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Čas letních prázdnin je již za námi. Tento způsob léta, se některým z nás mohl
zdát poněkud nešťastným. Kdo se nestačil slunit v úterý odpoledne, tak už moc
příležitosti nebylo, nečekaný zvrat přinesl až poslední prázdninový týden
s tropickými teplotami, ale také bouřkami.. Přesto, že to organizátoři různých
sportovních a společenských akcí, včetně hasičských soutěží neměli jednoduché,
přes celé letní prázdniny probíhaly naplánované akce v těch termínech, jak byly
předem avizovány, a na některé z nich zasvítilo až to srpnové sluníčko. To se
podařilo i při soutěži v požárním útoku na Jičině, v areálu výletiště Hájek.
Ozdobou hasičských soutěží na Starojicku je jistě družstvo žen z Palačova.

Vítězky letošního okresního kola v požárním sportu v Novém Jičíně a účastnice krajského
kola v Ostravě .
foto, článek P.Š.

Výpis z Usnesení z 5. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN ze dne 22.06.2011
Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 5. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 22.06.2011
Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatele zápisu:
pana Aloise Pospěcha a pana Františka Bezděka
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 20.04.2011 do 22.05.2011
Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru
obce Starý Jičín ze dne 06.06.2011
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2010, 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 2010
Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2010
Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2010
Finanční vypořádání za rok 2010
Roční hospodaření příspěv.org. – Základní škola Starý Jičín za rok 2010 vč. fondů a
vedlejší hospodářské činnosti
6) Roční hospodaření příspěv.org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2010 včetně fondů
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 – audit

Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce s o u h l a s í s celoročním
hospodařením obce bez výhrad
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření za 3. změnu rozpočtu obce
Starý Jičín na rok 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání nákladů 31.05.2011
Zastupitelstvo obce na základě Zprávy Krajského úřadu MSK bere na vědomí výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 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 2010 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, po projednání s c h v a l u j e :
Bezúplatný převod pozemků, na kterých se nachází stavba silnice I. třídy - I/48, tj.
v k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou
p.č. 229/15 – ostatní plocha - o výměře 225 m2
p.č. 229/18 – ostatní plocha - o výměře 76 m2 a
p.č. 229/20 - ostatní plocha- o výměře 114 m2
z vlastnictví obce do vlastnictví České republiky s příslušností správy Ředitelství
silnic a dálnic ČR (Ostrava) dle darovací smlouvy DS-NJ-291-11-Vym.
(majetkoprávní záměr č. P11/2011)
Odkoupení pozemku v k.ú. Starojická Lhota p.č. 746/2 – ostatní plocha- o výměře 49 m2
z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví obce za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 3826-66/201120.-Kč za m2, tj. za celkovou cenu 980,-Kč.
Náklady řízení hradí obec. (majetkoprávní záměr č. P13/2011)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín odkládá projednání :
Záměru prodat obecní pozemky v k.ú. Heřmanice u Polomi
p.č. 253/1 – ostatní plocha - o výměře 2780 m2
p.č. 254 – zahrada – o výměře 8021 m2
z důvodu, že pozemky v současné době nelze rozdělit bez zhotovení územní studie, která
je předepsaná územním plánem (majetkoprávní záměr č. P12/2011).
Užívání pozemků lze řešit výpůjčkou, bude projednáno v další radě obce.
Odkoupení nemovitosti (přístupové cesty) od společnosti Starojicko, a.s. se sídlem
Starý Jičín, Jičina č.p. 26, pozemek v k.ú. Palačov p.č. 1194 – ostatní plochao výměře 403 m2 z důvodu, že nebyla dohodnuta cena převáděného pozemku
(majetkoprávní záměr č. P10/2011).
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín b e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana René Klvani, jednatelem společnosti
REALIT-STAV RK s.r.o., sídlem Štramberská 428, Příbor zastupujícího pana
Václava Orlitu a Libuši Orlitovou, bytem Starý Jičín 52 a pana Pavla Horáka,
bytem Jičina 52, Starý Jičín.
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.
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odkládá
podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana René Klvani, jednatelem společnosti
REALIT-STAV RK s.r.o. sídlem Štramberská 428, Příbor zastupujícího pana Václava Orlitu
a Libuši Orlitovou, bytem Starý Jičín 52 a pana Pavla Horáka, bytem Jičina 52,
Starý Jičín v souvislosti s předložením zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém
období pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona nejpozději do 4 let po vydání územního
plánu) cca v lednu 2012.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu MSK na
realizaci akce „Splašková kanalizace k.ú. Starý Jičín napojená na splaškovou kanalizaci
města Nový Jičín“ ve výši 1.995.000,- Kč a schvaluje uzavření příslušné Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Regionální
rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko na realizaci akce „Nástavba a rekonstrukce
tělocvičny a stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Starý Jičín“ vedený v Regionálním
operačním programu (ROP) ve výši max. 16 693 235,33 Kč tj. 85% z celkových způsobilých
výdajů a uzavření příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín s c h v a l u j e přijetí dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na stavbu „Chodníkové těleso Jičina“ ve výši max. 859.000,-Kč a uzavření
příslušné Smlouvy o poskytnutí dotaze ze SFDI.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e bezúplatný převod
(darovací smlouvou ) hasičského vozidla z Moravskoslezského kraje na Obec Starý Jičín
pro potřeby SDH JPO II. Starý Jičín.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e prodej stávajícího
hasičského vozidla CAS K 25-L (z užívání SDH JPO II. Starý Jičín ) obci Slatina
za cenu min. 50.000.-Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu provedením všech úkonů ve věci převodu tohoto
movitého majetku, včetně podpisu příslušných smluv.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Zasedání ZO č. 6 se uskuteční ve středu 21.9. 2011 v 17:00 hodin v malém
sále za vinárnou na Starém Jičíně.
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Nejkrásnější ze všech dárků,
dává život do kočárku…

Dne 21.05.2011 v 10.00 hodin jsme se sešli v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín,
abychom přivítali nové občánky našich obcí. Vítání se zúčastnilo 16 dětí s rodiči a všemi blízkými.
Pan starosta popřál všem novým občánkům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a jejich rodičům
mnoho radostí, ale i trpělivosti s jejich malými robátky. Kulturní program zajistila paní Ilona
Stoklasová s dětmi ze ZŠ Starý Jičín. Poté obdržely maminky a jejich děti dárek – album, pro
maminky byly nachystané květiny a po podpisech do pamětní knihy začalo velké fotografování.
I my jsme pro vás připravili několik fotografií nových občánků s rodiči. Dětem a jejich rodičům
přejeme pevné zdraví a spoustu radostí ze společných dní.
(P.Š.)

Přivítané děti:
Marko Lach, Petra Chrástecká, Eliška Hasalíková, Alexandra Janyšková
a Jan Rosa
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Gabriela Horáková, Štěpán Pavlík, František Berka, Romana Janovská, Eliáš Polášek

Valentýna Šustková, Markéta Slabá, Vojtěch Kolenovský, Tereza Šustková,
Václav Podhradský, Štěpán Kalíšek
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Společenská kronika obce
Jubilantům z naší obce, kteří se v období září až listopad 2011 dožijí významného životního
jubilea, přejeme pevné zdraví, hodně pohody v rodinném kruhu a spokojenosti v životě.
Za obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce.
Cahlík Zdeněk z Jičiny
Bartoň Jiří z Vlčnova
Janýška Antonín z Vlčnova
Heraltová Marta z Palačova
Blažková Marie z Vlčnova
Bajerová Jitka z Jičiny
Vahalíková Blažena z Janovic

Zalotěnková Ludmila z Heřmanic
Penpus Jaroslav z Vlčnova
Šimíček Stanislav z Vlčnova
Pospěch Antonín z Jičiny
Petřkovská Běla z Jičiny
Šnajdr Bohuslav z Heřmanic
Vařáková Marie ze Starého Jičína
Závada František z Petřkovic
Frydrychová Soňa z Vlčnova
Stanislavová Marie z Jičiny
Martochová Eva z Vlčnova
V případě, že některý z jubilantů si nepřeje být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí na
Informačním centru obce Starý Jičín (tel.: 556 785 159), paní Hruškové.
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Soutěž ,, Vesnice roku 2011“
Poděkování za spolupráci.

Dne 20.6.2011 navštívila naší vesnici 12členná hodnotící komise do soutěže Vesnice roku 2011.
Získali jsme důležité ocenění „ Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu“.
Všem, kteří na nás při soutěži mysleli a drželi nám palce, děkujeme.
Zvláště pak děkujeme radě obce a zastupitelům za uvolnění částky pro krytí nákladů soutěže a za
samotnou reprezentaci obce, kapele Starojičané za uvítací hymnu a hudební prezentaci místních
písní, dále pak „Klubu vojenské historie“ za slavnostní nástup a salvu v podání rodiny Dvorských
s použitím dobových uniforem, hasičům veteránům ze Starojické Lhoty za předvedení historické
„kývačky“,
SDH za předvedení profesionálního zásahu, mladým hasičkám za umytí obecního vozidla.
Zvláště pak za informace o činnosti SDH v podání ing.Holuba, ing.Kovařčíka a pana Hasala.
Mgr. Horutovi děkujeme za profesionální multimediální prezentaci činnosti školy, předsedům
osadních výborů za představení komunitního života ve svých obcích – a to panu Vahalovi za obec
Palačov, panu Pavlíkovi za obec Starojická Lhota, panu Pecháčkovi za obec Jičina a členu rady obce
panu Zdražilovi za presentaci Starého Jičína. Vzorově představil činnost včelařů a myslivců v obci
pan Hrachovec, rovněž tak informace kastelána pana Pokorného o Starojickém hradě byly
vyčerpávající.
Základní a důležité informace o výhledu své činnosti a výstavbě bioplynové stanice, podal za
Starojicko a.s. ing.Krumpoch a paní Vahalíková Eva , jak při krajském, tak při celostátním kole.
Soutěž se konala v prostorách sálu kulturního domu, který odborně vyzdobily pracovnice OÚ
pod vedením paní Šromové a Havrlantové.
Pasporty v sále připravily pracovnice OÚ z obecních i dodaných materiálů od Klubu důchodců
Starojicka, Divadelního souboru Starojičan pod vedením pana Macíčka. Děkujeme tímto i našim
spoluobčanům za zapůjčení fotografického a propagačního materiálu z komunitního života
v jednotlivých obcích,
zvláště pak paní.Kalíškové za foto z ženského fotbalového utkání ve Starojické Lhotě.
Pracovníkům Technických služeb obce děkujeme za přípravu zeleně a úklidu náměstí.
Děkujeme i našim sponzorům, MUDr. Hrňové za dodání něčeho ostřejšího v dárkových lahvích,
MVDr. Vašutovi a pracovnicím pekárny Anežka za sladké občerstvení a upečení obecního znaku,
panu Lacinovi
a pracovnicím restaurace Starojická Pizza za přípravu občerstvení a obsluhu při prezentaci.
Panu Karlu Pančochovi, majiteli restaurace Zámeček děkujeme za podporu a skvělou přípravu
občerstvení a tabule při celostátním kole.
Veškeré dění a obhajování při soutěži profesionálně zaznamenal na kameru obecní kameraman
Miroslav Kelnar. Poděkování patří rovněž panu faráři Petru Dokládalovi za duchovní podporu a
osobní účast při soutěži.
Jak vidíte zúčastněných a připravujících tuto soutěž nebylo málo, ale všichni, i ti občané kteří
provedli úklid kolem svých domů a drželi nám palce, se aktivně zúčastnili. Věřím, že když bude
taková spolupráce i při jiných úkolech a problémech obce, tak se dílo, alespoň z části, určitě podaří.
Za OÚ Starý Jičín ing. Miroslav Klimpar, místostarosta
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ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY MUDr. Kobsové
Po: 10:00 – 12:00
Út: 10:30 – 12:00
St: 12:00 – 14:00 (poradna 10:30-12:00)
Čt: ordinace v Novém Jičíně, Gregorova 35 730 - 9 30
Pá: 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 na Starém Jičíně
lékař: MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Ordinační hodiny
Pondělí:
7,30 – 11,30
Úterý:
13,00 – 16,30
Středa:
07,30 – 11,30
Čtvrtek:
13,00 – 15,00
Pátek:
07,30 – 08,30
Kontaktní údaje: tel.: 556 752 582, internetová adresa www.doktor-staryjicin.cz.
Přijímáme nové pacienty !
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TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE STARÝJIČÍN
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz slouží k odevzdání normálního množství domácího odpadu a proběhne v sobotu
1.10.2011 podle časového harmonogramu, kdy na URČENÉ MÍSTO a v URČENOU DOBU
PŘIJEDE ŠROTOVACÍ VŮZ a ten veškerý velkoobjemový odpad sešrotuje. Nebezpečný odpad
bude sesbírán spolu s velkoobjemovým! Upozorňujeme, že svoz je určen pouze pro odběr
z domácností, nikoli od organizací a firem.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla, skříně, sedačky,
letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky, lavory, květináče), WC mísy,
umyvadla, keramika.
NEBEZPEČNÝ ODPAD: televizory, lednice, zářivky, autobaterie, pneumatiky osobních aut
bez železných ráfků, barvy, oleje, obrazovky, monitory, rádia, olejové filtry, pesticidy, herbicidy!!!
Pro drobný odpad typu mobilní telefony, kalkulačky, malá rádia, hračky na dálkové ovládání,
počítačové myši, klávesnice atd. je v budově Obecního úřadu Starý Jičín umístěn E-BOX firmy
Asekol. Dále upozorňujeme občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si
vybrali nejvhodnější místo k odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu!

obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
1.10.2011

obec

2. AUTO

1. AUTO
Heřmanice
Dub

Starojická
Lhota

Palačov

u hospody

8:00 - 8:20

u školy

8:20 - 8:40

Starý
Jičín

křižovatka
Polouvsí
u tenisových
kurtů
u obchodu

9:50 - 10:30

u požární nádrže

10:30 - 11:00

na návsi
rozcestí u
Tvrdých

11:05 - 11:35

rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

Jičina

rozcestí nad
kaplí

13:20 - 13:40

Janovice

8:45 - 9:15
Starý
Jičín

9:20 - 9:50

Vlčnov
Starý
Jičín

11:35 - 12:05

dolní Žlabec

8:00 - 8:20

pod Hradem
- u Zámečku

8:20 - 8:45

u Bílého domu

8:50 - 9:10

u bývalého
obecního úřadu

9:15 - 10:00

u nové hasičárny

10:05 - 10:45

rozcestí ke
kurtům
za zdravotním
střediskem
u hospody

Petřkovice
Janovice

stanoviště

termín :
SOBOTA
1.10.2011

u kříže do
Janovic
u „Růžku“

10:50 - 11:25
11:30 - 12:00
12:10 - 12:50
12:50 - 13:15
13:20-13:40

V případě, že vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu, počkejte prosím na jeho příjezd a
neodkládejte věci k cestám!
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Při svozu velkoobjemového odpadu NEBUDE odebírán stavební odpad (cihly, beton,
dlaždice, zbytky pytlovaných malt, lepidel, lepenky, eternity, okna apod.), železo, pračky,
ledničky bez kompresoru a sporáky.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu slouží k odebrání normálního množství odpadu
nashromážděného při půlročním provozu domácnosti. Mimořádné množství odpadu (vyklízení
koupené nemovitosti atd.) je třeba řešit individuálně!
Žádáme občany, aby pračky, sporáky a ostatní železný odpad NEODEVZDÁVALI při sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tyto věci budou sesbírány v rámci SBĚRU
ŽELEZNÉHO ŠROTU hasiči a sportovci z naší obce.

Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá sběr starého papíru ve dnech

3. 10. – 14. 10. 2011
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 14. října 2011. Pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových čekáren ve
vaší obci.

HARMONICKÝ RŮST OSOBNOSTI ŽÁKA VE 21. STOLETÍ
CZ.1.07/1.1.07/02.0079

Vážení občané,
Projekt Harmonický růst osobnosti žáka ve 21. ukončil koncem června tzv. „První ověřovací běh“.
Během školního roku 2010/2011 prošlo aktivitami projektu více než 550 dětí naší základní školy a
druhý ověřovací běh naváže na ten první v následujícím školním roce.
Nyní máme zdárně uzavřenu Monitorovací zprávu č.4/2011 a připravujeme následující.
Na webových stránkách www.projekt21.cz v sekci foto a video přibyla nová videa a také nové
fotografie, které můžete samozřejmě shlédnout.
Děkujeme za Váš zájem, Vaši přízeň a těšíme se na to, že Vás budeme moci dále informovat ve
Zpravodaji 04/2011
Mgr.Jiří Adamec
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Atletický úspěch chlapců ZŠ Starý Jičín

Vítězové finále spolu s Mgr. R. Horutem

27. května 2011 se zúčastnili starší chlapci naší školy okresního finále týmové soutěže
v atletickém čtyřboji. V této náročné soutěži, kde musejí závodníci běhat 60 metrů, skákat
do dálky či do výšky, vrhat koulí nebo házet míčkem a nakonec se vydat ze všech sil při
běhu na 1000 metrů, obstáli naši kluci na výbornou.
V konkurenci nejlepších vesnických či městských škol celého novojičínského okresu
se jim podařilo po velkém boji a nádherných výkonech zvítězit. Navíc chlapci postoupili i do
krajského kola, které se uskutečnilo 31. května v Opavě a tam obsadili velmi pěkné 6. místo.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouží tito členové vítězného družstva:
Adam Kotešovec, Marek Glogar, Tomáš Polášek, Marian Stoklasa a František Vojáček.
Mgr. Roman Horut
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Tenisová škola pro děti ve Vlčnově

V měsících květen a červen probíhala na tenisových kurtech ve Vlčnově tenisová škola pro
děti. Přihlásily se na ni děti, které se s tenisovou raketou seznamovaly poprvé, ale i děti,
které už základy tenisu mají za sebou. Malí tenisté si s míčkem i raketou zatím hráli, učili se
základní tenisové údery, ti starší už rozvíjeli své tenisové schopnosti. Celá tenisová škola
vyvrcholila turnajem, který se uskutečnil začátkem července a jehož se zúčastnilo přes 20
dětí z tenisové školy. Všechny děti se snažily a bojovaly ze všech sil. Nakonec v mladší
kategorii zvítězila Zuzanka Hrňová a Matěj Pleva, v kategorii starších Anna Vojáčková
a Petr Hrňa. Protože všichni bojovali a snažili se ze všech sil, byli tak po zásluze odměněni
potleskem rodičů a přihlížejících diváků, sladkostmi a opečeným špekáčkem. Doufejme, že
přes prázdniny děti nezapomněly nic ze svého tenisového umění a v září se na tenisových
kurtech někteří z nich objeví znovu.
Mgr. Kateřina Horutová

Ahoj noví školáci!
Všem prvňáčkům, kteří letos nastupují
do I. třídy přejeme, aby se jim ve škole na
Starém Jičíně moc líbilo a chodili tam rádi !
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Svatováclavský jarmark na Starém Jičíně
Vážení a milí občané Starého Jičína a všech
přilehlých obcí.
Galerie Rubín, Starý Jičín, si Vás dovoluje
ve dnech 25. 9. 2011 pozvat na
Svatováclavský hodový jarmark, konaný
v prostorách náměstí na Starém Jičíně, lokalita kašny, přilehlého
parkoviště a přístupového chodníku kolem Galerie Rubín č.p.2.
Jarmark bude zahájen slavnostní mší v kostele Svatého Václava na
Starém Jičíně. Po mši bude následovat průvod a příjezd Sv.
Václava na náměstí. po čas jarmarku budou probíhat ukázky
starých řemesel, krátké šermířské vystoupení, hraná pohádka a
soutěže pro děti.

Obec Starý Jičín si Vás dovoluje pozvat na

koncert dechové hudby Starojičané,
který se uskuteční v neděli 25.9. 2011 po mši
na náměstí obce Starý Jičín.
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FARNOST STARÝ JIČÍN
si Vás dovoluje pozvat na

Kdy: Sobota 24.září 2011
Start: Oční studánka

Program:

Kde: Starý Jičín
Cíl: Chrám sv. Václava ve Starém Jičíně
/4,5km/

8:30-9:30 – prezentace /Oční studánka/
10:00 – start chlapci, muži
10:05 – start dívky, ženy
12:15 – vyhlášení vítězů před chrámem Sv.Václava
13:00 – Mše svatá
Startovné: děti 20,-Kč, dospělí 40,-Kč

Bližší informace: info@beh.kvalitne.cz, www.beh.kvalitne.cz
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FO TJ SOKOL STARÝ JIČÍN
MUŽI I. D tř. sk. D
podzim 2011
muži

SO 13.8.
SO 20.8.
NE 21.8.
SO 27.8.
NE 28.8.
SO 3.9.
NE 4.9.
PÁ 9.9.
SO 10.9.
NE 11.9.
SO 17.9.
NE 18.9.
ST 21.9.
SO 24.9.
NE 25.9.
ST 28.9.
SO 1.10.
NE 2.10.
PÁ 7.10.
NE 9.10.
SO 15.10.
NE 16.10.
SO 22.10.
NE 23.10.
SO 29.10.
NE 30.10.
SO 5.11.
NE 6.11.
NE 13.11.

dorost
žáci
OP OFS
OP OFS
I.B. třída MSKFS sk.D
V-17,00 Lichnov
V-17,00 Kopřivnice
D-17,00 Vražné
V-14,30 Trojanovice
V-17,00 Jakubčovice
D-16,30 Štramberk
D-16,30 Staříč
D-14,30 Fulnek
V-16,00 Fryčovice

mladší žáci
OP OFS

D-13,00 V.Albrechtice
V-16,30 Veřovice

V-10,00 Suchdol
V-13,45 Mořkov
D-16,00 Rybí

D-16,00 Odry

D-14,00 Studénka

V-16,00 Suchdol

V-10,00 Štramberk
D-16,00 Pustějov
D-16,00 Spálov
V-13,00 Tichá

V-14,00 Příbor

D-15,30 Vlčovice
V-15,00 Kateřinice

D-12,30 N.Jičín
V-17,00 Fulnek

D-14,00 Zbyslavice

D-13,30 Kateřinice D-12,00 Kujavy
V-16,30 Kunín
D-13,00 Libhošť
V-13,00 Kunín
D-13,00 Skotnice

D-15,00 Libhošť
V-12,30 Studénka

D-15,00 Jeseník
V-14,30 N.Jičín B
D-14,30 Kateřinice
V-11,45 Kunín

V-12,30 Veřovice

V-13,00 Bernartice

D-14,00 Tichá
V-14,00 Spálov
D-14,00 Libhošť
V-13,30 Lichnov

D-13,30 Lichnov

Více informací o činnosti klubu najdete na www.sokolstaryjicin.cz.
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V sobotu 6. srpna 2011 na tenisových kurtech ve Vlčnově proběhl již 27. ročník tradičního
volejbalového turnaje „O pohár starosty obce Starý Jičín“. Oproti loňsku a navzdory letošnímu
vývoji počasí v červenci, výjimečně tuto sobotu zasvítilo na kurty slunce, a ani vítr nebránil
smečování. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů z okolí i ze vzdálenějších míst Moravy.
Nejvzdálenější byli hráči týmu Nakopávači z Brna.
Jak si které týmy ve svých kláních vedly, prozradí následující tabulka. Jisté je, že družstvo
volejbalistů ze Starého Jičína i Vlčnova vstupovalo do souboje optimisticky a připravené, pod
záštitou starosty obce- jak dokládá umístění v tabulce i foto hráčů.
Hlavní turnaj
1. místo – Tetas (Nový Jičín)
2. místo – Nakopávači (Brno)
3. místo- ŽVZ+ R (Nový Jičín)

Turnaj útěchy
1. místo – Starý Jičín
2. místo – Vlčnov
3. místo - Parchanti (Nový Jičín)

Volejbalový oddíl děkuje všem soutěžním družstvům za účast a těší na další setkání zase za rok.
( foto, článek P.Š.)
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Klub Důchodců Starojicka – připravované akce klubu podzim 2011
**********************************************************************

Doba dovolených, prázdnin a odpočinku dětí od školy končí. Pro většinu z nás začne
pravidelný koloběh. Také pravidelnost pro členy klubu se obnovuje. Členové klububudeme opět scházet každou středu v době od 14.00 hod.
31.8.2011 otevřeme klubovnu Starý Jičín č.p. 1 a upřesníme termíny konání dalších akcí
7.9.2011 sejdeme se ve Vlčnově na kurtech při tradičním opékání makrel
Další plánované akce - září – prosinec 2011:
-

přednáška p. Polácha a cestopisná přednáška Dr. Hromádky
2 x zájezd na bazén do Hranic
hodové a Mikulášské posezení v klubovně hasičů ve Vlčnově
divadelní představení pana Rudolfa Macíčka
procházka podzimní přírodou
bowling v Loučce
pečení a zdobení perníků
případné jiné akce či zpestření dle návrhu členů

Návrhy a připomínky jsou samozřejmě vítány. Sjednané termíny budou zveřejněné
a rozeslané obvyklou cestou.
8/2011 Segeťová Marie

Vážení občané, v týdnu od 12.9. -16.9. 2011 bude opět
uskutečněna sbírka použitého ošacení pro
DIAKONII BROUMOV.
- letní a zimní ošacení ( dámské, pánské, dětské)
- vatované přikrývky, polštáře, deky
- obuv veškerou nepoškozenou
- hračky veškeré nepoškozené
Věci do sbírky odevzdávejte pokud možno v krabicích, svázané.
Přesný termín a místo sbírky bude včas oznámeno obecním rozhlasem,
na informačních tabulích a webu obce.
více informací : www.diakoniebroumov.org
OÚ, Starý Jičín
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SKAUTSKÝ ODDÍL HEŘMÁNCI
Co nového u Heřmánků ??
Na počátku tohoto roku, kdy se nechalo registrovat 9 dětí a 2 dospělí, došlo k dočasnému
přesunu klubovny do budovy bývalé školy v Dubu. Tato událost byla novým impulzem pro další
činnost a prohloubení spolupráce s obcí . Přestože jaro
bylo ve znamení brigád a úklidu nových prostor,
nezapomínali jsme také na další činnost. Kromě
pravidelných schůzek, které byly věnovány
prohlubování skautských znalostí a dovedností, jsme
se ve spolupráci s osadním výborem Heřmanice
podíleli na přípravě Dětského maškarního plesu, ve
spolupráci s osadním výborem v Dubu jsme se aktivně
podíleli na Dětském dnu. Ze skautských akcí jsme se v
Novém Jičíně zúčastnili Uzlařské regaty, závodu ve
vázání základních uzlů. Zde naše skautky obsadily 1. a
2. místo ve své kategorii. Jako každý rok jsme podnikli
tradiční výstup na Ivančenu. V Příboře na Svojsíkově závodě si naši skauti a skautky prověřovali
své znalosti a dovednosti v řešení krizových situací, vyhledávání informací, zdravovědě a dalších
skautských disciplín. Během roku se také nezapomínalo na sportovní vyžití, to zajišťovala návštěva
bowlingové dráhy, bazénu a nově členové oddílu okusili kouzlo kroketu. Při slavnostním dokončení
oprav nové klubovny byl veřejnosti s úspěchem představen skautský film o naší činnosti.
Vyvrcholením skautského roku je tábor. Letos proběhl tábor u přehrady Slezská Harta. Deset dnů
prožilo 38 táborníků plné
pirátských dobrodružství a her,
jak na souši tak uprostřed vln. Jen
pro zajímavost, nejmladšímu z
pirátů bylo 10 měsíců. Jako
poslední akci pro zpestření
volných prázdninových dnů jsme
ve spolupráci s provozní hospody
v Heřmanicích zorganizovali
Dětské prázdninové odpoledne,
plné netradičních her a soutěží.
A co se chystá? Od září se
opět
rozběhnou
pravidelné
páteční schůzky, bowling ani
bazén chybět také nebudou,
víkendová akce s přenocováním
na chatě a celý školní rok
2011/2012 bude ve znamení
oslav 100. let českého skautingu.

Mgr. Kelnar Břetislav
vůdce oddílu Heřmánci
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SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu s Českým svazem včelařů a Mateřskými školami
srdečně všechny zve na

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU
(opět s prodejem zahrádkářských potřeb)
VÝSTAVA SE BUDE KONAT V SÁLE KULTURNÍHO DOMU NA NÁMĚSTÍ

v sobotu 29.10.2011 od 08.30 do 18.00 hod.
a v neděli 30.10.2011 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 28.10.2010 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. Jakůbkem Václavem, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.

Zapojte se do historicky prvního pokusu o rekord v sázení stromů
Každý, kdo na podzim plánuje sázet stromy, bude mít příležitost zapojit se do jedinečného pokusu
o český rekord v sázení stromů. V pátek 28. října totiž pořádáme celorepublikový happening,
kterého se mohou zúčastnit všichni, od jednotlivců, škol, firem až po celé obce. Cílem akce je
připomenout důležitost a význam stromů, zažít něco výjimečného a oslavit Den stromů.
Stačí se přihlásit, stromy vysadit a dodržet jednoduchá pravidla pro uznání rekordu.
Všechny vysazené stromy a zúčastnění lidé se pak sečtou a jejich výsledné množství bude
pelhřimovskou Agenturou Dobrý den zaneseno do České databanky rekordů.
Tak neváhejte a zapojte se! Zaregistrovat se můžete do 20. října 2011 na adrese
strom.zivota@nap.cz.
Uveďte, prosím, jméno kontaktní osoby, e-mail a telefonní číslo. Dále také informaci o tom, kdo
výsadbu pořádá, místo, kde výsadba proběhne a plánovaný počet vysazených stromů.
Připište také, jaké stromy plánujete vysadit a kolik lidí předpokládáte, že se u vás do výsadby
zapojí. Stačí nám předběžný odhad. Přesné počty upřesníte v čestném prohlášení po uskutečnění
výsadby.
Do předmětu zpráv "REKORD".
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PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční,
rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i
na míru. Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové
branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na sortiment ze
zahradnictví.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.
www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu
nad 7.000 Kč.

Realitní kancelář nabízí k prodeji

Stavební parcelu v obci Starojická Lhota u Starého Jičína o výměře 1126 m2 v plánované
zástavbě
nových RD, rovina, výhled na hrad ve Starém Jičíně, elektřina na pozemku.
Voda, plyn, kan. (nutno se společně podílet na sítích).
Cena za pozemek 330 Kč za m2.
Bližší info na tel. 774 356 653 nebo na e-mail: reality.m@seznam.cz
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PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:
polední přestávka: 11:45-12:30
provozní
doba
úřední hodiny

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :

po

645 – 1700

730 – 1630

www.stary-jicin.cz

út

645 – 1500

730 – 1430

st

645 – 1700

730 – 1630

čt

645 – 1500

730 – 1430

pá

645 - 1330

neúřední den

podatelna

556 785 159

ústředna:
fax:
HSO odbor:

556 752 58
556 752 551
556 785 155
556 752 581
556 785 151

účtárna:

matrika:
556 785 152
technické služby: 556 785 153
správa hřbitova

podatelna@stary-jicin.cz

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz
saganova@stary-jicin.cz
ulrychova@stary-jicin.cz
hruskova@stary-jicin.cz
vahala@stary-jicin
sochova@stary-jicin.cz

 starosta - Ing. Rudolf Hrnčíř 556 785 154, 602 765 290
hrncir@stary-jicin.cz
 místostarosta - Ing. Miroslav Klimpar: 556 785 157
606 729 569
klimpar@stary-jicin.cz
informační centrum: 556 785 159 ic@stary-jicin.cz

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055

slepak@stary-jicin.cz

 Hasiči Starý Jičín - velitel Radim Sudolský, DiS.
775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz
 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
 Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Miloslav Vahala, DiS.
776 562 867
vahala@stary-jicin.cz
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Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 556 752 419
Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571

NABÍZÍME DO PRONÁJMU SOCIÁLNÍ BYTY NA STARÉM JIČÍNĚ

Lokalita: Starý Jičín č.p. 6 (bývalá budova obecního úřadu Starý Jičín)
10 bytových jednotek o velikosti: 1+1 a 1+kk od 31m2 až po 70m2
včetně sklepu
Cena za 1m2 bude předběžně cca 70,- Kč. V současné době je objekt
v hrubé stavbě,
pronájem bude možný od začátku roku 2012.
Pronajímatel požaduje kauci ve výši 3měsíčního nájemného.
Informace :
osobní návštěva ve firmě Krotil s.r.o. stavebniny
ulice Dostála Bystřiny 2118/3 v Novém Jičíně, pondělí - pátek od 7.00 - 15,30 hod.
tel: 775 767 100, 775 767 105

Odkaz na frekventované telefonní číslo pro pěstitele,
kteří z trnek nedělají povidla a z jablek kompot.

tel.
mobil:

556 752 542,
737 900 187 ( Miroslav Kelnar)

Starojická pálenice

STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN

Vydavatel: Obec Starý Jičín v září 2011, Redakce a inzerce: Informační centrum Starý Jičín,
tel.: 556785159, e-mail: ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev.číslo: MK ČR E 12221,
Náklad:1080 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních částech obce.
Zpracování a editace: Pavla Šustková, Ročník: XI., Číslo III., Uzávěrka příštího čísla: 18.11.2011.
Články externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor vydavatele.
24

25

