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Vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VIII.
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V roce 1888 bylo Josefem Novákem, stavitelem na
Starém Jičíně, provedeno předláždění starojického
kostela
vzorkovanými
šamotovými
dlaždicemi
z hrušovské továrny, neboť dlažba z pískovcových
čtvercových kamenů byla již velmi vyšlapaná. Opodál
mříže byl větší čtvercový kámen se železnými
hlavicemi, zapuštěnými v rozích, který nebyl nikdy
nadzvednut a tudíž se nezkoumalo, co je pod ním.
Když odstraňování staré dlažby pokračovalo od
mříže dozadu, byla odstraněna i tato deska.
Objevily se pod ní kamenné schody, vedoucí směrem pod hlavní oltář. Účastníci oprav sestoupili
dolů a octli se v rozsáhlé sklepní hrobce. U zdí bylo asi 7 rakví, tři z nich stály, dvě byly
polozbořené, ostatní úplně rozpadlé. Pod otřesy kroků se rozpadávaly i přes to, že byly dubové. Na
dvou rakvích byly žluté plechové štítky s nápisy, jmény šlechtických nebožtíků. V hrobce bylo velmi
vlhko, pod nohama blátivo. Vedle schodů pod samými dlaždicemi našli pozůstatky asi dvouletého
dítěte. V zadní části kostelní chodby byly opět schody, jdoucí od pilířů pavlače do podzemní
chodby, která vede proti hlavnímu oltáři nejdříve asi 5 m, pak napravo mezi lavicemi až k hlavní zdi
kostelní od školy, pak opět kupředu asi 4 m. Napravo ve zdi byl východ ven, toho času zazděný,
chodba má 3 ramena v podobě „Z“. První rameno je dlouhé asi 5 m, druhé 7 m, třetí 4 m. Chodby
jsou široké asi 1,75 m a mají výšku dospělého člověka. V pravé straně první chodby je výklenek asi
70 cm od země, dostatečně dlouhý pro tělo dospělého člověka. Byla tam kdysi uložena mrtvola bez
rakve. Dosti zachovalý kněžský kvadrátek prozrazoval, že tam byl uložen kněz. Kdy se tak stalo a
kdo tam byl pohřben není známo. Oba tyto vchody do podzemních sklepení nařídil kostelní výbor
zazdít. Také schody byly vytrhány a bývalé schodiště zasypáno z důvodu, aby byla dlažba kostela
stejná. Po smrti předposledního vlastníka panství, JUDr. Bedřicha Deyma, patrona kostela, chtěli
pozůstalí nebožtíka uložit do některé hrobky. Kostelní výbor jim však nevyhověl. JUDr. Deym byl
proto pohřben nejdříve na hřbitově, a pak do přistavěné nové hluboké hrobky na východní straně
kostela, která byla postavena v roce 1929.
Výňatek z Vlastivědného sborníku Kravařsko, který byl vydán v lednu 1947 – zpracovala Lucie Pavlíková.

ROZPOČET OBCE
n a r o k 2 0 0 8 (v tis. Kč)
dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Celkem
NEINV. DOTACE
Celkem
MÍSTNÍ POPLATKY
Celkem
OSTATNÍ PŘÍJMY
Celkem
PŘÍJMY ROZPOČTU 2008
CELKEM:

19 350,0
692,4
1 182,5
12 775,1

SOCIÁLNÍ FOND
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÉ HOSP.
NEBYTOVÉ HOSP.

34 000,0 VEŘ. OSVĚTLENÍ

VÝDAJE
LESY
KOMUNIKACE
CHOD.+ PARKOV.
DOPRAVNÍ OBSL.
PITNÁ VODA
ČOV + kanalizace
VODNÍ NÁDRŽE
MATEŘSKÁ ŠK.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DIVADELNÍ ČINNOST
KNIHOVNY
VÝLETIŠTĚ
HRAD

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

3311
3314
3319
3321

886,0
860,0
10,0
125,3
266,4
20,0
1 000,0
2 400,0
3,0
55,0
21,0
100,0

KAŠNA

Celkem 3322

7,5

KAPLE DUB
MISTNÍ ROZHLAS
ZPRAVODAJ
KULTURA

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3326
3341
3349
3392

2,0
10,0
31,0
406,0

KPOO

Celkem 3399

60,0

TĚLOVÝCHOVA
SPORT.ODDÍLY
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Celkem 3412
Celkem 3419
Celkem 3421

110,0
130,0
20,0

1039
2212
2219
2221
2310
2321
2333

3111
3113

POHŘEBNICTVÍ
ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ
KOMUNÁL.SLUŽ.
TECHNICKÉ SLUŽ
KOMUN.ODPAD
SKLÁDKA DUB
PROSTRANSTVÍ
OBECNÍ POLICIE
SDH V OBCÍCH
JSDH ST.JIČÍN
ZASTUPITEL.,OV
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY
POJIŠTĚNÍ
DAŇ ZA OBEC
VRATKY DOTACÍ
INVESTICE

Celkem

3429

Celkem

3511

Celkem

3612

Celkem

3613

80,0
5,0
53,0
62,0

Celkem

3631

662,0

Celkem

3632

150,0

Celkem 3635

60,0

Celkem

3639

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

3639
3722
3729
3745
5311
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

VÝDAJE ROZPOČTU 2008
CELKEM :

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ
CELKEM

940,0
2 750,0

1 465,0
1,0
160,0
95,0
145,0
190,0
1 180,0
4 290,0
50,0
132,0
545,0
44,4
14 417,4
34 000,0

7 344,0

Za správnost: Petra Saganová
6.2.2008
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INVESTICE A VELKÉ OPRAVY
V OBCI od roku 1954 do roku 2007
I. část
Název akce:
Požární zbrojnice Vlčnov - oprava, převod
Výstavba 18-ti bytovky 127-129 Starý Jičín
Zakoupení KS č.p. 1( 1724 )
Zakoupení MŠ Starý Jičín 75
Konfiskát - Pálenice + moštárna Starý Jičín
Vybudování - šatny + hřiště Starý Jičín č.p. 113
Šatny - koupaliště Starý Jičín
Zakoupení budovy Obecního úřadu č.p. 6
Výstavba Základní školy Starý Jičín + bytovka 131
Dům služeb Vlčnov 105
Trafostanice Vlčnov u DS
Vodovod a kanalizace Jednota + pošta Starý jičín
Výstavba pošty a nákupního střediska S.J. 132-133
Kanalizace a chodník k restauraci pod hradem
Přístřešek pro kulturní akce ve St. Lhotě
Oprava místních komunikací ve všech obcích
Průběžná záchovná údržba majetku ve všech obcích
Vodovod Žlabec
Oplocení požární nádrže ve Starojické Lhotě
Výstavba smuteční síně Starý Jičín 30
Přístřešek pro kulturní akce v Petřkovicích
Rekonstrukce dětského hřiště v Dubu
Vybudování aut. čekárny - Starý Jičín, Vlčnov
Vybudování Výletiště " pod skalkou " Starý Jičín
Vodovod a kanalizace k 3 RD Vlčnov
Výstavba kotelny u DS Vlčnov 105
Sál a hyg. zařízení v KD Starý Jičín
Vodovod Petřkovice
Oprava MŠ v Petřkovicích
Oprava budovy OV v Dubu
Veřejné osvětlení u smuteční síně Starý Jičín 30
Rekonstrukce kina v KS Starý Jičín 1
Vybudování kanalizace Heřmanice
Vybudování čekárny ve Starojické Lhotě
Rekonstrukce hřiště v Petřkovicích
Úpravy hřiště Starý Jičín
Úpravy prostranství - Dub,Jičina,Petřkovice,St.Jičín
Vybudování skladu CO v KS Starý Jičín 1
Rekonstrukce hřiště v Petřkovicích
Úpravy společenských místností v KD Starý Jičín
Vybudování topného kanálu v sálu KD St.Jičín
3

Rok
zahájení
/ukončení:
1954
1955
1949
1957
1959
1961
1967
1967
1970-1973
1972-1974
1975
1975
1976-1978
1979-1980
1979-1980
1979-1989
1979-1989
1980
1980-1981
1980-1982
1981-1982
1981-1982
1981-1982
1981-1985
1982
1982-1983
1983-1985
1983-1987
1983
1983
1983
1983-1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984-1985
1984-1986
1985
1985

Finanční náklad
v Kč:
93 051,00 Kč
1 602 471,00 Kč
1 094 226,00 Kč
439 532,00 Kč
267 000,00 Kč
209 884,00 Kč
14 765,00 Kč
72 326,00 Kč
13 212 000,00 Kč
1 413 000,00 Kč
243 000,00 Kč
377 000,00 Kč
4 950 000,00 Kč
410 000,00 Kč
12 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
5 500 000,00 Kč
439 000,00 Kč
78 000,00 Kč
2 466 000,00 Kč
40 000,00 Kč
35 000,00 Kč
10 000,00 Kč
153 200,00 Kč
143 000,00 Kč
360 000,00 Kč
2 135 000,00 Kč
85 000,00 Kč
45 000,00 Kč
16 000,00 Kč
20 000,00 Kč
550 000,00 Kč
50 000,00 Kč
7 000,00 Kč
72 000,00 Kč
17 000,00 Kč
47 000,00 Kč
164 000,00 Kč
72 000,00 Kč
14 000,00 Kč
47 000,00 Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení na výletišti Jičina
Rekonstrukce skladu na materiál v Petřkovicích
Závod veřejného stravování Starý Jičín č.p. 20
Výstavba Motorestu Starý Jičín č.p. 125
Vybudování šaten na hřišti v Palačově
Rekonstrukce VO + NN na Starém Jičíně
Úpravy prostranství na náměstí Starý Jičín
Rekonstrukce hřiště ve Starojické Lhotě
Vybudování kurtů ve Starojické Lhotě
Vybudování soc. zař. na kurtech ve St.Lhotě
Vybudování kurtů ve Vlčnově
Vybudování soc. zař. na kurtech ve Vlčnově
Kanalizace k Motorestu Starý Jičín
Výstavba ČOV Vlčnov
Výstavba ČOV Žlabec
Výstavba vodovodu a inž.sítí ve Starojické Lhotě
Rekonstrukce hřiště u ZŠ Starý Jičín
Vybudování dílny u DS Vlčnov 105
Zahradní domek na nářadí v ZŠ Starý jičín
Rekonstrukce bytu v KS č.p.1
Oprava Lančovy stodoly – garáž
Oprava střechy na budově ZŠ Starý Jičín 126

1985
1985-1986
1985-1987
1985-1987
1986
1986
1986
1985-1986
1986-1988
1987-1988
1986-1988
1987-1988
1987
1986-1987
1987
1986-1987
1987-1990
1988-1989
1988
1988
1988
1988

10 000,00 Kč
68 000,00 Kč
1 995 000,00 Kč
5 420 000,00 Kč
36 000,00 Kč
136 000,00 Kč
60 000,00 Kč
22 000,00 Kč
50 000,00 Kč
26 000,00 Kč
56 000,00 Kč
20 000,00 Kč
600 000,00 Kč
2 899 000,00 Kč
520 000,00 Kč
236 000,00 Kč
199 748,00 Kč
50 324,00 Kč
15 000,00 Kč
59 550,00 Kč
5 800,00 Kč
50 000,00 Kč

Pokračování v příštím čísle.
Zpracovala: Saganová P.

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Všem občanům, kteří se v období BŘEZEN až KVĚTEN 2008 dožijí významného
životního jubilea přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za Obec Starý Jičín, starosta Svatoslav Vahalík.

BŘEZEN
Hermína Bezděková
Ludmila Krutílková
Jiřina Markusová
Josef Hrachovec

DUBEN
Josefa Šustková
Marie Horníková
Jaroslav Macháň
Marie Pospěchová
Josef Váhalík
Pavla Rudelová

KVĚTEN
Josef Pavlík
Jiřina Závadová
Ludmila Staňková
Jan Horák
Jaroslava Škottová

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

K

JUBILEU

V úterý 8. dubna 2008 se významného jubilea 75 let dožije
pan J a r o s l a v
M A C H Á Ň
z Palačova č.p. 79.
Hodně štěstí, stálý životní optimismus a plno radostných chvil v kruhu svých
blízkých mu do dalších let přeje jeho rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 4. února 2008 uplynulo 1. výročí, kdy utichlo ušlechtilé srdce naší
maminky Františky JANÍKOVÉ - švadleny z Petřkovic.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

EVIDENCE

OBYVATEL OBCE

ZA

ROK

2006

narození:

úmrtí:

přihlášení:

odhlášení:

část obce:
muži ženy muži ženy muži

ženy

počet
obyvatel v
jednotlivých
obcích:

muži ženy muži ženy

celkový
počet
obyvatel :

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2006

Dub

0

1

0

0

2

2

1

0

52

51

103

Heřmanice

0

2

0

0

0

0

0

1

59

55

114

Janovice

0

0

3

0

2

4

1

3

122

118

240

Jičina

0

1

2

1

1

0

1

1

132

139

271

Palačov

3

0

0

3

3

2

0

0

115

114

229

Petřkovice
Starojická
Lhota
Starý Jičín

1

0

1

1

0

1

1

0

108

100

208

1

3

0

2

2

4

2

1

186

175

361

2

0

1

0

2

1

6

5

228

217

445

Vlčnov

2

2

2

3

4

4

2

4

240

246

486

Celkem v
každé obci:

9

9

9

10

16

18

14

15

1242

1215

2457

CELKEM:

18

19

34

5

29

2457

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín - srovnání s rokem
2005:
počet obyvatel:

narození:

úmrtí:

přihlášení:

odhlášení:

2453

24

17

54

50

Počet uzavřených manželství na
Starém Jičíně v roce 2006:
církevní svatby
svatby na obecním úřadě
svatby na hradě
svatby celkem

5
10
11
26

Z tohoto počtu bylo 17 svateb, kdy ani jeden
ze snoubenců neměl v obci trvalý pobyt.

EVIDENCE OBYVATEL OBCE
ZA ROK 2007

narození:

úmrtí:

přihlášení:

odhlášení:

část obce:
muži ženy muži ženy muži

ženy

počet
obyvatel v
jednotlivých
obcích:

muži ženy muži ženy

celkový
počet
obyvatel :

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2007

Dub

1

1

1

-

4

5

-

-

55

57

112

Heřmanice

-

2

-

1

3

5

-

-

61

61

122

Janovice

2

-

-

-

3

4

4

3

123

120

243

Jičina

1

1

-

-

6

8

1

5

137

143

280

Palačov

3

-

-

1

5

5

4

3

119

116

235

Petřkovice
Starojická
Lhota
Starý Jičín

2

2

2

1

-

-

1

-

107

101

208

2

-

-

1

7

12

3

4

194

182

376

-

2

4

2

6

3

8

8

225

216

441

Vlčnov

7

5

2

1

22

17

4

1

259

262

521

Celkem v
každé obci:

18

13

9

7

56

59

25

24

1280

1258

2538

CELKEM:

31

16

115

49

2538

Počet uzavřených manželství na
Starém Jičíně v roce 2007:
církevní svatby
svatby na obecním úřadě
svatby na hradě
svatby celkem

8
9
8
25

Z tohoto počtu bylo 12 svateb, kdy ani jeden
ze snoubenců neměl v obci trvalý pobyt.
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NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ

JMÉNA

V

OBCI

V období 5-ti let (2002 – 2007) se do obce Starý Jičín narodilo či se přistěhovalo
celkem 155 dětí, z tohoto počtu bylo 70 děvčat a 85 chlapců.
Nejvíc dětí dostalo dívčí jméno Kristýna, Marie a Adéla a chlapecké Jan, Jakub a
Ondřej.
(LP)

C Z E CH P O I N T
NA STARÉM JIČÍNĚ
V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst (CzechPOINT), která
mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu CzechPOINT, tedy
Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout
občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě,
aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná se o výpisy
z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku - od
letošního roku přibyla možnost žádat i o výpis z Rejstříku trestů.
Od 1.2.2008 také Obecní úřad Starý Jičín (na úseku matriky) vydává ověřené
výpisy z výše uvedených rejstříků tj.:
• výpis z Katastru nemovitostí
• výpis z Obchodního rejstříku
• výpis z Živnostenského rejstříku
• výpis z Rejstříku trestů
Ověřující správní úřad je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn
vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o
správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100,- Kč a za každou další
započatou stránku ve výši 50,-Kč.
Projekt Czech POINT přináší pro občany značné ulehčení komunikace se státem.
V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. Věříme, že tato služba
bude pro naše občany očekávaným přínosem.
(zpracováno podle informaci na www.czechpoint.cz)
(MŠ)

FINANČNÍ VYHODNOCENÍ
ZPRAVODAJE
Celkové náklady na pořízení Starojického zpravodaje v roce 2007 činily:
PŘÍJMY
- placená inzerce celkem: 7.700,- Kč
VÝDAJE
- tisk, roznáška a rozesílání povinných výtisků zpravodaje celkem: 21.009,- Kč
Celkové náklady Obce Starý Jičín na vydání zpravodaje za rok 2007 činily
13.309,- Kč s DPH.
(LP)
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NOVÁ

VÝSTAVBA

V

OBCI

Obec Starý Jičín připravuje realizaci inženýrských sítí pro 48 rodinných domů
v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína (při výjezdu ze Starého Jičína směrem na
Starojickou Lhotu po levé straně - pozemky navazují na stávající zástavbu).
V současné době jsou
volná místa k prodeji. Pozemky budou prodávány
prostřednictvím realitní kanceláře Claris, zájemci o stavební místa mohou kontaktovat
přímo realitní kancelář na tel. čísle 775 696 174.
(MŠ)

POPLATKY

ZA ODPADY a
na rok 2008

STOČNÉ

Poplatek za stočné na rok 2008 se vybírá
pro každou část obce a na každého občana a
je stanoven takto:
5,- Kč/m3
pro budovy napojené na ČOV Vlčnov

Poplatek za svoz

tuhého domovního
odpadu na jednoho
poplatníka
na rok 2008 činí:

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

408,- Kč
za kalendářní rok.
Složenky k uhrazení
poplatku jsou
rozesílány obcí v dubnu
a jsou splatné do
června 2008.

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

NAŠLY

SE

ZLATÉ

PRSTÝNKY

Obecní úřad Starý Jičín oznamuje, že se v měsíci lednu 2008 našly na parkovišti u
hřbitova na Staré Jičíně dva zlaté prstýnky. Majitel, nechť se přihlásí na matriku
Obecního úřadu Starý Jičín, tel. 556 752 152.
(LP)

VYHLÁŠENÍ

SOUTĚŽE

Starosta Obce Starý Jičín vyhlašuje:

Zřícenina hradu Starý Jičín na Starojickém kopci je výraznou dominantou zdejšího
kraje a jako taková láká k návštěvě i náhodně projíždějící cestující. Každým rokem
s letní sezonou se setkáváme s bloudícími turisty a je tedy zřejmé, že turistické
značení na hrad je nedostačující. Máme záměr zpestřit cestu na hrad různými
směrovkami, ukazateli, upoutávkami a podobně a to ze všech přístupových částí.
8

A tady vidíme velký prostor pro spolupráci s našimi dětmi i mládeží. Proto vyhlašuji
soutěž pro kolektivy i jednotlivce o nejhezčí (nejzajímavější) směrovku na hrad Starý
Jičín.
Soutěžit se bude v 5-ti kategoriích:
- děti z MŠ Starý Jičín a z MŠ Petřkovice (kolektivní práce)
- jednotlivé třídy Základní školy Starý Jičín (kolektivní práce)
- děti do 15-ti let bydlící v obci Starý Jičín, avšak nenavštěvují MŠ ani ZŠ
v obci (jednotlivci).
- mládež z obce ve věku 15-18 let
- ostatní občané obce od 18 let a více (horní věková hranice není
stanovena).

Směrovky (ukazatelé) by měly mít co největší velikost a měly by být vyrobeny
z přírodních materiálů jako je dřevo, kameny, plody lesa (šišky, listy, větve apod.).
Tyto mohou být doplněny o materiály z plastu, řetízky z kovu, barvami atd.
Směrovky budou umístěny na cestě k hradu Starý Jičín a bude si je moci prohlédnout
široká veřejnost a to nejen návštěvníci hradu, ale i místní obyvatelé naší obce.
Fantazii dětí se meze nekladou. Už se těším, až nás cestou na hrad bude vítat či
ukazovat směr bílá paní, čert, podzimníček, nebo jiné strašidélko. Dětem přeji hodně
nápadů při jejich výrobě.
Svatoslav Vahalík
starosta obce
PODMÍNKY SOUTĚŽE :
1.) Doba trvání soutěže:
Soutěž bude probíhat od pátku 1.2.2008 do pátku 11.4.2008.
Směrovky musí být v pátek 11.4.2008 od 8:00 do 10:00 hodin dodány
do Kulturního domu Starý Jičín aby mohly být hodnoceny porotou. Vyhodnocení
soutěže s předáním cen proběhne ve středu 16.4.2008 v 10:00 hodin v Kulturním
domě Starý Jičín.
2.) Obec na základě požadavku soutěžících může poskytnout např. části kmenů,
desky, apod. Materiál bude na základě domluvy dodán do příspěvkových organizací
obce ZŠ a MŠ. Přesný počet musí být nahlášen nejpozději do úterý 5.2.2008 do
15:00 hodin na Obec Starý Jičín (Lucie Pavlíková - 556 752 581, podatelna@staryjicin.cz) a hromadně bude rozvezen do pátku 8.2.2008.
3.) Případné náklady na další materiál (barvy, provázky, řetízky) budou proplaceny
z pokladny obce na základě potvrzených paragonů po vyhodnocení soutěže a to
v částkách do:
- 500,- Kč.... MŠ Starý Jičín
- 500,- Kč.... MŠ Petřkovice
- 300,- Kč... každé zúčastněné třídě ze ZŠ Starý Jičín
- jednotlivci nemají nárok na úhradu nákladů.
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4.) Ceny:
pro kolektivy z MŠ a ZŠ

děti do 14-ti
let
(jednotlivci)

mládež 15-18 let a
ostatní (jednotlivci)

1.
místo

Poukaz na pohoštění
v Pizzerii Starý Jičín do
výše 2.000,-Kč

dort v hodnotě
za 450,- Kč

Permanentka na bazén
v Novém Jičíně
450,-Kč/10 vstupů +
vitamíny za 100,- Kč

2.
místo

Poukaz na pohoštění na
hradě Starý Jičín do výše
1.500.- Kč

dort v hodnotě
za 350,- Kč

CD – dle výběru výherce
450,-Kč

3.
místo

Sladké překvapení pro
celou třídu do výše 500,Kč

balíček
sladkostí
v hodnotě za
200,- Kč

CD – dle výběru výherce
350,-Kč

OMLUVA
Omlouváme se panu Zdeňkovi Randýskovi z Vlčnova č.p. 72 za chybné
zveřejnění poskytnutých bezplatných odběrů krve a krevní plazmy v minulém čísle
Starojického zpravodaje.
Za období 10-ti let poskytl Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně celkem
105 odběrů krve a krevní plazmy.
(LP)

PLATNOST

OBČANSKÉHO

PRŮKAZU

Dnem 31.12.2008
končí platnost občanského průkazu vydaného do 31.12.2003.

POZOR, existují výjimky, kdy platnost OP nekončí:
-

-

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, které byly vydávány od druhé
poloviny roku 2000 (zelené barvy s podpisem a fotkami na obou stranách OP)
platí po dobu platnosti v nich uvedenou.
Občanské průkazy si nemusí vyměňovat občané, narození před
1.1.1936.
Čerpáno z informačního letáku Ministerstva vnitra ČR, odbor správních činností.

10

Vyhodnocení T Ř Í K R Á L O V É

SBÍRKY

v letošním roce 2008

Ve dnech 3.1. – 12.1. 2008 proběhla na Starém Jičíně a v jeho částech Tříkrálová
sbírka. Celkem bylo za farnost Starý Jičín vybráno 83.313,- Kč. Jak jednotlivé
obce přispěly koledníkům do pokladniček a jaká částka vychází v jednotlivých obcích
na jednoho obyvatele vyhodnocuje uvedená tabulka:

Část obce:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9.950,- Kč
10.470,- Kč
8.570,- Kč
4.901,- Kč
3.206,- Kč
9.034,- Kč
10.506,- Kč
2.564,- Kč
4.727,- Kč
9.724,- Kč

Částka
na 1
obyvatele:
48,- Kč
37,- Kč
35,- Kč
27,- Kč
26,- Kč
24,- Kč
24,- Kč
23,- Kč
20,- Kč
18,- Kč

15.431,- Kč

4,- Kč

Vybraná
částka:

Petřkovice
Jičina
Janovice
Kojetín
Heřmanice u Pol.
Starojická Lhota
Starý Jičín
Dub
Palačov
Vlčnov
Starý Jičín - Žlabec
a Loučka
Celkem:

83.313,- Kč

* Obce Dub a Heřmanice u Polomi spadají pod farnost Hustopeče nad Bečvou.
Finanční částka z pokladniček vybraných koledníky bude rozdělena takto:
65% - na zakoupení kompenzačních pomůcek a na provozní a rozvojovou činnost Charity
Odry
15% - na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
10% - na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
5% - na činnost Charity Česká republika
5% - na režie (náklady s pořádáním Tříkrálové sbírky Charity ČR).
Charita Odry podpořila v roce 2007 farnost Starý Jičín (Běh sv. Václava), jak bylo
dohodnuto. V roce 2008 ji podpoří taktéž dle stávající dohody.
Informace o činnosti Charity Odry můžete získat:
Charita Odry, Petr Kučerka, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz , http:/www.odry.charita.cz
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SLUŽBY NA

STARÉM

JIČÍNĚ

Již v lednu byly v prostorách nové radnice na náměstí Starý Jičín znovu otevřeny
služby pro občany, kterými jsou obchod se smíšeným zbožím JEDNOTA, s.d. a
prodejna masa společnosti MORAVAN PETŘVALD.
Od února 2008 začala v nové radnici provozovat své služby také ČESKÁ POŠTA s.p.
a to v otevírací době: Po – Pá 7:30-10:00…….13:30-15:00…….15:30-16:00.
V únoru 2008 byla na náměstí Starý Jičín otevřena provozovna PEKÁRNY
LOMNÁ, ve které můžete zakoupit i zákusky.
(LP)

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
VE
STAROJICKÉ LHOTĚ
V sobotu 16. února 2008 uspořádali Hasiči a Sportovní klub ve Starojické
Lhotě tradiční maškarní ples pro děti. Sál místního pohostinství se začal plnit již
dlouho před začátkem plesu a všichni přihlížející se nestačili divit, když během chvíle
byl zaplněn nejen celý sál, ale i balkon. Všude se míhali malí čerti, vodníci, princezny,
čarodějnice, rytíři, různá zvířátka a další roztodivné postavičky. Kolem se rozléhal
výskot a všichni přítomní byli překvapení, kolik je ve Lhotě dětí. Náš vyhlášený ples si
nikdo nechtěl nechat ujít a tak není divu, že přijeli i ti, kteří ve Lhotě nebydlí, ale
jejichž rodiče ze Lhoty pocházejí a nedají na svou rodnou vesnici dopustit.
Celý program uváděli dětem již dobře známí klauni Hopsem a Hoptam. Jako
každý rok si pro ně připravili spoustu zajímavých soutěží. Klaunům pomáhali i Pat a
Mat, diskžokej DJ Vousáč a za občerstvovacím pultem obsluhoval v plné výzbroji pan
Hasič. Po celé odpoledne všichni zpívali, tancovali, soutěžili a dováděli. Do programu
se samozřejmě museli zapojit i rodiče a i jim Klauni vymysleli pro pobavení dětí
zajímavé soutěže. Zlatým hřebem však byla jako každý rok hlavní cena pro všechny
masky – netradiční dort. Všichni netrpělivě čekali, co to letos bude. Po předloňské
stonožce a loňském klaunovi letos Markéta Hegarová-Kalíšková upekla krásné
Člověče, nezlob se a všechny děti si na něm na závěr pochutnaly.
Jak se zdá, podle stále rostoucí účasti na lhotském maškarním plese, tak dětí
v naší vesnici stále přibývá. A to je dobře. Už se všichni těšíme na příští rok.
Večer ještě Sportovní klub uspořádal divadelní představení hry Járy Cimrmana
Posel z Liptákova, které sehráli žáci 8.třídy ZŠ Starý Jičín. Hoši si své představení
nastudovali úplně sami a podle ohlasů diváků se nemají vůbec za co stydět. Přejeme
jim hodně dalších divadelních úspěchů!
Ve dnech 20. - 22. června 2008
se ve Starojické Lhotě uskuteční oslavy v rámci 100 let založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Starojické Lhotě.
Program oslav bude zveřejněn ve Starojickém zpravodaji č. 02/2008.
Zpracovala: Olga Pavlíková, St. Lhota
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CENY

ZA

LIKVIDACI

ODPADŮ

V případě, že likvidujete velké množství níže uvedeného odpadu, jste povinni si
zajistit jejich odvoz na vlastní náklady a nikoli to řešit v rámci svozu velkoobjemového
odpadu, který organizuje Obec Starý Jičín.
Od 1.1.2008 proběhlo navýšení cen za likvidaci odpadu firmou REMONDIS,
spol. s.r.o., Oderská 838, Studénka 742 31, tel. 556 400 379, 556 400 978 a to z
důvodu navýšení cen skládkovného :
Stavební odpady:
170102 Cihly
170504 zemina bez nebezpečných látek
170904 směs. stavební a demoliční odpady

Kč/tuna:
180,-130,-1.100,--

Komunální odpady:
200203 jiný biologicky nerozložitelný odpad
200301 směsný komunální odpad
200307 objemový odpad

Kč/tuna:
1.100,-950,-1.250,--

V případě odvozu odpadu jiného katalogového čísla bude likvidace řešena písemnou
objednávkou.
Ceník dopravy a manipulace bez DPH:
Důvodem navýšení cen dopravy je nárůst ceny PHM a zprovoznění mýtných bran na
silnicích první třídy.
doprava:
34,-- Kč/km
manipulace: 45,-- Kč/15 minut.
(LP)

INFORMACE

FINANČNÍHO

ÚŘADU

Informace Finančního úřadu v Novém Jičíně k sestavování a podávání
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007
Změny v obsahu a struktuře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací
období 2007 proti předchozímu zdaňovacímu období jsou nepatrné.
Struktura daňového přiznání za zdaňovací období 2007 je obdobná struktuře
daňového přiznání za předcházející zdaňovací období, to znamená, že přiznání je
tvořeno jedním základním dvoulistem a pěti přílohami. Každý vyplní a odevzdá jen tu
přílohu, která se na něj vztahuje tzn. jen tu přílohu, pro kterou má náplň řádků.
Základní část:
- první strana obsahuje identifikační údaje
- druhá strana obsahuje tabulku pro výpočet základu daně ze závislé činnosti a
funkčních požitků (§6 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění ,
dále jen „zákon“), dále tabulku pro dílčí základy daně §6-§10 zákona a jejich
součet, tabulku pro nezdanitelné části základu daně v níž přibyla náplň řádku 51 –
úhrada za další vzdělávání , výpočet daně a slevy na dani podle § 35 zákona
13

- třetí strana obsahuje tabulku s údaji o starobním důchodu a manželce a dále slevy
na dani a daňové zvýhodnění na děti žijící ve společné domácnosti. V závěru třetí
strany je tabulka pro dodatečné daňové přiznání a tabulka placení daně.
- čtvrtá strana nezaznamenala změny oproti předchozímu roku.
Poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6 zákona)
a chtějí si provést roční zúčtování formou daňového přiznání, vyplní pouze tento
dvoulist a vloží do něj povinné přílohy.
Příloha č. 1
Tuto přílohu vyplní ti, kteří mají příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné
činnosti (§ 7 zákona).
Příloha č. 2
Obsahuje výpočty dílčích základů daně z § 9 a §10 zákona , tzn. příjmy z pronájmu a
ostatních příjmů.
Příloha č. 3
Tuto přílohu vyplní a odevzdají ti, kteří uplatňují § 14 zákona – daň z příjmů
dosažených za více zdaňovacích období a ti kteří mají příjmy ze zahraničí. Oproti
předchozímu období, v této příloze není tabulka pro slevy na dani dle § 35 zákona,
která byla přesunuta do základní části.
Příloha č. 4
Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16 zákona neobsahuje žádné
změny. Tuto přílohu naleznete pouze na webových stránkách České daňové správy
http://cds.mfcr.cz
Příloha č. 5
Obsahuje výpočet společného základu daně manželů podle § 13a zákona – společné
zdanění manželů. Příloha se v zásadě neliší od přílohy za rok 2006. Jedinou změnou
je přidání řádku nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona odst. 8 – úhrada
za další vzdělávání.
Všechny dílčí výpočty se přepíšou do základní části přiznání, ve které jsou uvedeny
odkazy na tyto přílohy a daň se v této základní části dopočítá.
Pokud uplatňujete ztrátu z předchozích let, formulář přehledu ztrát naleznete na
internetu.
Pro společné zdanění manželů platí stejné podmínky, jak tomu bylo i za
zdaňovací období roku 2006 dle § 13a zákona. Mohou toto uplatnit manželé, kteří
vyživují ve společné domácnosti alespoň jedno dítě a to i po část roku.
Společné zdanění nelze uplatnit jestliže alespoň jeden z manželů za toto
zdaňovací období:
 Má stanovenou daň paušální částkou § 7a zákona
 Má povinnost stanovit minimální základ daně § 7c zákona
 Uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 a § 14 zákona
 Uplatňuje slevu na dani dle § 35a nebo 35b zákona (investiční pobídky) nebo
 Má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb zákona (prohlášení konkursu)
Termín a místo podání daňového přiznání
Termín pro podání daňového přiznání je 31. březen 2008. V tento den
budou na Finančním úřadě v Novém Jičíně prodlouženy úřední hodiny do
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18.00 hodin. Také v sobotu 29.března 2008 v době od 8.00 hodin do 12.00
hodin bude na Finančním úřadě v Novém Jičíně zajištěn výběr daňových
přiznání.
V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti bude v letošním roce opět
zajištěn výběr daňových přiznání pracovníky Finančního úřadu v Novém Jičíně ve
dnech 10.3.2008, 12.3.2008, 17.3.2008 a 19.3.2008 také v prostorách Městského
úřadu ve Studénce a Městského úřadu v Bílovci.
Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky, formou
datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to
ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci “
Elektronické podání pro daňovou správu“, která je k dispozici na webové adrese
http://www.mfcr.cz, v nabídce Daně a cla, EPO- el.podání.
Finanční úřad v Novém Jičíně
Rozšířené úřední hodiny na podatelně daňových přiznání:
10.
11.
12.
13.
14.
17.
18.
19.

března
března
března
března
března
března
března
března

2008...
2008...
2008...
2008...
2008...
2008...
2008...
2008...

8
8
8
8
8
8
8
8

-

17
15
17
15
15
17
15
17

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

20. března 2008...8 - 15 hodin
21. března 2008... 8 -15 hodin
25.března 2008... 8 - 18 hodin
26.března 2008... 8 - 18 hodin
27.března 2008... 8 - 18 hodin
28.března 2008... 8 - 18 hodin
29.března 2008... 8 - 12 hodin
31.března 2008... 8 - 18 hodin.
(LP)

ŽIVOTNÍ

PODMÍNKY

2008

Český statistický úřad, Repinova 17, 702 03, Ostrava organizuje
v roce 2008 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice – SILC 2008 (Životní podmínky 2008).
Smyslem šetření je získat údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých
domácností a jejich životních podmínkách, které jsou potřebné pro usměrňování
sociální politiky státu, pro výzkumné účely i mezinárodní srovnání v rámci EU. Šetření
se uskuteční na území celé ČR v cca 14 0000 domácnostech a proběhne v době od
23. února do 11. května 2008 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do
šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybrané obci obvyklé bydliště.
Pracovníci, zapojení do šetření, se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce,
které jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji, nebo
služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Všichni pracovníci, zúčastnění na zjišťování,
jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16
zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Bližší informace:
Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz
(LP)
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OMEZENÍ
PŘI

VEŘEJNÉ

DOPRAVY

KONÁNÍ VALAŠSKÉ RALLY 2008

ÚAMK-AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasénka
744, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 410 189, 603 262 525 si
dovoluje upozornit občany, že od pátku 28.3.2008 do
soboty 29.3.2008 bude omezena či úplně zastavena veřejná autobusová či
osobní doprava po místních komunikacích. Organizátor provede informovanost
občanů o průjezdu Valašské rallye 2008 na veřejných místech.
Informace o Valašské rallye 2008 jsou uvedeny na www.valasskarally.com, popř.
Miroslav Hošťák, 603 262 525, MHos@seznam.cz
Uvádíme některé autobusové spoje, které budou rallye přímo dotčeny:
Přepravní opatření – autobusy CONNEX Morava a.s., provozovna Nový Jičín
Sobota - dne 29.3.2008 (RZ 7, 11 Lešná)
CONNEX Morava, a.s. – provozovna Nový Jičín
Linka č. 880668 Nový Jičín – Starý Jičín – Valašské Meziříčí
Spoj č. 30 – z Valašského Meziříčí – Starý Jičín – Nový Jičín odjezd v čase 10:00
hodin
Pojede trasou : Valašské Meziříčí – Hodslavice – Nový Jičín
Nebudou obslouženy zastávky : Valašské Meziříčí „DEZA“ – Lešná–Mštěnovice –
Lešná–Příluky – Lešná – Lešná–Perná.
Náhradně spoj bude zajištěn : Starý Jičín – Petřkovice – Nový Jičín podle zastávek
jízdního řádu.
Spoj č. 27 – z Nového Jičína – Starý Jičín – Valašské Meziříčí odjezd v čase 10:00
hodin
Pojede trasou : Nový Jičín – Starý Jičín – Petřkovice podle zastávek jízdního řádu.
Nebudou obslouženy zastávky : Lešná–Perná – Lešná – Lešná–Příluky – Lešná–
Mštěnovice – Valašské Meziříčí „DEZA“ – Valašské Meziříčí.
Spoj č. 6 – z Valašského Meziříčí – Starý Jičín – Nový Jičín odjezd v čase 12:05
hodin
Pojede trasou : Petřkovice – Starý Jičín – Nový Jičín podle jízdního řádu.
Nebudou obslouženy zastávky : Valašské Meziříčí „DEZA“ – Lešná–Mštěnovice –
Lešná–Příluky – Lešná – Lešná–Perná.
Spoj č. 33 – z Nového Jičína – Starý Jičín – Valašské Meziříčí odjezd v čase 13:00
hodin
Pojede trasou : Nový Jičín – Starý Jičín – Petřkovice podle zastávek jízdního řádu.
Nebudou obslouženy zastávky : Lešná–Perná – Lešná – Lešná–Příluky – Lešná–
Mštěnovice – Valašské Meziříčí „DEZA“ – Valašské Meziříčí.
Spoj č. 34 – z Valašského Meziříčí – Starý Jičín – Nový Jičín odjezd v čase 14:30
hodin
Pojede trasou : Petřkovice – Starý Jičín – Nový Jičín podle jízdního řádu.
Nebudou obslouženy zastávky : Valašské Meziříčí „DEZA“ – Lešná–Mštěnovice –
Lešná–Příluky – Lešná – Lešná–Perná.
Spoj č. 39 – z Nového Jičína – Starý Jičín – Valašské Meziříčí odjezd v čase 15:25
hodin
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Pojede trasou : Nový Jičín – Starý Jičín – Petřkovice – Lešná–Perná – Lešná – Lešná–
Příluky – Lešná–Mštěnovice – Valašské Meziříčí „DEZA“ – Valašské Meziříčí – zastávky
obslouženy podle jízdního řádu.
Poznámka : z důvodu možné uzávěru může být spoj ze zastávky Petřkovice mírně
opožděn.
Spoj č. 36 – z Valašského Meziříčí – Starý Jičín – Nový Jičín odjezd v čase 16:15
hodin
Pojede trasou : Valašské Meziříčí – Valašské Meziříčí „DEZA“ – Lešná–Mštěnovice –
Lešná–Příluky – Lešná – Lešná–Perná – Petřkovice – Starý Jičín – Nový Jičín podle
jízdního řádu.
Poznámka : z důvodu možné uzávěru může být spoj ze zastávky Petřkovice mírně
opožděn.
Přepravní opatření
– autobusy ČSAD Vsetín a.s., provozovna Valašské Meziříčí
Sobota - dne 29.3.2008 (RZ 7, 11 Lešná)
V uvedeném čase uzávěry rychlostní zkoušky není ze strany ČSAD Vsetín a.s.,
provozovna Valašské Meziříčí zajišťována žádná osobní doprava.
Přepravní opatření
– autobusy CONNEX Morava a.s., provozovna Hranice na Moravě
Sobota - dne 29.3.2008 (RZ 7, 11 Lešná)
V uvedeném čase uzávěry rychlostní zkoušky není ze strany CONNEX Morava a.s.,
provozovna Hranice na Moravě zajišťována žádná osobní doprava.
(LP)

KLUB

D Ů CH O D C Ů

STAROJICKA

Rok 2007 byl pro Klub důchodců Starojicka již třetím rokem jeho činnosti. Na
členské schůzi 10.1.2007, při registraci členů, bylo přihlášeno celkem 89 členů –
Janovice 13, Jičina 13, Palačov 11, Petřkovice 2, Starojická Lhota 6, Starý Jičín 20 a
Vlčnov 24. V roce 2007 nás opustili 2 členové – pí. Hubová z Palačova a p. Špringl ze
Starého Jičína. Činnost klubu byla po celý rok mimo období prázdnin.
V klubovně hasičů ve Vlčnově proběhlo 5 akcí při živé hudbě – Kloboukový bál,
Valentýnské posezení, Jarní posezení, Hodové posezení a Mikulášské posezení. Účast
byla 60 – 75 členů. K tanci hrál p. Ladislav Pospěch nebo p. Škarka se Zdenkou
Konvičkou (zpěv). O občerstvení se postarali členové výboru, manželé Stodůlkovi a
pí. Marie Janýšková. Program zajišťovali zejména členové klubu z Janovic – pí. Eva
Bezděková, pí. Štefánia Pavlíková a pí. Miroslava Krutílková. Také proběhla netradiční
módní přehlídka a Mikulášská nadílka.
V kinosále proběhly pro širokou veřejnost přednášky: MUDr. Norského na téma
pohybový aparát, MUDr. Bezděka – před lékařská a lékařská první pomoc a Dr.
Hromádky – z historie Žerotínů. V kinosále proběhlo posezení ke dni žen
s programem divadelního souboru Starojičan a posezení ke dni matek s programem
dětí z MŠ a ZŠ Starý Jičín. V kulturním domě bylo za finanční příspěvek Obce Starý
Jičín uspořádáno představní členů agentury p. Bastlové z Opavy „Ples v operetě“ pro
všechny občany obce. Proběhl zde také sběr oblečení pro Diakonii Broumov.
Mimo Starý Jičín proběhly akce: vycházka do Hůrky a zpět přes kurty ve
Vlčnově, procházka k „Oční studánce“ se zastávkou na Jičině a programem
v pohostinství (členové z Jičiny) a smažení vajec ve Starojické Lhotě, které zajistili
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členové ze Starojické Lhoty. V letošním roce proběhly v pondělí Martinské hody na
Jičině s tancem při živé hudbě, s občerstvením členů z Jičiny a programem členů
z Janovic. Jednou z velmi pěkných akcí, byl výjezd do zámku Kunín s besedou
kastelána p. Zezulčíka. V letošním roce byly uspořádány 2 zájezdy do divadla
v Ostravě: Cikánský baron a Paganini. Dále se konal zájezd na propagační akci
s dechovkou Galánečka. A poslední výjezdní akcí byla návštěva bowlingu v Loučce.
Akce probíhají vždy ve středu. Mimo výše uvedené akce se důchodci schází
v klubovně v kulturním středisku (bývalé kino), kde je zajištěno občerstvení, počítač,
hry a v přízemí je knihovna s internetem. Výbor s pomocí stálých návštěvníků
klubovny plánuje, připravuje a zajišťuje velké akce. Je zde příležitost oslavit s členy
jejich životní jubilea. V letošním roce bylo několik „kulatých výročí“ a velmi vydařené
oslavy 80. narozenin paní Zdenky Konvičné.
V závěru bych za členy klubu chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a zajištění akcí, programů, občerstvení na akcích i v klubovně, šití ubrusů,
závěsů, výzdoby, úklidu a provozu klubovny. V neposlední řadě patří dík Obci Starý
Jičín, za poskytnuté prostory a podporu činnosti klubu. Programy a snímky z akcí si
můžete prohlédnout v klubovně, na videu, na webových stránkách Obce Starý Jičín.
PLÁN ČINNOSTÍ KLUBU DŮCHODCŮ STAROJICKA V ROCE 2008:
5.3.2008 – příprava dalších akcí - klubovna
12.3.2008 – posezení ke dni žen, program s pohoštěním – kinosál, knihovna
19.3.2008 – promítání v počítači – klubovna
26.3.2008 – MUDr. Norský – 2. část přednášky – kinosál
duben – květen – příprava dalších akcí, jarní posezení s hudbou, jarní procházka.
Termíny akcí budou upřesněny.
Za KD Starojicka – Marie Segeťová, Vlčnov

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 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 pracovní době, tzn.
od Pondělí do Pátku cca 7:00 – 17:00.
Více o možnostech připojení na adrese www.starojicky.net
Ing. Petr Kunčík
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OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
A L K O H O L,
JAKO

PŘÍČINA

D O P R A V N Í CH

NEHOD

Při tragických dopravních nehodách hraje velkou roli alkohol, nepřiměřená
rychlost a nezkušenost. Příkladem mohou být i tragické dopravní nehody
ze“Štědrého dne“ minulého roku 2007. Loňský „Štědrý den“ se tak stal
nejtragičtějším za posledních osm let. Zahynulo celkem pět lidí. za celé vánoční
svátky přišlo o život osm lidí. Předběžné statistiky počty nehod za rok 2007 navíc
uvádějí nárůst počtu mrtvých na našich silnicích o 155 osob.
Obecně dochází k dopravním nehodám pod vlivem alkoholu nejčastěji ve dnech volna
a v nočních a v časných ranních hodinách. Nejohroženější skupinou jsou mladí lidé ve
věku do 25 let a řidiči s krátkou dobou praxe. Noční a ranní návraty ze zábavy často
končí vážnými dopravními nehodami.
Statistiky podle Policie ČR jednoznačně prokazují, že:
- Řidiči s praxí do 2 let včetně, zaviní pod vlivem alkoholu cca 30% z celkového
počtu dopravních nehod zaviněných řidiči pod vlivem alkoholu.
- Mladí lidé ve věku do 25 let zaviní v průměru kolem 30% všech dopravních nehod
pod vlivem alkoholu. K nejvíce dopravním nehodám mladých řidičů pod vlivem
alkoholu dochází mimo obec při nepřiměřené rychlosti jízdy.
Faktem je, že počet dopravních nehod způsobených alkoholem vzrostl oproti
loňskému roku o 18% !!! Za velmi znepokojující považují policisté situaci
s požíváním alkoholických nápojů před jízdou. Zatímco v roce 2006 se alkohol podílel
na 144 dopravních nehodách, v loni to bylo už ve 170 případech. Tato čísla se
vztahují pouze na okres Nový Jičín.
Již pouze 2 státy Evropské unie povolují 0,8 promile u řidičů motorových vozidel.
Jedná se o Velkou Británii a Irsko, přičemž zatím posledním ze států, který limit
alkoholu snížil bylo Lucembursko a to z 0,8 na 0,5 promile s tím, že pro nové řidiče a
profesionální řidiče platí od 1. října 2007 limit 0,2 promile.
Fakta, jak z České republiky, tak i ze zahraničí jednoznačně prokazují nebezpečnost i
malého množství alkoholu za volantem, jak pro řidiče, tak i pro ty, kteří se nechají
odvážet řidičem, který alkoholický nápoj požil. Nekazte si sobě ani blízkým další
dny roku 2008. Pokud jedete za zábavou automobilem, zvolte si vždy
předem někoho, kdo nebude pít alkohol a odveze vás bezpečně domů.
Určitě se to vyplatí.
Podklady byly použity z Informačního věstníku Policie ČR, leden 2008
(JSOP)
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STATISTIKA

VRAŽD

ZA

ROK

2007

V loňském roce došlo na teritoriu Policie ČR Správy Severomoravského kraje k 25
skutkům trestného činu vraždy. Osm z nich skončilo ve stádiu pokusu. Policistům se
dosud nepodařilo objasnit čtyři. Ve dvou případech podnikatelé na Přerovsku, FrýdekMístek sázková kancelář a bezdomovkyně z Nezamyslic.
Obětí útoku se muži stali v 17 případech, ženy v 9 případech. Ve dvou případech se
jednalo o dvojnásobnou vraždu.
Motivem vražd jsou v osmi případech různé neshody, rodinné a partnerské v devíti.
Loupežný motiv byl prokázán ve dvou případech.
Ani loňský rok se nestal výjimkou v použití vražedné zbraně. Opět dominoval nůž.
Stalo se tak v patnácti případech. Šestkrát vrah k usmrcení oběti použil střelnou
zbraň. V jednom případě bylo použito úderu předmětem do hlavy.

Statistika za léta 2004, 2005, 2006, a 2007 (nápad a objasněnost)

Okres

2007

2006

2005

2004

Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná

1/1
3/2
5/5

5/4
5/4
5/5

2/2
3/3
4/4

3/3
3/3
5/5

Nový Jičín

0

0

0

5/5

0
0
11/11
4/2
2/2
0
1/1
25/21
84%

3/3
2/2
1/1
3/3
3/3
1/1
0
33/31
93,9%

Olomouc
Opava
Ostrava
Přerov
Šumperk
Vsetín
Jeseník
Celkem
(počet, %)

4/1
2/2
6/6
1/1
1/1
2/2
0
20/17
85%

Novojičínsko tak nadále patří, poměrem trestných činů
k nejbezpečnějším okresům bývalého severomoravského kraje.

2/2
0
5/5
4/4
5/5
0
1/1
39/39
100%

k počtu

obyvatel,

Současně jsme jediným okresem v kraji, ve kterém tři roky po sobě není evidován
nejzávažnější trestný čin, tedy vražda.

Podklady byly použity z Informačního věstníku Policie ČR, leden 2008
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
SHRNUTÍ

VÝVOZU ODPADŮ

V

ROCE

2007

VÝDAJE za rok 2007
měsíc

občanépopelnice

leden
únor
březen
duben
květen
červen

58
61
61
62
87
64

372,5
774,0
660,5
154,0
775,5
156,0

červenec

64 380,5

srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

61 843,5
63 980,9
64 082,1
95 870,0
62 395,5
808 445,0

kontejnery
1
4
3
4
5
3

724,0
548,0
942,5
951,0
960,0
740,5

hřbitovy
kontejnery
1
1
1
1
1
1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

separovaný
odpad
(sklo,plasty)
9 301,0
7 234,0
6 164,0
5 597,0
10 345,0
5 975,0

3 895,0

2 466,0

4 742,0

1 100,0

10 234,0

3 532,0
3 532,0
4 840,9
6 102,0
3 898,5
51 513,4

1 100,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
13 200,0

7 110,0
9 940,1
7 299,5
5 021,0
8 238,0
92 458,6

sklo

2 877,0

3 014,0

2 740,0
14 992,0

plasty
9
3
6
5
7
5

301,0
339,0
164,0
597,0
468,0
975,0

Velkoobjemový

nebezpečný

materiál pytle
4 998,0
8 330,0

96 043,5

45 620,0
4 998,0

7 768,0
7 110,0
6 926,1
7 299,5
5 021,0
5 498,0
77 466,6

CELKEM
84 796,5
81 890,0
87 361,0
221 062,5
115 525,5
85 944,5
90 690,5

833,0
1 666,0

84 694,5

62 164,5

180 738,0

31 156,5
138 941,0

81 528,5
90 159,1
231 481,0
113 114,0
115 026,5
20 825,0 1 306 121,0

PŘÍJMY za rok 2007
za rok
2007
celkem

OBČANÉ
pol. 1337
886 378,0
886 378,0

EKOKOM
3725 2111
142 127,1
142 127,1

CELKEM
1 028 505,1
Za správnost: Petra Saganová

a

VELKOOBJEMOVÝ
NEBEZPEČNÝ ODPAD

V roce 2008 se uskuteční dva svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu a to
ve dnech 14. června 2008 a 4. října 2008.
Bližší informace o svozových místech se dozvíte ve zpravodaji na dané období.

SBĚR

STARÉHO

PAPÍRU

Ve dnech 14.4. - 25.4.2008 se v Základní škole Starý Jičín
uskuteční SBĚR STARÉHO PAPÍRU.
Pokud nemáte možnost dodat použitý papír (noviny, knihy, sešity,
krabice, kartony, papírové obaly atd.) do základní školy, můžete ho
ve čtvrtek 24. dubna 2008, pevně svázaný, odložit na
určená místa v jednotlivých částech obce. Většinou se jedná o kryté
autobusové zastávky. Technické služby obce ho následující den svezou do základní
školy. Občané Starého Jičína a Vlčnova ho mohou zanést na obecní úřad. Přesná
sběrná místa jsou vždy s dostatečným předstihem uvedena na informačních tabulích
a na webových stránkách obce. Peníze za sběr papíru jsou příjmem základní školy.

Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín upozorňuje rodiče, že 17. dubna 2008 od
10.00 do 16.00 hodin proběhne zápis dětí pro školní rok 2008/2009 v MŠ
Starý Jičín a Petřkovice.
Školní rok začíná 1. září 2008. Pokud chcete přihlásit své dítě např. od ledna 2009,
dostavte se také k zápisu.
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1.)
2.)
3.)
4.)

děti s odkladem školní docházky a ve 3. ročníku školní docházky (předškoláci)
děti zaměstnaných rodičů
děti nezaměstnaných rodičů
děti maminek, které pobírají rodičovský příspěvek na dítě, které mají
přihlášené do MŠ
5.) děti maminek, které jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem.
V případě shody rozhodne věk dítěte, případně datum podání žádosti.
Více informací o naší mateřské škole najdete na internetové adrese:
www.materskeskolky.cz
Těšíme se na nové kamarády.

V měsíci únoru připravily paní učitelky pro děti Maškarní den v mateřské škole. Společně
s maminkami si jedno odpoledne vyrobily děti výzdobu na karneval. Ve středu 20. února
2008 se děti na jeden den proměnily ve spoustu pohádkových bytostí. Ráno do herny
přicházeli víly, princezny, kašpárci, černokněžníci, piráti, dráčci, motýli a další zajímavé
postavičky, které během dne soutěžili, hráli hry, tancovali. K velkému dovádění připravila
paní kuchařka spoustu dobrot.
Mateřská škola Starý Jičín připravuje otevření keramické dílny pro děti i seniory. V měsíci
květnu bude na hradě Starý Jičín slavnostně otevřena výstava dětských výtvarných prací.
Udělejte si procházku a přijďte se podívat.
Taktéž v Petřkovicích připravily pro děti paní učitelky ve spolupráci s rodiči Maškarní ples.
Koncem května připravuje Mateřská škola Petřkovice ve spolupráci s rodiči a osadním
výborem oslavu 30. let provozu mateřské školy. Na den otevřených dveří a bohatý kulturní
program zveme všechny bývalé žáčky a širokou veřejnost.
Jitka Tihelková – ředitelka a paní učitelky.

Činnost ZŠ Starý Jičín v období prosinec – únor 2008
Vánoce a Nový rok jsou za námi, máme za sebou také hektický leden, kdy se
hodně zkoušelo a psala se řada písemných prací, abychom uzavřeli první pololetí
školního roku a mohli si 31. ledna rozdat vysvědčení.
Přes spoustu učení jsme navíc stihli v sále KD ve Starém Jičíně uspořádat
v pátek 11. ledna maškarní bál pro žáky 1.stupně i pro širokou veřejnost. Účast byla
hojná, program se líbil, a tak z očí dětí vyzařovala spokojenost.
Uspořádali jsme také Olympiádu jazyka českého, Zeměpisnou olympiádu, pro
žáky 6. a 7.ročníku Pythagoriádu a žáci 9. ročníku se zúčastnili celostátního testování
CERMAT, které jim dá odpověď na to, jak jsou na tom před „přijímačkami“.
V pátek 25. ledna navštívili v odpoledních hodinách naši školu budoucí prvňáčci
s jejich rodiči, aby se při Dnu otevřených dveří podívali v jakém prostředí se budou
vzdělávat. Také tato akce měla hojnou účast a setkala se s kladným ohlasem. Školní
rok se překulil do své druhé poloviny. Hned na začátku se konalo (v pátek 8.2.)
okresní kolo Dějepisné olympiády. Monika Davidová z 9. ročníku získala 3.
místo a postoupila do krajského kola, které se bude konat na počátku dubna
v Ostravě. Věříme, že nás i zde bude dobře reprezentovat.V pátek 22.2. se v sále KD
bude konat už tradiční školní ples.Také na další měsíce je připravena pro žáky i
veřejnost spousta zajímavých akcí. O nich vás budeme informovat příště.
Mgr. A. Kusák
ředitel školy
NOVINKY ZE SPORTU
V prosinci se konal již 13. ročník Vánoční laťky – tradiční soutěži ve skoku
vysokém. Byla poznamenána neúčastí některých nemocných soutěžících, přesto
ostatní podali velmi dobré výkony.
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A zde jsou konečné výsledky :
Mladší kategorie:
dívky:
1. Sabrina Tranová
2. Jana Kamasová
3. Nikola Dlabajová

chlapci:
1. Lukáš Bajer
2.-3. Tomáš Král
2.-3. Marek Glogar

120 cm
120 cm
115 cm

136 cm
125 cm
125 cm

Starší kategorie:
Dívky:
1. Lucie Závadová
2. Anna Glogarová
3. Lenka Davidová

chlapci:
1. Dan Širocký
2. Petr Hatlapatka
3. Michael Kotešovec

133 cm
125 cm
125 cm

163 cm
163 cm
148 cm

V lednu se naše škola dočkala zatím největšího sportovního úspěchu. Družstvo
starších žákyň nejdříve zvítězilo v okrskovém kole ve florbale v Odrách, když porazilo
ZŠ Spálov, ZŠ Odry Pohořská a ZŠ Odry Komenského. Postoupilo do okresního finále,
které se již tradičně koná v Kopřivnici. Po velkém boji a krásných zápasech děvčata
obsadila nakonec 2. místo a to jen díky horšímu skóre. Všechna děvčata opravdu
bojovala ze všech sil a zaslouží si poděkování za vzornou reprezentaci školy. A kdo
patří mezi naše nejlepší florbalistky? Jsou to převážně dívky z 9. třídy – Anna
Glogarová, Lenka Davidová, Monika Davidová, Olga Snozová, Gábina
Janýšková, Iva Postová a osmačka Lucie Závadová.
Během února probíhají v naší škole další soutěže - školní turnaje v basketbale.
Chystáme se na okrskové kolo v basketbale dívek a chlapci ze 6. a 7. tříd trénují na
okrskový turnaj ve street hockeji, ale o tom zase až příště.
Mgr. K. Horutová
učitelka Tv
Vážení občané,
v tomto měsíci jsme již s konečnou platností uzavřeli
projekt „Krajina za školou“, na kterém jsme se podíleli
v minulém období. Z FMP bylo vráceno 75% finančních
prostředků z celkového nákladu. Na tomto místě chci
poděkovat všem zúčastněným, kteří se na úspěšné realizaci podíleli. Zvláštní
poděkování patří Obecnímu úřadu na Starém Jičíně, který naši aktivitu podpořil a bez
jehož pomoci bychom nemohli projekt financovat.
Nyní směřujeme dále. Úspěšně jsme se zaregistrovali do nově vznikajícího tříletého
projektu
s
názvem
Rozvoj
venkovských
komunitních
škol
v
Moravskoslezském kraji, který připravuje Institut Euroschola. Cílem projektu je
vytvořit v MSK soustavu tzv. komunitních venkovských škol, které budou vyvíjet
aktivity nejen pro žáky v rámci vyučování, ale i v rámci jejich volného času. Další
cílovou skupinou jsou i dospělí obyvatelé venkova. V rámci projektu bychom se chtěli
zaměřit na 2 hlavní typy aktivit:
1. Podpora volnočasových aktivit pro děti z obce v odpoledních hodinách - tedy
aktivity typu DDM, kroužky apod.
2. Kurzy vzdělávání dětí a dospělých v oblasti angličtiny, IT a nějakých odlehčujících
aktivit typu keramika, výtvarno, ruční práce atd. Lektory těchto kurzů mohou být
samozřejmě nejen pedagogičtí pracovníci školy, ale také zájemci z řad občanů.
Spolu s našimi polskými partnery připravujeme projekt s názvem Kulturní
rozmanitosti našeho regionu. Tento projekt chceme realizovat v rámci EFRR
(Evropského fondu regionálního rozvoje). Půjde o aktivity zaměřené na
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znovuobjevení a poznání kulturního dědictví zanechaného nám našimi předky, jejich
vzájemné propojení a seznámení se s nimi. Na přípravě tohoto projektu se podílí i
pan Ing. Jan Podmol, projektový manažer Slezské univerzity. Tato vzdělávací
instituce by se mohla stát našim partnerem v oblasti IT technologií a dalších aktivit
směřujících ke zlepšení rozhledu žáků i občanů Starého Jičína a okolí.
K přípravě všech našich projektových aktivit probíhají v těchto dnech a týdnech
různá setkání, školení a to např. na SU v Opavě. Těchto setkání se účastníme a
budeme vás dále informovat o vývoji všech projektových aktivit naší školy.
Mgr. Jiří Adamec
učitel ZŠ

INFO
A ZMĚNA

O

HRADĚ

SPRÁVCE

HRADU

V roce 2007 navštívilo zříceninu hradu
Starý Jičín několik desítek tisíc návštěvníků,
z tohoto počtu bezmála 5000 návštěvníků
platících, tj. těch, kteří využili nabídky
výhledu z hradní věže a prohlídky malé
dobové expozice. Všechny plánované
kulturní akce proběhly pod dohledem
správce hradu paní Jaroslavy Holubové a
setkaly se s patřičným ohlasem. Oblíbené
jsou svatební obřady na nádvoří hradu, i
když svatebčanům občas vítr „vezme
klobouky a načechrá účesy“.
Pravidelným návštěvníkům hradu Starý Jičín zcela jistě neuniklo, že dochází k další
destrukci hradebního zdiva. Obec každoročně vynakládá na údržbu hradu ze svého
rozpočtu cca 200.000,- Kč. Tyto finanční prostředky však nepokryjí obrovské náklady
na zajištění stability padajících zdí v potřebném rozsahu. Naposledy se podařilo
s pomocí finančních prostředků z havarijního programu MK v roce 2004 staticky
zajistit zeď „D“. Od roku 2004 obec opakovaně žádá Ministerstvo kultury ČR o
zařazení do programu záchrany architektonického dědictví této kulturní památky se
záměrem získat potřebné finanční prostředky na záchovnou údržbu hradu. Přestože
má plnou podporu Městského úřadu v Novém Jičíně (oddělení památkové péče),
Národního památkového ústavu v Ostravě i Krajského úřadu v Ostravě, Ministerstvo
kultury ČR na žádosti obce ani nereaguje. Je zřejmé, že finanční prostředky nutné na
provedení nezbytné záchovné údržby hradebního zdiva v rozpočtu obce nejsou a bez
pomoci z jiných zdrojů se obec opravdu neobejde. Vzhledem k tomu, že se jedná o
kulturní památku neregionálního významu, domníváme se, že není jen věcí obce
přispět na její záchranu. Proto budeme nadále hledat možnosti získání finančních
prostředků z různých dotačních programů a budeme věřit, že se nám to podaří dříve,
než se ze zříceniny stane ruina …

25

Od března 2008 bude v kavárně a hradní věži hospodařit nový nájemce pan
Arnošt Pokorný, tel.: 724 471 761, IČ: 61600644, který zároveň zajistí
správu horní části věže tj. expozici a také vyhlídkové prostory. Provozovatel
kavárničky má zájem navázat na pořádání kulturních akcí na hradě a o svých
záměrech bude pravidelně informovat mimo jiné také na webových stránkách obce
www.stary-jicin.cz .
(MŠ)

PROVOZNÍ DOBA HRADNÍ VĚŽE - ROZHLEDNY
březen - duben
pá - so - ne

12:00 - 17:00

velikonoční svátky
22.3.- 23.3.- 24.3.

10:00 - 17:00

květen
pá - so - ne
10:00 - 17:00
červen
út - ne
10:00 - 17:00
červenec - srpen
denně
10:00 - 17:00
září - říjen
út - st - čt
12:00 - 17:00
pá - so - ne
11:00 - 17:00

Po dohodě možno zpřístupnit hradní
věž – rozhlednu i mimo uvedenou
návštěvní dobu.
Provozovatel:
Arnošt Pokorný
Tel.: 724 471 761

Od 2.5.2008 bude v hradní věži
probíhat každoroční výstava prací
dětí z mateřských škol Starý
Jičín a Petřkovice.

T ra d ič n í
v e lik o n o č n í ja r m a r k
NA NÁDVOŘÍ HRADU
PROBĚHNE V SOBOTU 22.3.2008
ZAČÁTEK ZA RANNÍHO KUROPĚNÍ
KONEC ZA SLUNCE ZÁPADU
Ukázky tradičních řemesel  výroba kraslic
Prodej velikonočních ozdob  velikonoční pečivo
Občerstvení ve znovuotevřené hradní kavárně.
Volný vstup.
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ODBORNÝ SPECIALISTA
na hypotéky a úvěry ze stavebního spoření:
 posouzení individuálních možností zájemce o financování
bydlení se zaměřením na rekonstrukci nebo koupi
nemovitosti
 doporučení výhodného způsobu financování na základě
srovnání nabídek více bankovních ústavů
 vyřízení celého úvěru, poskytnutí právního servisu
 veškeré poskytované služby s vyřízením úvěru jsou zdarma
kontakt :

Ing. Josef POSPĚCH
Starý Jičín 68
Tel. 739074817
e-mail: josef.pospech@seznam.cz

Máme
řešení
i
pro
Vás!
• Rychlý prodej Vaší nemovitosti za atraktivní cenu!
•

Přímý výkup nemovitostí

•
•
•

Vyplacení zálohy ihned
Vyřešení dluhů a exekucí
Odhad, právní servis a vyřízení hypotéky
ZDARMA!

www.RKCLARIS.cz | 775 696 171 | 556 720 850
Hledáme externího zástupce pro Vaši obec.
Zájemci volejte na tel.:775 696 174

Hledáme externího zástupce pro Vaši obec.
Zájemci volejte na tel.:775 696 174
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 6, 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

 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

polední přestávka:
11:45 – 12:15
provozní
doba

úřední
hodiny

po 700 - 1700 800 - 1700
út 700 - 1500
00

st 7

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

1

150,- Kč
/8 strany a menší

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín v březnu 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 I., Tisk: Olga
Michálková, Nový Jičín, Uzávěrka příštího čísla: 26.05.2008 do 12:00 hodin. Články
externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor obce.
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