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I letošní tradiční pouti

v Petřkovicích počasí velmi přálo
(19.8.2012)
Mši svatou sloužil místní pan farář
Petr Dokládal .
O hudební doprovod mše se
zasloužili členové dechovky
z Hustopečí nad Bečvou, kteří pak
hráli ještě i k poslechu všem
návštěvníkům poutního místa
(P.Š.)
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Výpis Usnesení z 11. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN

dne 27.06.2012
11.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 11. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 27.06.2012.
11.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Aloise Pospěcha a Ladislava Rýpara.
11.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 25.4.2012 do 13.6.2012
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
11.4. Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2011, sestavený dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje:
1) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2011
2) Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2011
3) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2011
4) Finanční vypořádání za rok 2011
5) Roční hospodaření příspěv.org. – Základní škola Starý Jičín za rok 2011 vč. fondů a
vedlejší hospodářské činnosti
6) Roční hospodaření příspěv.org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2011 včetně fondů
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 – audit
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce s o u h l a s í s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
11.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 2.a 3. změnu rozpočtu obce
Starý Jičín na rok 2012.
11.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání nákladů 31.05.2012.
11.7. Zastupitelstvo obce na základě Zprávy Krajského úřadu MSK bere na vědomí výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 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 2011 bylo provedeno
v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.).
11.8. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s §34 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní
škole Starý Jičín, příspěvkové organizaci ve výši 200.000,- Kč na dofinancování
projektu Harmonický růst osobnosti žáka ve 21. století, s vrácením finančních
prostředků do 31.10.2012
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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 s c h v a l u j e :
11.9. Směnu pozemků dle skutečného stavu užívání tak, jak bylo zaměřeno geometrickým
plánem č. 223-3508/2012 v k.ú. Jičina.
Obec Starý Jičín převede ze svého vlastnictví části pozemku p.č. 784/6 – označené
v GP jako
p.č. 784/14 – ostatní plocha o výměře 20 m2,
p.č. 784/15 – ostatní plocha o výměře 3 m2.
p.č. 784/16 – ostatní plocha o výměře 20 m2
do vlastnictví Ladislava a Zdeňky Polákových,
Ladislav a Zdeňka Polákovi převedou z pozemku p.č. st. 55 části označené v GP
jako
p.č. 838/1 – ostatní plocha o výměře 10 m2
p.č. 838/2 – ostatní plocha o výměře 2 m2 do vlastnictví obce
Cena je stanovena dohodou, náklady řízení budou
hrazeny společně, každá strana jednu polovinu ceny (majetkoprávní záměr č. P7/2012)
11.10. Odkoupení od fyzických osob část pozemku p.č. 778/61 v k.ú. Jičina ,
v geometrickém plánu č.227-3638/2012 označenou jako pozemek
p.č. 778/70 - ostatní plocha - o výměře 19 m2 za cenu stanovenou dohodou ,
náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. P8/2012). Jedná se o
část pozemku, která slouží jako místní komunikace.
11.11. Odkoupení z vlastnictví fyzické osoby pozemek sloužící jako účelová komunikace
v k.ú. Jičina p.č.239/3 – ostatní plocha- ostatní komunikace - o výměře 421 m2.
za cenu stanovenou dohodou, náklady řízení hradí obec.
(majetkoprávní záměr č. P9/2012)
11.12. Prodej částí obecních pozemků p.č. 121/4 a p.č. 122/4 v k.ú. Starý Jičín,
v geometrickém plánu č.304-12/2012 označené jako pozemky
p.č. 121/6 - - zast. plocha a nádvoří - o výměře 45 m2 a
p.č. 122/5 – zahrada - o výměře 30m2
Dagmar Dúbravkové za cenu stanovenou dohodou a náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P12/2012)
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
11.13. 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, Hranice I – Město a paní Běly a Ondřeje
Randusových, bytem Jičina 53, Starý Jičín.
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11.14. 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.
11.15. o d k l á d á podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Marie
Beránkové, bytem Teplická 711/38, Hranice I – Město a paní Běly a Ondřeje
Randusových, bytem Jičina 53, Starý Jičín v souvislosti s předložením zprávy o u
platňování územního plánu v uplynulém období pořizovatelem (§ 55 odst. 1
stavebního zákona nejpozději do 4 let po vydání územního plánu), na které byly
započaty přípravné práce a která bude schválena zastupitelstvem obce nejpozději na
konci r. 2012.
11.16. s e v z d á v á ve smyslu § 101 odst.3 zákč.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění zák.č. 68/2007 Sb., a zák.č. 191/2008 Sb., (dále jen stavební
zákon) předkupního práva zřízeného pro obec St.Jičín vyplývající z Opatření obecné
povahy č.j. 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín u pozemku
p.č. 564 v k.ú. St.Jičín (vlastníci Jan a Vlasta Hurtíkovi, St.Jičín).
11.17. b e r e n a v ě d o m í snížení dotace z rozpočtu Úřadu Regionální rady (RR
soudržnosti Moravskoslezsko) na částku 13.163.014,58 Kč na projekt
č.CZ.1.10/4.1.00/04.01057 „Nástavba a rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy
kuchyně a jídelny základní školy Starý Jičín“.
11.18. s c h v a l u j e dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 201126 s fy GEDOS Nový Jičín
stavební společnost a.s., Nový Jičín-Žilina na akci
„Nástavba a rekonstrukce
tělocvičny a stavební úpravy kuchyně a jídelny základní školy Starý Jičín“ –
technologická změna izolace střechy tělocvičny.
11.19. b e r e n a v ě d o m í jmenování Mgr. Romana Horuta na pracovní místo
ředitele Základní školy Starý Jičín, příspěvkové organizace na období 6 let
s účinností ode dne 01.08.2012.
11.20. b e r e n a v ě d o m í protokol o provedené dobrovolné dražbě budovy č.p.48
(škola) v Heřmanicích a pozemků p.č. 1,2 a 3 v k.ú. Heřmanice u Pol. s výsledkem
„nevydraženo“ a informaci o novém zájemci o koupi budovy a areálu školy
v Heřmanicích.
11.21. b e r e n a v ě d o m í návrh řešení dalšího provozu budovy Turistické
ubytovny Starý Jičín a ukládá přípravu spolupráce se zájemcem o provozování
sociálních služeb pro seniory v budově.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
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Výpis z Usnesení z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN dne 15.08.2012

12.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 12. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 15.08.2012
12.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Leoše Zdražila a pana Františka Bezděka
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:
12.3. Prodej
budovy č.p. 48 se způsobem využití bydlení na pozemku parc.č.1 - zastavěná plocha a
nádvoří,
pozemku parc.č. 1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2186 m2,
pozemku parc.č. 2-ostatní plocha se způsobem využití zeleň o výměře 798 m2,
pozemku parc.č. 3- zahrada se způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře
1057 m2 a
pozemku parc.č. 4- zahrada se způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře
825 m2,
to vše v obci Starý Jičín, katastrálním území Heřmanice u Polomi Pavlu Vlosinskému za
vzájemně ujednanou kupní cenu celkem 330.000,00 Kč.
(majetkoprávní záměr č.P13/2012)
Součástí kupní smlouvy s Pavlem Vlosinským je zřízení předkupního práva
k pozemku parc.č. 5-orná půda o výměře 3300 m2 v kat. území Heřmanice u
Polomi, při splnění podmínky provedení a dokončení (na celém objektu budovy č.p.
48 na pozemku p.č. 1 v k.ú. Heřmanice u Pol.) kompletní výměny celé stávající
střešní krytiny, včetně okapových svodů a žlabů za novou střešní krytinu, ve lhůtě tří
let ode dne povolení vkladu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Zasedání ZO č. 13 se uskuteční ve středu 19.9. 2012 v 17:00 hodin v malém
sále za vinárnou na Starém Jičíně.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Starosta obce Starý Jičín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se konají:
v pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 Dub
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p. 28
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Dub,
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
ve volebním okrsku č. 2 Heřmanice u Polomi
je volební místnost v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice č.p.39
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Heřmanice u Polomi,
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
ve volebním okrsku č. 3 Janovice
je volební místnost v zasedací místnosti hasičské klubovny č. p. 67
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Janovice,
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
ve volebním okrsku č. 4 Jičina
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č. p. 74
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Jičina,
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
ve volebním okrsku č. 5 Palačov
je volební místnost v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice č. p.32
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Palačov,
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
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ve volebním okrsku č. 6 Petřkovice
je volební místnost v místnosti knihovny v budově osadního č. p. 57
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Petřkovice,
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
ve volebním okrsku č. 7 Starojická Lhota
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p. 88
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Starojická Lhota,
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
ve volebním okrsku č. 8 Starý Jičín, Vlčnov
je volební místnost v sále KD Starém Jičíně č.p. 21
pro voliče a) jejichž trvalý pobyt je v místní části Starý Jičín a Vlčnov
b) kteří budou volit na voličský průkaz a jejichž trvalý pobyt je v územním
obvodu Moravskoslezského kraje,
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno. V případě hlasování na voličský průkaz, musí
tento předložit společně s požadovanými doklady.
4. Každému voliči budou doručeny 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Hodiny pro veřejnost pošty Starý Jičín od 1.9.2012
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 – 9:45
7:30 – 9:45
7:30 – 9:45
7:30 – 9:45
7:30 – 9:45

13:45 – 16:00
13:15 – 16:00
13:15 – 16:00
13:15 – 16:00

Česká pošta s.p.
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RAŠKA Jiří z Jičiny
KREMLOVÁ Marie z Janovic
PAVLÍKOVÁ Štefánia z Janovic
VALENTA Karel z Dubu
KOLENOVSKÁ Marie ze Starojické Lhoty
ČERNICKÁ Jaroslava ze Starého Jičína
NYKEL Oldřich ze Starého Jičína
CVAJNA Miroslav z Vlčnova
ŠTRAMBERSKÁ Ludmila z Palačova
MAJKUSOVÁ Cecilie z Petřkovic
PAVLICA Jaroslav z Petřkovic
SEGEŤOVÁ Hilda ze Starojické Lhoty

Jubilantům z naší obce, kteří se v období září až listopad 2012 dožijí svého životního jubilea,
přejeme pevné zdraví, hodně pohody v rodinném kruhu a spokojenosti v životě.
Za obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce.
V případě, že některý z jubilantů si nepřeje být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí
na Obecní úřad (556 785 152)u paní Aleny Hruškové.

Sbírka šatstva pro Diakonii Broumov
Vážení spoluobčané, ve dnech 20.8 a 21.8.2012 proběhla ve vestibulu letošní druhá sbírka
šatstva pro Diakonii Broumov. Všem, kteří jste se do sbírky zapojili (balíků bylo opět velké
množství) děkujeme. Poděkování patří i panu Stanislavu Šromovi, který po oba dny sběr
šatstva organizačně zabezpečoval.
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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:
7:30 – 11:30
Čtvrtek:
13:00 – 15:00
Pátek:
7:30 – 8:30
Kontaktní údaje: tel.: 556 752 582, internetová adresa
www.doktor-staryjicin.cz.
Přijímáme nové pacienty !
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TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE STARÝJIČÍN
PODZIMNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz slouží k odevzdání normálního množství domácího odpadu a proběhne v sobotu
22.9. 2012 podle časového harmonogramu. 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.
V E L K O O B J E M O V Ý O D P A D : koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla, skříně,
sedačky, stolky, stoly) šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky, lavory, květináče), WC mísy,
umyvadla, keramika.
N E B E Z P E Č N Ý O D P A D : televizory, lednice včetně motoru a kompresoru), zářivky,
autobaterie, pneumatiky osobních aut bez disku, 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!
V případě, že vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu, počkejte prosím na jeho příjezd a
neodkládejte věci k cestám! Každý z občanů by měl svůj velkoobjemový odpad pomoci naložit do
šrotovacího vozu!
Při svozu velkoobjemového odpadu NEBUDE odebírán stavební odpad (cihly, beton, dlaždice,
zbytky pytlovaných malt, lepidel, lepenky, eternity, okna apod.), železo, pračky, ledničky bez
motoru a kompresoru, 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. Zároveň žádáme zástupce spolků, které organizují sběr
kovového šrotu, aby odevzdávali vážné lístky na ObÚ Starý Jičín (Technické služby).
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obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
22.9.2012

obec

u hospody

8:00 - 8:20

u školy

8:20 - 8:40

Heřmanice

Starojická
Lhota

Palačov

Petřkovice

Janovice

křižovatka
Polouvsí
u tenisových
kurtů
u obchodu

Starý
Jičín

8:45 - 9:15
Starý
Jičín

9:20 - 9:50
9:50 - 10:30

u požární
nádrže

10:30 - 11:00

na návsi

11:05 - 11:35

rozcestí u
Tvrdých
rozcestí u
mostu

stanoviště

termín :
SOBOTA
22.9.2012

2. AUTO

1. AUTO

Dub

3/2012

Vlčnov

Starý
Jičín

11:35 - 12:05
12:15 - 12:45

Jičina

u hasičárny

12:45 - 13:15

rozcestí nad
kaplí

13:20 - 13:40

Janovice

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
rozcestí ke
kurtům

10:05 - 10:45
10:50 - 11:25

za zdravotním
střediskem

11:30 - 12:00

u hospody

12:10 - 12:50

u kříže do
Janovic

12:50 - 13:15

u „Růžku“

13:20-13:40

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

1. 10. – 12. 10. 2012
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 12. října 2012. Pevně svázaný starý papír umístěte do
autobusových čekáren ve vaší obci.
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Sportovní červen na naší škole
Ještě než začaly prázdniny, tak jsme
dotáhli sportování na naší škole do
vítězného konce.
Po úspěchu v atletické soutěži Pohár
rozhlasu jsme se následně zúčastnili
okresního finále Atletického čtyřboje, kdy
5-členná družstva musí zvládnout běh na
60 metrů, skok daleký (vysoký), vrh koulí
(hod míčkem) a vytrvalostní běh. Starší
žákyně opět předvedly, že jsou nejlepší
v celém novojičínském okrese a
s přehledem zvítězily. Opět porazily školy
z Nového Jičína, Frenštátu, Kopřivnice
apod. Navíc postoupily do krajského finále
v Opavě, kde obsadily krásné 6. místo.
Naši školu reprezentovaly Blanka a Helena
Kristovy, Táňa Šišková, Iva Volková,
Kristýna Gabzdylová, Nikola Širocká a
náhradnice Klára Páterová.
Poslední atletickou soutěží, které jsme se
v červnu zúčastnili, byla velká atletická
soutěž KINDERIÁDA pro žáky 2. až 5. tříd
základních škol z celé České republiky.
Konala se v Praze a naše škola jako třetí
v kraji na ní postoupila také. A pro nás
zúčastněné to byl velký zážitek. Utkali jsme
se na stadionu ASK Slavia Praha
s nejlepšími školami z celé republiky. Děti
se potkaly s bývalými mistry světa Lídou
Formanovou a Tomášem Dvořákem, se
kterými se mohli i vyfotografovat (foto č.1
na další straně). Po celodenním klání naše
škola skončila nakonec v půlce startovního
pole, což byl obrovský úspěch.

Děti budou určitě na oba dva dny, které
strávily v Praze, určitě dlouho vzpomínat.
A to nejen na závodění, ale i na prohlídku
Prahy a ubytování na hostivařských
kolejích. Za to, že jsme se tohoto finále
mohli zúčastnit, děkujeme sponzorům
panu Antonínu Witosovi z NC Line, panu
Miroslavu Synkovi a ZŠ Starý Jičín. A
samozřejmě velký dík patří našim malým
závodníkům: Lukáš Zelík, Martin Zelík,
Miroslav Synek, Lucie Jančíková, Michaela
Horutová, Jakub štramberský, Robin
Raška, Eliška Krumpolcová, Adéla
Doubravská a Jessica Sadílková.
Školní celoroční sportování jsme ukončili
27. června 2012 v kulturním domě na
Starém Jičíně, kde jsme vyhlásili výsledky
naší tradiční soutěže o nejlepšího
sportovce školy. Nejdříve byly odměněny
všechny děti, které úspěšně
reprezentovaly naší školu na okresních či
krajských soutěžích. A poté bylo
odměněno 10 nejlepších dívek a 10
nejlepších chlapců. Nejlepší sportovkyní
se stala Iva Volková a nejlepším
sportovcem Adam Kotešovec. Na druhých
místech skončili Kristýna Gabzdylová a
Daniel Hatlapatka. A třetí se umístili
Nikola Širocká a Rostislav Kostura.
Gratulujeme! Doufejme, že v příštím
školním roce se našim dětem bude dařit
stejně jako letos a budou mít takovou
radost ze sportu jako doposud.
Mgr. Kateřina a Roman Horutovi
12
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1.Žáci naší školy , účastníci Kinderiády v Praze, se sportovci ČR L.Formanovou a T.Dvořákem.

2..Foto účastníků školního výletu do Anglie
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Výlet do Anglie
V letošním školním roce stihli žáci naší školy vycestovat i do zahraničí. Ve spolupráci se ZŠ
Komenského 68 Nový Jičín jsme se mohli zúčastnit pětidenního zájezdu do Londýna. A byl to
opravdu nevšední zážitek. Cestovali jsme autobusem, trajektem i podmořským tunelem.
V Londýně jsme viděli všechny známé památky, ať už to byl Tower Bridge, Buckinghamský
palác, Big Ben, Windsor, Greenwich nebo Stonehenge. Velkým zážitkem pro nás bylo také
ubytování v anglických rodinách, kde jsme si ověřili naše znalosti z angličtiny a vyzkoušeli
komunikovat v cizím jazyce. Určitě dlouho budeme vzpomínat na těchto několik dní
strávených na cestách a prožitých v jednom z největších evropských měst. (foto č.2)
Mgr. Kateřina Horutová
Děti na tenisových kurtech ve Vlčnově
V jarních měsících probíhala na kurtech ve Vlčnově tenisová škola pro
děti. Opět jsme ji zakončili turnajem, kam byly zvány nejen děti, ale i
jejich rodiče. Turnaj se uskutečnil koncem června a pro děti byl ve
znamení nastávajících prázdnin. A jak vše dopadlo? Určitě všichni
bojovali ze všech sil a po právu byli i odměněni. Zvítězit ale mohli jen
někteří.
V kategorii starších chlapců se vítězem stal Jan Pospěch, který ve
finále porazil Ladislava Rýpara. V boji o 3. místo vyhrál Petr Hrňa nad
Patrikem Buchü. V kategorii dívek vyhrála Míša Horutová, 2. skončila
Katka Hatlapatková a 3. místo obsadila Monika Hatlapatková.
A v nejmladší kategorii byl nejlepší Ondřej Kvita, za ním skončila Zuzka Hrňová
a třetí Dominik Witos.
Malým tenistům gratulujeme a přejeme hodně dalších tenisových úspěchů!
Mgr. Kateřina Horutová

Ahoj kluci a holky !
Přejeme všem prvňáčkům pěkný a veselý začátek školního roku a
spoustu nových kamarádů v ZŠ škole na Starém Jičíně.
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HARMONICKÝ RŮST OSOBNOSTI ŽÁKA VE 21. STOLETÍ
CZ.1.07/1.1.07/02.0079

KOMUNITNÍ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

Milí spoluobčané,
I v letošním školním roce nabízí Komunitní škola Starý Jičín o.s. vzdělávací a
společenské kurzy pro Vás všechny. Novinkou letošního školního roku jsou tři
kurzy dotované z Projektu Pojďme se učit v naší komunitní škole a také nové
webové stránky, na kterých najdete podrobné informace ke kurzům,
aktuality, fotografie, videa a další informace týkající se naší KŠ.
Přihlásit se můžete on-line přihláškou na nových webových stránkách KŠ Starý Jičín
www.komunitniskola-staryjicin.cz (spuštěny budou 3.9.2012), nebo na e-mailu:
komunitniskola-staryjicin@centrum.cz , na telefonním čísle 605 507 307 u Jiřího Adamce.
Další možnost přihlášení je přes návratku, viz. níže, kterou můžete zanechat v
INFORMAČNÍM CENTRU OBCE, či v ZŠ Starý Jičín.
Připravujeme:
Pojďme hrát divadlo na vsi 5x120min (základy rétoriky, přednesu, komunikace,
improvizace) - pro účastníky zdarma
Včelařství, zdroj medu, zdraví a relaxace 5x 120min (základy včelařství s teoretickými
i praktickými informacemi) – pro účastníky zdarma
Buďme aktivními rodiči 5x 120min – pro účastníky zdarma
Je možno se již hlásit také do těchto kurzů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA KŠ STARÝ JIČÍN
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………
e-mail:……………………..………………………………… mobil …..………………………………...
Název kurzu …………………………………………………………………………………………………
Poznámka ……………………………………………………………………..…………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vyučující

cena /plný počet
studujících

1. setkání
den/místo/čas

Mgr.Jaromír
Bok

2500Kč/rok
(30x90min)

24.9.2012
ZŠ učebna 1.patro
17:30

Mgr. Zuzana
Dejmková

2500Kč/rok
(30x90min)

Mgr.Dejmek
Dalibor

2500Kč/rok
(30x90min)

24.9.2012
ZŠ učebna 1.patro
17:30

PhDr.Sylva
Dvořáčková

2500Kč/rok
(30x90min)

25.9.2012
ZŠ učebna 1.patro 17:30

Mgr.Lenka
Ručková

2500Kč/rok
(30x90min)

25.9.2012
ZŠ učebna 1.patro 17:30

Francouzština
(mírně
pokročilí)

Mgr.Lenka
Ručková

2500Kč/rok
(30x90min)

Italština
(začátečníci)

Mgr.Lenka
Ručková

2500Kč/rok
(30x90min)

Jógová cvičení
pro dospělé

Mgr.Taťána
Zdražilová

1500Kč/30lekcí
30x90min
lekce = 50Kč

21.9.2011 v 17:00 na ZŠ

Keramika

Mgr.
Šturalová Iva

1500Kč/pololetí
15x120min.

září – leden

Voskárna
(enkaustika a
jiné metody)

Mgr.
Šturalová Iva

600Kč/6lekcí
6x120min

listopad – leden

Výroba ručního
papíru (různé
techniky)

Mgr. Lada
Ocásková

600Kč/6lekcí
6x120min

listopad – leden

Název kurzu
Angličtina
mírně pokročilí
Angličtina úplní
začátečníci

Angličtina
pokročilí
Němčina
(začátečníci)

Francouzština
(začátečníci)
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To tenkrát byly ve školce časy, už ráno začal večírek … Úsměvná fotografie z
Mateřské školy Starý Jičín v roce 1964-65. Poznáte se ??
Fotografii poskytla ze svého archivu paní Pavla Rudelová, která v MŠ Starý Jičín
dlouhá léta jako učitelka pracovala.
Vašimi fotografiemi z období let 1960-2000,které mapují školní a společenský
život v obcích ( mimo rodinných fotografií) můžete přispět i vy.
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Mateřská škola v Petřkovicích vítá ve
školním roce 2012-2013 děti a rodiče,
zvláště ty nové. Přejeme všem 28 dětem,
aby se jim v naší školce líbilo a stále
objevovaly nové a nové věci. Aby se
jejich svět her a fantazie stále rozvíjel a z
jejich tváří nikdy nezmizel úsměv a dobrá
nálada. Za všechny zaměstnance přeje
Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka.

Svatováclavský jarmark na Starém Jičíně
Vážení a milí občané Starého Jičína a všech přilehlých obcí.
Letošní Svatováclavský jarmark se bude konat 30. 9. 2012.
Jarmark bude zahájen slavnostní mší v kostele Svatého Václava na Starém Jičíně.
Po mši bude pokračovat ,,Svatováclavský průvod“ na náměstí. Po zahájení jarmarku
zahraje k poslechu Dechová hudba Starojičané. Na náměstí můžete navštívit jarmareční
stánky, bude možno shlédnout ukázky brašnářského, kovářského a truhlářského řemesla.
Pro pobavení dětí i dospělých bude připraven skákací hrad, středověké lyžování a střelba
z kuše. Občerstvení je zajištěno. Po celý den jarmarku je přístupná Galerie Rubín, pro
zájemce i s výkladem o historii Starého Jičína.

Obec Starý Jičín si Vás dovoluje pozvat na
koncert dechové hudby Starojičané,
který se uskuteční v neděli 30.9. 2012 po mši
na náměstí obce Starý Jičín.
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UTKÁNÍ TJ SOKOL Starý Jičín PODZIM 2012

muži
2012

dorost

I.B. třída MSKFS sk.D

OP OFS
V - 14,45 ŠTRAMBERK

SO 11.8.
SO 18.8.

V - 17,00 SUCHDOL
V - 14,45 RYBÍ

NE 19.8.
NE 26.8.

D - 17,00 VLČOVICE

D - 14,30 KUNÍN

ST 29.8.

V - 17,00 JESENÍK

SO 1.9.
NE 2.9.

V - 17,00 JESENÍK

NE 9.9.

D - 16,30 VEŘOVICE

D - 14,00 VEŘOVICE

V - 16,30 LIBHOŠŤ

V - 13,45 LIBHOŠŤ

D - 16,00 N.JIČÍN B

D - 13,30 KATEŘINICE

ÚT 11.9.
NE 16.9.
PÁ 21.9.
NE 23.9.
ČT 27.9.

V - 13,30 PUSTĚJOV

SO 29.9.
NE 30.9.

V - 16,00 KOZLOVICE

ČT 4.10.
SO 6.10.
NE 7.10.

D - 15,30 ODRY

SO 13.10.

V - 15,30 KOPŘIVNICE

D - 13,00 VLČOVICE

V - 13,15 PETŘVALD

NE 14.10.
SO 20.10.
NE 21.10.

D - 15,00 JAKUBČOVICE

D - 12,30 JAKUBČOVICE

ČT 25.10.
SO 27.10.

V - 15,00 BORDOVICE
V - 12,45 MOŘKOV

NE 28.10.
SO 3.11.
NE 4.11.

D - 14,30 KATEŘINICE

D - 12,00 TROJANOVICE I

NE 11.11.

V - 14,00 LICHNOV

D - 11,30 ŠTRAMBERK
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žáci

ml.žáci

přípravka

OP OFS

OP OFS

OP OFS

D - 10,00 FULNEK
V - 17,00 SKOTNICE

ST 29.8.
SO 1.9.
NE 2.9.

V - 14,30 JESENÍK

ČT 6.9.

D - 17,00 BERNARTICE
V - 16,30 KATEŘINICE

PÁ 7.9.
NE 9.9.

D - 10,00 PŘÍBOR
V - 16,30 BERNARTICE

ÚT 11.9.
NE 16.9.

V - 10,00 LIBHOŠŤ

PÁ 21.9.
NE 23.9.

V - 10,00 HODSLAVICE

D - 10,00 LIBHOŠŤ

V - 17,15 NOVÝ JIČÍN

V - 16,30 KOPŘIVNICE B

volno
D - 17,00 HOSTAŠOVICE

ČT 27.9.
SO 29.9.
NE 30.9.

V - 10,00 MOŘKOV

ČT 4.10.

V - 14,00 SKOTNICE
D - 17,00 HODSLAVICE
D - 10,00 ŠTRAMBERK

SO 6.10.
NE 7.10.

D - 10,00 KATEŘINICE

ČT 11.10.

D - 17,00 N.JIČÍN
V - 16,30 HOSTAŠOVICE

PÁ 12.10.
SO 13.10.

V - 10,00 JAKUBČOVICE

NE 14.10.

V - 13,00 HOSTAŠOVICE

SO 20.10.
NE 21.10.

D - 10,00 ŠTRAMBERK

ČT 25.10.

D - 17,00 SKOTNICE

SO 27.10.
NE 28.10.

V - 12,30 STUDÉNKA

SO 3.11.

V - 10,00 SUCHDOL

Informace o činnosti klubu najdete na www.sokolstaryjicin.cz
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Jako i v letech minulých, tak i letos první srpnovou sobotu, dne 4.8.2012 se na tenisových
kurtech ve Vlčnově uskutečnil 29. ročník tradičního volejbalového turnaje „O pohár starosty
obce Starý Jičín“. Sluníčko ,,pralo“ do sítí i do soutěžících, kterých se letos zúčastnilo tak
jako vloni 12 družstev. Turnaj probíhal ve dvou soutěžích, a to Turnaj O pohár a Turnaj
útěchy. Celkem se ten den na hřišti odehrálo 48 zápasů. Sportovní klání bylo ukončeno ve
21:45 hodin. Náročnou funkci rozhodčích na svá bedra vzali pánové Bělocký Antonín, Burda
Pavel a Gabrlík Miroslav z Valašského Meziříčí. Malou kuriozitou zápasu byla i moravská
směska Pohodáři, kdy se sešla a dala dohromady až na místě skupinka hráčů. Tito se poznali
a sehráli až na turnaji samotném a obhájili 4. místo. Výsledky umístění v soutěži:
Turnaj O pohár
1. místo – Chleba s máslem (Odry)
2. místo – Palbov
3. místo - Spolek pod hradem (Starý Jičín)
4. místo - Pohodáři ( moravská směs)
5. místo – Příbor
6. místo – Sněženky a machři ( Kozlovice)

Turnaj útěchy
1. místo – Tekuté švestky
2. místo – Afrika
3. místo - Inkognito
4. místo - Parchanti (Nový Jičín)
5. místo - Vlčnov
6. místo – Old Boys

Volejbalový oddíl tímto děkuje všem soutěžním družstvům za účast a těší na další setkání
zase za rok, tentokrát při jubilejním 30. ročníku turnaje.
(P.Š.)

…tentokrát pracovním ruchem brigádníků z řad dobrovolníků. Počátkem prázdnin
uspořádali členové Starojické historické společnosti a přátelé starojického hradu ve
spolupráci s Obcí Starý Jičín po více než dvanácti letech dvě pracovní soboty na přípravných
pracích pro konzervaci hradního zdiva. Jednalo se hlavně o sběr a přípravu kamenů a
srovnání terénu v lokalitě hradební zdi ,,F“ nad hradním příkopem. Akce se celkově
zúčastnily asi dvě desítky nadšenců. Mezi brigádníky byly i celé rodiny včetně dětí. Pod
odborným vedením p.Juroše ve spolupráci s manžely Polzerovými odhodlaně a statečně
pracovali: Pavel Blažej, Pavel Letý, Gabriela Galetková, Martina Jurošová, zvláštní uznání a
poděkování patří manželům Marii a Vítězslavovi Pročkovým z Ostravy. Ruku k dílu srdnatě
přiložili i naši malí spoluobčané Kateřina a Magdalénka Jurošová, Kamila a Klára Čekalová,
Renata a Zuzana Klimparová, a „garde „ mladým slečnám dělal Richard Polzer.
Co říci na závěr? Dílo se podařilo, byl odveden kus pořádné a záslužné práce. Všem
zúčastněným, děkuje vedení obce a SHS. brigády budou nadále pokračovat, nejbližší
termín je 15.9. a 22.9.2012. Rádi mezi sebou uvítáme další posily.
( zdroj Ing. Klimpar M. za Obec starý Jičín, Polzer R. za SHS)
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Oslavy 130 let založení SDH Starý Jičín – Vlčnov
Letos čekala na Vlčnovské hasiče velká
sláva, ale také s tím spojená spousta
práce. Ve dnech 29.6. – 1.7. 2012 byly totiž
naplánovány oslavy 130 let od založení
SDH Starý Jičín – Vlčnov. Sluší se tedy
vzpomenout alespoň v pár větách něco
z historie.
Dne 14.5.1882 se konala ustavují členská
schůze, na které byl zřízen „Dobrovolný
hasičský spolek spojených obcí Starého
Jičína, Jičiny a Vlčnova“. Na ustavující
schůzi bylo přítomno 84 členů (46 ze
Starého Jičína, 16 z Vlčnova a 12 z Jičiny).
První požár hasili členové spolku
10.6.1882, kdy ve 13:00 hodin vypukl
požár u sedláka Jana Rosy v Jičině. Od té
doby však v místních tocích uplynulo
mnoho vody a také spektrum zásahů a
vybavení jednotky se značně změnilo
k lepšímu. To sebou však přináší také stále
větší nároky na výcvik a čas členů sboru
dobrovolných hasičů. V dnešní době
disponuje náš sbor moderní technikou pro
všechny druhy zásahů, taktéž vybavení
hasičů doznalo za ta léta velké změny.
Ale zpět k oslavám. Ty byly zahájeny
v pátek 29.6.2012 slavnostní členskou
schůzí za účasti členů a významných hostů,
kterými byli zástupci sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, obce
Starý Jičín a v neposlední řadě také
okolních sborů dobrovolných hasičů. Na
této schůzi byly předány ocenění
zástupcům okolních sborů, zasloužilým
hasičům, členům výjezdové jednotky a

také dalším členům, kteří se podíleli a
podílejí na spolkové činnosti.
V sobotu pak byl připraven jako zlatý hřeb
oslav koncert Michala Davida. Michal
David přijel v doprovodu naší hasičské
cisterny. Koncert začal těsně po osmé
hodině večerní a těšil se hojnému zájmu
veřejnosti z širokého okolí. Pro zajištění
bezpečnosti byla připravena posádka
zdravotnické záchranné služby a naše
jednotka. Naštěstí však i přes horké počasí
nebylo potřeba jejich zásahu. Koncert tak
proběhl ve velmi přátelské atmosféře,
Michal David dokázal publikum přivést
doslova do varu. Po koncertě se trpělivě
dlouhou
dobu
podepisoval
všem
fanouškům na připravené fotografie.
Myslíme, že koncert Michala Davida byla
dobrá volba k oslavě tak významného
jubilea. Po koncertu byla připravena
diskotéka pro všechny návštěvníky, která
se také těšila velkému zájmu.
Posledním bodem oslav byla nedělní
soutěž mladých hasičů v požárním útoku.
Soutěže se zúčastnilo přes 25 soutěžních
družstev ze širokého okolí. Po skončení
soutěže následovala dynamická ukázka
činnosti naší jednotky při zásahu u
dopravní nehody- vyproštění zaklíněné
osoby z havarovaného automobilu.
Doufáme, že se všem zúčastněným
program líbil. Je nutno poděkovat spoustě
lidí, kteří se na přípravách a organizaci
hladkého průběhu podíleli. Tak tedy díky a
u dalších oslav nashledanou!
Ing. Petr Holub, SDH Starý Jičín – Vlčnov
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Projev ředitele HZS MSK ÚO Nový Jičín, plk. Ing. T. Klose na slavnostní SDH schůzi
ve Vlčnově (zleva J.Hasal, Bc.R.Sudolský,DiS, plk. Ing. T. Klos a Ing. R.Hrnčíř )

Michal David po koncertu při autogramiádě v hasičárně ve Vlčnově (30.6.2012)
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SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu
s ČESKÝM SVAZEM VČELAŘŮ
a Mateřskými školami Starojicka
všechny srdečně zve na
TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU
ve znamení 100.letého výročí založení Českého svazu včelařů
Výstava se bude konat v sále KD Starý Jičín
v sobotu 27.10.2012 08.30 do 18.00 hod.
a v neděli 28.10.2012 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 26.10.2012 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.

.

Moštárna ovoce Starý Jičín
Provoz zahájen od 4.9.2012.
Pracovní doba : úterý
čtvrtek
sobota
Kontakt :

14:00- 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

776 639 924
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FARNOST STARÝ JIČÍN si Vás dovoluje pozvat na
20. ročník běhu Svatého Václava
Kdy: Sobota 29.září 2012

Kde: Starý Jičín

Start: Oční studánka
Cíl: Chrám sv. Václava ve Starém Jičíně
Program:

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

práv "
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K A M E N I C T V Í
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních
materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry
proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení),
montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště
zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 77 7 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
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.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované
panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na
okrasné dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,Kč/kus. Množstevní slevy na okrasné dřeviny.
Prodáváme také stínící tkaninu.
www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

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

polední přestávka: 11:45-12:30

www.stary-jicin.cz
podatelna
ústředna:

556 785 159
556 752 581

HSO odbor: 556 785 155
556 752 581
účtárna:
556 785 151
matrika:
556 785 152
tech. služby: 556 785 153
správa hřbitova

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

ic@stary-jicin.cz

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055

provozní
doba

úřední hodiny

po

645 – 1700

730 – 1630

út

645 – 1500

730 – 1430

st

645 – 1700

730 – 1630

čt

645 – 1500

730 – 1430

pá

645 - 1330

neúřední den

podatelna@stary-jicin.cz

slepak@stary-jicin.cz

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

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

radim.sudolsky@seznam.cz

 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571

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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