Starojický
zpravodaj
OBCE STARÝ JIČÍN
číslo 02/2008 (červen až srpen)

Vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VIII.

Ve středu 16. dubna 2008 se
v Kulturním domě ve Starém
Jičíně uskutečnilo vyhodnocení
soutěže „Směrovky na hrad
Starý Jičín“ starostou obce
Svatoslavem Vahalíkem. Svou
návštěvou nás poctil tajemník
Magistrátu města Přerov Ing.
Jiří Bakalík, který poblahopřál
soutěžícím a přivezl dětem
sladké ceny. Bohužel se soutěže
nezúčastnila široká veřejnost a
proto se
vyhodnocení týkalo
pouze příspěvkových organizací
obce, kterými jsou mateřské
školy a základní škola, ze kterých se přihlásilo celkem 5 soutěžících. Očekávali
jsme, že se zapojí více tříd ze základní školy, bohužel byly jen dvě. I přes to
bylo hodnoceno 15 soutěžních směrovek, které děti vyráběly tři měsíce (od
1.2.2008 do 11.4.2008). Byly uděleny tři hlavní ceny a dvě zvláštní. Podmínku, že
výrobky mají být vyhotoveny z přírodního materiálu splnili skoro všichni
soutěžící. Na 1. místě se umístily děti z 5.třídy ZŠ Starý Jičín se svým
„Čertíkem“ a vyhrály poukázku do Pizzerie Starý Jičín v hodnotě 2.000,- Kč. Na
2. místě skončily děti z prvního oddělení MŠ Starý Jičín a dostaly poukázku
na občerstvení na hradě Starý Jičín v hodnotě 1.500,- Kč. 3.místo obsadila 2.A
třída ze ZŠ Starý Jičín, která dostala balíček sladkostí v hodnotě 500,- Kč.

pokračovaní ze str. 1
Starosta obce se rozhodl udělit zvláštní cenu druhému oddělení z MŠ Starý Jičín
za použití přírodního materiálu a dodání největšího počtu směrovek (7 ks) a také
dětem z MŠ Petřkovice, které vyrobily největší směrovky. Děti dostaly poukázku
na balíček sladkostí v hodnotě 200,- Kč. Na dětech bylo vidět nadšení z výhry,
soutěživost a radost z toho, že jejich výrobky mají úspěch. Soutěžní směrovky si
můžete prohlédnout cestou směrem na hrad.
(L.P.)
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Výpis z Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 27.02.2008 :
8/1 Zastupitelstvo obce
27.2. 2008.

sc h va l u j e

program jednání 8. zasedání ZO dne

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
8/2 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o
činnosti rady obce za období od 19.12.2007 do 13.2.2008.
------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
8/3 Návrh rozpočtu na rok 2008:
Příjmová část
34. 000.000,- Kč
Výdajová část
34. 000.000,- Kč
8. třída financování
7. 343.979,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
8/4 Zapojení hospodářského výsledku HČ a odpisů za rok 2007
Hospodářský výsledek za rok 2007 497 504, 18,- Kč
Odpisy za rok 2007
779 670, 00 ,- Kč
Celkem
1 277 174, 18 ,- Kč
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
8/5 Návrh na přerozdělení Hospodářského výsledku
Nákup strojů , vybavené TS obce
400 000,00,- Kč
Dokončení vodovodu Petřkovice
877 174,18,- Kč
8/6 Zastupitelstvo bere na vědomí:
Rozpočet Hospodářské činnosti na rok 2008
Výnosy
2 785 000,00, - Kč
Náklady
2 595 000,00, - Kč
ZISK
190 000,00, - Kč
--------------------------------------------------------------------------------------MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
ZO po projednání schvaluje tyto uvedené majetkoprávní záměry:
8/7 Odkoupení nemovitosti od správce konkurzní podstaty úpadce Zemědělské
družstvo „Starojicko“ v Novém Jičíně – Loučce tj. pozemku v k.ú. Starý Jičín p.č.
609/8 – orná půda – o výměře 3.124 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1152-105/2007 Jana Olšáka. Náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č.
1/2008)
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8/8 Prodej pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína za účelem výstavby rodinných
domků. Dle GP č. 260/101-2007 se jedná o pozemky p.č. 526/94, 526/88, 526/89,
526/90, 526/91, 526/92, 526/93, 526/95, 526/96, 526/97, 526/137, 526/98, 526/99,
526/100, 526/101, 526/102, 526/103, 526/104, 526/105, 526/136, 526/106,
526/107, 526/108, 526/109, 526/110, 526/111, 526/112, 526/113, 526/114,
526/115, 526/116, 526/117, 526/118, 526/119, 526/135, 526/134, 526/120,
526/121, 526/122, 526/123, 526/124, 526/125, 526/126, 526/127, 526/128,
526/129, 526/130, 526/131, 526/132, 526/133. Cenu stanovena dohodou.
(MPZ č.2/2008)
8/9 Z vlastnictví fyzických osob odkoupení části pozemků z p.č. 84/1 - 414 m2 a
z pozemku p.č. 84/2 - 42 m2 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína, které jsou dotčeny
rozšířením komunikace p.č. 830/1. Výměry pozemků jsou stanoveny geometrickým
plánem č. 155-50/2007. Cena stanovena dohodou, náklady řízení hradí obec.
(majetkoprávní záměr č. 3/2008)
8/10 Prodej pozemků v k.ú. Starý Jičín p.č. 609/4 - orná půda – o výměře 22.292
m2 a p.č. 609/8 – orná půda o výměře 3.124 m2 společnosti MultipMoravia s.r.o.,
závod Nový Jičín za cenu stanovenou dohodou. Náklady řízení hradí žadatel.
(MPZ 4/2008)
8/11 Prodej budovy občanské vybavenosti č.p. 34 v Janovicích včetně pozemku pod
budovou p.č. st. 25 v k.ú. Janovice u Nového Jičína M. Pančochové za cenu
stanovenou dohodou, náklady řízení hradí žadatel. (majetkoprávní záměr č.
20/2007)
8/12 Prodej části pozemku p.č. 110/7 označenou v GP jako p.č. 110/8 o výměře 39
m2 v k.ú. Palačov V. Štramberskému za cenu stanovenou dohodou, náklady řízení
hradí žadatel. Převod části pozemku p.č. st.104 označenou v GP č. 185-130/2007
jako p.č. 1214 o výměře 7 m2 od manželů Šustkových bude předmětem směnné
smlouvy. (majetkoprávní záměr č. 12/2007)
8/13 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
8/14 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh na zpracování Obecně
závazné vyhlášky v souvislosti s příjmem daní z nemovitosti (dle nového
rozpočtového určení daní od roku 2008 ) s termínem do ZO v červnu 2008.
Starý Jičín dne 27.2.2008
Svatoslav Vahalík
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

Výpis z Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 23.04.2008 :
Program jednání ZO č.9 ze dne 23.4. 2008
9/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 9. zasedání ZO dne 23.4.2008
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
9/2
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e
činnosti rady obce za období od 12.3. 2008 do 16.4.2008.
9/3

zprávu o

Zápis z jednání kontrolního výboru
ZO bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 31. 3. 2008

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
9/4 Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje :

1) I. změna rozpočtu na rok 2008
Rozpočet 2008 po 1. změně rozpočtu v příjmové části

35 400 000 Kč

Rozpočet 2008 po 1.změně rozpočtu ve výdajové části

35 400 000 Kč

Rozpočet 2008 po 1.změně rozpočtu – 8.třída financování
9/5 Zastupitelstvo obce po projednání

7 343 979 Kč

schvaluje :

2) Čerpání rozpočtu obce k období 3/ 2008
Počáteční stav ke dni 1.1.2008

8 193 979 Kč

příjmy obce k 31.3.2008
výdaje obce k 31.3.2008

+ 6 635 807,88 Kč
- 11 398 545,52 Kč

8.třída financování (splátka úvěru) u ČS ke 31.3.2008
Zůstatek na účtu k 31.3.2008

300.000,00 Kč
3.131.241,36,- Kč

9/6 Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje :

3) Plnění výnosů a čerpání nákladů k 3/2008 u hosp. činnosti obce St.
Jičín
Výnosy HČ
Náklady
ZISK

664 905,92,- Kč
303 656,05,- Kč
361 249, 87,- Kč

9/7 Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

4) Rozpočtový výhled Obce Starý Jičín na rok 2008 – 2013 ( finanční
plánování)
------------------------------------------------------------------------------------------------------5

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
ZO po projednání schvaluje tyto uvedené majetkoprávní záměry.
9/8 Kupní smlouvu na prodej pozemků v k.ú. Starý Jičín p.č. 609/4 - orná půda o
výměře 22.292 m2 a p.č. 609/8 – orná půda o výměře 3.124 m2 společnosti Multip
Moravia s.r.o., závod Nový Jičín za cenu stanovenou dohodou + náklady řízení.
(majetkoprávní záměr 4/2008)
9/9
Směnnou smlouvu na nemovitosti v k.ú. Starý Jičína- Jičina s Liborem
Gabzdylem takto:
L. Gabzdyl převede na Obec Starý Jičín pozemek p.č. 200/6 o výměře 176 m2
v k.ú. Jičina a podle GP č. 185-35/2006 pro katastrální území Jičina převede na
obec z pozemku p.č. 200/1 díl „a, b“ o celkové výměře 85 m2. Obec Starý Jičín
převede na p. Gabzdyla z pozemku p.č. 791/4 díl „c“ o výměře 1m2 a podle GP č.
257-2/2008 pro k.ú. Starý Jičín a z pozemku p.č. 340/1 oddělenou část o
značenou v GP jako p.č. 340/3 o výměře 260 m2.
Směnná smlouva bude bez finančního vyrovnání. Náklady řízení hradí obec. Směnná
smlouva bude uzavřena po ukončení nájemního vztahu k pozemku p.č. 340/1 tj. po
30.09.2008 (majetkoprávní záměr P6/2008).
9/10 Prodej pozemku p.č. 642/4 o výměře 33 m2 v k.ú. Palačov Michalu Hlostovi
za dohodnutou cenu + náklady řízení (majetkoprávní záměr P7/2008). Prodej se
uskuteční v případě, že se p. Michal Hlosta stane vlastníkem sousední nemovitosti.
9/11 Směnu a odkoupení pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína dle GP č. 243/6/2008 takto:
• Obec Starý Jičín převede na ing. Antonína Horáka z pozemku p.č. 323/2 díl „e“ o
výměře 148 m2, ing. Antonín Horák převede na Obec Starý Jičín pozemek 323/4
o výměře 155 m2, z pozemku p.č. 322/2 díl „a“ o výměře 4 m2 a z pozemku p.č.
323/1 díl „b“ o výměře 9m2.
• Zároveň bude zřízeno věcné břemeno – strpění stavby kanalizace – dle vyznačení
v geometrickém plánu
• M. a M. Segeťovi převedou na Obec Starý Jičín pozemek p.č. 572/22 o výměře
589 m2. Cena stanovena dohodou. Náklady řízení hradí obec. (majetkoprávní
záměr č. P8/2008)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr:
9/12 Prodeje obecních pozemků v k.ú. Starý Jičín
p.č. 606/1 o výměře 17.985 m2, p.č. 606/8 o výměře 336 m2 a
p.č. 606/13 o výměře 385 m2.
Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, jehož podnikatelský záměr bude nejlépe
vyhovovat potřebám a rozvoji obce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
9/13
Zastupitelstvo obce Starý Jičín tímto v souladu s ustanovením !84 odst. 2
písm.f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje
na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového
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Jičína 194, PSČ 742 31, IČ 25872826, konanou dne 6.6.2008, v níž má obec
majetkovou účast, pana Leoše Zdražila, bytem Starý Jičín 94 a zmocňuje
ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Starý Jičín
jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu
jednání , jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a
vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze
stanov a ze zákona.
9/14
Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje člena zastupitelstva pana
Svatoslava Vahalík, starostu obce v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějšího předpisu jako
zastupitele určeného ke spolupráci s pořizovatelem (Odbor územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče – oddělení Úřad územního plánování Městského
úřadu Nový Jičín) pro územně plánovací činnosti.
9/15 Zastupitelstvo obce schválilo zřízení úvěru u bankovního ústavu pro
dofinancování rozdílu mezi přiznanou dotací a stoprocentní potřebou krytí na
provedení akce ,,Splašková kanalizace v k.ú. Starý Jičín napojena na kanalizaci
města Nový Jičín“.
9/16 Zastupitelstvo obce podle § 120 , odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., zřizuje
osadní výbor Heřmanice u Polomi (v počtu 5) s platností od 1.5.2008 ve složení
:
předseda: Zdeněk Urban
členové:
9/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace a.s. Starojicko o výrobě
v areálu ZD Starojicko v obci Janovice.
9/18
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce sjednat schůzku se zástupci a.s.
Starojicko, občany dotčené části Janovic a zástupci obce.
9/19 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Svatoslava Vahalík jednáním se
SFŽP ve věci investice ,,Splašková kanalizace v k.ú. Starý Jičín napojena na
kanalizaci města Nový Jičín“.
Starý Jičín dne 23.4. 2008
Svatoslav Vahalík
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

Veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 10
se uskuteční ve středu 25. června 2008 v 17:00 hodin ve velkém
sále „Vinárny“ na Starém Jičíně.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STARÝ JIČÍN ZA ROK 2007
sestaveno dle § 17, zák.č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předmět závěrečného účtu:
1 ) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2007
2 ) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2007
3 ) Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2007
4 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Základní škola Starý Jičín za rok 2007 vč.fondů a vedlejší hosp.činnosti
5 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Mateřská škola Starý Jičín za rok 2007 vč.fondů
6 ) Finanční vypořádání za rok 2007
7 ) Výkaz o hospodaření za rok 2007 - audit

ad 1 ) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2007
PŘÍJMY
Název

OD/PA

11111113
11211122
1211
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1351
1361
1511
41114116
4121
4122
42114216
4222
4131
4132
4134

daň z příjmů fyzických osob…….
daň z příjmů právnických osob…
daň z přidané hodnoty
odvod za odnětí půdy ze zeměd.
popl.za likvidaci komunál.odpadu
poplatek ze psů
popl.za lázeňský nebo rekr. pobyt
popl.za užívání veř.prostranství
poplatek ze vstupného
odvod výtěžku z provozov.loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvestiční dotace ze stát.rozp.
neinvestiční dotace od obcí
neinvestiční dotace od krajů
investiční dotace ze stát.rozp.
investiční dotace od krajů
převod hosp.výsledku HČ 2005
převody z ost. vlast. fondů
převody ze sociálního fondu
lesní hospodářství
horní zákon
provoz veřejné silniční dopravy
příjmy z knihovnické činnosti
hrad
činnost místního rozhlasu
zpravodaj obce Starý Jičín
kulturní domy
ostatní tělovýchovná činnost
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
územní plánování
komunální služby
změny technologií vytápění
využívání a zneškodňování
odpadů
obecní policie
požární ochrana
vnitřní správa

ROZPOČET
po 4. změnách
v tis.Kč

POL

PLNĚNÍ
v Kč

%

5 300,00

5 601 797,01 Kč

105,69

4 309,52

5 024 277,62 Kč

116,59

6 000,00
50,00
900,00
65,00
1,00
1,50
5,00
70,00
31,00
1 200,00

6 838 768,59 Kč
24 152,00 Kč
886 378,00 Kč
64 899,50 Kč
1 420,00 Kč
1 000,00 Kč
8 668,00 Kč
106 153,66 Kč
32 780,00 Kč
1 234 908,49 Kč

113,98
48,30
98,49
99,85
142,00
66,67
173,36
151,65
105,74
102,91

875,01

875 009,00 Kč

100,00

70,00
143,23

62 500,00 Kč
143 230,00 Kč

89,29
100,00

10 000,00

10 000 000,00 Kč

100,00

759 453,22 Kč

100,00

1039
2119
2221
3314
3321
3341
3349
3392
3419
3612
3613
3632
3635
3639
3713

759,45
1 190,09
1,00
10,00
1,50
106,00
0,50
5,00
66,00
17,60
231,00
736,00
146,00
627,43
-

75 371,78 Kč
2 144 042,97 Kč
1 078,00 Kč
9 313,00 Kč
1 800,00 Kč
93 509,00 Kč
462,17 Kč
6 470,56 Kč
65 079,76 Kč
17 600,00 Kč
237 252,00 Kč
837 386,50 Kč
194 324,00 Kč
564,00 Kč
776 894,35 Kč
1,00 Kč

3725

120,00

142 127,10 Kč

118,44

5311
5512
6171

4,00
20,00
83,80

5 070,00 Kč
19 524,00 Kč
126 598,98 Kč

126,75
97,62
151,07

8

180,16
107,80
93,13
120,00
88,22
92,43
129,41
98,61
100,00
102,71
113,78
133,10
123,82

úroky z běž.účtu,akcie,dividenda
6310
finanční vypořádání minulých let
6402
DPH na výstupu za rok 2007 - EČ org.343
Příjmy za rok 2007 celkem

80,00
148 753,59 Kč 185,94
1 198,00
1 198 423,00 Kč 100,04
275,37
409 873,21 Kč 148,84
34 700,00
110,02
38 176 914,06 Kč

VÝDAJE
Název

OD/PA

lesní hospodářství
místní komunikace
chodníková tělesa + parkoviště
dopravní obslužnost
pitná voda
odpadní vody - splátka půjčky
ČOV
drobné vodní toky a nádrže
MŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
divadelní činnost
činnosti knihovnické
kultura
hrad
kašna na náměstí
kaple v majetku obce
místní rozhlas
zpravodaj obce Starý Jičín
kulturní domy
komise pro občanské obřady
sportovní zařízení v majetku obce
příspěvky sport. klubům
využití volného času
sociální fond
zdravotnictví
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení v obcích
pohřebnictví
územní plánování (např.výkupy
pozemků )
komunální služby
technické služby org.1
sběr a svoz komunálního odpadu
ostatní náklady s odpady - skládky
péče o vzhled obcí a veř. zeleň
obecní policie
požární ochrana v obcích
JSDH Starý Jičín org. 3
zastupitelstvo obce + osadní
výbory
volby do Parlamentu ČR
vnitřní správa
úroky z úvěru v ČS a.s.
pojištění obecního majetku
převody na sociální fond
platba daně za obec
finanční vypořádání rok za 2004
ostatní činnosti
DPH na vstupu za rok 2007 - EČ
rekonstrukce MŠ St.Lhota orj 10
rekultivace skládky Vlčnov ,orj.11

1039
2212
2219
2221
2310

POL

ROZPOČET
po 4.
změnách v
tis.Kč

ČERPÁNÍ
v Kč

%

760,13
228,00
25,00
128,00
30,00

810 439,92 Kč
150 328,70 Kč
7 500,00 Kč
127 556,00 Kč
22 468,09 Kč

106,62
65,93
30,00
99,65
74,89

2321
2333
3111
3113
3311
3314
3319
3321
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3631
3632

291,40

288 361,84 Kč

98,96

25,00
900,50
1 801,00
3,00
29,00
55,60
243,43
7,50
2,00
225,00
31,00
398,00
49,00
147,00
47,00
20,00
74,75
8,00
58,00
42,00
592,00
191,00

8 454,00 Kč
900 500,00 Kč
1 801 000,00 Kč
2 285,00 Kč
19 035,80 Kč
55 344,09 Kč
217 795,62 Kč
2 722,62 Kč
1 447,57 Kč
215 057,00 Kč
19 620,00 Kč
387 243,66 Kč
36 747,50 Kč
113 787,86 Kč
34 046,54 Kč
11 154,00 Kč
73 383,40 Kč
289,56 Kč
38 172,71 Kč
75 906,07 Kč
562 334,37 Kč
119 013,25 Kč

33,82
100,00
100,00
76,17
65,64
99,54
89,47
36,30
72,38
95,58
63,29
97,30
74,99
77,41
72,44
55,77
98,17
3,62
65,82
180,73
94,99
62,31

3635
3639
3639
3722
3729
3745
5311
5512
5512

105,00
485,00
3 535,00
1 301,00
1,00
180,00
93,00
136,00
244,10

80 000,50 Kč

76,19

304 951,06 Kč
2 949 221,66 Kč
1 317 831,50 Kč
- Kč
155 526,48 Kč
55 365,66 Kč
110 822,19 Kč
212 352,60 Kč

62,88
83,43
101,29
0,00
86,40
59,53
81,49
86,99

1 257,00

1 146 617,48 Kč

91,22

120,00
3 660,50
80,00
140,02
400,00
391,70
280,92
20,00
2,00

76 100,02 Kč
3 367 303,81 Kč
67 487,20 Kč
127 455,80 Kč
75 371,78 Kč
322 080,00 Kč
391 693,53 Kč
- 1 000,00 Kč
298 834,28 Kč
496,00 Kč
1 860,00 Kč

63,42
91,99
84,36
91,03

6112
6114
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409
org.343
3111
3729
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80,52
100,00
106,38
2,48
93,00

TZ budovy OV Dub, orj.23
6112
ZŠ - rekonstrukce budovy, orj.24
3113
rekonstrukce MŠ Petřkovice orj.25
3111
prodloužení inž.sítí St. Lhota
orj.27
3635
TZ budovy SHD Palačov orj. 29
5512
hřiště Petřkovice, orj.30
3412
TZ budovy OV Petřkovice orj. 31
6112
dokončovací práce na TU Janovice
orj. 33
6112
oprava MK Vlčnov, orj.35
2212
sklad TS ve Vlčnově orj. 36
3639
oprava KS č.p. 1, orj. 37
3392
budova HZ Vlčnov - schodiště
orj.38
5512
ČOV Jičina, orj.44
2321
náves Jičina, orj.45
3745
oprava opěrné zdi Jičina orj. 46
2212
PD na inž.sítě k 50RD Vlčnov
orj.51
3635
územní plán obce St.Jičín,orj.60
3635
oprava kom. a žlabů Petřk. orj.63
2212
posílení vodov.Petřkovice,orj.64
2310
rozšíření vodovodu Petřkovice orj.
65
2310
Rekonstrukce Jednoty orj. 66
6171
TZ márnice Starý Jičín orj. 67
3632
kanal.St,J.s nap.na N.J.,orj.84
2321
nástavba tělocvičny ZŠ, orj.93
3113
TZ plochy u PZ Vlčnov,orj.97
5512
Rozšíření kanalizace Vlčnov orj.
99
2321
Výdaje za rok 2007 celkem

18,00
293,50
310,00

17 180,00 Kč
291 876,00 Kč
308 865,00 Kč

95,44
99,45
99,63

40,00

10 425,00 Kč

26,06

87,00
5,00
30,00

84 795,00 Kč
1 690,00 Kč
22 500,00 Kč

97,47
33,80
75,00

430,00

406 005,40 Kč

94,42

615,00
106,00
93,95

612 068,00 Kč
105 970,00 Kč
19 857,00 Kč

99,52
99,97
21,14

45,00

39 184,00 Kč

87,08

5,00
30,00
265,00

1 200,00 Kč
22 398,18 Kč
262 209,55 Kč

24,00
74,66
98,95

49,00

4 696,00 Kč

9,58

408,00
30,00
190,50

11 316,90 Kč
29 538,00 Kč
190 208,12 Kč

2,77
98,46
99,85

15,00
10 840,00
140,00
150,00
259,00
200,00

13 458,70 Kč

89,72

10 771 383,85 Kč
129 567,90 Kč
109 953,00 Kč
258 350,00 Kč
192 664,60 Kč

99,37
92,55
73,30
99,75
96,33

0,50

500,00 Kč

100,00

33 500,00

31 080 226,92 Kč

92,78

8 - třída financování
Název

OD/PA

POL

splátky úvěru od ČS a.s.
8124
8 - třída financování za rok 2007 celkem

ROZPOČET
v tis.Kč
- 1 200,00
- 1 200,00

ČERPÁNÍ
v Kč
- 1 200 000,00 Kč
- 1 200 000,00 Kč

2 299 280,24
Kč
2 732,25 Kč

2 302 012,49 Kč

%
100
100

Celková kalkulace hospodaření obce za rok 2007
počáteční stav k 1.1.2007

v tom

ZBÚ Obce
ZBÚ SF

příjmy za rok 2007 celkem
výdaje za rok 2007 celkem
8-třída za rok 2007 celkem

38 176 914,06 Kč
31 080 226,92 Kč
- 1 200 000,00 Kč

8 193 979,00
ZBÚ Obce
Kč
ZBÚ SF
4 720,63 Kč
konečný zůstatek k 31.12.2007 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2008
konečný zůstatek k 31.12.2007

v tom

8 198 699,63 Kč

Výhled zadluženosti obce Starý Jičín - splátky půjček a úvěrů
1 ) účet 951 20 k 31.12.2007 doplatek úvěru poskytnutý od ČS a.s Nový Jičín ve výši 850 tis. Kč
splátkový kalendář:

v tis. Kč
do

20.6.2008

rok
r. 2008
II.pol.
2008

výše v tis.
600
dle
aktuálního
zůstatku
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3 ) Účet 379 10 splátky daně finančnímu úřadu - na výstavbě ČOV Starojická Lhota ve výši 532,8 tis.Kč
rok
výše v tis.
splátkový kalendář: v tis. Kč
r. 2008
266,4
r. 2009
266,4

ad 2 ) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce za rok 2007
Výnosy
Název

SU

tržby z prodeje vody obcím, od
občanů
601
tržby ostatní
601
stočné
601
úroky z běžného účtu
644
ostatní výnosy
649
Výnosy za rok 2007 celkem

AU
10 20
14 21
25

Rozpočtový
plán v tis.Kč

PLNĚNÍ
v Kč

%

2 500,00

2 592 833,91 Kč

103,71

180,00
5,00
130,00
2 815,00

2 830,01 Kč
191 139,05 Kč
4 680,46 Kč
141 636,00 Kč
2 933 119,43 Kč

106,19
93,61
108,95
104,20

Náklady
Název
spotřeba materiálu na
PB,PV,ČOV
náklady na energii na
PB,PV,ČOV
PHM,vodné Heřmanice
opravy a udržování na
PB,PV,ČOV
cestovné na PB,PV,ČOV
školení a semináře
ostatní služby na PB,PV,ČOV
mzdové náklady na PB,PV,ČOV
silniční daň
daň z nemovitostí
daň za odebrané množství vody
mylná platba
odpisy dlouhodobého majetku
daň z příjmů

SU

AU

501

10 25

502
503

10 25
10 25

511
512
513
518
521
531
532
538
549
551
591

10
10
10
10
10

25
25
25
25
25

Náklady za rok 2007 celkem před zdaněním

Rozpočtový
plán v tis.Kč

ČERPÁNÍ
v Kč

%

80,00

90 513,39 Kč

113,14

366,00

344 694,63 Kč

94,18

70,00

64 905,58 Kč

92,72

340,00

96 384,90 Kč

28,35

3,00
2,00
140,00
8,00
5,00
1,00
700,00
700,00
200,00

2 677,50 Kč
915,97 Kč
374 576,00 Kč
13 560,00 Kč
3 225,00 Kč
651,00 Kč
657 630,00 Kč
6 211,28 Kč
779 670,00 Kč

89,25
45,80
267,55
169,50
64,50
65,10
93,95

2 615,00

Celková kalkulace hospodářské činnosti obce za rok 2007
výnosy za rok 2007 celkem
náklady za rok 2007 celkem
hospodářský výsledek - ZISK
pohledávky za rok 2007
zálohy na elektrickou energii
DPH
závazky za rok 2007
konečný zůstatek na účtu k 31.12.2007
konečný zůstatek k 31.12.2007 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2008

2 435 615,25 Kč

111,38
0,00
93,14

2 933 119,43 Kč
- 2 435 615,25 Kč
497 504,18 Kč
- 320 884,00 Kč
- 244 218,50 Kč
30 185,24 Kč
21 060,21 Kč
717 102,25 Kč

Použití hospodářského výsledku a odpisů z hospodářské činnosti za rok 2007 ve výši 1.277.174,18 Kč bylo
schváleno Zastupitelstvem obce č.8 dne 27.2.2008 na nákup strojů a vybavení technických služeb (400 tis.) a
dokončení vodovodu Petřkovice (877 tis)
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ad 3 ) Roční hospodaření sociálního fondu obce za rok 2007
Příjmy
Název

OD/PA

POL

2% z mezd pracovníků
Příjmy za rok 2007 celkem

4134

ROZPOČET
v tis.Kč
-

PLNĚNÍ
v Kč
75 371,78 Kč
75 371,78 Kč

%
-

Výdaje
Název

OD/PA

zájezdy,vstupenky,
3429
stravenky,ostat.
poplatky ČS a.s.,
3429
Výdaje za rok 2007 celkem

POL

ROZPOČET
v tis.Kč

5134-5169

73,42

5163

1,33
74,75

Celková kalkulace sociálního fondu obce za rok 2007
počáteční stav k 1.1.2007
příjmy za rok 2007 celkem
výdaje za rok 2007 celkem
konečný zůstatek na účtu k 31.12.2007
konečný zůstatek k 31.12.2007 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2008

ČERPÁNÍ
v Kč
71 885,80 Kč
1 497,60 Kč
73 383,40 Kč

%
91,25
53,02
90,47

2 732,25 Kč
75 371,78 Kč
- 73 383,40 Kč
4 720,63 Kč

ad 4 ) Roční hospodaření PO - Základní školy Starý Jičín za rok 2007
Výnosy - vedlejší činnost
Název

SU

AU
00-28

Rozpočtový
plán
nebyl
kontován

tržby z prodeje služ. - stravné cizí
602
10
stráv.
tržby z prodeje služ. - nájem
602
20
tělocvičny
tržby z prodeje služ. - nájem
602
20
střechy
Výnosy vedlejší činnosti za rok 2007 celkem

PLNĚNÍ
v Kč

%

132 264,00 Kč
79 778,00 Kč
3 800,00 Kč
215 842,00 Kč

Náklady - vedlejší činnost
Název
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
ostatní služby
Hrubé mzdy + dohody o
provedené práce
zákonné soc. a zdrav. pojištění
ostatní sociální pojištění
odvod 2% do FKSP

Rozpočtový
plán
nebyl
kontován

SU

AU
00-28

501
502
511
518

14 - 19
15 - 20
15 - 18
15 - 18

61 366,40 Kč
50 454,00 Kč
2 474,00 Kč
3 180,00 Kč

521

15

38 504,00 Kč

524
525
527

15 -16
15 -16
15

11 382,00 Kč
242,37 Kč
654,00 Kč

Náklady vedlejší činnosti za rok 2007 celkem

ČERPÁNÍ
v Kč

%

168 256,77 Kč

Výnosy - hlavní činnost
Název
tržby z prodeje služeb - stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.

SU

AU
29-99

602
644

30
30 - 40
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Rozpočtový
plán
v
tis.Kč
850,00
15,00

PLNĚNÍ
v Kč

%

841 185,00 Kč 98,96
23 998,49 Kč 159,99

zúčtování fondů
ostatní výnosy ( příjmy za
poš.učebnice atd..)
dotace od zřizovatele - obce
dotace od KÚ - neinvestiční
náklady

648

-

18 800,00 Kč

649

30 - 42

185,00

691

30

1 800,00

1 946 919,00 Kč 108,16

691

76

9 796,00

9 796 270,00 Kč 100,00

12 646,00

13 254 262,89 Kč 104,81

Výnosy hlavní činnosti za rok 2007 celkem

627 090,40 Kč 338,97

Náklady - hlavní činnost

30 - 60
30 - 34
30 - 31
30 - 32
30
30 - 63

Rozpočtový
plán
v
tis.Kč
1 264,00
900,00
290,00
20,00
3,00
300,00

1 268 205,41 Kč
934 780,30 Kč
234 238,48 Kč
26 589,00 Kč
14 186,74 Kč
701 350,46 Kč

100,33
103,86
80,77
132,95
472,89
233,78

521

30 - 40

9 777,00

7 084 236,00 Kč

72,46

524
525
527
538
542
549
551

30 - 39
30
30 - 34
30 - 60
30 - 60
30 - 60
30

39,00
53,00
12 646,00

Název

SU

AU
29-99

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovní příkazy
školení a semináře
ostatní služby
Hrubé mzdy + dohody o
provedené práce
zákonné soc. a zdrav. pojištění
zákonné pojištění za zaměstnance
odvod 2% do FKSP
ostatní daně a poplatky
pokuty a penále
ostatní náklady
odpisy DHM a DNM

501
502
511
512
513
518

Náklady hlavní činnosti za rok 2007 celkem

ČERPÁNÍ
v Kč

%

2 438 884,00 Kč
29 260,60 Kč
136 265,00 Kč
1 050,00 Kč
724,00 Kč
147 509,39 Kč 378,23
39 604,00 Kč 74,72
13 056 883,38 Kč 103,25

ZŠ Starý Jičín se ve spolupráci se ZŠ č.4 Zory z Polska zúčastnila projektu "Krajina za školou", který je
prostřednictvím Euroregionu Silesia spolufinancován Evropskou
unií. OÚ Starý Jičín poskytl své ZŠ prvotní dotaci ve výši Kč 325.000,-. Celková výše dotace z prostředků
EU tak po provedené redukci a zaokrouhlení na celé koruny
směrem dolů dle metodického pokynu MMR činila 228.388 Kč ( 75% dle smlouvy o financování).
Celá dotace byla přenechána Základní škole ke krytí nákladů vzniklých v roce 2007- schváleno RO č. 17
ze dne 24.10.2007

Finanční vypořádání dotací Základní škole Starý Jičín se státním rozpočtem za rok
2007, prostřednictvím Moravskoslezského kraje dne 24.1.2007.
ukazatel

účelový
znak

NEINVESTIČNÍ DOTACE
CELKEM
v tom:
Přímé náklady na vzdělání
rozděleno na:
platy
OPPP

33 353

SIPVZ - účelové prostředk NIV

33 245

DOTACE CELKEM

poskytnuto k
31.12.2007

vráceno v
průběhu roku
zpět

9 796 270

vratka
použito k 31.12.2007 dotace

při FV
9 796 270,00

-

9 777 000

0,00

9 777 000,00

-

6 813 000
124 000

0,00
0,00

6 813 000,00
124 000,00

-

19 270
9 796 270

Celková kalkulace PO - Základní školy za rok 2007
výnosy hlavní činnosti za rok 2007 celkem
náklady hlavní činnosti za rok 2007 celkem
hospodářský výsledek hlavní činnosti - ZISK
výnosy vedlejší hospodářské činnosti za rok 2007 celkem
náklady vedlejší hospodářské činnosti za rok 2007 celkem
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19 270,00
9 796 270,00

13 254 262,89 Kč
- 13 056 883,38 Kč
197 379,51 Kč
215 842,00 Kč
- 168 256,77 Kč

-

hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti - ZISK

47 585,23 Kč

konečný zůstatek na účtech 241( 1.081.726,65 ) a 243 (156.872,40 ) k
31.12.2007
konečný zůstatek k 31.12.2007 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2008

1 238 599,05 Kč

ad 5 ) Roční hospodaření PO - Mateřské školy Starý Jičín za rok 2007
Výnosy
Název

SU

tržby z prodeje služ.602
školné,stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.
644
zúčtování fondů
648
jiné ostatní výnosy
649
provoz. dotace od zřizovatele 691
obce
provoz. dotace od zřizovatele 691
KÚ
Výnosy za rok 2007 celkem

AU
29-99

Rozpočtový
plán
v
tis.Kč

30 - 75

114,00

60
30
71

6,00
-

30 - 60

900,00

76

2 877,00

2 877 000,00 Kč 100,00

3 897,00

4 085 580,65 Kč 104,84

PLNĚNÍ
v Kč

%

342 964,00 Kč 300,85
3 513,54 Kč
- 49 656,89 Kč
11 760,00 Kč

58,56

900 000,00 Kč 100,00

Náklady
Název

SU

spotřeba materiálu
501
spotřeba energie
502
opravy a udržování
511
cestovné
512
ostatní služby
518
Hrubé mzdy
521
zákonné soc. a zdrav. pojištění
524
zákonné pojištění za zaměstnance
527
odvod 2% do FKSP
528
úroky
544
ostatní náklady
549
odpisy DHM a DNM
551
Náklady za rok 2007 celkem

AU
29-99
30 - 56
30 - 73
30 - 31
30
30 - 63
76
76
76
76
76
60
30 - 70

Rozpočtový
plán
v
tis.Kč
520,00
225,00
156,00
2,00
100,00
2 815,00
62,00
17,00
3 897,00

ČERPÁNÍ
v Kč

%

690 961,06 Kč 132,88
209 218,86 Kč 92,99
11 007,61 Kč 7,06
469,00 Kč 23,45
262 922,44 Kč 262,92
2 095 500,00 Kč 74,44
735 716,00 Kč
40 676,00 Kč 100,00
- Kč
523,50 Kč
21 503,22 Kč 85,23
16 315,00 Kč 95,97
4 084 812,69 Kč 97,21

Finanční vypořádání dotací Mateřské škole Starý Jičín se státním rozpočtem za rok
2007, prostřednictvím Moravskoslezského kraje dne 25.1.2007:
ukazatel
NEINVESTIČNÍ DOTACE
CELKEM
v tom:
Přímé náklady na vzdělání
rozděleno na:
platy
OPPP

DOTACE CELKEM

účelový
znak

poskytnuto k
31.12.2006

vráceno v
průběhu roku
zpět

2 877 000
33353

vratka
použito k 31.12.2006 dotace
při FV
2 877 000,00

-

2 877 000

0,00

2 877 000,00

-

2 014 000
62 000

0,00
0,00

2 014 000,00
62 000,00

-

2 877 000

Celková kalkulace PO - Mateřské školy za rok 2007
výnosy za rok 2007 celkem
náklady za rok 2007 celkem
hospodářský výsledek - ZISK
konečný zůstatek na účtech 241 ( 226.834,16) a 243 (14.853,20) k
31.12.2007
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2 877 000,00
4 085 580,65 Kč
- 4 084 812,69 Kč
767,96 Kč
241 687,36 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2007 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2008

ad 6 ) Finanční vypořádání za rok 2007
bylo provedeno

1 ) Státní závěrečný účet za rok 2007 prostřednictvím Moravskoslezkého kraje dne
25.1.2008
ukazatel
NEINVESTIČNÍ DOTACE
CELKEM
v tom:
Obnova a zajištění lesních porostů
Výdaje spojené s činností SDH
DOTACE CELKEM

účelový
znak

327
210

poskytnuto k
31.12.2007

vráceno v
průběhu roku
zpět

vratka
použito k 31.12.2007 dotace
při FV

143 230

0,00

143 230,00

0,00

125 130
18 100
143 230

0,00
0,00

125 130,00
18 100,00
143 230,00

0,00
0,00
-

2) Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007 prostřednictvím MSK dne
25.1.2008
ukazatel
NEINVESTIČNÍ DOTACE
CELKEM
v tom:
Volby do Parlamentu České
republiky
Zřízení Czech Pointu

poskytnuto k
31.12.2007

vráceno v
průběhu roku
zpět

170 000

0,00

98 071

120 000

0,00

76 100,02

98 116

50 000

0,00

49 475,00

účelový
znak

DOTACE CELKEM

170 000

vratka
použito k 31.12.2007 dotace
při FV
44
125 575,02
424,98

125 575,02

43
899,98
525,00
44
424,98

3 ) Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2007
ukazatel
INVESTIČNÍ DOTACE
CELKEM
v tom:
Dotace poskytnuté MMR ČR
rozděleno na:
Rekonstrukce Jednoty + výstavba
Radnice
DOTACE CELKEM

účelový
znak

poskytnuto k
31.12.2007

vráceno v
průběhu roku
zpět

10 000 000

17720

vratka
použito k 31.12.2007 dotace
při FV
10 000 000,00

10 000 000

0,00

10 000 000,00

10 000 000

0,00

10 000 000,00

10 000 000

-

10 000 000,00

-

4 ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC, prostřednictvím Úřadu práce v Novém
Jičíně
ukazatel
dotace na veřejně-prospěšné práce
u TS
DOTACE CELKEM
Poskytnuté dotace v roce 2007
CELKEM

účelový
znak

poskytnuto k
31.12.2007

vráceno v
průběhu roku
zpět

13101

96 000

0,00

96 000
10 409 230

0,00

vratka
použito k 31.12.2007 dotace
při FV
96 000,00

-

96 000,00

0,00

10 364 805,02

44
424,98

ad 7 ) Přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2007
bylo provedeno ve dnech 21.4.2008 do 22.4.2008. Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina
Odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
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Přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2007 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření obce
vykonané ve dnech od 8.8 do 9.8.2007.
Závěr kontrolní skupiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
Při přezkoumání hospodaření obce podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly dle § 10 odst.3 písm.a)
zjištěny chyby a nedostatky. V rámci provedeného přezkoumání nebyla zjištěna rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření obce.

Starý Jičín, dne 15.5.2008
za správnost vyhotovení: Petra Saganová
hlavní účetní a správce rozpočtu

Svatoslav Vahalík
starosta obce

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Všem občanům, kteří se v období ČERVEN až SRPEN 2008 dožijí významného
životního jubilea přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za Obec Starý Jičín, starosta Svatoslav Vahalík.
ČERVEN
Anežka Fabíková
Jan Fabík
Antonín Dohnal
Vlasta Dorazilová
Alois Randýsek
Bohuslava Nováková

ČERVENEC

SRPEN

Anna Skácelová
Marie Kalníková
Ludmila Rosová
Božena Bezděková
Jaromír Planka
Božena Pavlíková

Bohumil Frydrych
Milada Randýsková
Zdenka Sochová
Josef Korabečný

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

VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

DO

OBCE

Vítání občánků do naší obce se stalo tradicí a jsme rádi, že se líbí i rodičům našich
malých občánků, kteří nás o tom přesvědčují svojí účastí. Od roku 2004, kdy jsme
znovu obnovili tuto slavnostní událost, jsme přivítali celkem 88 dětí.
V sobotu 17. května 2008 bylo starostou obce a paní matrikářkou přivítáno
celkem 14 dětí za přítomnosti jejich rodičů. Rádi bychom poděkovali dětem ze
Základní školy Starý Jičín, které nám recitují básně a tímto zajišťují kulturní program
pod vedením paní vychovatelky Ilony Stoklasové.
Přivítaným dětem přejeme, aby v životě prožily jen samé krásné chvíle a vždy se na
ně usmívalo štěstí.
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Přivítané děti:

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Karin GALIOVÁ, Dub
Vladimír VAŠEK, Janovice
Veronika ROSOVÁ, Jičina
Daniel TUTKA, Palačov
Daniel LIŠKA, Starojická Lhota
Anna OCÁSKOVÁ, Starý Jičín
Lucie SMRČKOVÁ, Starý Jičín

☺ Patrik KOTEŠOVEC, Vlčnov
☺ Jakub MARTOCH, Vlčnov
☺ Martin NOVÁK, Vlčnov
☺ Nikol MALÉŘOVÁ, Vlčnov
☺ Beata KOHOUTOVÁ, Vlčnov
☺ René ŘEHÁK, Vlčnov
☺ Mikuláš BEZDĚK, Vlčnov

(L.P.)

SPLATNOST

POPLAT KŮ

ZA

ODPADY

Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu v obci Starý Jičín činí 408,- Kč
za osobu a je v něm zahrnut i svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který
se provádí dvakrát ročně. Musí být uhrazen nejpozději do 30. června 2008 a
je možné ho zaplatit v úředních hodinách přímo na obecním úřadě v POKLADNĚ.
Žádáme občany, aby PLATBY či jiné úřední záležitosti NECHODILI
VYŘIZOVAT v PÁTEK, kdy je radou obce stanoven neúřední den,
který je určen k vnitřním záležitostem obce a pro školení zaměstnanců.
Může se stát, že v tento den nemusíte svou záležitost vyřídit.
(L.P.)
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UZAVŘENÍ

OBECNÍHO

ÚŘADU

Z důvodu stěhování obecního úřadu do zrekonstruovaných prostor nové
radnice na náměstí Starý Jičín bude PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
od pátku 13.06.2008 do pátku 20.06.2008
PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.
V této době nebude možné vyřizovat úřední záležitosti, budou odpojeny
telefony, faxy, počítače.
V případě havárie vody nebo nutnosti vyřízení záležitostí s pohřbem
kontaktuje Miloslava Vahalu na tel. č.776 562 867.

Změna úředních hodin pro veřejnost od 01.07.2008:
pondělí
7:30 - 11:45 12:15 - 16:30
úterý
7:30 - 11:45 12:15 - 14:30
středa
7:30 - 11:45 12:15 - 16:30
čtvrtek
7:30 - 11:45 12:15 - 14:30
pátek
není úřední den
V souladu s pracovním řádem je na dobu 11:45 – 12:15 zařazena
pracovní přestávka.

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zvu na prohlídku nové radnice. Rekonstrukcí objektu na náměstí vzniklo
víceúčelové zařízení, které bude sloužit všem občanům naší obce.
V přízemí zůstaly zachovány služby, jako je pošta, prodejna se smíšeným zbožím,
prodejna masa. Nově bude k dispozici informační centrum, které bude mimo jiné
zabezpečovat pro občany kopírování, faxování, prodej propagačních materiálů a
bude zde k dispozici veřejně přístupný internet.
V I. patře je umístěn obecní úřad včetně obřadní síně a také služebna obecní
policie.
Po dokončení II. etapy bude v dalším patře k dispozici zasedací místnost, archivy a
sklady.
Věřím, že umístění obecního úřadu do důstojných prostor bude přínosem pro
všechny občany, kteří si přijdou vyřídit své záležitosti. Konečně je také dořešen
přístup pro invalidní spoluobčany.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ RADNICE
pro širokou veřejnost
se uskuteční v neděli 6. července 2008
v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
Svatoslav Vahalík, starosta obce
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ALEJ

K „O Č N Í

S T U D Á N C E“

Je tady začátek léta a ,,procházková
sezóna“
v plném proudu. Pro ty
z nás, kteří rádi navštěvují poutní
místo „Oční studánka“ a přicházejí
k němu
bývalou
třešňovou alejí,
máme dobrou zprávu. Přestárlá a
místy již značně prořídlá výsadba byla
letos v dubnu omlazena a obnovena
výsadbou novou. Po obou stranách
stezky bylo dne 21.4.2008 vysazeno
50 kusů mladých, cca 3 metrových
planých třešní tak, aby byl zachován charakter původní výsadby.
Na počátku roku 2008 se podařilo získat finanční grant z Nadačního Fondu Hyundai
v částce 40.000,- Kč, který byl určen k nákupu stromů pro výsadbu aleje.
Hned, jak to situace dovolovala a nastaly příznivější podmínky, zahájili pracovníci
technických služeb obce práce na přípravě ploch k vysázení. Ty spočívaly
v náročném odstranění ztrouchnivělých kořenů a drnů po původní výsadbě za
nepříliš příznivého počasí. Po přípravě ploch byly po obou stranách vyhloubeny
sázecí jámy ve spolupráci s firmou MULTIP, která přispěla k výsadbě poskytnutím
stroje. Stromky byly zakoupeny v okrasné školce Příbor a ihned putovaly do
připravené půdy. Stromky jsou zatím připevněny ke kůlům, než posílí natolik, aby
nepotřebovaly opěru. O následnou péči této výsadby po dobu tří let požádala Obec
Starý Jičín aktivní Klub důchodců Starojicka, kterým tímto obec za jejich spolupráci
děkuje.
Dále už nezbývá, než si přát, ať se stromy ,,uchytí“ a krásně rostou pro nás i příští
generaci a abychom se tak mohli těšit z procházek rozkvetlou alejí…
(P.Š.)

J A K Ý P Á N, T A K O V Ý P E S
Majitelů psů je v Česku doslova jako psů. Každý pes
by měl mít svého majitele, ale je tomu skutečně
tak? Slovo majitel psa znamená, že ho někdo
vlastní, pečuje o něj a hlavně za něj zodpovídá.
Zodpovídá také i za jeho exkrementy na chodníku, o
které ostatní vůbec nestojí. Bohužel i v naší obci se
najdou takoví, kteří na oslovení „majitel psa“ nemají
nárok. Jsou to jenom držitelé věci, protože se za
svého miláčka stydí uklidit právě tehdy, když si odloží na veřejném prostranství.
Takoví jsou schopni psa utahat k smrti, jen ať už jsou pryč. Někteří ze sebe udělají
blbce a dělají, že nic nevidí a těm posledním je to úplně fuk. Je jim jedno, jestli jejich
pes udělá hromádku před hřbitovem, před obchodem, na náměstí nebo u dětského
pískoviště. Hlavně, že se vyvenčil. Většinu psů lze totiž zařadit mezi analfabety,
protože neumí číst ani psát a jediná jejich starost je se nažrat, vyspat a vy … se tam,
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kam se pustí. Výhodu mají ti, kteří mají ohrazený rodinný dům, zahradu nebo jinou
vhodnou plochu v okolí.
I když je ve městech a hlavně na sídlištích situace daleko horší, lidé musí psí lejna
přeskakovat, popřípadě řidič nevezme maminku se zamazanými koly od kočárku
vůbec do přepravy. Neznamená to, že v naší obci musí ostatní občané snášet
podobné věci. Hluboce obdivuji ty chovatele, kteří jsou si vědomi nevhodnosti a
hlavně nebezpečnosti psích výkalů a ihned je vlastnoručně uklidí. Pokud pomineme
tento problém, jsou tady další. Věřte, Vy, kterých se to týká, že nikdo mimo Vás
nestojí o přítomnost Vašeho psa v obchodech. Je to neslušné a hlavně nehygienické.
Stejně tak nikdo nestojí o psa, byť malé rasy a vychovaného, na hřbitovech nebo
v jiných obecních zařízeních. Podotýkám, že Vaši pejsci nemají z návštěvy
pozůstalých žádný zážitek.
Jako závěr z výše uvedeného článku vyplývá z jednání Rady obce Starý Jičín úkol pro
obecní policii a to nekompromisně řešit takové případy blokovými pokutami až do
výše 1.000,- Kč. V jednotlivých obcích budou také dle seznamů prováděny kontroly
psů, jejich počtu v domácnostech a také chovné podmínky, které mají vliv na
výpočet ročních poplatků.
(J.S.)

OKÉNKO
LÉKAŘE:
LÉKAŘ IN FORMUJE a RADÍ
Milí obyvatelé Starojicka,
za měsíc tomu bude rok, co jsem převzala ordinaci praktické lékařky ve Starém
Jičíně po MUDr. Ireně Ševečkové. Vzhledem k mé patnáctileté nemocniční praxi
internistky a diabetoložky nebylo pro mě zcela jednoduché navázat na zavedenou
vysoce kvalitní péči o vás v terénu. Myslím si ale, že i díky vydatné pomoci sestřičky
Zdeňky Kalmanové poskytujeme nadále kvalitní péči. K vaší spokojenosti jsme
obnovily výdej léků přímo v ordinaci. Novinkou je zavedení internetu, čímž se
urychlilo dodání výsledků rozboru krve z laboratoře. Další novinkou je zřízení
internetových stránek ordinace, najdete nás na www.doktor-staryjicin.cz .
Tímto se vám nabízí možnost objednání s k vyšetření a konsultace cestou internetu,
což uvítají hlavně mladší z vás a pracující. Výhledově zvažuji zakoupení přístroje
k rychlé diagnostice zánětu, což usnadní rozhodnutí podání antibiotik v době chřipek
a viros.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi Vahalíkovi a celému
zastupitelstvu za rekonstrukci vodovodního zařízení, které bylo v havarijním stavu a
za další zvelebení ordinace a také umožnění se s vámi setkávat prostřednictvím
stránek Starojického zpravodaje. Zde bych vás chtěla pravidelně informovat o
novinkách a hlavně o odborných tématech.
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Jelikož se blíží léto, houbařská a rekreační sezona, hrozí
každému z nás nakažení boreliososu či encefalitidou při
přemnožení klíšťaty. Klíšťata jsou roztoči, kteří se živí krví
svých hostitelů.Vyskytují se od března do listopadu na
rostlinách asi do 1 metru nad zemí. Přenášejí závažná infekční
onemocnění-klíšťovou encefalitidu a lymskou boreliosu.
1. Klíšťová encefalitida
Jeden týden až deset dní po přisátí klíštěte se mohou objevit příznaky podobné
chřipce - únava, malátnost, bolest hlavy a svalů. Po pár dnech úlevy se dostaví
druhá fáze nemoci - opět bolest hlavy, malátnost, teplota a závrať. Tehdy již musíte
do nemocnice. V lehčím případě může dojít k poškození mozkových
plen meningitidě, v závažnějším případě poškození mozkové tkáně - encefalitidě, na
kterou může pacient i zemřít. Následkem mnohou být vleklé bolesti hlavy, poruchy
soustředění či hybnosti. Encefalitida se neléčí antibiotiky, léčí se příznaky choroby,
klidem na lůžku.
2. Lymská boreliosa
Po čtrnácti dnech až měsíci po přisátí klíštěte se v místě přisátí objeví červená
skvrna, která se zvětšuje a centrálně bledne (má průměr větší než 5 cm). Připojit se
může bolest kloubů a hlavy, únava či zvýšená teplota. U zdravých lidí může choroba
v tomto stadiu odeznít. V opačném případě může postihnou srdce, nervy a klouby. V
případě, že se podaří klíště odstranit do 24 hodin od přisátí, je pravděpodobnost
onemocnění velmi malá. Boreliosa se léčí antibiotiky.
Jak se chránit před klíšťaty ?
1. Nechte se očkovat. Proti encefalitidě jsou k dostání dvě vakcíny a to Encepur a
FSMN Immun - ve zrychlené formě lze očkovat i dnes. Proti lymské boreliose se
neočkuje.
2. Vyhýbejte se nákaze. Nechoďte na místa s zvýšeným výskytem klíšťat, noste
dlouhé a hladké oblečení do lesa, na louky, používejte repelenty na odhalené
části těla, vyhýbejte se trávě. Po návratu se prohlédněte, neopomínejte
podkolenní jamky, třísla, podpaží, místa mezi vlasy a za ušima.
3. Při přisátí klíštěte místo postříkejte desinfekčním prostředkem či přípravkem
s obsahem alkoholu, pak pomocí pinzety uchopte klíště co nejblíže kůži a kývejte
doprava a doleva, klíště by se mělo do 3 minut uvolnit, pak místo opět
desinfikujte.
4. Ranku po klíštěti nějakou dobu sledujte. Svědění je normální. Pokud se vytvoří
červená zvětšující se skvrna s centrálním nablednutím, vyhledejte lékaře, může
se jednat o lymskou boreliosu. Pokud se objeví bolesti hlavy, poruchy spánku,
teplota, malátnost a jiné příznaky podobné chřipce, také vyhledejte lékaře, mohlo
by se jednat o encefalitidu. Když se nebudete léčit, přejde choroba do
chronického stadia a může zanechat trvalé obtížně léčitelné následky.
Pěkné léto a pohodovou dovolenou všem občanům přeje vaše lékařka
MUDr. Iveta Havlíková.
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UZAVŘENÍ KNIHOVNY
NA STARÉM JIČÍNĚ
Upozorňujeme registrované čtenáře a návštěvníky knihovny na Starém Jičíně, že
knihovna bude po čas letních prázdnin od 1.7.2008 do 31.8.2008 uzavřena.
Přístup na internet pro získávání informací bude umožněn v Informačním centru tj.
v přízemí nového obecního úřadu na náměstí.
(P.Š.)

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA DIAKONIE
BROUMOV
Ve středu 30. dubna 2008 proběhla ve vestibulu Kulturního domu Starý Jičín
humanitární sbírka letního i zimního ošacení pro sociálně potřebné občany. Sbírku
organizovala Diakonie Broumov ve spolupráci s oslovenými obcemi. Tak, jako i
v roce 2007, organizačně zajistily na Starém Jičíně tento sběr členky Klubu důchodců
Starojicka, kterým Obec Starý Jičín děkuje za čas, věnovaný přejímce sbírek.
Poděkování obce patří taktéž všem občanům, kteří do sbírky přispěli poskytnutím již
nevyužitého a mnohdy ještě zachovalého ošacení a také nových domácích potřeb.
(P.Š.)

DOMÁCÍ

NÁSILÍ

V Ostravě bylo zřízeno Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
v okrese Nový Jičín. Jedná se o specializovanou sociální službu, zaměřenou na
pomoc osobám ohroženým domácím násilím a na koordinaci spolupráce mezi
institucemi, které s ohroženými osobami přicházejí do kontaktu. Tato služba je
bezplatná, anonymní a diskrétní.
Adresa:
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, o.s.
ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
tel: 597 489 207, fax: 597 489 204
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz ,
web: www.bkb.cz, www.domacinasili.cz , www.donalinka.cz

SOUSEDNÍ
OBEC HŮRKA
BUDE SLAVIT SVÉ VÝROČÍ
Příští rok se „potkají“ pro Hůrku dvě významná jubilea, a to 625 let od založení obce
a současně 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Hůrečtí rodáci připravují
u této příležitosti knižní publikaci, jež bude obsahovat souhrn historických událostí
spojených s Hůrkou, i události novodobé včetně fotografií. Předpokládaná cena knihy
je 210,- Kč (při nákladu 150 ks výtisků). Knihu si lze závazně objednat nejpozději do
31.7.2008 na těchto místech: v Hůrce v obchodě potravin paní Peterové a v Jeseníku
nad Odrou v informačním centru obecního úřadu, kde budou připraveny formuláře;
případně elektronicky na e-mailu: obec@jeseniknadodrou.cz.
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Předpokládaný termín knižního vydání publikace je duben – květen příštího roku. O
této skutečnosti budou zájemci informováni. Podrobnější informace je možno
vyhledat na www.jeseniknadodrou.cz.

S T A R O J I C K Ý. N E T

V roce

2008

jen za

299,90 Kč

bez DPH měsíčně!

V průběhu května 2008 došlo k navýšení přívodní kapacity o 2Mb.
Nové zájemce připojujeme v méně zarušeném pásmu 5GHz za cenu cca 3200,- a
měsíční paušál 299,90 Kč.
Více v sekci novinky na www.starojicky.net

KLUB

D Ů CH O D C Ů

STAROJICKA

V I. pololetí letošního roku se počet členů klubu rozrostl na 90. Účast členů na akcích
se pohybovala okolo 70, v klubovně se průměrně sešlo 30 členů. V klubovně hasičů
proběhly akce s živou hudbou a to maškarní ples, posezení s programem v únoru a
dubnu. V kinosále na Starém Jičíně proběhly tyto akce: přednáška MUDr. Norského
s krátkým programem divadelního souboru Starojičan a ke dni žen připravila
program ZŠ Starý Jičín s názvem „Divadlo Járy Cimrmana“ a vystoupení děvčat
taneční skupiny pod vedením pí. učitelky Šturalové. Byly uskutečněny 2 zájezdy do
divadla v Ostravě a to „p. Marijánka matka pluku“ a muzikál „Šuger“. Ostatní volné
středy se trávily v klubovně, kde máme díky obecnímu úřadu možnost si na počítači
prohlédnout snímky a zážitky z akcí. Rovněž zde proběhly oslavy významných
životních výročí členů klubu.
Poslední akce v květnu - zájezd do Polska na okrasná zahradnictví
- program televarieté agentury p. Bastlové z Opavy
- smažení vajec v Palačově.
Všechny akce v letošní I. polovině roku byly úspěšné a proběhly v dobré a příjemné
pohodě. Na závěr patří vyslovit dík všem, kteří se podíleli na těchto akcích přípravou,
občerstvením, programem či zajištěním. Zejména pak patří dík Obecnímu úřadu
Starý Jičín za poskytnutí prostor a počítače, kde si akce na DVD můžeme znovu
promítnout. Další dík patří Základní škole Starý Jičín a „Divadelnímu souboru
Starojičan“.
Na další středy plánujeme dle počasí vycházky po okolí Starého Jičína :
1) zahrádky na „Láně“ a Starém Jičíně
2) zahrádky ve Vlčnově
3) zahrádky okolo kopce
Dne 25.6.2008 bude poslední posezení v klubovně před prázdninami. Nové otevření
klubovny bude 27.8.2008.
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Plán akcí na zbytek roku :
- v září vycházka k „Oční studánce“ s návštěvou Jičiny
- v říjnu hodové posezení u živé hudby
Termíny budou upřesněny včas.
Za KD Starojicka - Marie Segeťová, Vlčnov

OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
JAK

ZABEZPEČIT

SVÁ

AUTA

PARKOVÁNÍ
Nejbezpečnější parkování je v garáži nebo na hlídaném
parkovišti.
V ostatních
případech
parkujte
na
přehledných, veřejnosti přístupných a dobře osvětlených
místech, nejlépe poblíž vašeho domu, abyste na vozidlo
viděli. Praktické je parkovat blízko chodníku či obrubníku,
abyste snížili riziko odcizení kol.
AUTO NENÍ TREZOR
Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména
osobní věci, cennosti, elektroniku anebo volně ložené peníze! Vedle cenných věcí
nenechávejte ve vozidle ani další věci, například oblečení. I zdánlivě „bezcenná“ věc
může pachatele lákat.
ANI ZAVAZADLOVÝ PROSTOR VOZIDLA NENÍ VHODNÝ PRO ÚSCHOVU
CENNÝCH VĚCÍ
Nikde, zejména před obchodem, restaurací či třeba budovou zaměstnání nedávejte
okatě do kufru cenné věci. Pachatelé si často své oběti právě na takových místech
vytipují a při vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezměte věci vždy s sebou.
AUTORÁDIO BÝVÁ VELKÉ LÁKADLO !!!
Při koupi autorádia či vozidla dejte přednost rádiu s odnímatelným panelem či rádu
s možností vyjímání. Rádio či odnímatelný panel nikdy ve vozidle nenechávejte a
vyjímejte také kódovou kartu autorádia. Rádio neschovávejte v autě, zejména ho
nevkládejte do odkládacích prostor.
KLÍČKY OD VOZIDLA
Pečlivě se starejte o klíčky od vozidla. Zbytečně je nikomu nesvěřujte, zejména ne
cizím osobám. Nenoste je po kapsách, odkud by vám mohly vypadnout nebo být
odcizeny. Nenechávejte je volně přístupné v odloženém oblečení (při návštěvách kin,
divadel, u lékaře, v restauracích). Náhradní klíče mějte vždy na jednom místě,
rozhodně ne ve vozidle.
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PŘED ODCHODEM OD VOZIDLA
Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního,
motorového a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla.
Aktivujte všechna zabezpečovací zařízení, kterými vaše vozidlo chráníte! Vozidlo
zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.
DALŠÍ CENNÉ RADY…
Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si všímejte pohybu na parkovištích.
Pokud uvidíte podezřelou osobu, která se pohybuje mezi zaparkovanými vozidly
nebo už se dokonce do některého vloupává, volejte ihned Policii České republiky na
linku tísňového volání 158. Nikdy nevíte, kdy všímavost např. vašich sousedů
zachrání vozidlo právě vám.
Pro případ, že by přes veškerá preventivní opatření došlo k odcizení vašeho vozidla,
pořiďte si fotografii vozu a popis odlišných a nápadných znaků. Dále je možné
označit důležité součásti tzv. neviditelnou fixou, jejíž nápisy se objeví až pod UV
lampou.
V případě, že dojde k vloupání do vozidla či přímo jeho odcizení, volejte Policii České
republiky na linku 158 nebo zajděte na nejbližší policejní služebnu.
Nezapomeňte na vhodné pojištění!
(J.S.)

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

VELKOOBJEMOVÉHO

a NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

Svoz proběhne v sobotu 14.6.2008 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 občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si vybrali
nejvhodnější místo k odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu !

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, rádia, sporáky !!!
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obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
14.6.2008

obec

stanoviště
2. AUTO

1. AUTO
u hospody

8:00 - 8:20

u školy

8:20 - 8:40

křižovatka
Polouvsí

8:45 - 9:15

u tenisových kurtů

9:20 - 9:50

u obchodu

9:50 - 10:30

u požární nádrže

10:30 - 11:00

na návsi

11:05 - 11:35

rozcestí u Tvrdých

11:35 - 12:05

Heřmanice

Dub

Starojická
Lhota

termín :
SOBOTA
14.6.2008

Palačov

dolní Žlabec

8:00 - 8:20

pod Hradem
- u Zámečku

8:20 - 8:45

u Bílého domu

8:50 - 9:10

obecní úřad

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

Starý
Jičín

Starý
Jičín
Vlčnov
Starý
Jičín
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 !

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

Po vánocích přišly děti do mateřské školy plné zážitků a dojmů z vánočních
svátků. Na dárky, které děti našly pod stromečkem v mateřské škole sponzorsky
přispěly některé místní společnosti, politické strany a podnikatelé. Touto cestou
bychom všem chtěli za sponzorství poděkovat.
V lednu 2008 obdržela Mateřská škola, příspěvková organizace od zřizovatele
obce Starý Jičín rozpočet finančních prostředků na provoz příspěvkové organizace,
který byl navýšen o 150 000 Kč. Děkujeme za vstřícný přístup k požadavkům
mateřské školy a dobrou spolupráci mezi příspěvkovou organizaci a zřizovatelem
školy – Obcí Starý Jičín.
Ve druhém pololetí proběhly v mateřské škole tyto akce :
Únor
- 8. února se děti zapsaly k docházce do 1. třídy.
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-

20. února maškarní ples.
26. února se konala velká předjarní turistická vycházka k rybníkům do Vlčnova.
Bílý den – rozloučení s paní zimou.

Březen
- 3. března ukázková závěrečná hodina angličtiny ukázala rodičům, co se děti
během školního roku naučily.
- 10. března navštívilo školku Divadlo Meisner – Varieté s klaunem.
- K velikonocím si letos děti vyrobily z vajíček slepičky a nechybělo malované
vajíčko na větvičce zlatého deště.
Duben
- 3. dubna jsme shlédli loutkovou pohádku Dlouhý široký a bystrozraký.
- 17. dubna se do naší školky přihlásily nové děti, které nastoupí v příštím školním
roce. K zápisu přišlo 23 dětí.
- Zapojili jsme se do soutěže “Směrovky na hrad Starý Jičín“, kterou vyhlásil pan
starosta, vyrobili jsme několik směrovek na hrad.
- 22. dubna k příležitosti Dne Země se konal Modrý den.
- 24. dubna se konala velká jarní turistická vycházka k „Oční studánce“.
- 29. dubna proběhl Žlutý pampeliškový den.
Květen
- 7. května jsme otevřeli výstavu dětských výtvarných prací na hradě spojenou
s programem a přáním mamince.
- 13. května výlet do Starojické Lhoty – návštěva domácí farmy.
- 20. května cestovaly děti do Jeseníku nad Odrou na představení „ Když jde kůzle
otevřít“.
- 23. května výlet do ZOO Olomouc.
Co nás čeká ?
- 29. května navštíví školku děti z mateřské školy v Kuníně.
- 30. května Pohádkový les nám připraví děti ze ZŠ Starý Jičín.
- Děti z velkého oddělení půjdou navštívit kamarády do 1. třídy Základní školy ve
Starém Jičíně.
Červen
- 3. června je pro děti připraven Kouzelnický program.
- 6. června se půjdeme do podívat na představení „Princové jsou na draka“.
- 10. června fotografování dětí.
- 11. června pojedeme do Kunína, kde navštívíme zámek a mateřskou školu.
- Rozloučení se školáky.
- Program dětí na slavnostním otevření nového obecního úřadu.
Všem rodičům bychom chtěli poděkovat za vydařený školní rok, za vstřícný
přístup, za spolupráci při společných akcích školy a rodičů. Máme na co vzpomínat.
Dětem, které naši školu opustí, přejeme mnoho pěkných vzpomínek na naši
mateřskou školu a šťastné vykročení do základní školy. Přejeme všem hezké
prázdniny plné pohody a sluníčka. Po prázdninách se těšíme na nové kamarády a
dobrou spolupráci s rodiči.
Ředitelka a paní učitelky mateřské školy Starý Jičín.
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Vážení občané,
v září letošního školního roku
vznikl při ZŠ Starý Jičín
dětský divadelní soubor
Médivadlo. V současné době
má soubor 27 herců a
hereček, kteří se od září
scházejí pravidelně k několika hodinám nácviku týdně. Zvláštností tohoto souboru je,
že při hře kombinuje hraný film s klasickým divadelním představením. Část
představení je provedena formou filmu, který běží na plátně a část je hraná na třech
ústředních podiích jako klasické divadlo. Herci se tak objevují zároveň na plátně,
podiu, nebo mezi diváky, kteří jsou tak přímo vtaženi do děje.
Dovolte mi prosím, abych na tomto místě také poděkoval všem našim
partnerům, kteří nám pomáhají uskutečnit to, co jsme si předsevzali. Jsou to tyto
firmy a jednotlivci: ZFP akademie a.s., Mgr.Šárka Horáková, A.Jurečka, R.Slezák, ZŠ
Starý Jičín, ObÚ Starý Jičín, ObÚ Jeseník nad Odrou, EU – Česká národní agentura
Mládež (projekt „Mládež v akci“), FitCraft Production a.s., MS Technik, KB, ŘKFÚ
Starý Jičín, Scadaservis – Ing.Tomáš Lín, Bc. Kateřina Konečná, Zdeněk Trefil, Fa
Kubálková, Pavel Vahalík, Ivo Kachel, Martin Dorazil, Petr Číp, Radek Janovský,
Hanka Merendová, Roman Horut. Převážně děkuji všem dětem, hercům i
pomocníkům, jejich rodičům a celému realizačnímu týmu.
A nyní mi již dovolte, abych Vás pozval na hudební pohádku „Princové jsou
na draka“, která se pro veřejnost rozehraje v neděli 8.6.2008 v 15:00 v KD na
Starém Jičíně.
Těšíme se na Vás.
Za soubor Médivadlo o.s. - Mgr.Jiří Adamec

FLORBALOVÝ

MARATÓN

Každým rokem se těšíme na
Florbalový maratón. Ten letošní, už 8.
ročník, se uskutečnil 2. května 2008.
Maratónu se mohli zúčastnit všichni mladí
sportovci II.stupně naší školy. Ti se
dlouho a pilně připravovali až do dne
zápasu. Žáci se rozdělili podle barvy
oblečení na bílé a černé. Letos se stal
kapitánem černých Jakub Vaculík z
osmičky a kapitánem bílých byl Michael
Kotešovec z devítky. Kapitáni skládali
družstva, starali se o hráče, případně
sháněli náhradníky. Akce se zúčastnilo
celkem 52 florbalistů a florbalistek, kteří byli rozdělení do 16 družstev po 3 hráčích.
Zbytek tvořili brankáři. Skupiny se střídaly ve hře po jedné až dvou hodinách. Jako
„odpočívárna“ sloužila malá tělocvična. Maratón trval nepřetržitě 12 hodin, od 8:00
hodin ráno do 20:00 hodin večer. Na průběh hry dohlíželi mimo pana ředitele a
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pana zástupce také bývalí žáci naší školy. V průběhu celého maratónu bylo dobře
postaráno o občerstvení hráčů a také o hudbu. Nutno podotknout, že se na
organizaci celé akce velkou měrou podíleli žáci sami. Celou akci sponzorovala MO
ČSSD Starý Jičín, za což ji patří poděkování. A jak to všechno dopadlo? Nikomu se
naštěstí nic nestalo a po vyrovnaných, napínavých a vyčerpávajících bojích vyhráli
bílí velice těsně 129:126. Nejlepšími střelci se stali s 18 vstřelenými brankami
Dominik Janovský a Radek Podešva z VIII. ročníku. Byl to opět povedený ročník a
všichni se už těšíme na další.
Mgr. Roman Horut

SVĚCENÍ

PRAPORU

SDH JANOVICE

V sobotu
5.
dubna
2008
proběhlo v Janovicích svěcení
praporu SDH Janovice. Vzhled
praporu si navrhli sami hasiči.
Vysvěcením
praporu
byly
dodatečně završeny oslavy 100
let od založení sboru, které se
konaly loni v červnu, neboť
výroba tohoto praporu trvala
několik měsíců, proto se hasiči
rozhodli, že nic neuspěchají a
nechají si posvětit prapor při
samostatné akci.
Oslavy začaly v 15:00 hodin mší
svatou v kapli Andělů strážných
v Janovicích, kterou celebroval a
prapor
požehnal
biskup
ostravsko-opavské diecéze Mons.
František Václav Lobkowicz. Po
mši svaté se průvod hasičů a
spoluobčanů přesunul z kapličky
do
prostor
„Hostince
na
Větřáku“, kde byly posvěceny
nově
opravené
a
zrekonstruované prostory hasičské zbrojnice, klubovny hasičů a knihovny, které se
nyní nacházejí v budově hostince. Krátké proslovy pronesli starosta SDH Janovice
Tomáš Kovařčík, starosta obce Svatoslav Vahalík a předseda osadního výboru
v Janovicích František Segeťa. Poté proběhla projekce a výstava fotografií z loňských
oslav 100 let od založení sboru a bylo přichystáno občerstvení. Večer se uskutečnila
taneční zábava se skupinou Ladislava Pospěcha. Oslavy tedy pokračovaly až do
ranních hodin. Počasí během celého dne přálo a také proto se akce velice vydařila.
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Jménem SDH Janovice děkuji všem organizátorům, návštěvníkům a v neposlední
řadě našemu duchovnímu otci P. Petru Dokládalovi za krásné chvíle, které jsme
společně mohli prožít.
Tomáš Kovařčík – starosta SDH Janovice

HASIČSKÉ
datum
konání:
8.6.2008
22.6.2008
28.6.2008
6.7.2008
20.7.2008
31.8.2008
14.9.2008

čas
zahájení:
13:00
13:30
13:00
13:00
15:00
12:30
13:00
13:00

S O U T Ě Ž E v okrese Nový Jičín

druh
soutěže:
Starojická Lhota
Soutěž žáci
žáci
Bernartice nad Odrou Bernatský pohár
muži, ženy
Janovice
O pohár starosty SDH muži, ženy
Pohárová a žákovská muži
Starý Jičín
soutěž
žáci
Hůrka
Pohárová soutěž
muži
Jičina
Pohárová soutěž
muži
Palačov
Pohárová soutěž
muži, ženy
pořádající SDH:

název soutěže:

(L.P.)

Program oslav 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Starojické Lhotě 20. - 22.června 2008
Pátek 20.června 2008

V 19.00 hodin proběhne Slavnostní valná hromada za účasti hostů a předání
vyznamenání.
Sobota 21.června 2008

Od 13.00 hodin v areálu parku u kostela:
- ukázka útoku našich mladých hasičů.
- netradiční soutěž mužů okrsku Starý Jičín
- požární akce v podání lhotských žen-hasiček: „Sestry v akci“.
Hasičská zbrojnice a výletiště u pohostinství:
- zahájení výstavy z historie sboru
- ukázka historické hasičské techniky
- vystoupení našich veteránů s koňskou stříkačkou.
20.00 hodin - taneční zábava se skupinou Krystal.
Neděle 22.června 2008

10.30 hodin - slavnostní mše svatá za živé a zemřelé hasiče v místním kostele.
11.30 hodin - průvod obcí na hřbitov za doprovodu dechové hudby Moravská
Veselka.
Položení věnce za zemřelé hasiče.
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Po průvodu bude v místním pohostinství zajištěna možnost společného oběda pro
občany i ostatní návštěvníky oslav za bezkonkurenční cenu.
Od 14.00 hodin v areálu výletiště u pohostinství :
- ukázka moderní hasičské techniky.
- vystoupení našich veteránů s koňskou stříkačkou.
- vystoupení recesní skupiny Lhotští mažoreťáci.
- vystoupení dechové hudby Moravská Veselka.
Po celou dobu oslav bude v hasičské zbrojnici otevřena výstava k historii sboru a
promítání ke stoletému působení SDH v naší obci.
Po oba dny bude pro děti zdarma k dispozici skákací hrad a trampolíny.
Široký sortiment občerstvení – koláče, grilované speciality a další doprovodný
program pro všechny návštěvníky oslav.
Srdečně zve SDH Starojická Lhota

21.6.2008 - v sobotu v 8:00 pořádá Tělovýchovná jednota Starý Jičín oddíl
kopané na fotbalovém hřišti fotbalový turnaj žáků Memoriál Milana Šroma.
29.6.2008 - v neděli v 8:00 pořádá Tělovýchovná jednota Starý Jičín oddíl
kopané na fotbalovém hřišti fotbalový turnaj "O POHÁR STAROSTY OBCE
STARÝ JIČÍN" za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.
12.7.2008 - v sobotu v 13:00 pořádá volejbalový oddíl TJ Starý Jičín turnaj
smíšených družstev obcí a ulic Starého Jičína ve volejbale. Srdečně zveme
všechny příznivce volejbalu.
2.8.2008 - v sobotu pořádá volejbalový oddíl TJ Starý Jičín 25. ročník
turnaje smíšených družstev ve volejbale o pohár starosty Starého Jičína.
Srdečně zveme všechny příznivce volejbale.

23.8.2008 - v sobotu ve 14:00 pořádají myslivci ze Starého Jičína zábavné
odpoledne plné soutěží a her pro děti a možného občerstvení pro ně i
doprovod u myslivecké chaty v Hrabí. Jsou zvaní všichni příznivci myslivosti.
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 6, 742 31 :
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

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

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

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
polední přestávka:
11:45 – 12:15
provozní
doba

úřední
hodiny

po 700 - 1700 800 - 1700
út 700 - 1500
st 7

00

00

- 17

čt 700 - 1500
pá 700 - 1330

8

00

- 1700

neúřední
den

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 556 752 583
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: +420 556 752 571

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 červnu 2008, Redakce a inzerce: OÚ Starý Jičín,
tel.:+420 556 752 581,e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev.číslo: MK
ČR E 12221, Náklad:1030 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v
9 místních částech obce, Zpracovala: Lucie Pavlíková, Ročník:VIII., Číslo II., Tisk: Olga
Michálková, Nový Jičín, Uzávěrka příštího čísla: 21.08.2008 do 12:00 hodin. Články
externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor obce.
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