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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a než jsme se nadáli, blíží se opět doba Vánoc – čas
lásky, smíření, odpouštění a klidu.
Dnešní uspěchaná doba nám mnohdy nedovoluje, abychom si všímali
drobných maličkostí a krás, které nás obklopují.
Zastavme se proto alespoň v tomto svátečním čase a ztišme svá srdce,
abychom si dokázali vychutnat těch pár vánočních dnů, které trávíme ve
společnosti svých blízkých.
Nevnímejme tyto svátky jen konzumním způsobem. Vždyť takový pohled
na rozzářené plamínky dětských očí dokáže tak krásně zahřát u srdce. Jistě
i ten, kdo děti ani vnoučata nemá, může v tomto krásném období nalézt
alespoň malou radost.
Nezapomínejme ani na staré a opuštěné spoluobčany. Vždyť Vánoce jsou
také obdobím lásky k bližnímu. Nikdo by je neměl trávit sám.
Přeji Vám všem radostné Vánoce a do nového roku 2009 Vám za celý
kolektiv zaměstnanců obecního úřadu přeji mnoho krásných okamžiků, hodně
štěstí, lásky, radosti a ze všeho nejvíc pevné zdraví!

Svatoslav Vahalík
starosta obce

Otevření nové radnice
V neděli 28.9.2008 se na náměstí Starý Jičín konalo slavnostní otevírání nové radnice. Tato událost
proběhla v den 5. výročí posvěcení obecního praporu. V tento den se rovněž konaly starojické
hody. Bohatý program, kdy po mši svaté došel slavnostní průvod v čele se svatým Václavem a
jeho družinou na náměstí a poté byl zahájen jarmark, si nenechaly ujít desítky místních občanů,
ale i návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Pásku u nové radnice slavnostně přestřihli starosta obce pan Svatoslav Vahalík společně
s poslankyní parlamentu Bc. Kateřinou Konečnou.
Občané měli možnost si prohlédnout jednotlivé kanceláře obecního úřadu, dopoledne mohli
navštívit také informační centrum. Připravena byla spousta dobrot, výborné frgály z Pekárny
Anežka v Palačově, také masné výrobky Moravanu Petřvald. K poslechu hrála hudba Ladislava
Pospěcha „Starojičané“, odpoledne jsme přivítali krojovanou dechovou hudbu Moravská Veselka ze
Sušic u Přerova.
Na jarmarku bylo vidět řemeslníky, trhovce a také různé atrakce. Náladu oživil i lidový dudák
z Opavy. Ten přišel potěšit i pana starostu a pracovníky obecního úřadu, kteří byli přítomni do
pozdních odpoledních, skoro večerních hodin. Počasí bylo krásné a jistě i to přispělo k dobré
náladě všech zúčastněných.
(J.I.)
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USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 17. 9. 2008
11/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 11. zasedání ZO dne 17. 9. 2008
11/2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu z jednání : Jaroslav Hasal a Rudolf Kalíšek
11/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za období od
23. 7. 2008 do 3. 9. 2008
11/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního a Finančního výboru
ze dne 1.9.2008 a 8.9.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
11/5

Zastupitelstvo obce schvaluje 5.změnu rozpočtu Obce Starý Jičín na rok 2008

- navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části s tím, že po změně bude rozpočet
- v příjmové části
37 013 000,- Kč
a ve výdajové části
37 013 000,- Kč.
Rozpočet obce je schodkový o 8- třídu financování s předpokladem k zapojení 7 343 979,- Kč
11/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o:
a) Čerpání rozpočtu obce k období 08/2008
- rozbor čerpání výdajů a plnění příjmů rozpočtu obce
- původní stav ke 1.1.2007
příjmy obce k 31.8.2008
výdaje obce k 31.8.2007
8.- třída financování k 31.8.2008
Splátka půjčky ČOV St. Lhota
Poskytnutá půjčka MULTIP Moravia
Zůstatek na účtu k 31.8.2008

8 193 979,- Kč
24 035 190, 51 Kč
28 632 523, 82 Kč
600 000,- Kč
266 400,- Kč
2 200 000,- Kč
4 930 245, 69 Kč

b) Plnění výnosů a čerpání nákladů u hospodářské činnosti obce
- výnosy celkem
- náklady celkem
ZISK

2 201 352, 67 Kč
1 614 057, 53 Kč
587 295, 14 Kč

Zastupitelstvo obce po projednání výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2008 a
Zprávy o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín přijímá toto nápravné
opatření :
11/7 Zastupitelstvo obce schvaluje delegování pravomocí na radu obce pro
provádění ,, rozpočtových opatření „ takto :
Rada obce Starý Jičín bude schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních
subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max. 1.000.000,- Kč a přesuny
rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se
měnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů ve výši do
1.000.000,- Kč, jak v příjmech, tak ve výdajích.
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Dle tohoto opatření bude rada obce provádět rozpočtová opatření od roku 2008 včetně.
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
11/8 Zastupitelstvo obce po revokuje bod 10/11 a bod 10/11a
v Usnesení ZO č.10 ze dne 25.06.2008 tj.
Prodej obecních pozemků p.č. 606/1 – trvalý travní porost - o výměře 17985 m2
a p.č. 606/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 385 m2 v k.ú. Starý Jičín
kupujícímu BIOSTANICE , s.r.o., Vsetín, Jiráskova 1284
11/9 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 606/1 – tr. Travní
porost - o výměře 17985 m2 a p.č. 606/13 – tr. travní porost o výměře 385 m2
v k.ú. Starý Jičín kupujícímu RCG – AGROMEX, zemědělská technika z Jílové u
Prahy kupní cena dohodou 250.-Kč za m2 (celková cena 4.592.500,-Kč ) +
náklady řízení.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu se zřízením předkupního práva
do doby kolaudace zamýšlené stavby. ( P 9/2008)

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
11/10 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v rámci projednávání Návrhu územního
plánu pro Obec Starý Jičín dle § 50 odst. 2 zák. 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), u pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína,
kdy tento nebude zařazen k pozemkům pro výstavu RD, jeho využití zůstane stávající,
tj. sportovní a rekreační plocha.
11/11

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na Zadání výběrového řízení na výběr
bankovního ústavu ke sjednání úvěru ve výši ( 20.mil. Kč )pro účel Výstavby
inženýrských ítí ( 48 RD lokalita ,,Vsetínek „ Vlčnov )

11/12 Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit tyto uvedené bankovní ústavy k podání nabídky
pro Výběrové řízení ve věci sjednání peněžního úvěru
1, Česká Spořitelna a.s.
3, ČSOB
5, GE Money Bank a.s.
2, Komerční banka
4, Raiffeissen Banka
11/13 Zastupitelstvo obce schvaluje tyto členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení
nabídek a výběr uchazečů ve VZ výběru bankovního ústavu. Komise je zároveň pověřena
otevíráním obálek s nabídkami.
Členové :
1, Saganová Petra
2, MUDr. Zábranský Josef, ml
3, Kalíšek Rudolf
4, Kapustová Jana
5, MUDr. Rybář Josef
6, Rýpar Ladislav
7, Šustek Zdeněk
Svatoslav Vahalík
starosta obce

Náhradníci :
1, Eva Vahalíková
2, Alois Pospěch
3, MUDr. Zábranský Josef
4, Ing. Kurfürstová Radka

Leoš Zdražil
místostarosta
Starý Jičín , 17.9.2008
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Veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 12
se uskuteční ve středu 10. prosince 2008 v 17:00 hodin ve velkém
sále „Vinárny“ na Starém Jičíně.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2009:

25.2.2009

22.4.2009

16.9.2009

24.6.2009

16.12.2009

Upozorňujeme občany, že zastupitelstvo obce bude schvalovat:
- v únoru – rozpočet na rok 2009
- v červnu – závěrečný účet za rok 2008
- v prosinci – rozpočtové provizorium na rok 2010

Investice a velké opravy v obci
od roku 1954 do roku 2007
III. část
Rok zahájení ‐
ukončení

Název akce

Finanční náklad v Kč

Plynofikace bytu školníka v ZŠ Starý Jičín 126

1997

62 742,00 Kč

Plynofikace Školní jídelny ZŠ Starý Jičín 126

1999

552 000,00 Kč

Plynofikace MŠ Starojická Lhota 64

1999

111 000,00 Kč

Plynofikace bytu v MŠ Starojická Lhota 64

1999

57 000,00 Kč

Plynofikace KS Starý Jičín 1

1999

108 000,00 Kč

Plynofikace obce Palačov

1998-1999

2 800 000,00 Kč

Vodní nádrž Palačov

1998-1999

1 835 135,00 Kč

Zateplení tělocvičny ZŠ Starý Jičín

1998

53 000,00 Kč

Oprava omítek v šatnách TJ S.Jičín 113

1998

9 000,00 Kč
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Tech.zh. OV Janovice, rekonstrukce čekárny

1998

29 000,00 Kč

KD Heřmanice - odvodnění zdiva

1998

38 000,00 Kč

Rekonstrukce v DS - krejčovství č.p. 115

1998

102 000,00 Kč

Rekonstrukce soc. zařízení na obec.úřadě č.p. 6

1998

151 000,00 Kč

Rekonstrukce VO + NN na náměstí Starý Jičín

1999

1 388 000,00 Kč

1999-2001

5 649 200,00 Kč

Přístavba kotelny v KD

1999

1 790 000,00 Kč

Rekonstrukce 18 bj. Starý Jičín 127-129

2000

123 254,00 Kč

Rekonstrukce náměstí + úpravy místních komun.

ČOV a splašková kanalizace Starojická Lhota

1999-2002

10 151 504,00 Kč

Plynofikace obce Petřkovice

1999-2001

3 206 157,00 Kč

Výstavba Turistické ubytovny Vlčnov 35

2000-2002

12 415 894,00 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení Petřkovice

2000-2001

299 184,00 Kč

Rekonstrukce místního rozhlasu Petřkovice

2000-2001

100 353,00 Kč

Vodovod Petřkovice " horní konec "

2000-2001

1 335 300,00 Kč

Navýšení nákladů na "PB"- vratka NKÚ

2001-2003

3 200 000,00 Kč

Plynofikace MŠ Petřkovice č.p. 42

2001-2002

64 723,00 Kč

VO - Dub modernizace orj. 14

2001

133 350,00 Kč

Oprava fasády na MŠ Petřkovice

2001

62 256,60 Kč

Oprava oken na budově ZŠ Starý Jičín

2001

232 308,00 Kč

Oprava WC v KD Starojická Lhota

2001

27 954,00 Kč

Opravy na KD Petřkovice

2001

10 576,00 Kč

Vývoz septiku a likvidace kalu u ZŠ + č.p. 131

2001

109 559,40 Kč

MŠ - nátěr dveří a oken

2001

55 272,00 Kč

ZŠ - položení PVC v učebnách

2001

34 924,50 Kč

Oprava a výměna vodovodního potrubí v Petřkovicích

2001

42 496,75 Kč

ZŠ - výměna a oprava skel,meziokenní zasklení

2001

40 200,00 Kč

Oprava a renovace kašny na náměstí

2001

90 279,00 Kč

Komunikace - provedení asfalt.povrchu v Palačově

2001

99 497,00 Kč

Vysazení a údržba zelených ploch na náměstí

2001

102 375,00 Kč

ZŠ - malování,zárubní,soc.zaříz,chodeb

2001-2002

112 566,00 Kč

Zpevněné plochy u Tur. Ubytovny - parkoviště orj.97

2001-2002

641 454,00 Kč

Plynofikace - Dubu a Heřmanic orj 22

2001-2003

6 703 725,00 Kč

Veřejné osvětlení u tří RD Vlčnov

2002

69 607,00 Kč

Modernizace OV + KD Starojická Lhota

2002

217 730,00 Kč

Modernizace bytu ve Starojické Lhotě č.p. 88

2002

153 472,00 Kč
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Opravy na KD č.p. 21 na Starém Jičíně

2002

57 726,80 Kč

Demolice RD č.p. 56 v Palačově

2002

59 266,00 Kč

Opravy stropů a místností v KS č.p. 1 orj.67

2002

197 151,10 Kč

Plynofikace OV Jičina č.p. 76 orj.42

2002

65 528,00 Kč

Oprava střechy na KD Starý Jičín č.p. 21

2002

71 937,20 Kč

VO - rozšíření k novým RD směr St.Lhota orj. 91

2002

69 607,40 Kč

ZŠ - malování 53ks dveří,27ks zárubní, soc.zaříz, chodeb

2002

68 886,00 Kč

Hydrogeologický průzkum hřbitovů na Starojicku

2002

31 994,00 Kč

HRAD - bezdotykové baterie

2002

32 364,50 Kč

ZŠ - vybroušení a lakování parket v tělocvičně

2002

60 000,00 Kč

OV Jičina - nalepení PVC

2002

22 739,80 Kč

ZŠ - montáž radiátorů,vodovod. potrubí a umývadla

2002

33 554,00 Kč

Oprava místních komunikací v Petřkovicích

2002

49 935,50 Kč

Kanalizace u bytovky č.p. 100

2002

55 877,00 Kč

Stejnokroje pro dechovou hudbu Starojičané

2002

80 565,20 Kč

Kupní smlouva na domek na Jičina p.č. 50/1

2002

120 000,00 Kč

ZŠ - kopírovací stroj Minolta Di 152 SET

2002

50 203,00 Kč

SDH 05 - nákladní aut. AVIE

2002

30 500,00 Kč

Rozšíření kanalizace St.Jičín - Vlčnov orj. 80

2001-2002

923 597,90 Kč

Prodloužení STL přípojek orj. 02

2001-2002

41 475,00 Kč

Chodník z náměstí k Turistické ubytovně orj. 85

2002-2003

426 861,10 Kč

Plynofikace KD Petřkovice / chodba,hospoda/ orj.62

2002-2003

94 625,40 Kč

Odbahnění biologických rybníků ČOV - HČ

2003

219 082,50 Kč

Plynofikace sálu v KD Petřkovice orj. 64

2003

68 771,00 Kč

Oprava komunikace v Petřkovicích - zadní cesta

2003

171 657,20 Kč

Nákup osobního aut. PICKUP pro TS

2003

99 900,00 Kč

Přístřešek nad rampou + nerozbitná světla v ŠJ ZŠ

2003

53 792,40 Kč

Vzduchotechnika v ŠJ ZŠ

2003

84 493,50 Kč

Oprava oken + nezbytné náklady v ZŠ

2003

270 791,00 Kč

Celková renovace MULTICARY pro TS

2003

145 972,10 Kč

Oprava terénu za Větřákem v Janovicích

2003

82 862,00 Kč

ZŠ - střecha na tělocvičně

2003

206 094,00 Kč

ÚP - inženýrské sítě k 5 RD orj. 95

2003-2004

2 885 415,20 Kč

Kanalizační přípojky na ČOV 07 - orj. 717

2001-2006

2 286 252,00 Kč

Hasičská zbrojnice Starý Jičín - orj. 96

2001-2004

7 484 746,80 Kč
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Modernizace osvětlení v ZŠ Starý Jičín orj. 82

2004

327 280,20 Kč

VO od pošty k Turistické ubytovně orj. 94

2001 - 2006

262 031,90 Kč

Chodníkové těleso Starý Jičín - Vlčnov orj. 83

2002 - 2005

2 945 991,10 Kč

TJ - úpravy kabin na hřišti Starý Jičín or. 90

2002 - 2005

4 488 504,82 Kč

Náves Palačov orj. 55

2002 - 2005

2 254 332,23 Kč

Plynofikace OV Palačov č.p. 32 orj.56

2003 - 2005

33 830,90 Kč

Rekonstrukce a nástavba MŠ Starý Jičín orj. 81

2003 - 2005

8 223 877,00 Kč

Rozšíření kanalizačního řádu ve Vlčnově orj. 99

2004 - 2007

86 059,10 Kč

Přístupová komunikace na hrad + parkoviště orj. 85

2004 - 2005

4 012 995,00 Kč

HRAD - statické zajištění zdi " D " orj. 86

2004 - 2005

325 344,00 Kč

Oprava asfaltové cesty včetně řezání v Janovicích

2004

101 640,00 Kč

Nákup stromků pro lesy

2004

104 979,00 Kč

Oprava asfaltové komunikace v Heřmanicích

2004

71 388,10 Kč

Zhotovení Lesnického hospodářského plánu

2004

50 329,90 Kč

KS-montáž světel do nových stropů

2004

13 292,20 Kč

Montáž repasovaných vodoměrů do Palačova 26 ks

2004

15 517,00 Kč

VS - nákup varhan Yamaha

2004

28 796,00 Kč

Nové okno do bytu v Petřkovicích ( ložnice )

2004

10 224,00 Kč

Plynofikace kadeřnictví Starý Jičín orj.28

2004 - 2005

25 624,43 Kč

Plynofikace knihovny Dub orj. 10

2004 - 2005

80 629,96 Kč

Prodloužení vodovodu Starojická Lhota orj.75

2004 - 2005

302 127,50 Kč

Výměna oken v Základní škole Starý Jičín orj. 88

2005

2 379 524,00 Kč

Víceúčelové zařízení Janovice s TU orj.33

2005

5 713 541,80 Kč

Opravy ve vinárně Starý Jičín orj.59

2006

40 417,00 Kč

Zpevnění ploch u Hasičské zbrojnice Vlčnov orj. 97

2006

282 179,80 Kč

Zpevnění ploch u víceúč.zařízení Janovice orj. 34

2006

179 756,30 Kč

Technické zhodnocení budovy OV Dub orj.23

2006

190 650,00 Kč

Dětská hřiště v obcích Starojicka orj 57

2006

3 724 224,00 Kč

Oprava místních komunikací Vlčnov orj.35

2006

612 910,00 Kč

TZ skladu technických služeb ve Vlčnově orj. 36

2006

105 970,00 Kč

Posílení vodovodu Petřkovice orj.64

2006 - 2007

TZ budovy hasičské zbrojnice v Palačově orj. 29

2007

6 647 379,12 Kč
84 795,00 Kč

II. část byla uveřejněna ve zpravodaji 03/2008.
(PS)
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Návrh rozpočtového provizoria na rok 2009
dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zpracováno ve zkrácené verzi. Celý návrh je přístupný k nahlédnutí na účtárně obce č.
dveří 206 u p. Saganové
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Neinvestiční dotace
Místní poplatky
Ostatní příjmy

v tis. Kč
19 900,0
700,0
1 194,6
11 205,4

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

PŘÍJMY ROZPOČTU 2009 CELKEM
VÝDAJE
Lesy
Informační centrum
Komunikace
Chodníky + parkoviště
Dopravní obslužnost
Vodní nádrže
Mateřské školy
Základní škola
Divadelní činnost
Knihovny
Výletiště
Hrad
Kašna
Kaple
Místní rozhlas
Zpravodaj obce
Kulturní domy
Vítání občánků,obřady
Sportovní zařízení obce
Sportovní oddíly
Dětské hřiště

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

1039
2143
2212
2219
2221
2321
3111
3113
3311
3314
3319
3321
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421

33 000,0

Sociální fond
Zájmová sdružení
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Místní hospodářství
Technické služby
Komunální odpady
Skládky
Prostranství v obcích
Obecní policie
SDH v obcích
JSDH Vlčnov
Osadní výbory,zastup.
Vnitřní správa
Úroky
Pojištění majetku
Daň za obec
Vratky dotací
Investice v obcích

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3429
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3639
3722
3729
3745
5311
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

906,0
35,0
160,0
10,0
130,0
20,0
1 100,0
2 200,0
3,0
45,0
20,0
55,0
7,0
2,0
10,0
30,0 VÝDAJE ROZPOČTU 2009 CELKEM
395,0
60,0 8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ CELKEM
145,0
130,0
20,0

Zpracovala: Petra Saganová
19.11.2008
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v tis. Kč
80,0
100,0
20,0
45,0
340,0
670,0
200,0
70,0
1 100,0
3 800,0
1 550,0
1,0
300,0
90,0
190,0
200,0
1 320,0
4 300,0
100,0
172,0
545,0
12 324,0
33 000,0
0,-

Fotografická soutěž „O nejkrásnější zákoutí obce“
V minulém zpravodaji jsme informovali o připravované soutěži „O nejkrásnější zákoutí obce“.
Připomínáme, že i přes zimní období lze pořídit neskutečně krásné fotografie, proto se toulejte po krajině a
schovávejte do foťáku co nejvíce „úlovků“ ať máme z čeho vybírat…
(MŠ)

Minisoutěž „O nejzajímavější svítící dýni“
V rámci tradiční zahrádkářské výstavy proběhla minisoutěž „O nejzajímavější svítící
dýni“. Vyhodnocení všech těch výtvorů bylo v rukou návštěvníků výstavy - formou
anketních lístků dávali body svým favoritům (celkem 338 hlasujících). Nejvíce bodů
dostalo strašidlo z výrobní dílny Hanky Pavlíkové z Jičiny a Radky Pospěchové ze Starého Jičína. Pak se
líbila svítící dýně zpracovaná dětmi z MŠ Starý Jičín. A velkou oblibu získal roztomilý ušatý Rákosníček od
Zuzanky a Pavlínky Holeňových z Lešné (MŠ Petřkovice).

I.

II.

III.

Starosta obce se rozhodl, že drobnou pozorností
odmění všechny, kdo našli odvahu přihlásit své dílo do
soutěže. Obdiv občanů také patřil uměleckému dílu, které
nebylo přihlášeno do soutěže – nádherné pohádkové
čarodějnici vykouzlené paní Janou Davidovou
z Bludovic u Nového Jičína.
Všem zúčastněným patří poděkování, protože máme
za to, že soutěž splnila svůj účel. Několik lidiček
pracovalo a hodně moc lidí se potěšilo pohledem nejen
ve výstavní síni, ale také ve večerních hodinách, když
blikající strašidýlka i ostatní dílka zdobila trávník před
radnici.
Poděkování také patří organizátorům za uspořádání
velmi hezké výstavy, za spolupráci s mateřskými
školkami, které tradičně předvedly neskutečně bohaté
nápady při zpracování přírodních materiálů, a také za
ochotu organizátorů převzít za vyhlašovatele soutěže
práci s výstavou dýní a s anketními lístky.
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(MŠ)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období prosinec 2008 až únor 2009 dožijí významného životního
jubilea přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za obec Starý Jičín, starosta Svatoslav Vahalík
PROSINEC

LEDEN

Roland Riess
Emil Slavík
Marie Glogarová
Vlastimil Šustek
Miloslav Pavlík
Božena Kremlová
Antonie Dorazilová
Antonín Orlita

ÚNOR

Ludmila Glogarová
Anna Nováková
František Bayer
Marie Štramberská

Marie Hrbáčková
Anastazie Krutílková
Blažena Orlitová
Marie Fabíková
Ladislav Kapusta
František Rudel
Milada Janyšková
Josef Bezděk

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí na
Obecní úřad Starý Jičín (tel. 556 752 581) nebo informační centrum (tel. 556 785 159).

Vítání občánků do obce
V sobotu 11.10.2008 se v obřadní síni nové radnice na Starém Jičíně konalo vítání občánků
do obce. Zúčastnily se všechny pozvané děti spolu s jejich rodiči.
Rádi bychom poděkovali dětem ze Základní školy Starý Jičín, které v doprovodu paní
vychovatelky Ilony Stoklasové předvedly menší kulturní vystoupení.
Přivítaným dětem přejeme do jejich života hodně štěstí, mnoho krásných chvil a hlavně zdraví!

Přivítané děti:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

David SKŘÍČKA
Vojtěch BEZDĚK
Adam VÁLEK
Eliška POBOŘILOVÁ
Kateřina JURAJDOVÁ
Sára HORÁKOVÁ
Elena KRUTÍLKOVÁ
Zuzana PAVLÍKOVÁ
Julie PAVLÍKOVÁ
Eliška KROLICZKOVÁ

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
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Kateřina KALÍŠKOVÁ
Daniel PLEŠEK
Hana DORAZILOVÁ
Denisa ZDRAŽILOVÁ
Agáta HORUTOVÁ
Anna DUBCOVÁ
Martin DUBEC
Radovan GAJDOŠÍK
Kristýna INDRÁKOVÁ

Rodiče, kteří mají zájem o společnou fotografii z vítání občánků, si ji mohou vyzvednout na
matrice Obecního úřadu Starý Jičín.
(J.I.)
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OBŘADNÍ DNY V ROCE 2009
Rada obce Starý Jičín č. 36 ze dne 26.11.2008 schválila obřadní dny k uzavření manželství u
Matričního úřadu Starý Jičín na rok 2009:
O B Ř A D N Í

D N Y (soboty)

Matričního úřadu Starý Jičín na rok 2009
schválené Radou obce Starý Jičín dne 26.11.2008:
únor

7. února

21. února

březen

7. března

21. března

duben

4. dubna

18. dubna

květen

2. května

23. května

červen

6. června

20. června

srpen

1. srpna

15. srpna

srpen

----

29. srpna

září

12. září

26. září

říjen

10. října

24. října

7. listopadu

21. listopadu

listopad

Půjčovní doba knihovny
Od zveřejnění půjčovní doby knihovny na Starém Jičíně v minulém
zpravodaji došlo ke změně. Nyní je knihovna otevřena takto:

Čtvrtek
Sobota

16:00 – 19:00
8:30 – 10:30

Vchod do knihovny je ze zadní části budovy č.p. 133 - nový obecní úřad (vedle recepce pizzerie).

Volby 2008 v naší obci
Ve dnech 17. a 18.10.2008 proběhly volby do Zastupitelstva kraje a zároveň 1. kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR.
V naší obci přišlo k volbám do Zastupitelstva kraje 46,17% občanů. Z naší obce byli do
krajského zastupitelstva zvoleni Bc. Dana Váhalová z Dubu a Ing. RSDr. Karel Konečný ze Starého

Jičína.

Voleb do 1. kola Senátu Parlamentu ČR se zúčastnilo 43,46 % voličů. V druhém kole byl za
účasti 25,55 % voličů zvolen senátorem Ing. Jiří Lajtoch.
Kompletní výsledky najdete na volby.cz .
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Upozornění
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín na konci roku 2008
========================================================
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od úterý 23.12.2008 do pátku 2.1.2009 pro veřejnost uzavřen.
V této době budou zaměstnanci Obce Starý Jičín provádět práce na
inventurách, dodělávat rozpracované záležitosti a čerpat nevybranou
dovolenou.
Poslední den výběru hotovosti v pokladně obce bude ve středu dne 17.12.2008
Poslední úřední den v roce 2008 proběhne v pondělí 22.12.2008
První úřední den v roce 2009 připadne na pondělí 5.12.2008
V případě nutnosti vyřízení pohřbu nebo havárie vody v období vánočních svátků můžete kontaktovat
paní Dagmar Sochovou na tel. č. 602 143 704, nebo pana Miloslava Vahalu na tel.č. 776 562 867.

KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA – rok 2008
V letošním roce je v klubu důchodců Starojicka přihlášeno 90 členů. Z toho Janovice 13,
Jičina 13, Palačov 11, Petřkovice 2, Staroj.Lhota 6, Starý Jičín 20, Vlčnov 25.
V roce 2008 nás opustili: p. Pavlíková z Palačova a p. Hrachovcová z Janovic.
Účast členů na akcích se pohybovala okolo 45-70 členů-v klubovně průměrně 30 členů.
V klubovně hasičů proběhly akce s živou hudbou p. Pospěcha nebo p.Škarky a veselý program
vždy připravili členové z Janovic : měli jsme v lednu maškarní ples, v únoru Valentýnské posezení,
v dubnu – vítání jara, v září hodové posezení a poslední v letošním roce bude Mikulášské
posezení – 10.12.2008
V kinosále proběhly tyto akce : přednáška MUDr.Norského a krátkým programem divadelního
souboru Starojičan a ke Dni žen program připravila ZŠ Starý Jičín s názvem Divadlo Járy Cimrmana
a vystoupení děvčat taneční skupiny pod vedením p.učitelky Šturalové.
17.9.2008 přišla mezi nás PhDr.Grobcová Jaroslava, rodačka z Palačova, která je autorkou knihy
„K pramenům života“ spolu s hudebním souborem „Ogaři“ ze Štramberka.
V kinosále jsme prožili velmi pěkné odpoledne s verši a pěknými písničkami.
Poslední akcí v kinosále byla přednáška p. Dr. Hromádky 19.11.2008 – Cesty po Indii.
Byly uskutečněny 2 zájezdy do divadla v Ostravě : Paní Marjánka, matka pluku a muzikál Šugar.
Dále proběhly 2 zájezdy do Polska v květnu - okrasná zahradnictví a v říjnu na trhy do Českého
Těšína.
V kulturním domě zajistil ObÚ St.Jičín program ke Dni matek - Televarieté.
Smažení vajec v letošním roce bylo zajištěno členy z Palačova a uskutečnilo se ve zvelebeném
parčíku v Palačově.
O středách v červnu proběhly vycházky po okolí a zahradách členů klubu – zahrada v Lešné u
zámku a pak v Petřkovicích, zahrádky na Láně a St.Jičíně, zahrádky okolo kopce a na Včelínku,
zahrádky ve Vlčnově s ukončením na kurtech.
V září proběhla již třetí vycházka k Oční studánce s posezením na Jičině a opékání makrel na
kurtech ve Vlčnově.
14

Od října navštěvují pravidelně naši senioři solnou jeskyni v Novém Jičíně.
Ostatní volné středy mimo letní prázdniny se trávily v klubovně, kde máme díky ObÚ možnost
na počítači si prohlédnout fotky z akcí.
Rovněž zde proběhly oslavy významných jubileí členů klubu.
Všechny akce v letošním roce byly velmi zdařilé a členové byli spokojení.
Proto v závěru bych chtěla za všechny členy klubu poděkovat všem, kteří přispěli k zajištění
všech výše uvedených a zdařilých akcí a Obci Starý Jičín za poskytnutou podporu naší činností.
Do dalšího období přeji všem dobré zdraví, pohodu a dobré pobavení u dalších akcí.
Za KD Starojicka – Marie Segeťová, Vlčnov

Okénko lékaře - lékař informuje, radí
Milí pacienti, máme tady podzim, na krku zimu a s tím taky chřipku. Chřipkové viry se
probouzejí z letního spánku a až do jara se budou pokoušet o naše zdraví. Jak chřipku poznáme a
jak s ní bojovat?
Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění s náhlým začátkem, horečkou, celkovou
únavností a katarem dýchacích cest. Onemocnění začíná náhle z plného zdraví. Přepadne nás
horečka 38-40oC,zimnice, intenzivní bolest hlavy, svalů, kloubů, nápadná je celková slabost a
vyčerpání. Postupně během dvou dnů se objevuje suchý dráždivý kašel s pálením na hrudníku,
který se časem zvlhčuje s vykašláváním hlenového sputa. U nekomplikovaných případů chřipka
ustupuje po 7-10 dnech, únavnost však může přetrvávat až měsíc. Pokud chřipka není řádně "
vyležena" ,může docházet ke komplikacím- nejčastěji zápal plic, onemocnění srdečního svalu,
zánět mozkových blan.
Léčba chřipky vyžaduje klid na lůžku a syptomatickou terapii-léčbu příznaků. Na horečku, bolest
hlavy a svalů jsou analgetika a antipyretika typu Paralen, Panadol, Acylpyrin, Aspirin, Brufen,
Ibalgin, Nurofen či Modafen. Na suchý kašel v počátku používáme léky tlumící kašel typu Tussin,
Stoptussin či Robitussin, při vykašlávání hlenu podporujeme jeho odstranění z dýchacích cest
kapkami, sirupy, šumivými tabletami typu ACC long, Mucosolvan, Bromhexin- většina léků je volně
prodejná. Na ucpaný nos nejlépe fungují nosní spreje či kapky do nosu typu Muconasal plus,
Nasivin, Olynth, Otrivin.Vhodná je podpůrná léčba -dostatečný přívod vitaminu skupiny Ccitrusové plody, imunitu zvyšuje příjem zinku, echinacea, jitrocel, česnek, dobré je léčbu podpořit
homeopatiky - oscilococcinum, paragrippe, stodal.
Jako prevenci lze doporučit očkování, jehož cena se pohybuje kolem 300 Kč a zdravotní
pojišťovny na ni začaly přispívat.
Ordinační doby v době vánočních svátků:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

22.12. 7,30 - 11,30
23.12. 12,00 - 15,00
24.12. svátek
25.12. svátek
26.12. svátek

PO 29.12. 7,30 - 11,30
ÚT 30.12. 12,00 - 15,00
ST 31.12. volno
ČT 1.1. svátek
PÁ 2.1. volno

Od 5.1.2009 se ordinuje ve zvyklé ordinační době.
Z důvodu dalšího vzdělávání praktického lékaře si dovoluji oznámit, že vždy 1x měsíčně v pátek
se nebude ordinovat. Jedná se o tyto dny:
30.1.2009 ,13.2.2009 ,6.3.2009 ,3.4.2009 ,15.5.2009 a 5.6.2009.
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Celosvětovým trendem je péče o rodinu jako celek, tedy praxe rodinného lékaře. Výhodou je
znalost chorob dědících se z generace na generaci a tudíž možnost těmto chorobám při znalosti
rodinné anamnesy předcházet, respektive je zavčas léčit. Naše ordinace je schopna zajistit rodinný
či individuální program prevence výskytu rizikových chorob – hypertenze, cukrovka, porucha
metabolismu tuků, onkoprevence - vyšetření prsů, prostaty, tlustého střeva, plic atd.
Vítáme nové pacienty a připomínám, že je možnost se telefonicky či cestou internetu objednat
na Vám vyhovující den a hodinu.
Očkujeme proti chřipce, klišťové encefalitidě, žloutence typu A i B.
Internetová adresa : www.doktor-straryjicin.cz
Milí pacienti, přeji Vám všem pěkné a pohodové Vánoce, v novém roce zdraví, štěstí,
spokojenost.
MUDR. Iveta Havlíková

Ordinace dětské lékařky v období vánočních svátků
pondělí

22.12. 10 – 12 hod. Starý Jičín

V ostatních dnech bude MUDr. Kobsová ordinovat pouze v Novém Jičíně, ul. Gregorova 35.
úterý
pondělí
úterý
středa
pátek

23.12. 7:30 – 11 hod.
29.12. 8 – 10:30 hod.
30.12. 8 – 10:30 hod.
31.12. 8 – 10:30 hod.
2.1.2009 8 – 10:30 hod.

Vánoční koncert
Srdečně Vás zveme na vánoční koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice, který se uskuteční v sobotu
27.12.2008 od 15 hodin v kostele sv. Václava na Starém Jičíně.
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Vážení spoluobčané,
2. - 11. ledna 2009 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří
do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě
finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší
přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Lenka Němcová
asistentka Tříkrálové sbírky pro Starý Jičín

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika
Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít průkazku. Pokladnička bude
zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na místním obecním nebo městském úřadě a
rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2009
65 %
10 %
15 %
5%
5%

-

na zakoupení kompenzačních pomůcek a na provozní a rozvojovou činnost Charity Odry
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
na činnost Charity Česká republika
na režie (náklady s 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.cz

Kniha o partnerských městech: Češi o Holanďanech a naopak
Společně s Petrem Horou z holandského Moordrechtu chceme sestavit knihu plnou česko –
nizozemských zážitků z partnerských svazků měst. Hledáme osobní příběhy Čechů a Moravanů o
Holanďanech a Holandsku. Jde nám o lidské příběhy, údiv, překvapení, pochopení a
nedorozumění, nové pohledy na partnerskou zemi a národ, příběhy smutnější i veselé. Chceme
subjektivní zkušenosti, postřehy, anekdoty. Čím více předsudků, tím lépe!
Chcete-li se o ně podělit, posílejte nám je na adresu:
Nederlandse Taal en Cultuur
Karlova 18
110 00 Praha 1
nebo mailujte na: info@ntcntc.cz ; www.ntcntc.cz
Na Vaše příspěvky se těší

Veronika ter Harmsel Havlíková
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Cena připojení pro rok

2009 zůstává stejná 357 Kč

s DPH měsíčně!

V případě požadavku na připojení, nahlášení poruchy, ale i v případě potřeby servisu
PC, tiskárny apod. nás můžete kontaktovat na nově zřízeném telefonu:
CENTRÁLNÍ ČÍSLO SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:

5555-3-1100

Připomínám, že telefonicky nás můžete kontaktovat v provozní době, tzn. od Pondělí
do Pátku cca 8:00 – 17:00. Více o možnostech připojení na adrese
www.starojicky.net
Noví uživatelé sítě Starojicky.net jsou připojováni technologií 5GHz za cenu cca 2 700
Kč s DPH. Rychlost se zvýšila až na 2Mb/sec.
Změny fakturace a úhrady dle informací v rozeslaných dopisech či na adrese
www.starojicky.net. V případě neuhrazení faktury bude daný uživatel odpojen.
Obnovení připojení bude možné až po uhrazení dlužné částky a poplatku za
„Znovupřipojení z důvodu neplacení“ ve výši 400 Kč s DPH. Aktuální seznam dlužníků
bude od ledna 2009 vyvěšen na adrese www.starojicky.net.
AKCE PRO UŽIVATELE SÍTĚ STAROJICKY.NET
MS Office Home and Student 2007 Czech CD za 1 380 Kč s DPH

Obsahuje Word, Excel, PowerPoint a aplikaci OneNote. Sada Office pro
studenty a domácnosti 2007 je určena pouze pro nekomerční využití v
domácnostech, možnost instalace až na třech počítačích.

____________________________________________________________________

Z poslanecké sněmovny
V červenci předložila vláda Parlamentu České republiky novelu zákona o dani z nemovitosti.
Dojde ke zrušení osvobození novostaveb od daně ze staveb s tím, že od 1.1.2010 nelze žádné
osvobození poskytnout, stejně tak jako od 1.1.2013 ve vztahu k zateplení staveb.
Hlavním cílem je umožnit vedení obcí účinněji využít finanční možnosti v rámci reformy
veřejných financí pro zabezpečení komplexního rozvoje potřeb obyvatel na jejich území. Aby se
majitelé novostaveb, tak Ti, kteří už zproštěni od daně nejsou, podíleli rovnoprávně na rozvoji
svých obcí. Návrh novelizovaného zákona přispěje ke spravedlivějšímu rozložení daňové zátěže.
Ing. Pavel Hrnčíř
poslanec parlamentu (výňatek z dopisu)
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Oznámení o záměru ,, Větrný park Starý Jičín“
Oznámení o záměru Větrný park Starý Jičín, podal ve smyslu zákona č.100/2001 Sb.
oznamovatel: BIOSTANICE, s.r.o, Jiráskova 1284, 75501 Vsetín, Mgr. Petr Falta – ředitel společnosti na
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽPZ-EIA, dne 6.11.2008.
Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí Krajského úřadu v kanceláři č.508 , na dotčených
územních celcích (Obci Starý Jičín). Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce KÚ
MSK ( zveřejněno 19.11.2008) může každý dle §6 odst.7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (
z.č. 100/2001 Sb.) podávat písemná vyjádření, a to přímo na adresu Krajského úřadu .
Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese:
www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz : veřejná správa – úřední deska- E.I.A, SEA a IPPC- Seznam
posuzovaných aktivit E.I.A podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje , kód
záměru MSK 1196; taktéž na elektronické úřední desce obce Starý Jičín.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Shrnutí vývozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v roce 2008
Druh
obaly obsah. nebezp. látky
lednice,
televizory, monitory, rádia
nábytek a ostatní směsný odpad
pneu
Součet v Kč za vývoz:

14.června 2008
6,32 t
22,46 t
11,72 t
47,14 t
3,42 t
160 979,50 Kč

4.října 2008
1,17 t
1,46 t
1,4 t
23,43 t
0,78 t
103 773,95 Kč

celkem
7,49 t
23,92 t
13,12 t
70,57 t
4,2 t
264 753,45 Kč

Separovaný odpad v tunách:
separovaný odpad
sklo
plasty
papír
železo

01.01-31.3.08 1.4-30.6.08 1.7.-30.9.08 1.10.-31.12.07
8,3
11,45
4,62
4,41
5,07
6,95
6,08
0,32
22,07
0,36
21,24
1,13
1,33
3,24

celkem
19,75
22,51
43,99
2,46

V tomto roce byla provedena výměna pojízdných kontejnerů na sklo za zvonové o objemu 2,5 t.
zpracovala :Sochová
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Termíny vývozu odpadu v roce 2009
Tuhý domovní odpad se bude vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek:
8. leden, 22. leden, 5. únor, 19. únor, 5. březen, 19. březen, 2. duben,
16. duben, 30. duben, 14. květen, 28. květen, 11. červen, 25. červen,
9. červenec, 23. červenec, 6. srpen, 20. srpen, 3. září, 17. září, 1. říjen,
15. říjen, 29. říjen, 12. listopad, 26. listopad, 10. prosinec, 24. prosinec.

Upozornění
Poslední vývoz tuhého domovního odpadu (popelnic) v tomto roce bude ve čtvrtek
25.12.2008! V tento den nebude vyvážen tříděný odpad. Proto prosíme, aby občané nechystali
pytle s plasty k popelnicím. Pokud někomu pytle na plast pochybí, je možno si je vyzvednout na
obecním úřadě nebo v informačním centru.
D. Sochová

Oznámení občanům
Žádáme občany, jejichž stromy a keře zasahují na silnici, či chodník a
brání tak technickým službám v údržbě a projetí jejich vozů, aby tyto porosty
ořezali. Pokud tak neučiní, technické služby větve ořežou, ale majitelé stromků
si budou muset větve odklidit. Děkujeme za pochopení.

Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali svá auta
na krajnicích vozovek. Brání tím pluhování a posypu místních
komunikací a vystavují své vozy možnému poškození.

Mateřská škola v Petřkovicích slaví
30. narozeniny
Mateřská škola v Petřkovicích se nachází v budově bývalé malotřídní vesnické školy. Vlastní budova
byla postavena v roce 1900. Do roku 1977 zde fungovala 5-ti třídní základní škola. Řídícím učitelem byl p.
Václav Drybčák. Později p. Zdenek Kunetek. Z iniciativy tehdejšího předsedy MNV v Petřkovicích p. Jana
Janíka a za vydatné pomoci všech občanů Petřkovic, vznikla v „akci Z“ adaptací školy škola mateřská.
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Slavnostní
předání
rekonstruované budovy bylo 18.
srpna 1978. Vlastní provoz byl
zahájen 4.9.1978. Pan Jan Janík
byl nejen předsedou MNV v
Petřkovicích, ale i vedoucím
školní jídelny. Chtěla bych mu
touto cestou vyjádřit velké
poděkování za vše, co udělal
nejen pro mateřskou školu, ale
pro celou obec Petřkovice. Byl
pro nás vzorem, čestným
člověkem a nezapomenutelnou
osobností.
V prvním roce provozu
bylo do MŠ přihlášeno 46 dětí.
Vybráno bylo 30.
Pedagogický sbor tvořily
učitelky: Jana Surovcová a Hana
Krhutová. Kuchařkou byla p. Marie Gavendová, školnicí p. Helena Trefilová, topič p. Jaroslav Trefil,
vedoucí školní jídelny p. Jan Janík. Od 1.8.1980 zastávala funkci ředitelky MŠ p. Jaroslava Zbořilová –
Pospěchová.
Za 30 let prošlo mateřskou školou 274
dětí:
Z Petřkovic 86 dětí
Z Janovic 98 dětí
Z Jičiny 41 dětí
Z Palačova 3 děti
Ze Starojické Lhoty 4 děti
Z Lešné 4 dětí
Z Perné 6 dětí
Z Loučky 6 dětí
Z Heřmanic 1 dítě
Z Hukovic 1 dítě
Z Kojetína 5 dětí
Z Příluků 2 děti
Ze Starého Jičína 17 dětí
V současné době tvoří pedagogický sbor p. Jaroslava Zbořilová a p. Jiřina Klundová. Správní
zaměstnanci p. Věra Trefilová a p. Dáša Tichá.
30 let v životě člověka znamená mnoho. 30 let v životě naší mateřské školy znamená 274 rozzářených
dětských očí. Děkuji všem, kteří chodili a chodí do naší školky. Z mnohých jsou žáčci, žáci, studenti, ale i
maminky a tátové a zase nám vodí své děti a vše se opakuje. Děkuji všem rodičům a prarodičům, kteří nám
pomáhali a pomáhají při výchově našich dětí. Děkuji Osadnímu výboru v Petřkovicích v čele s p. Františkem
Bezděkem za velmi dobrou spolupráci, Obecnímu úřadu Starý Jičín - zřizovateli naší školky, v čele se
starostou p. Svatoslavem Vahalíkem. Děkuji všem občanům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají, a
také všem sponzorům.
A až půjdete někdy kolem a uslyšíte písničku, neváhejte a přijďte si s námi zazpívat. Ať je vám
pět nebo sedmdesátpět, u nás budete vždy vítáni!
Jaroslava Zbořilová
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Činnost ZŠ Starý Jičín v období září – listopad 2008
I v letošním školním roce je pro žáky naší školy připravena pestrá nabídka nejrůznějších soutěží a

akcí.
Velmi úspěšnou je tradiční sběr papíru. V říjnu se uskutečnila 1. část soutěže, v níž žáci naší školy nasbírali
celkem 18220 kg papíru. V půli soutěže je následující pořadí: 1. místo (VI.r.-3234 kg), 2. místo (IV.r.-3107
kg), 3. místo (I.r.-2173 kg).
Probíhá již 14. ročník soutěže „O nejlepšího sportovce školy“. V září nám nepřálo počasí, a proto se nemohl
uskutečnit atletický čtyřboj. Žáci si jej vynahradili v říjnu, kdy proběhl turnaj v malé kopané pro žáky I. a II.
stupně. Nyní v listopadu probíhá soutěž ve stolním tenise pro žáky II. stupně. Kromě toho reprezentovali
nejlepší sportovci naší školu na okrskových soutěžích ve stolním tenise, florbale dívek a v halové kopané
chlapců, kde naší mladí fotbalisté postoupili do okresního semifinále.
Samozřejmě vedle těchto akcí žáci plnili výchovné a vzdělávací cíle přímo ve vyučování.
Shlédli 3 divadelní představení. Žáci IX. ročníku se zúčastnili tradiční přehlídky středních škol a učilišť
v Novém Jičíně.
A co chystáme na nejbližší období:
Prosinec je ve znamení svátků svatého Mikuláše a Vánoc. Pátého prosince navštíví i naši školu Mikuláš se
svou družinou. Podívají se do všech tříd, kde jim žáci předvedou svůj krátký program, za nějž budou určitě
odměněni malým dárkem. Na předvánoční čas jsme přichystali už 14. ročník soutěže ve skoku vysokém „
Vánoční laťka “, která se uskuteční 19. prosince 2008 v tělocvičně ZŠ. Na ni jsou samozřejmě zváni všichni
její fanoušci.
Mgr.Roman Horut
zástupce ředitele školy
V dubnu 2009 se s žáky 2. stupně naší ZŠ chystáme na 6tidenní zájezd do Velké Británie. V programu
jsou zahrnuty nejvýznamnější památky Londýna, např. Buckingham Palace a Big Ben, nebude chybět
London Eye ani Stonehenge a další zajímavá místa. Zatím je přihlášeno 20 dětí z celkové kapacity autobusu.
Věřím, že pobyt v anglických rodinách i poznávání jejich kultury bude pro všechny výjimečnou zkušeností.
Zuzana Glogarová,
vyučující AJ

V jakých projektech je naše škola zapojena?
Projekt KRAJINA KULTURNÍ – rozšiřuje již skončený projekt Krajina za školou, který mimochodem
získal cenu - nejlepší měkký projekt roku 2007. Nový projekt je taktéž projektem mezinárodním a naším
partnerem je opět škola z Wodzislawi Slaskie, se kterou spolupracujeme již čtyři roky.
Hlavní myšlenkou nového projektu je zmapování a popsání kulturního života našeho regionu. Práce se
odehrává ve třech stěžejních rovinách. První - je dramatické zpracování pověsti vázající se k místu. Děti ze
Starého Jičína nacvičují pod vedením pana Rudolfa Macíčka divadelní představení na téma vzniku města
Wodzislawi a naopak přátelé z Polska nacvičují představení o Starém Jičíně. Druhou velkou pracovní
skupinu tvoří děti a pedagogové zaměřující se na prezentaci místního jídla a nápojů. V měsíci lednu, při
třetím společném setkání budeme ve školní žákovské jídelně připravovat společně specialitu ze Starého
Jičína a z Wodzislawi. Poté si recepty vyměníme a do dalšího setkání připravíme jídlo našeho polského
partnera. Úkolu vaření se s spolu s dětmi chopil skvělý gurmán a kuchař pan ředitel Antonín Kusák a spolu
s ním paní učitelka Irena Kučavíková. Třetí pracovní skupina si vzala za cíl popsat co možná nejvíce
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zajímavých kulturních událostí života našich obcí a představit ty nejzajímavější kulturní osobnosti našeho
regionu z minulosti a současnosti. Tuto pracovní skupinu vedou pan učitel Roman Horut a Jiří Adamec.
Později přijde na řadu i představení krojů, kde nám svou pomoc přislíbila paní Jiřina Boková . V tomto
projektu je zapojeno 25 dětí naší školy ve věku 11 až 15 let, 6 pedagogů a také lidé z vesnice, kteří nám
nesmírně pomáhají. Velmi všem děkuji za nadšení a ochotu se podílet na skvělé věci, která má význam pro
nás všechny.
Na programu je několik vzájemných setkání, která vyvrcholí 5. června v našem KD pro širokou veřejnost a
ostatní zájemce.
Náš velký dík patří Obecnímu úřadu na Starém Jičíně, který opět celý projekt profinancuje a bez jehož
zastřešení by nic takového nemohlo vzniknout. Děkujeme.
Projekt VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA- Je nám ctí, že naše škola byla oslovena jako jediná
v okrese Nový Jičín, aby se podílela na společném projektu České televize, společnosti Centre for modern
education a společnosti Antikomplex o.s. na novém projektu Po stopách vzduchoplavce Aloise Kráčmery
z Vídně.
Jedná se o projekt jehož výstupem bude televizní pořad určen dětem ve věku 7-11 let v rámci předmětu
Vlastivěda, ale také dětem starším v rámci předmětu Zeměpis, Přírodopis a Dějepis.
Základem pořadu je putování jistého Franze Kratschmery s balonem po místech, která před sto lety
navštívil jeho praděd. Chce poznat místa, o kterých jeho praděd tak krásně psal ve svém deníku. Tato kniha
je ústředním bodem celého pořadu. Je v ní spousta historických fotografií, popisků a vyprávění o místech
v ČR. Praděda se tenkrát setkal se spoustou lidí, zažil mnoho příběhů, často fotografoval a vše zachytil do
knihy. Jeho pravnuk dnes podle knihy cestuje a ptá se, jestli informace v ní se opravdu staly, jak ovlivnily
vývoj regionu, jak dopadl ten který nadějný spisovatel, sportovec, či hudebník.
Naše škola bude mít za úkol vytvořit scénář jednoho televizního dílu tohoto pořadu. V tomto díle
provedou žáci, pamětnící, osobnosti pana Kraschmeru místy, které navštívil jeho praděd a která se vztahují
k naší obci a celému okresu. Tento díl bude zahrnut do seriálu České televize a do pořadu vzniklého pro
školy.
V současné době jsme zaevidováni a probíhá schvalovací řízení, které jak věříme, dopadne dobře a
projekt bude moci začít fungovat.
Projekt KOMUNITNÍ ŠKOLA (Moje škola) Starý Jičín – projekt, který je v současné době
připravován a systematizován má od počátku příštího školního roku nabídnout v rámci celoživotního
vzdělávání všem našim občanům možnost dalšího vzdělání. V současné době probíhá rozbor nejlepší
metody vedení Komunitní školy, jejího začlenění do struktury ZŠ a Obce a hledání partnerů pro toto dílo.
Bližší informace budou zveřejněny brzy.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na rozkvětu našich obcí a jsem rád, že s pomocí
vedení školy, Obecního úřadu na Starém Jičíne a s pomocí mnohých občanů se i nám podaří dále
připravovat a realizovat mnohé dobré počiny, které mají smysl a význam.
Mgr.Jiří Adamec
projektový koordinátor
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Divadelní soubor Médivadlo o.s. má za sebou úspěšnou sezonu. V ní sehrál představení pro celkem 1.500
diváků, kteří svým ohlasem a podporou potěšili malé herce a herečky. Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám svou pomocí a darem přispěli k úspěšnému provedení celé hry.
V letošní sezoně připravuje 42 herců a 7 lidí z realizačního týmu novou hru. Jedná se o známou hudební
pohádku Lotrando a Zubejda, která bude mít premiéru v červnu 2009. Všem děkujeme za přízeň a podporu a
těšíme se na viděnou na prknech „která znamenají svět.
Jiří Adamec
vedoucí souboru

VYHODNOCENÍ 16. ročníku BĚHU SV. VÁCLAVA
Přehled umístění 1. – 3. místo v jednotlivých kategoriích:
Chlapci do 10 let
1. Demo Adam (0:26:49.7)
2. Waloszek Václav (0:27:12.7)
3. Janýška Jakub (0:32:21.6)

Dívky do 10 let (viz. foto)
1. Šimíčková Klára (0:31:15.1)
2. Davidová Jana (0:33:04.4)
3. Vahalíková Tereza (0:34:38.5)

Chlapci 10 -13 let
1. Maňásek Jiří (0:22:31.2)
2. Žvak Jiří (0:22:50.2)
3. Waloszek Vojtěch (0:24:33.7)

Dívky 10-13 let
1. Waloszková Marta (0:26:40.8)
2. Volková Ivana (0:32:37.5)
3. Janýšková Kristýna (0:34:02.0)

Chlapci 14 -18 let
1. Váňa Václav (0:21:50.2)
2. Zelenka Augustýn (0:21:55.8)
3. David Oldřich (0:21:57.7)

Dívky 14-18 let
1. Waloszková Marie (0:24:47.1)
2. Žvaková Marie (0:28:37.9)
3. Davidová Šárka (0:28:41.7)

Muži 19-40 let
1. Fojtů Ondřej (0:19:07.4)
2. Purkar Richard (0:19:39.8)
3. Zátopek Stanislav (0:20:00.4)
Muži 41 a více let
1. Keller Antonín (0:19:41.0)
2. Žvak Lubomír (0:22:24.3)
3. Rosa Stanislav (0:24:37.9)

Ženy 19-40 let
1. Glogarová Helena (0:29:40.8)
2. Hasalová Jana (0:37:35.2)
3. Petrášová Monika (0:50:02.4)
Ženy 41 a více let
1. Žvaková Jitka (0:51:02.8)

Putovní pohár změnil držitele
V sobotu 27. září 2008, den před svátkem svatého Václava, proběhl na Starém Jičíně již 16. ročník Běhu
sv. Václava. Na trať dlouhou 4,5 km se odvážilo 108 běžců. Celkovým vítězem se s časem 19:07 stal Ondřej
Fojtů, který běžel letos poprvé. Putovní pohár se tak na rok přestěhoval z Veřovic do Nového Jičína.
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Letošní ročník se po všech stránkách vydařil. Počasí, které
nevypadalo na začátku týdne nijak nadějně se umoudřilo a
vykouklo i sluníčko. Zdravotníci nemuseli nikoho ošetřovat a
rozhodčí ani letos nikoho nediskvalifikovali. Mezi běžci, kteří se
sešli na startu u Oční studánky, byla víc jak polovina dětí a
mládeže. Na trati bylo možno vidět i celé rodiny. K velké radosti
pořadatelů běžely i děti s rodiči, kteří sami dříve Běh
organizovali.
Závodu přihlíželi nejen rodiče a kamarádi, ale také starosta,
pan Svatoslav Vahalík, který při vyhlašování výsledků předával
těm nejlepším medaile. Rovněž byl plyšovou hračkou oceněn
nejmladší účastník - Vítek Hasal, který měl necelé 3 roky.
Po vyhlášení výsledků následovala ve 13. hodin mše svatá v
kostele svatého Václava. Po ní nechyběl tradiční společný oběd
v kulturním domě. A nakonec, jako bonus pro ty, kdo vydrželi,
bylo možno zhlédnout ukázku divadelní improvizace.
Děkujeme všem, kteří se v letošním roce podíleli na přípravě
a organizaci Svatováclavského běhu. Za podporu a spolupráci
děkujeme také Obecnímu úřadu. A všechny Vás již teď zveme
na další ročník.
Za organizátory Monika Váňová a Jan Dorazil

PLESY V

datum
konání

místo
konání

O B C Í CH

STAROJICKA

název akce

začátek

hudba

pořadatel

Štěpánská
poslední leč

20:00

Ladislav
Pospěch

MS Starý Jičín
a Loučka

ples

20:00

KRYSTAL

SDH Janovice

sobota
Kulturní dům
sportovní ples
31.1.2009
Starý Jičín

20:00

Dušan
Pospěch

TJ Starý Jičín

pátek
Kulturní dům
13.2.2009
Starý Jičín

ples

20:00

Dušan
Pospěch

SDH St. Jičín Vlčnov

sobota
7.2.2009

ples

20:00

STERN

SDH Palačov

ples školy

20:00

APOS

SRPDŠ při ZŠ

pátek
Kulturní dům
26.12.2008 Starý Jičín
sobota
17.1.2009

Hostinec
Janovice

Hostinec v
Palačově

pátek
Kulturní dům
27.2.2009
Starý Jičín
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Okresní soutěž sk. „B“ žáci 2008/2009
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
Spálov
Hájek a synové B
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Starý Jičín
Bartošovice
Bravantice
Hladké Životice
Pustějov
Bernartice n.O.

Záp.
9
9
8
9
9
9
9
9
8
9

V
8
7
5
5
4
5
3
2
1
0

RP
0 1
1 1
1 2
0 4
3 2
0 4
1 5
1 6
0 7
1 8

53 : 7
59 : 16
21 : 9
45 : 15
30 : 11
35 : 25
24 : 21
7 : 55
16 : 70
10 : 71

Body
24
22
16
15
15
15
10
7
3
1

Body pravdy
(9)
(7)
(4)
(0)
(0)
(0)
( -2 )
( -2 )
( -6 )
( -14 )

Okresní přebor dorostenci 2008/2009
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
Mořkov
Jeseník n.O.
Tichá
Troj.-Bystré
Starý Jičín
Suchdol n.O.
Tísek
Stachovice
Studénka
Příbor
Vlčovice-Mniší
Trojanovice I
Sedlnice

Záp.
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13

V
8
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
1

R
3
3
1
2
4
2
3
2
3
3
2
0
2

P
2
2
4
4
3
4
5
6
6
6
7
10
10

32
26
49
40
38
21
25
23
22
18
22
14
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13
14
28
32
26
13
29
21
21
22
39
39
45

Body Body pravdy
27
(6)
27
(9)
25
(7)
23
(2)
22
(1)
20
(2)
18
(0)
17
( -1 )
15
( -6 )
15
( -6 )
14
( -4 )
9
( -9 )
5
( -16 )

I. B třída sk. „D“ muži 2008/2009
Pořadí Družstvo

Záp. V R P

Body Body pravdy

1

Janovice

13 10 1 2 46 : 12

31

( 10 )

2

Suchdol

13

8 1 4 26 : 24

25

(4)

3

Vlčovice

13

7 3 3 26 : 15

24

(6)

27

4

Starý Jičín

13

7 2 4 34 : 23

23

(2)

5

Petřvald n. M.

13

6 4 3 23 : 21

22

(1)

6

Tichá

13

6 3 4 23 : 16

21

(0)

7

Polanka

13

6 2 5 20 : 21

20

(2)

8

Kateřinice

13

6 1 6 27 : 21

19

(1)

9

FC Bílovec

13

4 4 5

9 : 14

16

( -5 )

10

Kozlovice

13

4 3 6 15 : 18

15

( -6 )

11

Odry

13

4 2 7 17 : 24

14

( -4 )

12

Fryčovice

13

4 1 8 17 : 28

13

( -5 )

13

V. Albrechtice

13

3 2 8 13 : 28

11

( -7 )

14

Metylovice

13

1 1 11 10 : 41

4

( -14 )

Fotbalový oddíl TJ Sokol Starý Jičín přeje svým hráčům, trenérům, sponzorům, Obci Starý Jičín a
svým věrným fanouškům hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů v roce 2009 a
zároveň všem děkujeme za projevenou přízeň v letošním roce a těšíme se opět na vaši přízeň i v
roce 2009.

TJ SOKOL Starý Jičín – oddíl kopané si Vás
dovoluje pozvat na

SPOLEČENSKÝ PLES
v sobotu 31.1.2009 ve 20 hodin
v sále Kulturního domu Starý Jičín
K tanci a poslechu hraje hudba Dušana Pospěcha

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Starý Jičín a Loučka
Vás srdečně zve na

ŠTĚPÁNSKOU POSLEDNÍ LEČ

v pátek 26.12.2008 ve 20 hodin v Kulturním domě Starý Jičín
K tanci a poslechu hraje skupina Ladislava Pospěcha
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HASIČI STARÝ JIČÍN – VLČNOV
Přehled činnosti JSDH Starý Jičín za rok 2008
Od 1.1. do 31.10. 2008 jednotka zasahovala u 43 událostí a to nejen na území naší obce.
Velký nárůst zásahů, oproti letům minulým, byl zaznamenán v souvislosti s živelnými pohromami a
to zvláště při větrných smrštích.
Letošní orkán Ema, který se naší obcí prohnal 26. června, způsobil nemalé materiální škody.
Jednotka zasahovala ve všech místních částech, kromě Jičiny a Petřkovic, od desáté hodiny večerní
až do šesté hodiny ranní. Během zásahů bylo zajištěno a provizorně opraveno několik poškozených
střech a odstraněno více jak třicet spadlých stromů a to nejen na komunikacích, ale i na objektech
a elektrickém vedení.
V letošním roce došlo na území obce také ke čtyřem požárům. Ve dvou případech došlo
k požáru motorových vozidel na silnici I/48. Jednou se jednalo o zahoření v kotelně motorestu
Starý Jičín a v jednom případě jednotka zasahovala při požáru sazí v komíně rodinného domu.
Technické zásahy se týkaly především likvidace nebezpečného bodavého hmyzu.
K dalším událostem jednotka vyjížděla do okolních obcí - Jeseníku nad Odrou, Kunína, Mankovic a
především do města Nového Jičína a jeho místních částí. Jednalo se o požáry v přírodním prostředí
a taktéž o požáry budov. V několika případech byla jednotka povolána do pohotovosti, jak na
vlastní stanici, tak i na stanici HZS do Nového Jičína.
V roce 2008 se jednotka zúčastnila také několika taktických cvičení. První se uskutečnilo
v březnu. Námětem byl zásah u dopravní nehody. Další taktické cvičení, s tématem požáru lesa a
budovy, se uskutečnilo v květnu, za účasti sborů ze Starého Jičína, Jičiny, Palačova, Janovic,
Starojické Lhoty, Dubu,
Hůrky a Bernartic nad Odrou.
Jednotky si procvičily hašení
požáru ve špatně přístupném
lesním terénu, dálkovou
dopravu vody a především
součinnost při požáru většího
rozsahu. Třetí cvičení bylo
v součinnosti s Hasičským
záchranným sborem
Moravskoslezského kraje.
Námětem byl požár v budově
speciální školy na ulici
Komenského v Novém Jičíně.
Členové jednotky si
zde,spolu s příslušníky HZS,
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vyzkoušeli evakuaci dětí s různými stupni mentálního a tělesného postižení.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem hasičům JSDH Starý Jičín za jejich
obětavou práci nejen u zásahů, ale i při cvičeních a opravách a údržbě techniky. Také bych chtěl
poděkovat panu starostovi, obecní radě a zastupitelstvu, kteří mají nemalý podíl na tom, že obec
má dobře vybavenou a fungující jednotku, která je kdykoliv připravena chránit zdraví a majetek
našich spoluobčanů.
Velitel JSDH Starý Jičín Radim Sudolský, Dis.

PŘEHLED UDÁLOSTÍ OD 1.1.08 do 31.10.08
TYP UDÁLOSTI

V OBCI

MIMO
OBEC

POŽÁR
4
12
TECHNICKÝ ZÁSAH
9
2
ŽIVELNÁ POHROMA
9
3
OSTATNÍ UDÁLOSTI
1
3
www.hasici‐staryjicin.wz.cz

CELKEM

16
11
12
4

Rekapitulace letní turistické sezony 2008 na Starojickém hradě
Na jaře letošního roku jsem převzal správu hradu Starý Jičín s vědomím, že vstupuji do oboru mně docela
blízkého, avšak též poměrně neznámého. Blízkého tím, že zde bylo potřeba skloubit restaurační provoz tzn.
obor, který jsem ovládal s provozem a zajištěním kulturních akcí v areálu hradu, což byl do té doby pro mne
obor poněkud vzdálený.
Správu hradu jsem přebíral s odhodláním, že na hrad přivedu znovu dostatek kultury a návštěvníkům
hradu a hradní restaurace budu moct nabídnout více, než bývalo na Starojickém hradě zvykem.
Přestože začátek turistické sezony byl složitý, věřím, že mé rozhodnutí bylo správné, a že návštěvníci
hradu byli s kulturními akcemi i s nabídkou hradní restaurace spokojeni.
Díky přátelům ze skupin historického šermu Allegros ze Štramberka, Historika z Rožnova pod Radhoštěm
a hudební skupiny Rabussa z Přerova, kteří byli ochotni na hradě vystupovat prakticky bez honoráře, se nám
podařilo udržet zájem návštěvníků hradu o tato vystoupení.
Za spolupráce těchto přátel jsme uspořádali několik kulturních akcí zaměřených hlavně na pobavení
dětského publika. Sezonu rytířských klání jsme ukončili akcí pod názvem Svatováclavské ohňování,
ukončenou překrásnou ohňovou show v podání skupiny scénického šermu Historika.
Asi nejzajímavější kulturní akcí, která v této sezoně na hradě proběhla, byl koncert folkové legendy Wabi
Daňka. Tento koncert se setkal s takovým zájmem, že jsem se rozhodl oslovit další zajímavé umělce a
v dalších letech takovéto koncerty pořádat na hradě častěji.
Letní sezona 08 je definitivně za námi a Vy se jistě ptáte, co se na hradě připravuje do budoucna. Takže
nejbližší akcí a též poslední v tomto roce bude tzv. Hradní Silvestrovská grilovačka. Oslavu příchodu
nového roku si mohou návštěvníci hradu zpestřit např. svařeným vínkem, teplou medovinou nebo dobrotami
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z grilu. Hradní restaurace bude otevřena od 16 hodin až do rána. O půlnoci bude pro návštěvníky hradu
připraveno Silvestrovské překvapení.
Kulturní program pro sezonu 2009 teprve připravujeme a v lednu jej naleznete mimo jiné též na oficiálních
webových stránkách hradu www.hradstaryjicin.cz, kde je možno též zhlédnout aktuální dění na hradě
z webkamery umístěné na hradní věži.
Věřím, že všechny proběhlé a připravované akce na Starojickém hradě povedou ke zvyšování návštěvnosti
a ke zviditelnění této překrásné historické památky.
Arnošt Pokorný, kastelán

Kamenictví LANGER
Jeseník nad Odrou 71
přijímá objednávky na výrobu a opravu pomníků do 5.3.2009
se slevou 10% z ceny objednávky.

Pouze určitý počet po domluvě!
Objednávky na tel.: 556 739 468, mob.: 605 717 131
Těšíme se na spolupráci!

Puškařství TOROP – 16. letá tradice značky, 10. letá tradice
v opravách zbraní :
Obnovy. Černění. Montáže. Volné flobertky.
Specialita: funkční úpravy dlouhých zbraní brokových kategorie C
k převodu do kategorie D a vyřazení z evidence PČR.
Tel. 556752434, Ing. Oldřich Pejčoch, Starý Jičín, panelák č. 102
vedle zdravotního střediska
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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 Vahalík.: 556 785 154…starosta@stary-jicin.cz
602 765 290
místostarosta Zdražil: 777 790 665
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
775 920 150.............radim.sudolsky@seznam.cz
Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
724 471 761 ............ hrad@stary-jicin.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:
Vahala Miloslav: 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 prosinci 2008, Redakce a inzerce: OÚ 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:VIII., Číslo IV., Tisk: Olga Michálková, Nový Jičín, Uzávěrka příštího čísla: 23.02.2009 do 12:00
hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor vydavatele.
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