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DUCH POKLADU

Ve starojickém kopci je jeskyň, která je tak zavalena balvany a hlínou, že
nikdo neví, jak se do ní dostat. Tam je ukryt veliký poklad, který čeká na šťastného
nálezce. Dozvěděl se o něm panský pastýř a chtěl se ho zmocnit. Když pásl ovce na
úbočích tehdy lysého kopce, pátral po vchodu do této jeskyně. Konečně jednou se
domníval, že ho našel.
Brzy na to se vydal se dvěma přáteli v noci na kopec, aby mu pomohli odvalit
balvan a uvolnit vchod. Nebyla to práce lehká. Namáhavě odvalili balvan. Zahlédli
slabé světlo. Tak byla cesta uvolněna. Vešli dovnitř. Jak se ulekli, když před nimi
stál správce velkostatku a hromovým hlasem volal na pastýře: „Nepoctivý
služebníku, místo, abys věrně sloužil, chceš krást? Zítra budeš propuštěn!“ Třesouce
se strachem, šli všichni domů.
Správce velkostatku prohlížel každého rána ovce. Když také tehdy ráno přišel,
padl před ním pastýř na kolena a prosil správce za prominutí, že již nikdy nepoloží
ruku na poklady, které mu nepatří. S podivem pozoroval správce pastýře, neboť
nevěděl, o čem mluví.
„Co pravíš? Krást jsi chtěl?“ Když mu pastýř pověděl, co se stalo, podotkl:
„To musel být někdo jiný, vždyť já jsem spal celou noc! Doved‘ mne k jeskyni!“ Když
však přišli k jeskyni, byla tato zavřena, jako předtím. Pastýř se podivil, pochopil, že
se mu zjevil duch pokladu v podobě správce velkostatku, aby ho zastrašil.

Výňatek z brožury Z úst do úst: Pověsti a též trochu
pravdy ode hradu starojického (možno zakoupit
v Informačním centru Starý Jičín)
Zpracovala Jitka Indráková

Vážení spoluobčané,
když se v listopadu minulého roku připravovalo prosincové vydání
zpravodaje, starosta obce pan Svatoslav Vahalík přemýšlel o
novoročním přání, těšil se na silvestrovský čaj a plánoval, jak vyzdobí
novou radnici fotografiemi zajímavých zákoutí naší obce – vašimi
výtvory z plánované soutěže.
Než se zpravodaj dostal k Vám na stůl, bylo už všechno jinak.
Ve středu 3.12.2008 jsme se s panem Svatoslavem Vahalíkem na
starojickém hřbitově za obrovské účasti občanů obce, bývalých kolegů a
spolupracovníků, přátel a známých, rozloučili naposledy.
Svatoslav Vahalík, rodák z Jičiny, byl vyučen mechanikem optických přístrojů v Meoptě
Přerov, maturitu získal na Strojní průmyslové škole v Kopřivnici, poté pracoval pro Vojenský
opravárenský podnik v Bludovicích.
Uvolněným starostou obce byl od roku 2002, tedy šest let, ve veřejné správě však pracoval na
různých pozicích (člen rady obce, předseda občanské komise, osadního výboru, oddávající apod.)
vedle svého stálého zaměstnání více jak 25 let.
Jako starosta obce vedl mnoho velkých i menších (avšak ne méně významných) investičních
akcí pro rozvoj obce, jako byly:
• plynofikace posledních místních částí Dub a Heřmanice (ve spolupráci s obcí Jeseník n/O.)
• vybudování Turistické ubytovny a víceúčelového hřiště u Janovic
• rekonstrukce přístupové cesty na hrad Starý Jičín a stavba odstavného stání za hřbitovem
• vybudování nové hasičské zbrojnice ve Vlčnově
• výstavba inženýrských sítí pro pět rodinných domů ve Vlčnově
• nástavba šaten TJ na Starém Jičíně
• vybudování odstavného stání u budovy bývalého obecního úřadu
• rekonstrukce Mateřské školy na Starém Jičíně, MŠ ve Starojické Lhotě
• zřízení vodovodního přivaděče v Petřkovicích z obce Palačov
• zvelebení centra obce Palačov
• vybudování dětských prvků téměř ve všech částech obce
• rekonstrukce bývalého nákupního střediska na víceúčelový dům s radnicí
• chodník od bývalého obecního úřadu do Vlčnova
Aktivně se účastnil veškerého dění v obci, navštěvoval výroční schůze spolků, důležitá sportovní
klání, plesy, koncerty, zábavy, přiložil ruku k dílu při přípravě a výzdobě sálů. Měl rád květiny, léta
slavnostně zdobil obřadní síň pro svatby i vítání občánků (za dobu působení oddal více než 300
párů), s nadšením chystal letní květinovou výzdobu náměstí.
A pak je tu ještě něco, co není vidět, nejde změřit ani vyjádřit v číslech. Je to jeho nesmírná
láska k lidem, ochota naslouchat problémům jiných, podat pomocnou ruku téměř 24 hodin denně.
Pan Svatoslav Vahalík velmi miloval svou rodinu, byl nesmírně vlídným a laskavým dědečkem
vnučky Amálky. Do jeho širokého srdce se však vešlo mnohem více, věděl jak povzbudit starší
nemocné občany, s úsměvem se díval na drobotinu z mateřské školy, uměl utřít slzu z oka školáka,
kterému se nepovedlo vysvědčení. Žil podle hesla: „Přej a bude ti přáno….“ Jemu nebylo dopřáno
pokračovat v práci, kterou měl skutečně rád. Přesto po sobě zanechává viditelné dílo a v lidech, co
ho znali, také nesmazatelnou stopu, která má „pouze“ lidský rozměr.
Čest jeho památce.
(MŠ)
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Výpis z USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 10.12.2008
12/1, Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 12. zasedání ZO dne 10.12. 2008

12/2, Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu z jednání : 1, František Bezděk
2, MUDr. Josef Zábranský ml.
12/3, Zastupitelstvo obce volí pro podpis Usnesení ZO ze dne 10.12.2008 spolu
s místostarostou
pana Ing. Rudolfa Hrnčíře
12/4, Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za období od
minulého zasedání ZO dne 17.9.2008 do 26.11.2008
12/5, Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ze dne
10.12.2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zastupitelstvo obce schvaluje
12/6, Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2009 – rozpočet je vyrovnaný
Příjmová část
Výdajová část
8. třída financování

35 000 000,-Kč
35 000 000,-Kč
0,-Kč

12/7, 8 . změnu rozpočtu obce v roce 2008 - navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části
s tím, že po změně bude činit rozpočet
v příjmové části
ve výdajové části
8. třída financování

46 400 000,- Kč
53 400 000,- Kč
7 000 000,- Kč

12/8, Zastupitelstvo obce bere na vědomí Přehled čerpání a plnění rozpočtu
k 30.11.2008

Výpis z MAJETKOPRÁVNÍCH ZÁMĚRŮ OBCE ze ZO č.12 dne 10.12.2008
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
12/9, Odkoupení pozemku p.č. 498/2 - ostatní plocha ostatní komunikace - o výměře 149 m2
v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína. (majetkoprávní záměr č. P13/2008)
12/10,

•

Směnnou smlouvu v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína takto:
Obec Starý Jičín převede na Marcelu Tovaryšovou nově zaměřený pozemek dle GP p.č.
734/8 o celkové výměře 320m2, který vznikl sloučením částí pozemků z p.č. 734/7 část
o výměře 290m2 a z pozemku p.č. 734/3 část o výměře 30m2.
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•

Marcela Tovaryšová převede na obec ze svého vlastnictví z pozemku p.č. 734/4 část o
výměře 38m2, která bude sloučena do obecního pozemku p.č. 869/1. (majetkoprávní
záměr P 16/2008)

12/11, V souvislosti se stavbou „Vodní tok Grasmanka- Jičina – odstranění povodňových
škod ve vodním toku v k.ú. Jičina“ prodej Zemědělské vodohospodářské správě Brno
pozemků v k.ú. Jičina zaměřených GP č. 197-44/2008 takto:
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.

786/63
786/60
786/47
786/58
786/26
786/30

o
o
o
o
o
o

výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře

9 m2,
94 m2,
8 m2,
82 m2,
52 m2,
41 m2.

p.č. 786/15 o výměře 37m2,
p.č. 786/52 o výměře 121 m2,
p.č. 786/59 o výměře 21 m2,
p.č. 786//27 o výměře 97 m2,
p.č. 786/33 o výměře 91 m2,
p.č. 786/3 o výměře 84 m2,

Celková výměra pozemků 737 m2. Cena dle znaleckého posudku 12.540.- Kč,
náklady řízení hradí kupující (majetkoprávní záměr č. P17/2008)
12/12, Odkoupení od Římskokatolické farnosti Starý Jičín část pozemku p.č. 595/72 o
výměře 780 m2 (dle GP č. 282-202/2008 p.č. 595/186, 595/180 a 595/181 )
v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína za účelem dořešení příjezdové cesty k plánované zástavbě
rodinnými domy – v souladu se zpracovanou územní studií. (majetkoprávní záměr č.
P18/2008)
12/13, K zajištění přístupu k plánované zástavbě rodinnými domy provést odkoupení a směnu
pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína takto:
• Obec převede na M. Davida z pozemku p.č. 595/72 část o výměře cca 194 m2 a 201m 2
• M. David převede na obec z pozemku p.č. 595/172 část o výměře cca 599 m2,
z pozemku p.č. p.č. 595/174 část o výměře cca 164 m2
• Obec odkoupí od. manž. Hasalových z pozemku p.č. 595/173 část o výměře cca 58m2.
(majetkoprávní záměr č. P19/2008)
12/ 14, Prodej areálu bývalé školy v Heřmanicích realitní společnosti.
Jedná se nemovitosti – pozemky p.č. 1,2,3, 4 a 5 včetně budovy školy č.p. 48 v k.ú.
Heřmanice u Polomi se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu stanovenou dohodou
6.000.000.- Kč + náklady řízení (majetkoprávní záměr č. P20/2008)

Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce podpisem příslušných smluv.
Revokování usnesení předchozích zasedání zastupitelstva obce Starý Jičín ve věci
majetkoprávního záměru prodeje Heřmanické školy a přilehlých pozemků t.j.
budovy č.p. 48, objekt bydlení na pozemku parc.č.1,
pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2186 m2,
pozemku parc.č.2, ostatní plocha – zeleň o celkové výměře 798 m2,
pozemku parc.č.3, zahrada o celkové výměře 1057 m2,
pozemku parc.č.4, zahrada o celkové výměře
825 m2,
pozemku parc.č. 5, orná půda o celkové výměře 3300 m2,
(to vše v k.ú. Heřmanice u Polomi)
z důvodu zamezení domáhání se uplatnění předchozích platných usnesení.
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12/15, Zastupitelstvo obce Starý Jičín ze dne 10.12.208 revokuje tato usnesení :
A) usnesení ZO č.20 v bodě 1 ze dne 7.6.2006 – schválení prodeje p. Simoně Bezděkové za
cenu 6.000.000,- Kč
B) usnesení ZO č.23 v bodě 1; ze dne 16.10.2006 - schválení prodeje p. Simoně Bezděkové
za cenu 7.000.000,- Kč
C) usnesení ZO č.4/11; ze dne 25.4.2007- schválení prodeje za cenu 6.000.000,- Kč tomu,
kdo tuto částku zaplatí
D) usnesení ZO č.5/11 ze dne 20.6.2007 – schválení prodeje Heřmanické školy a
přilehlých pozemků a to za cenu 5. 650. 000,- Kč minimálně ,
fy BIOSTANICE s.r.o., Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín; zast. jednatelkou Žanetou Faltovou.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
12/16, Zastupitelstvo obce ověřuje podle § 69 odst. 1) platnost volby členů
zastupitelstva obce a doplňuje počet členů Zastupitelstva obce Starý Jičín
na 15 – náhradníkem za stranu KSČM- NK, pana Radovana Pleška ,
bytem Starý Jičín 117

12/17) Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení ve věci územního plánu obce Starý Jičín
takto :
Zastupitelstvo obce Starý Jičín
I.

bere na vědomí
důvodovou zprávu o řízení, vedeného pro Návrh územního plánu s konstatováním, že
územně plánovací dokumentace není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem. Ani ve stanovisku krajského úřadu a stanoviscích
dotčených orgánů nejsou shledány žádné rozpory.

II.

souhlasí
s výsledky projednání Návrhu územního plánu dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

III.

vyhovuje
námitkám podaným k upravenému Návrhu územního plánu dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
a) Antonín Dorazil, Heřmanice 33, 741 01 Starý Jičín
(Parcela č. 197/2 na k.ú. Heřmanice u Polomi)
b) Jaroslav Vašut, Dukelská 1348, 742 58 Příbor

(Parcela č. 628/1 na k.ú. Petřkovice u Starého Jičína)

IV.

nevyhovuje
námitkám podaným k upravenému Návrhu územního plánu dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
a) Rábel René, Dlouhá 17, 741 01 Nový Jičín
(Parcela č. 564/3 na k.ú. Starojická Lhota)
b) Ing. Antonín Horák, Vlčnov 144, 742 31 Starý Jičín

(Parcela č. 207 na k.ú.Vlčnov u Starého Jičína)

c) Jaroslav Vašut, Dukelská 1348, 742 58 Příbor

(Parcela č. 830/6 k.ú. Petřkovice u Starého Jičína)

d) František Bezděk, Jičina 59, Nový Jičín a Ing. Milan Frydrych, Bezručova 423/26,
Nový Jičín
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(Parcela č. 61/6 na k.ú. Jičina)

e) Ing. Lubomír Novák, Petřkovice 70, Nový Jičín

(Parcely 628/1, 627/1, 624/2, 624/4 a 624/7 na k.ú. Petřkovice u Starého Jičína)

f) MUDr. Kamil Bezděk, Vančurova 8, Nový Jičín

(Parcela. č. 278 na k.ú. Janovice u Nového Jičína)

g) Zdeněk Pater a Helena Paterová, Janovice 57, 741 01 Nový Jičín

(Parcela. č. 185/7 na k.ú. Janovice u Nového Jičína)

V.

vydává
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. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č.
191/2008 Sb., (dále jen stavební zákon) Územní plán pro Obec Starý Jičín.
Územní plán se vydává za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s § 13
a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
dále za použití ustanovení § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů formou opatření obecné povahy.

VI.

ruší
Opatření obecné povahy - Vymezení zastavěného území obce Starý Jičín vydané Radou
obce Starý Jičín na svém 23. zasedání konaném dne 20. 3. 2008 pod bodem
23/2 pod. č.j. 384/08/HSO a to ke dni nabytí účinnosti Opatření obecné povahy –
Územní plán pro Obec Starý Jičín

VII. r u š í
souhlas
Zastupitelstva obce Starý Jičín ze svého 10. zasedání konaného dne 25. 6. 2008
pod bodem 10/16 a 10/17 ve věci umístění staveb pro bydlení pro pozemky,
které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území a to ke dni nabytí
účinnosti Opatření obecné povahy – Územní plán pro Obec Starý Jičín
Zastupitelstvo obce schvaluje :
12/18,

12/19,

Smlouvu ,, O spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území
okresu na rok 2009“; smluvní strany město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín, zastoupené starostou města panem Mgr. Ivanem Týle a Obec Starý Jičín,
Starý Jičín č. 133, zastoupená místostarostou obce panem Leošem Zdražilem.
Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č. 2/2008 , kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č.3/2003 - o místním poplatku za provoz
systému shromažďování , sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností dne 1.1.2009

12/20, Úplné znění zřizovací listiny pro Mateřskou školu Starý Jičín, příspěvkovou organizaci
(po změně adresy zřizovatele), účinnost dnem schválení
12/21, Úplné znění zřizovací listiny pro Základní školu Starý Jičín, příspěvkovou organizaci
(po změně adresy zřizovatele), účinnost dnem schválení
12/22, Zrušení organizační složky jednotka dobrovolných hasičů Starý Jičín – Dub (JPO V.)
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v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)
12/23, Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva Zemědělství ČR na realizaci
akce Splašková kanalizace a čerpací stanice obce Starý Jičín – Jičina,
č.ISPROFIN 229 313 3112
12/ 24,

Mandátní smlouvu se spol. QUANTUM CZ s.r.o , Slavíkova 1744 v Ostravě,
zast. Ing. Danielem Vodákem; předmětem smlouvy je zpracování žádosti dle
podmínek ROP životního prostředí pro projekt Víceúčelový objekt obecního úřadu
ve Starém Jičíně dle článku I. bod 1.1-1.11, bod 2,3,4 a 5. Odměna za zpracování
žádostí dle článku IV: , bod 2 .

12/25, Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu podpisem příslušných smluv schválených
ZO č.12 ze dne 10.12.2008
12/26, Zastupitelstvo obce bere na vědomí předpokládané termíny zasedání
ZO Starý Jičín pro rok 2009 a to :
25.února / 22.dubna / 24.června / 16.září / 16.prosince
V případě potřeby konání zasedání zastupitelstva obce mimo uvedené termíny je změna
vyhrazena.
Leoš Zdražil
místostarosta

Ing. Rudolf Hrnčíř
člen rady obce

Starý Jičín , 10.12.2008
Výpis z USNESENÍ 13. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 14. 1. 2009
1) Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání 13.ZO
2) Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu z jednání : 1, Eva Vahalíková
2, Alois Pospěch
3) Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění
I. schvaluje
v souladu s § 84, odst.2, zákona o obcích Volební řád zastupitelstva obce
II. určuje

podle § 84 odst. 2 písm.k) a m), počet a funkce uvolněných členů Zastupitelstva obce Starý
Jičín a to tak, že
1 člen se určuje jako uvolněný člen Zastupitelstva obce Starý Jičín, který bude uvolněný
ve funkci starosty.
2 členy pro funkci místostarostů
Funkce místostarostů bude neuvolněná.
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III. volí

podle § 84 odst. 2 písm.m)
a) do funkce starosty
b) do funkce 2. místostarosty
c) do funkce člena rady obce

Ing. Rudolfa Hrnčíře
Ing. Tomáše Kovařčíka
Aloise Pospěcha

s platností od 14.1.2009
4, Zastupitelstvo obce potvrzuje složení Rady obce od 14.1.2009
Starosta obce
1. místostarosta
2. místostarosta
člen rady obce
člen rady obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
Leoš Zdražil
Ing. Tomáš Kovařčík
František Bezděk
Alois Pospěch

Záležitosti organizační povahy
Zastupitelstvo obce po projednání
5)

6)

volí v souladu s ustanovením §120 odst.3 zákona o obcích předsedu osadního
výboru Jičina Martina Pecháčka , předání funkce k 1.2.2009, k tomuto datu končí
ve funkci Jaromír Horák
schvaluje v souladu s ustanovením §85 písm. b) zákona o obcích poskytnutí
finančního daru vdově po bývalém starostovi obce, paní Libuši Vahalíkové
ve výši 45.000,-Kč, jako ocenění zásluh zesnulého starosty Svatoslava Vahalíka.

Výpis z MAJETKOPRÁVNÍCH ZÁMĚRŮ OBCE ze ZO č. 13 dne 14.1.2009
7)

8)

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) schvaluje
Prodej pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
• p.č. 595/175 o výměře 1200 m2 a p.č. 595/176 o výměře 958 m2 Bc. Radku
Janovskému (majetkoprávní záměr č. P23/2008)
Prodej pozemku p.č. 690/3 o výměře 123 m2 v k.ú. Janovice u Nového Jičína
MUDr. Radmile Dofkové (majetkoprávní záměr č. P24/2008)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.

9) Zastupitelstvo schvaluje koupi užitkového vozu TOYOTA za cenu 758 030,00 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje 1. místostarostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
1. místostarosta

Starý Jičín dne 14.1.2009
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ROZPOČET NA ROK 2009
dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

PŘÍJMY
Název
DAŇOVÉ PŘÍJMY
MÍSTNÍ POPLATKY
NEINVESTIČNÍ DOTACE
LESY
HORNÍ ZÁKON
KNIHOVNY
HRAD
MÍSTNÍ ROZHLAS
ZPRAVODAJ
KULTURA
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
POHŘEBNICTVÍ
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, TS, POZEMKY

TDO - SEPAROVANÝ ODPAD
OBECNÍ POLICIE
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY,DIVIDENDA

SU AU OD/PA
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

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

ROZPOČET NA ROK 2009 - PŘÍJMY

v Kč
19 900 000,00 Kč
1 194 600,00 Kč
700 000,00 Kč
1 610 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
60 000,00 Kč
600,00 Kč
2 200,00 Kč
60 000,00 Kč
111 000,00 Kč
820 000,00 Kč
121 000,00 Kč
10 125 000,00 Kč
150 000,00 Kč
4 000,00 Kč
18 600,00 Kč
120 000,00 Kč

35 000 000,00 Kč

VÝDAJE
Název
LESY
INFORMAČNÍ CENTRUM
KOMUNIKACE
CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
VODNÍ NÁDRŽE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DIVADELNÍ ČINNOST
KNIHOVNY
VÝLETIŠTĚ
HRAD
KAŠNA
KAPLE DUB
MISTNÍ ROZHLAS
ZPRAVODAJ
KULTURA
KPOO,vítání občánků
SPORTOV.ZAŘ V MAJ.OBCE
SPORTOVNÍ ODDÍLY
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
SOCIÁLNÍ FOND
ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ - SPOLKY
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ

SU AU OD/PA
Celkem 1039
Celkem 2143
Celkem 2212
Celkem 2219
Celkem 2221
Celkem 2333
Celkem 3111
Celkem 3113
Celkem 3311
Celkem 3314
Celkem 3319
Celkem 3321
Celkem 3322
Celkem 3326
Celkem 3341
Celkem 3349
Celkem 3392
Celkem 3399
Celkem 3412
Celkem 3419
Celkem 3421
Celkem 3429
Celkem 3429
Celkem 3511
Celkem 3612
Celkem 3613
Celkem 3631
Celkem 3632
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v Kč
906 000,00 Kč
35 000,00 Kč
160 000,00 Kč
10 000,00 Kč
130 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč
3 000,00 Kč
45 000,00 Kč
20 000,00 Kč
55 000,00 Kč
7 000,00 Kč
2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
395 000,00 Kč
60 000,00 Kč
145 000,00 Kč
230 000,00 Kč
20 000,00 Kč
80 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
45 000,00 Kč
340 000,00 Kč
670 000,00 Kč
200 000,00 Kč

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, POZEMKY
TECHNICKÉ SLUŽBY

Celkem
Celkem
Celkem

3635
3639
3639

70 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
3 800 000,00 Kč

VÝDAJE
Název
KOMUNÁLNÍ ODPAD
SKLÁDKA DUB
PROSTRANSTVÍ
OBECNÍ POLICIE
SDH V OBCÍCH
JPO 2 - STARÝ JIČÍN - VLČNOV
ZASTUPITELSTVO, OSADNÍ VÝBORY

VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY
POJIŠTĚNÍ
DAŇ ZA OBEC

Celkem

OD/PA

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3722
3729
3745
5311
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399

v Kč
1 550 000,00 Kč
1 000,00 Kč
300 000,00 Kč
90 000,00 Kč
690 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 320 000,00 Kč
4 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
172 000,00 Kč
545 000,00 Kč

INVESTIČNÍ VÝDAJE + NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VELKÉ OPRAVY

ZŠ - rekonstrukce budovy
Autobusová zastávka Dub

231
231
231
231
231

30
30
30
30
30

3111
3713
6112
3113
2221

300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
100 000,00 Kč
400 000,00 Kč
70 000,00 Kč

Tech.zhodnocení budovy KD
Petřkovice

231

30

3392

Oprava kaple Jičina
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ
Rozšíření VO - hřbitov Palačov
Inženýrské sítě k 48 RD Vlčnov

OV Janovice " Větřák "- vybavení

231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3326
3141
3631
3635
3321
3412
2321
3632
2321
3412
2219
3113
3113
6112

200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
6 684 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
150 000,00 Kč
500 000,00 Kč
230 000,00 Kč
300 000,00 Kč
60 000,00 Kč

Větřák Janovice -oprava děšť
kanalizace

231

30

6112

VO - hřbitov Starojická Lhota

231
231
231

30
30
30

3632
3745
3111

Rekonstrukce MŠ Starojická Lhota
Plynofikace požární zbroj. Heřmanice

Tech. zhodnocení budovy OV Dub

Sanace zdi "F" hradu Starý Jičín

Tech. zhodnocení Kurty Vlčnov
Kanalizace Jičina s napojením na N.J.

Hřbitovní zeď - oprava
Oprava kanalizace Vlčnov
Tech. zhodnocení hřiště Starý Jičín

Chodník Vlčnov - směr Hůrka
ZŠ - krajina kulturní
ZŠ - vybavení knihovny, auly

Křížová cesta Petřkovice - oprava

Injektáž zdiva v MŠ Starý Jičín

INVESTIČNÍ VÝDAJE + NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - CELKEM

ROZPOČET NA ROK 2009 - VÝDAJE

60 000,00 Kč
50 000,00 Kč
70 000,00 Kč
50 000,00 Kč
13 924 000,00 Kč

35 000 000,000

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ CELKEM NA ROK 2009

0,-

Zpracovala: Petra Saganová
správce rozpočtu, hlavní účetní
Dne : 10.2.2009

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta
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Zpracováno ve zkrácené verzi na ODPA. Takto bude rozpočet na rok 2009
schválen na zasedání ZO č. 13, dne 25.2.2009.
Podrobný rozpis na položky je přistupný k nahlédnutí na účtárně obce č. dveří 206
u p. Saganové.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období březen až květen 2009 dožijí významného životního jubilea
přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

BŘEZEN

DUBEN

Josef VYSKOT
Věra CHLAPÍKOVÁ
Rudolf JANSA
Josef HAVRLANT
Josef PAVLICA
Jindřich PAVELKA
Miroslav KONEČNÝ
Emilie SICHOVÁ
Marie KALICHOVÁ
Jiří KELAR
Jarmila KOLENOVSKÁ

Žofie Z ÁVADOVÁ
Jana ŠPRINGLOVÁ

KVĚTEN
Stanislav HRACHOVEC
František KOLENOVSKÝ

OBŘADNÍ DNY PRO ROK 2009
Rada obce Starý Jičín schválila dne 21.1.2009 nové obřadní dny pro rok 2009. Jedná se vždy o
první sobotu v měsíci v době od 9:00 do 13:00 hod.
7.2.2009, 7.3.2009, 4.4.2009, 2.5.2009, 6.6.2009, 1.8.2009, 5.9.2009, 3.10.2009, 7.11.2009

Svatby, které se uskuteční v obřadní místnosti obecního úřadu ve dnech, které
nejsou určeny k svatebním obřadům, nebo se nebudou konat ve stanovenou dobu,
budou podléhat poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 12, odst. c ve výši 1000,- Kč.
V roce 2009 se nebudou uskutečňovat svatební obřady na hradě.
V případě zájmu o uskutečnění zlaté nebo diamantové svatby se obraťte na matriku Obecního
úřadu Starý Jičín.
(AH)
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Fotografická soutěž
Již několikrát jsme Vás informovali ve zpravodaji o připravované fotografické soutěži
„O nejkrásnější zákoutí obce“.

Zájemci měli možnost fotit obec v pestrých barvách podzimu, ale také ve
sněhové peřině. Ještě stále se můžete zásobit fotografiemi z končící zimy a
pomalu již začínajícího jara.
Stanovení podmínek soutěže:
• soutěže se může zúčastnit úplně každý občan obce, který bude mít chuť podělit se o ulovené
záběry s širší veřejností
• od jednoho účastníka bude posuzováno maximálně 5 ks fotografií o rozměrech min.10x15cm,
maximálně formát A4,
• fotografie mohou být na fotografickém papíře (pak nemusí být přiloženo CD) nebo na
kancelářském papíře (pak je vhodné přiložit i CD s uloženým dílem)
• soutěžní obrázky popište – kdy, kde a kým byly pořízeny, zabalte do obálky, pečlivě označte
jménem, příjmením, adresou a věkem autora a označením názvu soutěže
• soutěžní práce odevzdejte do 30.06.2009 v Informačním centru Starý Jičín.
• do soutěže budou zařazeny i díla, která budou řádně označena a přijdou ve stanoveném
termínu e-mailem
• fotografie mohou být barevné i černobílé
• přihlášením do soutěže účastník souhlasí s uveřejněním svých fotografií na výstavách, v
místním tisku, propagačních materiálech pro prezentaci obce apod.

Vyhlášení vítězů:

• vyhodnocení soutěže bude zveřejněno v dalším zpravodaji (začátek července 2009)
• vítěze čekají věcné ceny v hodnotě 2.000.-Kč, 1.000.-Kč a 500.-Kč
• posuzovány budou dvě kategorie, do 18 let a nad 18 let.

Nejen vítězné fotografie, ale i ostatní zdařilé či jinak zajímavé snímky budou po nějaký čas
zdobit prostory nové radnice.
Proto se dál toulejte po krajině a zásobte se dalšími krásnými fotografiemi, ať má komise z čeho
vybírat. Těším se na vaše práce a věřím v hojnou účast všech věkových skupin.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

12

EVIDENCE OBYVATEL OBCE ZA ROK 2008

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2008
narození

úmrtí

přihlášení odhlášení

počet obyvatel
v jednotlivých
obcích

Celkem
obyvatel

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
DUB
HEŘMANICE
JANOVICE
JIČINA
PALAČOV
PETŘKOVICE
STAR.LHOTA
STARÝ JIČÍN
VLČNOV
Celkem za obec
CELKEM

2
1
3
1
3
1
2
1
3
17

0
1
4
1
4
0
2
3
3
18
35

0
0
1
1
3
0
3
4
2
14

1
1
3
1
4
0
3
2
1
16

1
4
10
1
0
3
0
9
12
40

30

0
2
13
0
0
3
3
6
8
35
75

0
1
1
3
1
0
3
6
2
17

0
2
2
6
1
2
4
4
0
21

58
65
134
135
118
111
191
227
267
1306

56
114
61
126
132 266
137 272
115 233
102 213
180 371
219 446
272 539
1274 2580

38

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín - srovnání s rokem 2007
počet obyvatel

narození

úmrtí

přihlášeno

odhlášeno

2538

31

16

115

49

Počet uzavřených manželství na Starém Jičíně v
roce 2008
7
církevní svatby
8
svatby na obecním úřadě
9
svatby na hradě
2
svatby na jiném místě
svatby celkem
26

Z tohoto počtu bylo 16 svateb, kdy ani jeden ze
snoubenců neměl v obci trvalý pobyt.

Upozornění pro občany místní části Starý Jičín - Jičina
Splašková kanalizace a čerpací stanice obce Starý Jičín – Jičina
V průběhu měsíce března po zlepšení klimatických podmínek bude zahájena stavba
,,Splašková kanalizace a čerpací stanice obce Starý Jičín – Jičina“.

13

Zhotovitelem stavby je stavební společnost STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, Ostrava –
Radvanice, stavbyvedoucí p. Kvěch, mob. telefon 603 524 949. Technický dozor objednatele bude
zajišťovat p. Jiří Hub, mob. telefon 603 581 680.
Majitelé pozemků dotčených stavbou budou v dostatečném předstihu informováni o vstupu na
pozemek dodavatelskou firmou. Taktéž budou v dostatečném předstihu označovány úseky dotčené
stavbou. Termín ukončení prací je prosinec 2009.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

POPLATKY ZA ODPADY A STOČNÉ NA ROK 2009
Poplatek za svoz

poplatníka
na rok 2009 činí:

Poplatek za stočné na rok 2009 se vybírá
pro každou část obce a na každého občana a
je stanoven takto:
5,- Kč/m3
pro budovy napojené na ČOV Vlčnov

za kalendářní rok.

10,- Kč/m3
pro budovy napojené na ČOV Starojická Lhota

tuhého domovního
odpadu na jednoho

432,- Kč

Složenky k uhrazení
poplatku jsou
rozesílány obcí v dubnu
a jsou splatné do
30. června 2009.

3,- Kč/m3
ostatní budovy.
• ke všem cenám bude připočteno
aktuální DPH
Složenky k uhrazení poplatku budou rozesílány

FINANČNÍ VYHODNOCENÍ ZPRAVODAJE
Celkové náklady na pořízení Starojického zpravodaje v roce 2008 činily:
PŘÍJMY
- placená inzerce celkem: 1500,- Kč
VÝDAJE
- tisk, roznáška a rozesílání povinných výtisků zpravodaje celkem: 29 454,50 Kč
Celkové náklady Obce Starý Jičín na vydání Starojického zpravodaje v roce 2008 činily
27 954,50 Kč včetně DPH.

Tříkrálová sbírka – rok 2009
Ve dnech 2.1. – 11.1. 2009 proběhla na Starém Jičíně a v jeho částech Tříkrálová sbírka.
Celkem bylo za farnost Starý Jičín vybráno 87.000,- Kč. Jak jednotlivé obce přispěly
koledníkům do pokladniček vyhodnocují následující tabulky:
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Část obce:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vybraná částka:

Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Starý Jičín - Loučka a Žlabec
Kojetín
Celkem:
Část obce:

7.641,- Kč
11.435,- Kč
5.233,- Kč
9.323,- Kč
9.658,- Kč
12.074,- Kč
11.655,- Kč
14.499,- Kč
5.482,- Kč

87.000,- Kč
Vybraná částka:

Dub
Heřmanice
Celkem:

3.224,- Kč
3.831,- Kč

7055,- Kč

Obce Dub a Heřmanice spadají pod farnost Hustopeče nad Bečvou.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2009
65 % - na zakoupení kompenzačních pomůcek a na provozní a
rozvojovou činnost Charity Odry
10 % - na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15 % - na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
5 % - na činnost Charity Česká republika
5 % - na režie (náklady z pořádáním Tříkrálové sbírky Charity ČR)
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz,
http:/www.odry.charita.
(JI)

Hasiči upozorňují
Každoročním problémem jsou požáry způsobené nejen při jarních pracích na zahrádkách a
polích, ale i neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm v přírodě. Pokud pálení nezakazuje
místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na
zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny.
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Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připravené vědro nebo konev
s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár
již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká
vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to i kdyby bylo pod
neustálým dohledem. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi
za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč. Rovněž chceme
připomenout, že po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích
mimo vyhrazená tábořiště. Rodiče bychom chtěli upozornit na to, že
jsou ze zákona odpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom, jak
lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm a kde se
ohně rozdělávat nesmí. Snažit se nedopustit, aby si děti rozdělávaly
oheň bez dohledu dospělé osoby. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč. Pokud jde o právnické a podnikající
fyzické osoby, ty sice mohou provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní
odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem
je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spalování,
popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše
500 000,- Kč. Každý, kdo se pohybuje v přírodě byl se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. a v případě zpozorování ohně nebo
kouře ihned informovat operační středisko hasičského záchranného sboru na číslech 150 nebo 112. I
přes pravidelná upozornění na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních porostů různých
ve sdělovacích prostředcích však každoročně vyjíždějí hasiči k takto způsobeným požárům, které
bohužel často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorších případech ztrátou
lidského života.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moraskoslezského kraje

Klub důchodců Starojicka – plán činností na r. 2009
Únor :
Březen :

Duben :
Květen:

Červen :

18.2.09 - country bál -hudba p. Wágner ……………klubovna hasičů
- v klubovně výstava fotografií na téma „nejvtipnější foto“
6.3.09 - zájezd do divadla v Ostravě „Podskalák“
11.3.09 - program s pohoštěním ke dni žen …….………. kinosál
„otázky a odpovědi k výstavě fotek“
- zkoušíme něco nového – pletení košíků
- přednáška „Naše zdraví“ ……………………….kinosál
15.4.09 - velikonoční posezení u živé hudby…….klubovna hasičů
- péče o nově vysazenou alej k Oční studánce
- zájezd - Nové Dvory a zámek Hradec n/M.
- procházky – rozkvetlé zahrady St.J. - Vlčnov
16.5.09 - Písničky naší babičky……………………...KD nám.St.Jičín
27.5.09 - smažení vajec v Janovicích na myslivně
- veřejná zkouška dechovky „Starojičané“ …….náměstí u KD
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- vycházky : poznáváme okolí hradu - zahrady
24.6.09 - zavíráme klubovnu na prázdniny
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termíny budou upřesněny a v dostatečném předstihu budeme informovat.
Přednášky v kinosále jsou pro všechny zájemce.
Mimo uvedené akce se scházíme v klubovně vždy ve středu ve 14.00 hod., kde je k dispozici internet a
možnost promítání záznamů z akcí na počítači.
Výbor vč. zástupců z částí obce od 13.00 vždy týden před větší akcí.
Plán akcí bude průběžně doplněn podle dalších návrhů a možností.
Starý Jičín 1/09
Segeťová

Klub důchodců Starojicka – ohlédnutí
Ohlédnutí není jen nostalgie, hodnocení, ale i trochu pýchy z toho jak jsme se dokázali bavit.
Myšlenka utvořit klub pro důchodce se splnila 16.12.2004. Jedna výzva ve zpravodaji a sešlo se
nás ve vinárně 13. Dali jsme základ i název klubu. Jedním ze 13 byl p. starosta Sv.Vahalík, mnoho
zábavy s důchodci si ale neužil – opustil nás předčasně. Počet členů se postupně rozrůstá a dnešní
stav je 106.
Klub začal svůj život hned v lednu 2005 posezením u živé hudby v klubovně hasičů ve Vlčnově.
Tyto akce se staly velmi oblíbené od počátku a návštěvnost je stále větší. K tanci i poslechu nám
hrál p. Škarka a zpívala p. Konvičná, ale také p. L. Pospěch. Zpestřením každé hudební akce byly i
zábavné vložky. Klasické posezení u živé hudby se změnilo v plesový rej papučový, kloboukový i
maškarní, oslavu sv. Valentýna, hodové posezení či mikulášskou s návštěvou Mikuláše s družinou a
dárečky. Hudba, občerstvení a program vždy potěšilo zúčastněné a přineslo jim pohodu a radost.
Nebyly to jen tyto akce. První roky jsme neměli klubovnu a tak jsme se scházeli o středách
v kulturním domě za jevištěm. Probíhaly zde přednášky ke zdraví, ale vyvstala potřeba mít svou
vlastní místnost a pro větší počet. Tuto místnost nám obecní úřad přidělil v prosinci 2005 a
zařízena byla skříňkami z MŠ a nové stoly a židle jsme dostali od p. S. Konvičné.
Klubovna začala žít svým pravidelným životem vždy ve středu (mimo prázdniny a akce v klubovně
hasičů, či vycházky do přírody). Je zde příjemné posezení u kávy, čaje i zákusku. Zpestření
přinášejí veselé scénky u příležitostí kulatých narozenin členů. Jako první to byly 80. nar. p.
Konvičné, která nám zpívala na posezeních u živé hudby. Dnes máme v klubovně k dispozici
počítač, na kterém si můžeme připomenout nejzajímavější akce. Při klubovně je kinosál s 90 místy
a ten se dá využit k promítání, výroční schůzi, ale také k přednáškám o zdraví, cestování, historii
apod. Proběhly přednášky MUDr. Norského, MUDr. Mutiny a MUDr. Valešové, MUDr Bezděka,
Dr. Hromádky a PhDr. Grobcové. Program nám zde také zpestřily děti z MŠ a ZŠ Starý Jičín a
členové divadelního souboru Starojičan.
Za pěkného počasí se chodí společně na procházky po okolí. Tradicí se stala procházka v prvém
týdnu v září k Oční studánce ve Svinci a posezením na Jičině. V loňském roce byla pěkná
procházka zahradami u zámku v Lešné a rovněž procházky po zahradách členů klubu. Po procházce
je třeba někde posedět. Takové příjemné posezení bylo na Jičině, ale i na kurtech ve Vlčnově.
Tradici se stalo i smažení vajec. První v roce 2006 hostily a program zajistily Janovice, pak to byla
Starojická Lhota a v loňském roce Palačov.
17

Společně navštěvujeme 2x ročně divadlo v Ostravě. V loňském roce jsme vyrazili 2x na zájezd do
Polska. Společně navštěvovali členové solnou jeskyni v Novém Jičíně.
Noví členové přicházejí, někteří nás opustili navždy, jiní ze zdravotních důvodů. Tak jde život.
Klub má za sebou 4 úspěšné roky a doufejme, že další před sebou. Jaké budou další roky a jak se
budeme dále bavit, to je jen na nás. Přejí všem pevné zdraví, veselou mysl a stále dobrou náladu.
Starý Jičín 2/2009- Segeťová

Okénko lékaře – lékař informuje, radí
Milí pacienti,
od prosince loňského roku využívám ve své praxi diagnostický CRP přístroj. Tento je určen k
měření nejcitlivějšího ukazatele bakteriálního zánětu. Z jedné malé kapky krve znám výsledek do
čtyř minut. Znalost CRP mi umožní rozlišit bakteriální a virovou infekci, což umožňuje racionálně
zvážit nutnost nasazení antibiotické terapie. Většina běžných infekcí je totiž způsobena viry, na
které antibiotika neúčinkují a nadužívání antibiotik způsobuje odolnost bakterií proti antibiotikům.
CRP je hodnotný nástroj pro ujištění se o správné diagnose a k určení další léčby.
Připomínám, že nyní je ideální období na očkování proti klíšťové encefalitidě, očkujeme i proti
žloutence typu A i B.
V období jarních prázdnin / 9.3. -13.3.2009 / bude ordinace z důvodů dovolené
zavřena. Akutní stavy bude ošetřovat MUDR. Táňa Vávrová. Ordinace je v administrativní budově
Nemocnice Nový Jičín.
Z důvodu dalšího vzdělávání praktického lékaře si dovoluji oznámit, že vždy 1x měsíčně v pátek
se nebude ordinovat. Jedná se o tyto dny : 3.4. 2009, 15.5.2009 a 19.6.2009 .
Přijímáme nadále nové pacienty a připomínám možnost telefonicky či cestou internetu objednat
se na vám vyhovující den a hodinu.
Internetová adresa: www.doktor-staryjicin.cz
MUDR. Iveta Havlíková

Přepravní opatření – autobusy VEOLIA Transport a ČSAD Vsetín, a.s. provozovna Valašské Meziříčí

Pátek - dne 27.3.2009 VEOLIA Transport Morava, a.s. – provozovna Nový Jičín
Linka číslo 880668 (Nový Jičín – Starý Jičín – Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí – Starý Jičín
– Nový Jičín )
Spoj č. 41 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí odjezd v čase 16:45 hodin
Pojede trasou: Nový Jičín – Starý Jičín – Petřkovice (pouze do zastávky Starý Jičín –
Petřkovice, následující zastávky budou vynechány)
Spoj č. 40 z Valašského Meziříčí do Nového Jičína odjezd v 17:20 hodin
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Pojede trasou: Petřkovice – Starý Jičín – Nový Jičín (vynechají se zastávky z Valašského
Meziříčí do Petřkovic)
Spoj č. 45 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí odjezd v čase 18:30 hodin
Pojede trasou: Nový Jičín – Starý Jičín –_Petřkovice (pouze do zastávky Starý Jičín –
Petřkovice, následující zastávky budou vynechány)
Spoj č. 42 z Valašského Meziříčí do Nového Jičína odjezd v 19:10 hodin
Pojede trasou: Petřkovice – Starý Jičín – Nový Jičín (vynechají se zastávky z Valašského
Meziříčí do Petřkovic)

Pátek - dne 27.3.2009 VEOLIA Transport Morava, a.s. – provozovna Přerov
- uzávěra se nedotkne žádné z linek Veolia Transport provozované provozem Přerov

ČSAD Vsetín, a.s. – provozovna Valašské Meziříčí
Linka č. 940045 Lešná – Lešná (Jasenice) – Lešná (Vysoká) – Valašské Meziříčí, Valašské
Meziříčí – Lešná (Vysoká) – Lešná (Jasenice)- Lešná
Spoj č. 24 – z Valašského Meziříčí – bude ukončen na zastávce „Valašské Meziříčí DEZA II“
Spoj č. 25 – z Lešné – bude začínat na zastávce „Valašské Meziříčí DEZA II“
Spoj č. 20 – z Valašského Meziříčí do Lešná (Jasenice)
Organizátor rally umožní průjezd autobusu v místě uzavírky s časem příjezdu na zastávku Lešná
(Jasenice) – točna v čase 16:35 hodin
Spoj č. 19 – z Lešná (Jasenice) do Valašského Meziříčí
Organizátor rally umožní průjezd autobusu v místě uzavírky v čase odjezdu ze zastávky Lešná
(Jasenice)–točna v čase 16:45 hod. a příjezdu na zastávku Lešná (Mštěnovice)–škola v čase 16:52
hod.
(JI)

Změna daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2009
Na zdaňovací období roku 2009 dochází ke změně průměrné ceny půdy. Změna bude mít vliv
na výši daně u poplatníků vlastnících zahrady, orné půdy a trvalé travní porosty. Současně se
zvyšují koeficienty pro výpočet daně ze stavebních pozemků a rodinných domů v některých
katastrálních územích obce.
V případě, že poplatník nemá žádnou změnu týkající se daně z nemovitostí (koupě, prodej,
darování), nemusí podávat přiznání za rok 2009 z důvodu nové výše ceny půdy a změny
koeficientů. Výše daně bude poplatníkům sdělena hromadným předpisným seznamem vyloženým
na obecním úřadě v období března – dubna 2009 nebo platebním výměrem. Doporučujeme
poplatníkům s platbou vyčkat, aby nevznikaly zbytečné nedoplatky. Daňová složenka
bude zaslána s již upravenou výší daně v období dubna až května 2009.
Z dopisu Ing. Evy Mičkalové
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend
Finanční úřad Nový Jičín

Životní podmínky 2009 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2009 výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – SILC 2009 (Životní podmínky 2009). Smyslem je získat
reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních
podmínkách.
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Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 12 000 domácnostech, z nichž se
7686 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 10. května 2009 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci se budou prokazovat pověřením k výkonu
funkce, které jim vydá Odbor terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji nebo
služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích je zaručena anonymita zjištěných
údajů.
Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212, e-mail:
eva.kramolisova@czso.cz .
Ing. Hana Gurecká
ředitelka Odboru terénních zjišťování
pro kraj Moravskoslezský (výpis z dopisu)

Ztratil se Vám pes ?
Může se stát, že se i Vám jednou pes zaběhne a nemusí to být zrovna Vaší vinou. Stačí, když
návštěva nedovře vrátka, pes chytne při procházce čerstvou stopu zvěře, popřípadě zavětří fenečku
z vedlejší vesnice. A máme postaráno.
Nejvíce nalezených psů je tradičně po Silvestru, v době honů a po prázdninách. Ročně je jich
odchyceno policií obce kolem deseti. V letošním roce jen za měsíc leden jsou evidovány tři případy
a to v Palačově, Janovicích a na Starém Jičíně. Samozřejmě ani jeden z pejsků neměl evidenční
známku, ani čip. V takových případech / a je jich většina / se pes umisťuje po nějakou dobu do
prostor určených obecním úřadem, tedy zůstává v obci, kde je o něj dobře postaráno. Provádí se
šetření ke zjištění majitele podle seznamů, jsou kontaktovány další obce, spolky a útulky.
Pokud se Vám tedy ztratí pes a vy jej nemůžete najít, doporučuji nahlásit ihned a kdykoli jeho
ztrátu na telefon obecní policie 607816055. Je velice pravděpodobné, že je již odchycen anebo se ví
o jeho pohybu. Je zde také možnost telefonického ověření jak jsem uvedl výše. Možná tím ušetříte
spoustu času, benzínu i nervů.
JSOP

AUTOVRAKY

!!!!!

„ Podle Zákona Č.185/2001 Sb. o odpadech, se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné
motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob,
zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.“
Schválně cituji tuto definici, protože zvlášť v poslední době začíná být aktuální. Přibývá
současných nebo bývalých majitelů, kteří si pletou veřejné prostranství a veřejnou komunikaci se
svým pozemkem. S jasným vědomím, že odkládají vozidlo, které je neprodejné a již nikdy nebude
použito pro provoz na silnici. Některým z těchto vlastníků plechového šrotu nevadí, že jim stojí před
domem i několik let, že hyzdí vzhled obce, zavazí při údržbě komunikace a že jim hlavně dělá
ostudu. Stává se také moderním, že se v naší obci začínají odkládat ojetiny dovezené majiteli
z ostatních obcí a měst, v úmyslu se jich úplně zbavit. Z těchto důvodů bude neprodleně přistoupeno
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k nepopulárním, ale účinným opatřením ze strany obce. Obecní policií budou taková vozidla
lustrována a majitel bude vyzván k jeho odstranění. Pokud tak v termínu nebude učiněno, bude se
provádět jejich odtah a případná likvidace na náklady zjištěného vlastníka motorového vozidla.
Budou následovat i sankce za nepovolený zábor veřejného prostranství.
Uvedený postup je časově náročný a pro vlastníka takového vraku dosti drahý. Proto zde již
naposled uvádím nejjednodušší způsob, jak se zbavit tohoto břemene. Bude vás to stát pouze jeden
telefonní hovor, kde si podle vlastních potřeb dohodnete den a místo odvozu. Zrovna v těchto dnech
jsme byli osloveni firmou PARTR z Valašského Meziříčí, která provádí ekologické likvidace
autovraků s tím, že si po předchozí domluvě přijede pro ojeté vozidlo až domů nebo tam, kde je
odstaveno (zahrada, parkoviště, jiný prostor). Podmínka je přístup k vozidlu. Tato firma dále
garantuje :
- vystavení dokladu o ekologické likvidaci
- likviduje veškerá vozidla / osobní i nákladní /
- pomůže při odhlášení vozidla
- zajistí vlastní odvoz
- nežádá žádné další poplatky
Pokud dovezete kompletní autovrak osobně do místa jejich provozovny Hranická ul. 283,
Valašské Meziříčí, bude vám navíc ještě vyplaceno 500,- Kč.

Telefonní kontakt :

602 37 70 17
JSOP

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
SVOZ

VELKOOBJEMOVÉHO

a NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

Svoz slouží k odevzdání normálního množství domácího odpadu a proběhne v sobotu 21.3.2009
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.
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VELKOOBJEMOVÝ

O D P A D : koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla,

skříně, sedačky, letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky, lavory,
květináče), WC mísy, umyvadla, keramika.

NEBEZPEČNÝ

O D P A D : televizory, lednice, zářivky, autobaterie, pneumatiky,

barvy, oleje, pračky, obrazovky, monitory, rádia, sporáky, 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!
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stanoviště
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SOBOTA
21.3.2009

obec
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8:00 - 8:20
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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

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

Vlčnov
u požární nádrže

10:30 - 11:00

na návsi

11:05 - 11:35

rozcestí u Tvrdých

11:35 - 12:05

Starý
Jičín

Palačov

Jičina
rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

rozcestí nad kaplí

13:20 - 13:40

Petřkovice
Janovice

Janovice

V případě, že vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu počkejte, prosím, na jeho
příjezd a neodkládejte věci k cestám!

Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá ve dnech 23.3.2009-3.4.2009 sběr starého papíru.
Pro občany , kteří nemají možnost starý papír do školy donést-dovézt,bude sběr starého papíru
uskutečněn v pátek 3.dubna 2009. Starý pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových
čekáren ve Vaší obci.
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62 912
56 889
64 627
63 945
89 494
63 623
56 693
64 035
66 996
100 689
64 593
55 880

měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

58 186

16 640

110 258

1 013 509

1 013 509

za rok

prosinec

celkem

Za správnost: Petra Saganová
22.1.2009

110 258

pohledávky
občané
r. 2008 v Kč

19
27
26
26
40
32
37
32
29
44
29
24
365

PŘÍJMY za rok 2008

2 523
4 137
3 936
3 936
6 760
5 146
6 154
5 416
4 541
7 566
4 541
3 532

1 294
1 181
1 327
1 321
1 810
1 299
1 162
1 313
1 389
2 075
1 322
1 147
15 708

1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
1 309
119 322

8 617
7 678
10 234
18 890
7 299
10 045
11 767
18 194
4 352
5 676
9 192
7 378

hřbitovy separovaný
kontejnery ks
kontejnery odpad, sklo,
ks popelnic
v Kč
kontej.
plasty v Kč
v Kč

OBČANÉ
pol. 1337
v Kč

celkem
810 375
separovaný odpad - papír

občané
popelnice
v Kč

VÝDAJE za rok 2008

22 676

4 998

4 076
2 935
3 913
3 423
3 332

sklo
v Kč

96 646

4 541
7 678
7 299
14 977
7 299
6 622
8 435
18 194
4 352
5 676
9 192
2 380

plasty
v Kč

Komunální odpad za rok 2008

150 991

150 991

EKOKOM
3725 2111
v Kč

58 322

30 119

73 655

218 271

16 364
11 840

144 616

velkoobjemový nebezpečný
v Kč
v Kč

28 322

8 330

8 330

3 332
8 330

materiál
pytle
v Kč

1 164 500

CELKEM
v Kč

1 308 507

75 361
73 345
88 436
88 080
104 862
249 432
87 763
88 954
85 528
219 014
79 635
68 099

CELKEM
v Kč

Novinky ze starojické školy (prosinec – únor)
V prosinci navštívila naši školu česká školní inspekce. Inspektoři u nás kontrolovali vše, co se týká
výchovně vzdělávacího procesu, ale i to, jakým způsobem škola hospodaří s přidělenými finančními
prostředky. Podrobnou inspekční zprávu najdete na našich webových stránkách.
Zde jsou závěry této zprávy:
Celkové hodnocení školy
Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty a v souladu s rozhodnutím
o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Příkladná organizace výuky a metodické
dovednosti učitelů podporují dovednosti žáků a přispívají k postupnému naplňování cílů
stanovených v ŠVP.
Škola umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání, při přijímání žáků postupuje v souladu
s právními předpisy.
Škola účelně využívá přidělené finanční prostředky v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
Poskytnuté zdroje a prostředky, s nimiž škola ve sledovaném období hospodařila, byly dostačující
k realizaci vzdělávacích programů.
Škola podporuje zdravý fyzický i psychický vývoj žáků, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní
rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci.
Realizovaný ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP je v souladu se zásadami a cíli
školského zákona.
Škola svou příkladnou činností zajišťuje rozvoj osobnosti svých žáků.
Leden je měsíc, kdy bývá ve škole trochu více práce - uzavírají se známky, hodnotí se první pololetí.
Přesto se i v lednu uskutečnila celá řada akcí mimo vyučování.
Pokračoval projekt Krajina kulturní – polští učitelé a žáci navštívili naši školu, byl zorganizován
dětský karneval, připravovali jsme Den otevřených dveří a zápis do první třídy.
Den otevřených dveří proběhl v pátek 6. února. Na to, kde budou od září trávit spoustu času, se
přišli podívat budoucí prvňáci v doprovodu svých rodičů. Při prohlídce školy plnili zajímavé úkoly,
které pro ně měly připraveny postavičky z večerníčků. Po splnění úkolů na ně čekaly sladké
odměny. Těší nás, že zájem o školu projevili i další zájemci z řad široké veřejnosti.
Zápis do 1. třídy proběhl ve čtvrtek 12. února 2009. K zápisu přišlo 48 dětí, předběžně 10 rodičů se
rozhoduje, že podá žádost o odklad školní docházky. Prvního září by tedy mělo do 1. ročníku
nastoupit 38 dětí, které budou rozděleny do dvou tříd.
V únoru se uskutečnil také lyžařský výcvik žáků 7. a 8. ročníku.
Na konec měsíce máme připraven ještě ples školy, který se uskuteční v pátek 27. února 2009 v KD
ve Starém Jičíně.
Na přelomu března a dubna (23.3. – 3.4.2009) proběhne jarní kolo ve sběru starého papíru. Pokud
nám budete chtít se sběrem pomoci, žádáme o jeho třídění - zvlášť noviny, zvlášť časopisy a zvlášť
jiný papír (každý balík pořádně svázaný).
Mgr. Antonín Kusák, ředitel školy
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Vánoční laťka
V pátek 19. prosince 2008 bylo v naší školní tělocvičně opět živo. Probíhal už 14. ročník
tradiční soutěže „Vánoční laťka“. Po kvalifikačních bojích v hodinách TV se do finálové soutěže
přihlásilo celkem 40 sportovců, kteří splnili kvalifikační limit.
V 9.30 hod. se rozezvučely první tóny moderní hudby a začalo rozcvičování na vlastní soutěž.
Skokani byli rozděleni do čtyř kategorií. Mladé sportovce přišli podpořit nejen žáci 2. stupně, ale i
žáci ze stupně prvního. Všichni diváci hlasitě povzbuzovali. Objevily se také známé tváře
absolventů naší školy.
V 10.00 hod. zahájil soutěž ředitel školy pan Mgr. Kusák a začal boj o každý centimetr. Zdolaná
výška byla doprovázena potleskem diváků, ale i soupeřů. Soutěž probíhala nejen nad laťkou, ale
každý účastník i divák měl slosovací kupon a během soutěže po vylosování jeho losu mohl získat
drobné sladkosti. Takže ani diváci nebyli ochuzeni o sladké odměny a napětí (vyhraji i já?).
Proběhla také anketní soutěž, ve které žáci tipovali nejlepší dosažený výkon v kategorii chlapců a
dívek. Tuto soutěž vyhrál a odměnu převzal Patrik Dohnal z IX. třídy.
A zde jsou konečné výsledky:
Mladší kategorie
chlapci:
1. Marek Glogar
139 cm
2. Jan Dorazil
133 cm
3. Marián Stoklasa 133 cm

dívky:
1. Nikola Dlabajová
125 cm
2. Nikola Širocká
115 cm
3. Kristýna Gabzdylová 110 cm

Starší kategorie
chlapci:
1. Petr Hatlapatka 166 cm
2. Denis Chovanec 160 cm
3. David Pavlík
160 cm

dívky:
1. Lucie Závadová
133 cm
2. Lucie Vavřínová
133 cm
3. Veronika Mojžíšková 120 cm

Mgr. Roman Horut

Dětský karneval
V pátek 16.1.2009 uspořádala ZŠ ve Starém Jičíně
,,Pohádkový karneval s Hopsalínem”. Sál kulturního domu
byl zaplněn do posledního místa. V doprovodu svých
rodičů, někteří i prarodičů, přišly děti přestrojené do
pěkných masek. Pestrý program zaujal malé i velké.
Střídaly se v něm soutěže, hry a tanec. Děti potěšily i výhry
z tomboly. O občerstvení se postarala paní I. Králová ze
Starého Jičína.Všichni se dobře pobavili a už se těší na
karneval v příštím roce.
Mgr. Ivana Šturalová
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Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Starý Jičín 126, 742 31
Mgr.Jiří Adamec – koordinátor ,556 752 571 , mobil: 605 507 307

Projekt KRAJINA KULTURNÍ pokročil do další fáze. Dne 12.1.2009 přivítala naše škola žáky a
pedagogy z Polska. Celý den probíhal ve znamení činností spojených s projektem. V žákovské
kuchyni se připravovaly dobroty našeho i partnerova regionu, z auly zaznívaly dramatické výstupy
skupin zabývajících se místní bajkou a jedna z jazykových učeben se proměnila na „konferenční
sál“, ve kterém byly popisovány kulturní osobnosti spojené s naší obcí a městem partnera.
Další společná setkání jsou naplánovaná na 18.3. – 20.3. (Polsko), 28.4. – 30.4.2009 (Čechy).
Závěr pak obstarají dvě putovní výstavy, které proběhnou koncem května v Polsku a začátkem
června u nás na Starém Jičíně. Bližší informace budou zveřejněny.
Mgr.Jiří Adamec

Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, upozorňuje rodiče, že 16. dubna od 9. 00 do
16.00 hodin proběhne zápis dětí pro školní rok 2009/2010 v MŠ Starý Jičín a Petřkovice.
Školní rok začíná 1. září 2009. Pokud chcete přihlásit své dítě např. od ledna 2010,
dostavte se také k zápisu. K zápisu doneste rodný list dítěte.
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1.
2.
3.
4.

děti s odkladem školní docházky a ve 3. ročníku školní docházky (předškoláci)
děti zaměstnaných rodičů
děti nezaměstnaných rodičů
děti maminek, které pobírají rodičovský příspěvek na dítě, které mají přihlášené do
MŠ
5. děti maminek, které jsou na MD s dalším dítětem
V případě shody rozhodne věk dítěte, případně datum podání žádosti.
Více informací o naší mateřské škole najdete na internetové adrese:
www.materskeskolky.cz
Těšíme se na nové kamarády.
V měsíci květnu bude na hradě Starý Jičín slavnostně otevřena výstava dětských
výtvarných prací. Udělejte si procházku a přijďte se podívat.
Mateřská škola Starý Jičín připravuje v měsíci květnu den otevřených dveří k 50.
výročí provozu Mateřské školy Starý Jičín se zajímavým programem. Zveme všechny bývalé
žáčky a širokou veřejnost.
Jitka Tihelková – ředitelka a paní učitelky.
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Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny si Vás dovoluje pozvat na 1. ročník
soutěže „O nejlepší jičinskou slivovici“ a „O nejlepší jičinský tvarohový
koláč“, která proběhne v sobotu 21.3.2009 od 14:00 hodin v budově
Osadního výboru na Jičině.
Příjem vzorků do soutěže proběhne 21.3.2009 v době od 13:00 do 14:00 hodin –
0,5 l slivovice (nebo jiného ovocného destilátu z vlastní produkce) v neoznačené
lahvi, 1 ks tvarohového koláče libovolného tvaru a velikosti. Zúčastnit soutěže se
mohou i občané nemající trvalé bydliště na Jičině.
Pro všechny návštěvníky bude připraveno občerstvení, pro vítěze soutěží pak
hodnotné ceny.

ŽÁCI-O.S.sk.B
JARO 2009
V
D
V
D
V
V
D
V
D

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
31.5.
7.6.
21.6.

13,15 hod.
14,00 hod.
13,45 hod.
14,30 hod.
14,00 hod.
13,00 hod.
14,30 hod.
10,00 hod.
15,00 hod.

BERNARTICE
S.JIČÍN
SPÁLOV
S.JIČÍN
H.ŽIVOTICE
HÁJEK A SYNOVÉ B
S.JIČÍN
BARTOŠOVICE
S.JIČÍN

S.JIČÍN
JESENÍK
S.JIČÍN
SUCHDOL
S.JIČÍN
S.JIČÍN
BRAVANTICE
S.JIČÍN
PUSTĚJOV

DOROST-OKRESNÍ PŘEBOR
JARO-2009
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO

5.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
16.5.
24.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.

13,00 hod.
15,30 hod.
13,30 hod.
16,00 hod.
14,15 hod.
16,30 hod.
14,15 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
14,15 hod.

TICHÁ
S.JIČÍN
TROJANOVICE I
S.JIČÍN
STACHOVICE
S.JIČÍN
TÍSEK
S.JIČÍN
JESENÍK
S.JIČÍN
SUCHDOL
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S.JIČÍN
MOŘKOV
S.JIČÍN
SEDLNICE
S.JIČÍN
VLČOVICE
S.JIČÍN
BYSTRÉ
S.JIČÍN
STUDÉNKA
S.JIČÍN

MUŽI-I.B sk.B
JARO 2009
V
D
V
D
V
D
V
V
D
V
D
V
D

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

29.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
13.6.
21.6.

15,00 hod.
15,30 hod.
15,30 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.

POLANKA
S.JIČÍN
BÍLOVEC
S.JIČÍN
PETŘVALD
S.JIČÍN
VLČOVICE
TICHÁ
S.JIČÍN
METYLOVICE
S.JIČÍN
V.ALBRECHTICE
S.JIČÍN

S.JIČÍN
KATEŘINICE
S.JIČÍN
KOZLOVICE
S.JIČÍN
SUCHDOL
S.JIČÍN
S.JIČÍN
JANOVICE
S.JIČÍN
FRYČOVICE
S.JIČÍN
ODRY

Provozní doba HRADNÍ RESTAURACE a
HRADNÍ VĚŽE-ROZHLEDNY
Březen -

Duben
So/Ne
12.00 --- 17.00
V březnu pouze za příznivého počasí
Velikonoce
So/Ne/Po
10.00 --- 17.00
Květen
So/Ne/Svátky
10.00 --- 17.00
Červen – hradní věž-rozhledna
Čt/Pá
12.00 --- 17.00
So/Ne
10.00 --- 17.00
Pro školní výlety možno otevírací dobu upravit dle předchozí dohody
Červen – hradní restaurace
Čt/Pá/So/Ne
10.00 --- 17.00
Červenec - Srpen – hradní věž-rozhledna
Denně
9.30 --- 17.00
Červenec – Srpen – restaurace
Denně
9.30 ---18.00
Dle návštěvnosti až do 21.00
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Září - Říjen
So/Ne/Svátky
10.00 --- 17.00
Podle návštěvnosti bude otevírací doba dle potřeby prodloužena
Další info naleznete na www.hradstaryjicin.cz

Uvedená otevírací doba může být aktuálně upravena.
Plánovaná akce: OTEVÍRÁNÍ HRADU

2.5.2009 od 10°°hod

PŘIPRAVUJETE SVATBU, OSLAVU ŽIVOTNÍHO JUBILEA?
NABÍZÍM VE VÝBORNÉ KVALITĚ NATOČENÍ AKCE NA VIDEO
+ speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a
pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou
kvalitu Vaší akce za dostupnou cenu. Akci osobně
realizuje Dr. Vítězslav Černoch (Mořkov). Včasná
rezervace je nutná. tel: 728 362 757
29
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

www.stary-jicin.cz
 ústředna: 556 752 581 ………podatelna@stary-jicin.cz
fax: 556 752 551
 HSO odbor: 556 785 155 ……… stecova@stary-jicin.cz
sustkova@stary-jicin.cz
 účtárna:
556 785 151……... saganova@stary-jicin.cz
ulrychova@stary-jicin.cz
 matrika:
556 785 152.......... hruskova@stary-jicin.cz
 technické služby: 556 785 153 .... vahala@stary-jicin.cz
sochova@stary-jicin.cz
 starosta - Ing. Rudolf Hrnčíř 556 785 154, 602 765 290
…starosta@stary-jicin.cz
 1. místostarosta - Leoš Zdražil:
777 790 665
 2. místostarosta - Ing. Tomáš Kovařčík: 602 787 240
 informační centrum: 556 785 159……ic@stary-jicin.cz

provozní
doba

úřední
hodiny

po

700 – 1700

730 – 1630

út

700 – 1500

730 – 1430

st

700 – 1700

730 – 1630

čt

700 – 1500

pá

700 - 1330

730 – 1430
neúřední
den

polední přestávka:
11:45 – 12:15
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 556 752 583

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 …..podatelna@stary-jicin.cz
 Hasiči Starý Jičín - velitel Radim Sudolský, DiS.
775 920 150.............radim.sudolsky@seznam.cz
 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
724 471 761 ............ restauracenahrade@seznam.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: +420 556 752 571

 Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867…. vahala@stary-jicin.cz

Od 24.5.2006 činí poplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji
(při opakované inzerci je sleva) včetně 19 % DPH:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

150,- Kč
/8 strany a menší

1

Blahopřání k významným jubileím a poděkování zveřejníme zdarma.
STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN

Vydavatel: Obec Starý Jičín v březnu 2009, Redakce a inzerce: Informační centrum Starý Jičín,
tel.:+420 556 785 159, e-mail: ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev.číslo: MK ČR E 12221,
Náklad:1050 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních částech obce,
Zpracovala: Jitka Indráková, Ročník: IX., Číslo I., Tisk: Olga Michálková, Nový Jičín, Uzávěrka příštího
čísla: 25.05.2009 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor vydavatele.
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