS a ČsOL.
Po tomto slavnostním aktu byla autorům výstavy a publikace a některým
organizátorům, předána ocenění ČSBS a ČsOL. Tím byla výstava oficiálně zahájena.
Autoři výstavy a organizátoři věří, že vzbudí zájem občanů a doporučují její shlédnutí.
Tajemník jednoty Čs. obce legionářské Ing. Alois Petroš

FINANČNÍ OKÉNKO
OBČANSKÉ P ORADNY NOVÝ

JIČÍN

 Pravidla zodpovědného zadlužování
Zadlužování v obecné rovině nemusí být nutně negativní událostí. Záleží na
okolnostech, ve kterých k zadlužení dojde. Bohužel se však ukazuje, že značná část
závazků našich klientů je tvořena kategorií tzv. špatných dluhů. Zde platí pravidlo, že
není vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení. Typickým
příkladem je dovolená (trvá cca 14 dní a splácí se někdy i celý rok). Příkladem
opačných v této oblasti může z obecného pohledu být dluh na zakoupení nového
bytu.
 Pravidla chování zodpovědné domácnosti
1. Zná podrobně své příjmy a výdaje.
2. Rodinný rozpočet má minimálně vyrovnaný (nejlépe v přebytku cca 20%).
3. Počítá s riziky (ztráta zaměstnání, nemoc, apod.) a má pro ně vytvořenou
finanční rezervu (rezerva ve výši minimálně trojnásobku měsíčních příjmů
nebo šestinásobku měsíčních výdajů).
4. Své investice plánuje dopředu (nejedná nahodile).
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5. Půjčuje si jen na věci, které nezbytně potřebuje (pozor na tzv. špatné dluhy).
6. Pokud potřebuje půjčit peníze, výběru společnosti předchází řádná kvalitativní
analýza.
7. Neřeší jeden dluh vytvořením dluhu nového (známé vytloukání klínu klínem).
 Na jaké otázky si musím zodpovědět, než se rozhodnu vzít si půjčku:
1. Je produkt (zboží či služba), na který si chci vzít půjčku nebo úvěr, pro mě
tak důležitý a je jeho koupě výhodná? Opravdu tedy půjčku potřebuji?
2. Není možné, aby mi finančně pomohl někdo z rodiny? Nebude výhodnější,
když si na danou věc raději našetřím? V obou případech ušetříte nemalé
finanční prostředky na úrocích, poplatcích, sankcích při nesplácení, apod.
3. Kolik jsem schopen měsíčně splácet? Toto rozhodnutí by mělo vycházet
z vypracovaného rodinného rozpočtu, který reflektuje veškeré vaše příjmy,
výdaje i potřebnou rezervu. Vždy klientům doporučujeme, aby si jimi
stanovenou částku odkládali alespoň čtyři měsíce, a když to bezproblémově
zvládnou, teprve potom si „mohou“ jít požádat o půjčku. Zároveň tím dojde
k vytvoření finanční rezervy pro případ neschopnosti splácet.
4. Nehrozí mi v průběhu splácení nějaká událost, která by měla negativní vliv na
mou schopnost splácet? Může se jednat o pokles příjmů vzniklý ztrátou
zaměstnání, nemocí, invaliditou. Rovněž připadá v úvahu zvýšení nákladů na
bydlení, studium dítěte na vysoké škole, apod. I když nelze všechny rizika
předem předvídat, lze je alespoň snížit. Určitě není vhodné brát si půjčku
v situaci, kdy mi ještě nevypršela zkušební lhůta u nového zaměstnavatele,
stejně tak je riskantní si ji vzít v případě, kdy se u zaměstnavatele hovoří o
možnosti propouštění.
5. Mám vytvořenou dostatečnou finanční rezervu? Tato rezerva nám právě slouží
ke krytí rizik spojených s neschopností splácet. Doporučujeme vytvořit si
rezervu alespoň ve výši trojnásobku měsíčních příjmů rodiny nebo
šestinásobku měsíčních výdajů.
 Co nás může v průběhu splácení potkat (rizika):
V životě nás mohou potkat z tohoto pohledu v zásadě dva typy událostí. Na ten první
se nelze předem dost dobře připravit (lze jej však do jisté míry v některých případech
předvídat a ovlivnit, např. vhodným připojištěním), na ten druhý se můžeme předem
připravit. V každém případě se níže uvedená hlediska doporučuje vzít v úvahu před
tím, než si vytvoříme závazek u finanční společnosti.
Nepředvídatelné události: ztráta zaměstnání, nemoc, invalidita, rozvod/rozchod s
manželem/partnerem, úmrtí manžela/partnera.
Předvídatelné události: narození dítěte, studium dítěte nebo jiného člena rodiny,
odchod do důchodu, zvýšení nákladů na bydlení, dědictví.
Před zadlužením bychom tedy měli pečlivě reflektovat všechny výše uvedené
skutečnosti, opatrnosti není v této oblasti nikdy dost.
Mgr. Richard Pešat - vedoucí organizace
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
2013 – 2014 N A Z Š S T A R Ý J I Č Í N
Ještě dříve, než se všechny děti naší školy rozutekly na prázdniny, bylo pro ně
zorganizováno několik akcí, kterých se zúčastnily.
ZÁJEZD DO BENELUXU
Hned několik našich žáků odjelo spolu s výpravou ZŠ Tyršova Nový Jičín na
několikadenní cestu po zemích Beneluxu. První zastávkou byl Lucemburk, hlavní
město Lucemburska. Dětem se líbilo v Ardenách, kde stojí památník slavné bitvy z 2.
světové války. Uchvátilo je Waterloo, kde slavný vojevůdce Napoleon Bonaparte
prohrál svoji poslední bitvu. Museli jsme se samozřejmě zastavit v hlavním městě
Belgie Bruselu, kde jsme navštívili Atomium i sošku „čůrajícího chlapečka“. A poslední
zastávkou bylo Nizozemí, kde jsme viděli slavné větrné mlýny, výrobu dřeváků,
ochutnali jsme domácí sýry a podívali se na hlavní město Amsterdam.
TENISOVÝ TURNAJ
V červnu se děti z tenisového
kroužku
zúčastnily
závěrečného
turnaje na tenisových kurtech ve
Vlčnově. Děti byly rozděleny podle
věku do tří kategorií. Všichni se snažili
ze všech sil, chtěli předvést co nejvíce
ze svého tenisového umění. Ale jak už
to tak ve světě sportu bývá, vyhrát
mohou jen někteří.
Nejmladší kategorie:
1. Šimon Sagan
2. Lukáš Hasal
3. Anna Rybářová

Konečné výsledky:
Mladší kategorie:
Starší kategorie:
1. Monika Hatlapatková
1. Martin Hrubý
2. Lucie Jančíková
2. Marie Tkačová
3. Marie Rybářová
3. Alena Pospěchová
ZÁVĚR PATŘIL ATLETICE

Atletickou sezónu jsme zakončili na odloženém finále atletické soutěže družstev
Pohár rozhlasu v Novém Jičíně. Bohužel jsme věděli, že se už nedá z této soutěže
vzhledem k pozdějšímu termínu postoupit do krajského kola, proto některé školy
účast vzdaly. Nakonec jsme obsadili v konečném pořadí v kategorii mladších
žákyň 2. místo, v kategorii starších žákyň i starších žáků jsme vyhráli. A
úplně poslední soutěží bylo okresní kolo atletického čtyřboje pro žáky 8. až 9.
tříd. V něm jsme obsadili v kategorii žákyň i žáků shodně krásné 3. místo a odnesli
jsme si bronzové medaile.

Starojický zpravodaj č. 03/2014

19

SPORTOVNÍ DEN
Celoroční školní sportování bylo zakončeno tradičním sportovním dnem.
Začal tím, že jsme se všichni setkali v tělocvičně, kde se již na svůj zápas připravovali
dva odvěcí rivalové. Učitelský sbor versus „deváťáci“. Tradičně sehráli nejdříve
volejbalový zápas a potom poměřili své síly ve florbale. Volejbal přinesl několik
hezkých výměn, několik úsměvných situací, ale hlavně vítězství učitelů. Horší to
s nimi bylo ve florbale, kde přeci jen na „dravé mládí“ tolik nestačili a po statečném
boji, který je stál spoustu fyzických sil, prohráli. Nakonec tedy celý souboj skončil
nerozhodnou, ale spravedlivou plichtou. Potom se všichni mohli spokojeně odebrat
do kulturního sálu na náměstí na Starém Jičíně. Už podevatenácté se vyhlašoval
nejlepší sportovec naší školy a nejlepší sběrači ve sběru papíru. Po připomenutí
našich největších sportovních úspěchů, všichni se zájmem sledovali, kdo vyhraje.
Nejlepším sportovcem mezi dívkami se stala Veronika Kremlová (8. třída), na 2.
místě skončila Jana Davidová (8. třída) a na 3. místě Simona Závadová (7.
třída). Mezi kluky byl nejlepší Filip Vahala (9. třída), druhý byl Martin
Hrubý (5.A) a bronzovou medaili získal David Václavík (9. třída). Vyhlášena
byla také nejsportovnější třída, kterou se na 1. stupni stali sportovci z 5.A.
Na 2. stupni zvítězili deváťáci. Celé sportovní dopoledne jsme zakončili velkým
potleskem, který patřil hlavně všem malým i velkým sportovcům, kteří reprezentovali
nejen naší školu, ale i celou obec Starý Jičín na sportovních soutěžích během celého
roku. A všichni se již můžeme těšit na vyhlášení jubilejního 20. ročníku Soutěže o
naše nejlepší sportovce.
Za školní cestovatele a sportovce
Mgr. Kateřina Horutová

www.sokolstaryjicin.cz
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7.9.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
18.10.
26.10.
1.11.
9.11.

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

Libhošť
S.Jičín
Kozlovice
S.Jičín
Kateřinice
S.Jičín
Vlčovice
S.Jičín
Kopřivnice
S.Jičín

S.Jičín
Jakubčovice
S.Jičín
Jistebník
S.Jičín
Jeseník
S.Jičín
Suchdol
S.Jičín
Spálov

Rozpisy dorostu, žáků a přípravky naleznete na webových stránkách sokola.
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Sportovní klub Starojická Lhota pořádá
v neděli 7. září 2014

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
Začátek ve 13:00 hodin na místním hřišti.
Smíšené družstvo musí mít alespoň dvě ženy.
Startovné – kdo co donese (něco k pití nebo snědku).

FARNOST STARÝ JIČÍN
si Vás dovoluje pozvat na
22. ROČNÍK BĚHU SV. VÁCLAVA
V sobotu 27. září 2014 na Starém Jičíně
Trasa: 4,5 Km rozmanitým terénem, převážně do kopce
Start: u Oční studánky (na úpatí Svince)
Cíl: u kostela na Starém Jičíně
Program:
8:30-9:30 – registrace (Oční studánka)
10:00 – start chlapci, muži
10:05 – start dívky, ženy
12:15 – vyhlášení vítězů před kostelem sv. Václava
13:00 – Mše svátá
STARTOVNÉ:
Děti: 20,- Kč, Dospělí: 40,- Kč
Běžecké kategorie:
chlapci: do 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let,
muži: 19 – 40 let, 41 a více let,
dívky: do 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let,
ženy: 19 – 40 let, 41 a více let.
Prodej triček bude v prostorách startu od 9:30 do 9:00; dětské
za 50,- Kč, pro dospělé 70,- Kč (pro neběžce 100,- Kč), doprodej v
cíli závodu.
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V neděli 28. září 2014 se na náměstí Starý Jičín uskuteční

11. ročník SVATOVÁCLAVSKÉHO JARMARKU
Zahájení v 9:00 hodin.
Program bude zveřejněn na informačních tabulích v každé obci a
na webových stránkách obce.
Srdečně zvou manželé Polzerovi ze Starého Jičína.

SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu
s Mateřskými školami Starojicka
všechny srdečně zve na

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU
Výstava se bude konat v sále Kulturního domu Starý Jičín na
náměstí:
V sobotu 1.11.2014 od 9:00 do 18:00 hodin
V neděli 2.11.2014 od 8:00 do 18:00 hodin.
****************************************************
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy, svými
výrobky nebo výpěstky, prosím, doneste je v pátek 31.10.2014 v době
od 9:00 do 16:00 hodin do sálu Kulturního domu Starý Jičín.
V případě zájmu o větší výpěstní plochu, prosím, spojte se s paní
Jakůbkovou, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.

PROVOZ MOŠTÁRNY STARÝ JIČÍN od 1. září 2014:
úterý: 14:00 – 18:00 hodin
čtvrtek: 14:00 – 18:00 hodin
sobota: 14:00 – 18:00 hodin

Telefon: 776 639 924 (pan Janíček)

Starojický zpravodaj č. 03/2014

22

Starojický zpravodaj č. 03/2014

23

Starojický zpravodaj č. 03/2014

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31 :
www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:
556 752 581
starosta
556 785 154,
Ing. Rudolf Hrnčíř
místostarosta
556 785 157,
Ing. Miroslav Klimpar

ic@stary-jicin.cz
602 765 290
hrncir@stary-jicin.cz
606 729 569
klimpar@stary-jicin.cz

hospodářsko-správní odbor:
Marie Štecová
556 785 155 stecova@stary-jicin.cz
Radka Dubcová
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, pokladna: 556 785 152
Alena Hrušková
hruskova@stary-jicin.cz
podatelna a informační centrum:
Lucie Pavlíková
556 785 159 ic@stary-jicin.cz
*********************************************

 Technické služby:

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

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:

607 816 055

slepak@stary-jicin.cz

 Hasiči Starý Jičín - velitel Bc. Radim Sudolský,Dis.
775 920 150

radim.sudolsky@seznam.cz
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:30

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz
Mateřská škola
Star. 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

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
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