Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VII. ● číslo 03/2007

Při vjezdu do
obce
Heřmanice od
Dubu se po
pravé straně
rozprostírá
mohutná
budova bývalé
Heřmanické
školy,
která
byla vybudována v roce 1931. Stavební základy jsou z kamene, ostatní zdivo se skládá
z cihel a tašek. Předcházela jí však stavba národní školy v roce 1919, poté vznikla část
budovy (střední škola) v roce 1926 a naposledy byla vybudována poslední část školní budova
v roce 1931. Po národní škole se zde učily děti od prvního až osmého ročníku základní školy.
Navštěvovali ji žáci z obcí Dub, Heřmanice, Blahutovice, Kozí Loučky, Lučice, Polom a
Polouves. V roce 1950 zde byly 4 učebny, 4 kabinety, ředitelna, sborovna, kreslírna
s rýsovnou, dílna pro dívčí ruční práce, místnost pro knihovnu, byt správce školy (4
místnosti), byt školníka (2 místnosti) školní kuchyně, jídelna, tělocvična, šatna, sprchy, 4
záchody a venkovní hřiště. V tomto roce zde bylo 44 chlapců a 55 dívek 6. až 9. ročníku ZŠ
a vyučovali zde 4 stálí učitelé a 2 zatímní. 93 dětí se hlásilo k náboženství katolickému, 3
k evangelickému a 2 k československému. K 1. září 1973 zde bylo zrušeno vyučování šestého
až osmého ročníku a zbývající dvě třídy prvního až pátého ročníku byly zrušeny k 1. září
1979. Žáci byli převedeni do nové základní školy na Starém Jičíně. Poté sloužila budova
Střední zemědělské škole - odloučenému pracovišti Suchdol nad Odrou. Budovu také
vlastnila Nemocnice s Poliklinikou v Novém Jičíně a od 1.6.1997 je ve vlastnictví Obce
Starý Jičín.
Zpracovala: Lucie Pavlíková

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Starý
Jičín konaného dne 20.06.2007 :
5/1

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 5. zasedání ZO dne 20.6.2007

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
5/2 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti rady
obce za období od 16.5.2007.
II. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

5/3 Zastupitelstvo obce po projednání s ch v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2006 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad, který obsahuje :
-

roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2006
roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2006
roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2006
roční hospodaření přísp. org. – Zákl. škola Starý Jičín za rok 2006, včetně
fondů a vedlejší hospodářské činnosti
roční hospodaření přísp. org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2006,
včetně fondů
finanční vypořádání za rok 2006
výkaz o hospodaření za rok 2006 – audit

Závěrečný účet obce je přílohou k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce v souladu s § 17 zák. č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, souhlasí s celoročním hospodařením obce - bez výhrad.
5/4

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:

- II.změnu rozpočtu
Obce Starý Jičín na rok 2007navýšení
rozpočtu
v příjmové a výdajové části s tím, že
po změně
bude rozpočet v příjmové
části 23. 431.573,- Kč a ve výdajové části 22. 231. 573,-Kč.
Rozpočet obce je schodkový o 8- třídu financování.
5/5 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledek přezkoumání
hospodaření za rok 2006 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Starý Jičín za rok 2006 se závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce dle § 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.
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III. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :

5/6 Odkoupení pozemků v k.ú. Palačov p.č. 1069/1 – orná půda – o výměře 1602m 2,
p.č. 1069/2 – vodní plocha - o výměře 87m2, p.č. 1069/3 – vodní plocha – o výměře
76m2, p.č. 1069/4 – ostatní plocha – o výměře 1917m 2, p.č. 1069/5 – trvalý travní
porost – o výměře 491m2 a p.č. 1072/1 – ostatní plocha – o výměře 124m2 od p.
Josefa Pavlíka.
Náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. P 9/2007) .
5/7 Prodej části pozemku p.č. 829/1 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína vymezeného
geometrickým plánem č. 147-177/2006 jako p.č. 829/11 - ostatní plocha o výměře
155m2 p. Evě Škařupové. (maj. záměr č. P16/2006).
5/8

Prodej pozemků v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína žadatelům o výstavbu RD
p.č. 127/6 - travní porost - o výměře 1310 m2 a to Mgr. Pavlíně Rýcové
p.č. 127/8 - travní porost – o výměře 1477 m2
p.č. 127/9 – travní porost – o výměře 1246 m2.

5/9 Úplatný převod pozemku v k.ú. Starý Jičín p.č. 47 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 493 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Obce Starý Jičín za cenu 150.100.-Kč (maj. záměr. č.P5/2007). Tímto se
revokuje usnesení ZO č. 4 ze dne 24.5.2007 bod 4/7.
5/10
Narovnání právních vztahů k pozemkům v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína a
v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí, které slouží jako přístupová cesta, a to podle stavu
užívání takto:
•
•
•

•

Prodej obecního pozemku v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína p.č. 843/6 o výměře
28 m2 zaměřeného GP č. 152-515/2007 Obci Lešná.
Prodej pozemku p.č. 843/7 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína o výměře 153m2
zaměřeného GP č. 152-515/2007 do vlastnictví Stanislava Janýšky, bytem
Petřkovice 15, a Gavendové Marie, bytem Petřkovice 65, každému v podílu k 1/2.
Nově vzniklá komunikace v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí zaměřená GP č. 130515/2007 a stávající se z pozemků p.č. 874/1, 874/2, 874/3, a z pozemku p.č.
843/6 (GP 152-515/2007) o celkové výměře 622m2: jednotlivé pozemky
začleněné do komunikace budou převedeny do vlastnictví Obce Lešná a Obce Starý
Jičín, každému k ideální polovině
Náklady na vypořádání a vybudování nové komunikace budou hrazeny Obcí Lešná
k ½ a Obci Starý Jičín k ½ .

5/11
Prodej Heřmanické školy a přilehlých pozemků t.j.
budovy č.p. 48, objekt bydlení na pozemku parc.č.1,
pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2186 m2,
pozemku parc.č.2, ostatní plocha – zeleň o celkové výměře 798 m2,
pozemku parc.č.3, zahrada o celkové výměře 1057 m2,
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pozemku parc.č.4, zahrada o celkové výměře
825 m2,
pozemku parc.č. 5, orná půda o celkové výměře 3300 m2,
(to vše v k.ú. Heřmanice u Polomi)
fy BIOSTANICE s.r.o , Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín; zastoupená jednatelkou
Žanetou Faltovou.
5/12 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce jednat ve věci uhrazení daně
z převodu nemovitosti kupující stranou.
ZO pověřuje starostu podpisem příslušných smluv .
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
5/13 Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje podání žádosti předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o stanovení obce městysem
– podle § 3, odst. 4 zákona č.128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5/14 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odložení podání žádosti
předsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu ČR o stanovení obce městysem na
příští období.
5/15 Zastupitelstvo obce revokuje :
Usnesení ZO ze dne 25.02.2004, v bodě písm. d) v té části, kde je schválen prodej
bytové jednotky 128/1 p. Čestmíru Hanzelkovi .
5/16 Zastupitelstvo obce potvrzuje usnesení ZO č. 4 ze dne 25.04.2007, v bodě
4/12, kdy byl schválen prodej bytové jednotky Josefu Jakůbkovi, St.Jičín 74. Ke
schválení prodeje jinému zájemci došlo z důvodu, že nájemce ve lhůtě stanovené
zastupitelstvem nevyužil svého předkupního práva. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce jednat s právníkem ohledně uvolnění bytu pro nového vlastníka
(MPZ P18/2003).
5/17 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zjištění informace o možnosti
náhradního ubytování v Novém Jičíně pro rodinu Č. Hanzelky , bytem Starý Jičín
128.

Leoš Zdražil
místostarosta

Svatoslav Vahalík
starosta obce

Starý Jičín dne 20.6.2007
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Zasedání
Zastupitelstva obce
Starý Jičín
se uskuteční 19.9.2007
ve Vinárně na Starém
Jičíně.

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Všem občanům, kteří se v období ZÁŘÍ až LISTOPAD 2007 dožijí významného
životního jubilea, přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za Obec Starý Jičín, starosta Svatoslav Vahalík.
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Ignác Kalník
Marie Kučová
Karel Valenta

LISTOPAD

Božena Hambálková
Marie Davidová

Jaroslava Černická
Jaroslav Man
Ludmila Štramberská
Cecilie Majkusová
Františka Bajerová
Hilda Segeťová

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
Od 26.srpna 2006 do 4. května 2007 se v obci narodilo celkem 16 dětí.
Z toho 9 chlapců a 7 děvčat:

☺ Marek CHRÁSTECKÝ
☺ Patrik ZELENKA
☺ Mikuláš VALÁŠEK
☺ Lukáš HASAL
☺ Josef ŠUSTEK
☺ Ondřej DAVID
☺ Matěj ŠTEC
☺ Jakub STANKA
☺ Kryštof ŽATEČKA
Vítání občánků do obce
proběhlo 30.06.2007 v
obřadní síni Obecního úřadu na
Starém Jičíně.
Zúčastnilo se ho celkem 13 dětí
se svými rodiči a rodinnými
příslušníky.

Anna RYBÁŘOVÁ
Karolína ŠNIRCHOVÁ
Kateřina BARTOŇOVÁ
Tereza VAHALÍKOVÁ
Aneta VAVŘÍKOVÁ
Markéta CIGÁNKOVÁ
Karolína SUDOLSKÁ
Kolik dětí se ve výše uvedeném
období narodilo v určité části obce:
Dub – 2 děti
Janovice – 1 dítě
Jičina – 1 dítě
Palačov – 1 dítě
Petřkovice – 1 dítě
Starojická Lhota – 2 děti
Starý Jičín – 2 děti
Vlčnov – 6 dětí.
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AKTUALITY

Z

OBECNÍHO

ÚŘADU

Naše kolegyně Lucie Furmánková, která pracuje na úseku podatelny, ústředny,
vydávání občanských průkazů apod., změnila z důvodů uzavření manželství
své příjmení. Od 7.7.2007 se budete na tomto pracovišti setkávat s paní Lucií
Pavlíkovou.
Další změna čeká účtárnu obecního úřadu, kdy se od září 2007 na pozici
rozpočtářka, účetní vrací z mateřské (rodičovské) dovolené kolegyně Petra
Saganová.
(MŠ)

ZPRAVODAJ

OBCE

Od roku 2002 vydává Obec Starý Jičín svůj zpravodaj, tedy tiskovinu, která má
občany informovat o věcech veřejných. Zájem obce je, aby se zpravodaj dostal opravdu
do každé domácnosti a proto je vydáván v počtu 1.000 výtisků a do domácnosti
dodáván zdarma.
Zpočátku byl zpravodaj doručován poštou. Protože se po každém vydání ozývalo
mnoho občanů, že zpravodaj byl doručen pozdě nebo vůbec ne, obec svěřila roznášení
studentům z řad našich občanů. Podle sníženého počtu telefonátů lze usuzovat, že tato
změna byla k lepšímu. Přesto se občas stane, že někteří občané zpravodaj nedostanou.
Po konzultaci z roznášejícími uvádíme několik důvodů, proč zpravodaj
nedorazil na místo určení:
• Zcela chybí poštovní schránka - pak je zpravodaj stočen a zastrčen do plotu.
• Poštovní schránka je umístěna na domě, ale ke schránce se avšak dostanete
pouze přes prostor, který hlídá volně puštěný pes - pak zpravodaj také skončí
v plotě.
• U nízkého plotu vztekle štěká pěkně ostrý hafan a vypadá to, že má chuť plot
přeskočit a někoho rozcupovat. Pokud se podaří odlákat psa na druhou stranu
místa doručení, pak skončí zpravodaj opět v plotě, jinak je z bezpečné
vzdálenosti hozen za plot.
• Domy nejsou označeny číslem popisným.
• Na domě bez označení č.p. je jedna schránka. Jedná se však o dvojdům se
dvěma č.p. – pak je doručen zpravodaj jen jedenkrát.
• V domě s jedním č.p. a jednou schránkou bez jména bydlí více rodin - pak je
zpravodaj doručen jen do této schránky pro všechny a je možné, že si
domácnosti zpravodaje „nerozdělí“.
• A nakonec klasika, někdo zcela sprostě vybere schránku. A věřte, že i toto se
stává….
Jestli nejste spokojeni s doručováním místního zpravodaje, zkuste se zamyslet,
zda proto nemůžete udělat také něco vy samotní. Třeba umístit na přístupné místo
dobře označenou poštovní schránku……....
(MŠ)
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ÚZEMNÍ

PLÁN OBCE STARÝ JIČÍN

Jak jsme již informovali v minulých zpravodajích, obec zadala zpracování územního
plánu obce Starý Jičín.
V současnosti se dokončuje návrh územního plánu obce a proto rada Obce Starý
Jičín stanovila poslední termín na podání žádostí vlastníků o zařazení jejich
pozemků do zastavitelných ploch (např. stavební pozemky) nebo na vymezení
návrhu jiných změn v území (např. nové lesy, sady a zahrady, inženýrské sítě,
apod.) do 7. září 2007 včetně. Tyto nové žádosti budou vyhodnoceny a předány
projektantovi ke zapracování do návrhu územního plánu. Případné další žádosti podané
po 7. 9. 2007 už do zpracovávaného územního plánu Starého Jičína nebudou zahrnuty!
Ing.arch. Ludmila Konečná

KLU B

D Ů CH O D C Ů

STAROJI CKA

Letošní náročné léto se pomalu chýlí ke konci, začíná nový školní rok a vnoučata půjdou
do školy. Pro nás je to tak trochu nový začátek schůzek. Září je měsícem babího léta a
snad i v tom letošním bude modré nebe nad námi. Je to měsíc, stvořený pro výlety a
společné akce.
Dne 29.8.2007 zasedal výbor a otevřeli jsme klubovnu ve Starém Jičíně č.p. 1.
ZÁŘÍ
5.9.2007 - jdeme na procházku k „Oční studánce“ s programem na Jičině
– sraz ve 13:00 hodin na náměstí nebo ve 14:00 hodin u „Oční studánky“.
ŘÍJEN
1.) 3.10.2007 – hodové posezení s hudbou – hasičská zbrojnice ve Vlčnově.
2.) Navštívíme Zámek v Kuníně – beseda s panem Zezulčíkem
- doprava vlastními auty.
LISTOPAD
1.) CARUSOŠOU – II. ročník hudební soutěže v kinosále na Starém Jičíně č.p. 1.
2.) Beseda o Žerotínech s PhDr. Hromádkou.
PROSINEC
1.) Mikulášské posezení s hudbou v hasičské zbrojnici ve Vlčnově.
2.) Silvestrovské setkání k ukončení roku.
Neuvedené termíny budou upřesněny a v dostatečném předstihu o nich budete
informováni. Podle zájmů a návrhů bude plán akcí doplněn.
Mimo výše uvedené akce se scházíme v klubovně Starý Jičín č.p. 1 (bývalá škola),
vždy od 14:00 hodin. Výbor (včetně zástupců částí obcí) se schází vždy týden před
větší akcí od 13:00 hodin.
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ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘKY
PRO DOSPĚLÉ
V červenci 2007 nahradila paní MUDr. Irenu Ševečkovou paní MUDr. I. Havlíková.

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

odběry,
injekce
7.00 - 7.30
9.00 - 12.00
7.00 - 7.30
7.00 - 7.30

OBČANSKÉ

ordinace
lékaře
7.30 - 12.30
13.00 - 16.00
7.30 - 12.30
13.00 - 16.00
7.30 - 9.30

Zdravotní sestra: Zdeňka
Kalmanová
telefon:

556 752 582

P R Ů K A Z Y – konec platnosti

Dnem 31. prosince 2007 KONČÍ PLATNOST občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů VYDANÝCH do 31.12.1998 !!!
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy, vydané do 31.12.1998
s vyznačenou dobou platnosti „bez omezení“. Neplatí to však pro občanské
průkazy občanů, narozených před 1. lednem 1936. Ti mají povinnost, vyměnit si
občanský průkaz nejpozději do 31.12.2008.

U Z A V Ř E N Í J E D N O T Y, P O Š T Y a M A S N Y
na S T A R É M J I Č Í N Ě
Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce budovy nákupního střediska a pošty
na víceúčelové zařízení obce na Starém Jičíně bude Jednota, pošta i masna na
náměstí Starý Jičín až do odvolání UZAVŘENY. Prodejna masny bude od
11.9.2007 otevřena v náhradních prostorách v přízemí rodinného domu manželů
Dvorských (na náměstí). O provozu pošty budou občané informování prostřednictvím
letáků.

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2007 Strukturální šetření
v zemědělství ZEM 2007 za účelem aktualizace údajů získaných z celoplošného
zemědělského sčítání – Agrocenzu 2000. Obec Starý Jičín byla metodou náhodného
výběru vybrána pro aktualizaci v letošním roce. Šetření proběhne ve 30 obcích našeho
okresu a školení tazatelé navštíví 329 fyzických osob. Budou se prokazovat „Průkazem
tazatele“ a jsou externími spolupracovníky ČSÚ, samostatného oddělení terénního
zjišťování Ostrava. Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit a ověřit jejich
aktivitu.
Zjišťování v terénu bude probíhat od 1. září do 15. listopadu 2007.
Adresa: Český statistický úřad, Na Padesátém 81, 100 82, Praha 10, tel: 556 700 209
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HODY

V O B C Í CH

STAROJICKA

OBEC

MŠE SVATÁ

MŠE SVATÁ

AKCE

JANOVICE

Ne 2.9.
9:00 hod.

Po 3.9.
9:00 hod.

Pá 31.8.country
zábava na výletišti
u hostince od 2000

STARÝ JIČÍN

So 29.9.2007
13:00
Běh sv. Václava

Ne 30.9.

Pá 28.9.
zábava v KD Starý
Jičín od 20:00

VLČNOV

Ne 28.10.
7:45 hod.

Po 29.10.
9:00 hod.

--

PETŘKOVICE

Ne 4.11.
9:00 (nebo
10:30) hod.

Po 5.11.
9:00 hod.

So 4.11.
společenský večer
od 2000

JIČINA

Ne 11.11.
7:45 hod. na
St. Jičíně

Po 12.11.
9:00 hod. na
Jičině

---

PALAČOV

Ne 18.11.
9:00 (nebo
10:30) hod.

Po 19.11
9:00 hod.

---

PIVNÍ ŠTAFETA V PALAČOVĚ
Heslo „Žízeň vítězí“ opět v Palačově zvítězilo. Krásné počasí podpořilo již
14. ročník PIVNÍ ŠTAFETY v Palačově. Místní společnost NOREX již tradičně
uspořádala poslední červencovou neděli toto pivní posezení v palačovském parku.
Úkolem akce je zdolávání rekordů při soutěžích, souvisejících se zlatavým mokem.
Hlavní soutěží, na kterou dorazí obyvatelé z okolí je štafeta mužů na 100 piv.
Letošní čas byl 13 minut a 42 sekund. Bohužel rekord z roku 2002 s časem 12 minut a
53 sekund nebyl překonán.
Stejně tak i ženská štafeta na 50 piv třetinek s časem 6 minut a 49 sekund
nepokořila rekord.
Štafetu ukončila soutěž dětská štafeta (52 dc džusu) s časem 7 minut a 12
sekund.
Nový rekord však padl v pití TUPLÁKU (1 litr piva) jednotlivců časem 5,44 sekund,
kdy palačan Petr Raška, překonal stávající rekord 5,75 sekund. Vítězství v ženské
disciplíně tupláku neuteklo ani letos loňské obhájkyni Lídě Smutné s časem 12,44
sekund.
Nechyběly zde soutěže v hodu dřevěným kryglem (muži) a dřevěným
válečkem (ženy). Vítězi těchto disciplín se stalí místní borci Jarek Pavlík a Monika
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Štramberská. Zpestřením palačovského posezení je mužská soutěž o PIVNÍ MOZOL,
jejímž vítězem se stal pan Holub s velikostí 153 cm. Letos vznikla nová disciplína O
NEJVĚTŠÍ PRSA, která měla dvě vítězky – Alenu Krejsovou a Adélu Vahalovou.
Celou akci doplňovala zvuková kulisa Libora a Fanoše a děti mohly zdarma využít
skákající hrad. Chceme poděkovat všem sponzorům a aktivním členům Norexu, kteří se
starají o chod celé akce.
Za Norex Palačov – Radek Vahala

IV. R O Č N Í K

LHOTSKÉ

TRAKTORIÁDY

V sobotu 18. srpna 2007
proběhl
již
4.ročník
Lhotské
traktoriády. Letos na sraz k
hasičárně přijelo 15 posádek, z toho
čtyři přespolní účastníci: Václav
Baran-Chavier z Českého Těšína,
Karel Moravec z Větřkovic u Vítkova,
Tomáš Volný z Ostravice a již
tradiční účastník Jaroslav Pavlica
z Dubu.
Start spanilé jízdy obcí se
oproti plánu o něco opozdil, protože
se také již klasicky čekalo na zlatý
č. 1
hřeb traktoriády, posádku pana
Františka Pavlíka (foto č. 1). A opět nezklamali, tentokrát přijeli i s pojízdnou chatičkou a
předzahrádkou. Stejně jako loni po celou dobu soutěže silně lobovali za vítězství
v anketě o nejatraktivnější stroj, ale divácká přízeň se tentokrát přiklonila k posádce
pana Rostislava Bubíka a Štěpána
Orlity, jejichž transparent „ S elánem
do naší pětiletky“ a vlající hřívy na
hlavách okouzlily diváky ze všeho
nejvíc (foto č.2).
Velice obdivovanými byly i
přespolní stroje, především „závodní
speciál OŘÍK“ Václava Barana a bez
povšimnutí nezůstaly ani RAK pana
Moravce a IGRÁČEK pana Volného
s půvabnou spolujezdkyní Lenkou.
Domácí účastníci opět své miláčky
vylepšovali a zdokonalovali tak, aby
č. 2
je ukázali v jejich plné kráse.
Některým ještě lepil nový lak, jiné si jen tak jako by odskočily z pole a další měly zase
nová zlepšovátka a udělátka.
Své schopnosti některé ze strojů předvedly ještě před startem. Traktor Jardy
Pavlicy odmítl startovat, tak jej Michal Vavřín zkoušel roztáhnout na laně. Když se ale
vraceli zpátky na seřadiště, všichni zůstali v údivu stát, zpět jela souprava totiž v
opačném pořadí, kdy Jarda táhl Michala. Chybička se vloudila, ale problém s elek10

tronikou na jinak dokonalém voze pana Jaroslava Kolenovského byl brzy odstraněn a
loňský vítěz se tak tedy mohl pokusit o obhajobu.
Pořadatelé si opět na soutěžící posádky vymysleli nové záludnosti. První disciplína
prověřila řidiče strojů z dodržování nového bodového systému v praxi. Byla rozdělena na
několik částí, kdy soutěžící po vypití „tří štamprlí“ lahodných moků projeli zákazem
vjezdu, porušili nejvyšší povolenou rychlost, zacouvali do rezervovaného parkoviště,
telefonovali za jízdy a na závěr foukli do balónku na detekci alkoholu v krvi. Jak se
nakonec zjistilo, největší problém měli právě s tím foukáním do balónku, některým
„zezelenal“ i bez nafouknutí. Výhra patřila Petru Hadašovi, i když se štěstím. Balonek mu
praskl téměř po prvním fouknutí, ale dispozice zněly foukat až do prasknutí.
Druhý úkol už byl tradičně spojený se zemědělskými pracemi. Posádka musela
postavit lávku přes pomyslný potok, sklidit seno na poli a přebrodit se zpět. Zde se
prokázala souhra dvojic. Nejrychleji dostali seno pod střechu Jaroslav Pavlica a Aleš
Hadaš.
Závěrečná disciplína prověřila, zda si posádky umějí poradit i s nečekanou
technickou závadou. Zdolat defekt kola na poli může traktoristu stát hodně sil.
Z některých účastníků pot doslova stříkal a zapotili se i spolujezdci při slalomu
s pneumatikou. Nejšikovnějším tandemem mechaniků byli Michal Vavřín a Jan Čermák.
A jak to dopadlo v absolutním pořadí? Třetí místo patřilo Petru Hadašovi a Jakubu
Hanzelkovi, druzí skončili Aleš Man, Denis Chovanec s Martinem Dubcem, zde došlo
v průběhu soutěže k výměně traktoristů. Prý, aby se doma nehádali, kdo to zkazil.
Vítězem letošního klání se stal poprvé přespolní závodník pan Jaroslav Pavlica s
Alešem Hadašem, který v posádce hájil domácí barvy.
Pořadatelé pozvali do přestávek mezi jednotlivými disciplínami „umělkyně
z Valašska“, které bravurně vystřihly tři krátké etudy na téma valašské sportovní
disciplíny. O úspěchu tohoto představení svědčilo, že si diváci na závěr vyžádali
opakování jednoho dílu. Mája, Lea a náš Danek Pavlík předvedli bezmála zcela
profesionální výkon. Děkujeme!
Letošní traktoriáda je minulostí, ale podle ohlasů soutěžících i obrovského
množství přihlížejících diváků se budou muset pořadatelé pustit i do dalšího ročníku.
Uvidíme, zda se jim povede alespoň stejně jako ten letošní.
Více informací a fotografie na www.starojickalhota.estranky.cz
Olga Pavlíková

OTEVŘENÍ ODDĚLENÍ
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Už čtyři roky poskytuje Diakonie ČCE – hospic Citadela ve
VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ hospicovou paliativní péči. Nemocným
je zajišťována odborná péče a podpora v oblasti medicínské,
biologické, sociální, psychologické a duchovní. Důležitou složkou
paliativní péče je léčba bolesti. Hospic nemocnému garantuje, že
nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude respektována jeho
lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.
Důvodem přijetí pacienta do hospice jsou pokročilá stádia
nádorových a jiných onemocnění. Navrhnout a doporučit tento
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způsob léčby a péče o nemocného může ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický
lékař. Umístění do hospice si však může vyžádat i sám pacient nebo jeho blízcí. Pokoje
pro pacienty jsou většinou jednolůžkové, doplněné přistýlkou pro blízké nemocného.
Postele jsou všestranně elektricky polohovatelné. Součástí každého pokoje je i
hygienické zařízení.
Velmi tíživá je i situace v případě potřeby zajistit péči o osoby se zdravotním postižením
vyžadujícím trvalou péči na lůžku. Počátkem července 2007 zde bylo otevřeno nové
oddělení sociálně zdravotní péče v budově bývalé LDN a plicního oddělení v těsném
sousedství hospice. V první fázi bylo obsazeno 8 lůžek ve 4 dvoulůžkových pokojích,
další pokoje, všechny dvoulůžkové, budou postupně připraveny přijmout nové klienty.
Předpokládaná délka pobytu klienta je 3 měsíce, zvažuje se i možnost delších pobytů.
Bližší informace obdržíte na adrese:
Diakonie ČCE – hospic Citadela
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
tel: 571 629 086, e-mail: socialni@sitadela.cz, web: www.citadela.cz

OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
P Ř E K R A Č O V Á N Í R Y CH L O S T I

V

OBCI

V poslední době narůstá počet oprávněných stížností na překračování maximální
povolené rychlosti řidiči motorových vozidel. Není to jen problém obcí Starého Jičína, ale
je to problém celorepublikový. Pokud se jedná o hlavní silnice přes jednotlivé obce, tedy
je zřejmé, že povolenou rychlost překračují hlavně řidiči, kteří zde jen projíždějí, a svou
jízdou ohrožují ostatní občany. K provedení nápravy v tomto směru byla zaslána
žádost o součinnost Okresnímu ředitelství Policie České republiky, oddělení
dopravní policie v Novém Jičíně, kde bylo žádáno o zvýšení počtu dopravních
hlídek v obci a provádění opakovaného měření rychlosti v nahlášených
rizikových místech. Toto opatření je v souladu s Nařízením vlády ČR č. 397/1992 Sb.,
kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů PČR k orgánům obcí a obecních policií.
Musíme už nyní počítat s tím, že dopravní kontroly budou v jednotlivých obcích
podstatně navýšeny, budou probíhat opakovaně a to i na místních komunikacích. Právě
na těch je hlášeno nejvíce stížností, kdy se zejména mladí řidiči chtějí předvést
ostatním. Jedná se o specifické úseky v některých obcích, jako jsou například sportovní
zařízení, okolí restaurací atd., kdy většinou známe pachatele těchto přestupků. Zde
bychom neměli spoléhat pouze na pomoc policie, žádat o instalaci drahých retardérů, o
umisťování dalších zbytečných dopravních značek, popřípadě volat na sebe a své děti
kontroly dopravních hlídek. V mnoha případech by stačila z naší strany jen důrazná
domluva.
(JSOP)
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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 6.10.2007 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 !

V E L K O O B J E M O V Ý

O D P A D : koberce, matrace, veškerý
nábytek (křesla, skříně, sedačky, 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 !!!
obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
6.10.2007

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 uTvrdých

11:35 - 12:05

rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

rozcestí nad kaplí

13:20 - 13:40

Heřmanice

Dub

Starojická
Lhota

Palačov

Petřkovice
Janovice
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obec

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

stanoviště

termín :
SOBOTA
6.10.2007

2. AUTO

Starý
Jičín

Starý
Jičín

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

Vlčnov

V E L K Ý Ú S P Ě CH S T A R
O J I C K Ý CH
ATLETŮ V POHÁRU R
OZHLASU

Starý
Jičín
Jičina

Janovice

Tak jako každoročně se i letos naši
žáci zúčastnili atletické soutěže „O pohár
Rozhlasu“. Družstva mladších dívek, mladších a starších chlapců nenašla v okrese ani
Moravskoslezském kraji mezi vesnickými školami konkurenci a ve svých 3 kategoriích
zvítězila.
Do celostátního finále, které se konalo ve dnech 25. – 26.6.2007 na stadionu atletického
střediska Emila Zátopka v Houštce u Staré Boleslavi, postoupilo družstvo mladších žáků,
které si nevedlo vůbec špatně. Z jednotlivců byl nejlepší Aleš Hadaš, který v hodu
kriketovým míčkem dokonce zvítězil.
Celkově pak naši chlapci získali 1. místo mezi vesnickými školami v republice a
kromě toho naše starojická škola se stala absolutním vítězem mezi vesnickými
školami v republice a tedy držitelem poháru Miroslava Tučka pro rok 2007.
Pro naše chlapce bylo toto
sportovní
zápolení
určitě
velkým svátkem, protože mohli
poměřit síly s nejlepšími atlety
celé republiky. Kromě jiného se
také
zúčastnili
besedy
s předními
našimi
atlety
Tomášem Janků a Kateřinou
Baďurovou a na památku se
společně s nimi vyfotografovali.
Všem našim atletům děkujeme
za
vzornou
reprezentaci
starojické školy, Starého Jičína i
celého regionu. Nezbývá než
doufat, že na uvedené úspěchy
navážeme i v dalších letech.
Mgr. Roman Horut

ŠKOLNÍ

DRUŽINA
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Ve školním roce 2006/2007 bylo do školní družiny přihlášeno 89 dětí, které byly
rozděleny do tří oddělení. Činnost školní družiny byla zaměřena na volnočasové aktivity
dětí, sestavené podle ročních období do celoročního plánu. Děti se aktivně podílely na
chodu školní družiny, staraly se o výzdobu svého prostředí. Jejich práce byly vystaveny
v družině a na chodbě u školní družiny.
Pokud to počasí dovolilo, chodili jsme na vycházky - ať už rázu přírodo-vědeckého
nebo relaxačního. Děti poznávaly okolí, učily se chránit přírodu a využít pobytu venku
pro nové hry, díky kterým se sblížily, učily se pomáhat jeden druhému, jednat čestně
podle pravidel a zdokonalovat se v pohybových dovednostech. Výtvarnou výchovu jsme
nezužovali jen na výtvarný projev dětí, ale také na činnosti, ve kterých jsme uplatňovali
estetický vztah. Byly to různé vycházky, společenské hry, práce s literaturou, kulturní
nebo sportovní akce, soutěže typu „Kreslíme do písku na asfaltu“ a jiné. Podněty
z přírodovědných vycházek přispívaly k rozvoji výtvarného vnímání. Rukodělné činnosti
se podílely na rozvoji tvořivosti dítěte a některých charakterových vlastnostech, jako je
trpělivost, pečlivost, cit pro materiál a pracovní cítění. Děti získávaly pracovní návyky,
jako např. správné držení nástroje při práci, šetření materiálem, dodržování zásad
bezpečnosti hygieny při práci a úklidu.
V prvním oddělení proběhla celoroční výchovně vzdělávací hra „Cestujeme do
pohádky“. Vedla děti k rozvíjení poznatků, myšlení, fantazie, řeči, citům tzn. formovala
celou dětskou osobnost. Jejím cílem bylo vyvolat u dětí zdravou soutěživost a získávat
děti k plnění úkolů. Obsahovala mnoho úkolů, písniček, nápadů a překvapení a byla
upravena na počet měsíců školního roku. Jednotlivé úkoly byly během hry bodovány.
Jako motivaci jsme použili vymyšlenou pohádku, kdy děti mohly pokračovat ve svém
putování za pokladem jen v případě, že splnily dané úkoly. Závěrečné hodnocení bylo
provedeno společně s dětmi, při kterém obdržely diplom a dárek.
Zpracovala: Ilona Stoklasová

OSLAVY

ZALOŽENÍ SDH JANOVICE

Oslavy 100 let založení SDH Janovice se konaly od pátku 22.6.2007 do neděle
24.6.2007.
V pátek proběhla slavnostní valná hromada za účastí hostů z okolních sborů. U
příležitosti oslav bylo uděleno vyznamenání aktivním a zasloužilým členům sboru.
V sobotu se v odpoledních hodinách konala soutěž v požárním útoku za účasti 28
družstev. Vítězem v kategorii mužů
se stalo družstvo Prchalova s časem
14,67 sekund a v kategorii žen
zvítězilo družstvo z Kojkovi s časem
21,64 sekund.
Večer proběhla letní noc s rockovou
kapellou Krakatit.
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V neděli ráno proběhla slavnostní mše v kapli Andělů strážných v Janovicích a poté se
průvod přesunul na hřiště za doprovodu Starojické dechovky. Víkendové hasičské oslavy
jsme zakončili vydařeným kulturně-společenským odpolednem za účastí cca 600
návštěvníků. Zahrála Starojická dechovka, proběhla ukázka staré a nové hasičské
techniky, vystoupily mažoretky z Hranic na Moravě, bylo zde několik exhibičních
vystoupení mužů okrsku Starý Jičín. Nechyběl zde ani skákací hrad pro děti zdarma, kolo
štěstí. Vyvrcholením oslav byl koncert dechového souboru Moravěnka.
Na závěr bych chtěl jménem SDH Janovice poděkovat všem návštěvníkům oslav za
jejich skvělou účast, Obci Starý Jičín a všem sponzorům za jejich obrovskou podporu.
Mé osobní poděkování patří všem pořadatelům, kteří odvedli vysoce profesionální práci.
Tomáš Kovařčík
starosta SDH Janovice

HASIČI

STARÝ JIČÍN - VLČNOV

www.hasici-staryjicin.wz.cz
Aktuální informace o výjezdech Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Starý Jičín,
fotografie ze zásahů, informace pro občany z oblasti prevence. Informace o kulturních a
sportovních akcích pořádaných naším sdružením.
Radim Sudolský – telefon: 775 920 150

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
ZE STARÉHO JIČÍNA
Dne 6.7.2007 proběhl ve Starém Jičíně - Vlčnově „volejbalový turnaj smíšených
družstev obcí a ulic Starého Jičína“. Zúčastnilo se 6 družstev. Zvítězilo družstvo Bílý
dům ze Starého Jičína, druhé bylo družstvo Palačova.
4.8.2007 proběhl ve Starém Jičíně - Vlčnově již „24. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev O pohár starosty obce Starý Jičín“.
Zúčastnilo se 22 družstev.
V hlavní soutěži bylo umístění následující:
Volejbalový oddíl TJ Starý Jičín
1. místo - Já hold nevím
pořádá
2. místo - Na šrot
3. místo - Akce Z
v sobotu 8. září 2007 od 13:00 hodin
V turnaji útěchy bylo umístění:
na tenisových kurtech ve VLČNOVĚ
1. Starý Jičín – Vlčnov
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
2. Čundrlíci
OBCÍ A ULIC STARÉHO JIČÍNA.
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Podmínka účasti: Minimálně 2 ženy
v družstvu.

3. Starý Jičín starší
4. Blansko

ŽÁCI ROZPIS MISTROVSKÝCH
UTKÁNÍ PODZIM 2007

DOROST STARÝ JIČÍN ROZPIS
MISTROVSKÝCH UTÁNÍ PODZIM 2007

NE 26.8. 10,00 Sedlnice-S.Jičín
NE 2.9. 14,30 S.Jičín-Tísek
NE 9.9. 14,15 Kujavy-S.Jičín
ST 12.9. 16,30 S.Jičín-Bernartice
NE 16.9. 14,00 S.Jičín- Frenštát B
NE 23.9. 14,00 Bravantice-S.Jičín
NE 30.9. 14,00 S.Jičín-Spálov
NE 7.10. 10,00 Bartošovice-S.Jičín
NE 14.10. 13,00 H.Životice-S.Jičín
NE 21.10. 13,00 S.Jičín- Jistebník
SO 27.10. 10,30 Pustějov-S.Jičín

SO 18.8. 16,30 Příbor-S.Jičín
SO 25.8. 16,30 S.Jičín-Suchdol
NE 2.9. 14,00 Studénka-S.Jičín
SO 15.9. 13,15 Trojanovice-S.Jičín
SO 22.9. 16,00 S.Jičín-Tichá
NE 30.9. 13,45 Sedlnice-S.Jičín
SO 6.10. 15,30 S.Jičín-Vlčovice A
SO 13.10.15,30 S.Jičín-Jeseník
SO 20.10.12,45 Veřovice-S.Jičín
SO 27.10.14,30 S.Jičín-Jakubčovice B

MUŽI STARÝ JIČÍN ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ PODZIM 2007
NE 19.8. 16,30 S.Jičín-Rybí
NE 26.8. 16,30 Tísek-S.Jičín
NE 2.9. 16,30 S.Jičín-Jeseník
SO 8.9. 16,30 Stachovice-S.Jičín
NE 16.9. 16,00 S.Jičín-Veřovice
SO 22.9. 16,00 Kopřivnice-S.Jičín
ST 26.9. 16,30 Bystré-S.Jičín
NE 30.9. 16,00 S.Jičín-N.Jičín B
NE 7.10. 15,30 Straník-S.Jičín
NE 14.10.15,30 H.Životice-S.Jičín
NE 21.10.15,00 S.Jičín-Kunín
SO 27.10.14,30 Štramberk-S.Jičín
NE 4.11.14,00 S.Jičín-Zbyslavice
NE 11.11.14,00 S.Jičín-Bystré

UMÍSTĚNÍ NAŠICH CELKŮ SEZÓNA 2006/2007
MUŽI
- Okresní přebor - 3.MÍSTO
DOROST - Okresní přebor - 3.MÍSTO
ŽÁCI
- Okresní soutěž - 3.MÍSTO
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Fotbalový oddíl Sokol Starý Jičín děkuje hráčům, příznivcům, sponzorům a
obci Starý Jičín za podporu v sezóně 2006/2007 a těší se na jejich přízeň
v sezóně 2007/2008.

FARNOST STARÝ JIČÍN
zve všechny kdo mají chuť si zasportovat na

KDE a KDY: na Starém Jičíně v sobotu 29. září 2007
PREZENTACE: 8:30 - 9:30 u Oční studánky
START: od Oční studánky:

10:00 hodin - chlapci, muži
10:05 hodin - dívky, ženy

STARTOVNÉ: dívky a chlapci: 20,- Kč, ženy a muži: 40,- Kč
CÍL: u kostela sv. Václava na Starém Jičíně
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: od 12:15 hodin před kostelem sv. Václava
MŠE SVATÁ: ve 13:00 hodin v kostele sv. Václava
OBĚD: zajištěn od 14:15 hodin, pro běžce zdarma
ODPOLEDNÍ PROGRAM: pro malé i velké začíná po obědě
KONTAKTY:
• mail: info@beh.kvalitne.cz
další podrobnosti a nejčerstvější aktuality najdete na: www. beh.kvalitne.cz

PROGRAM HODŮ V JANOVICÍCH
Pátek 31.8.2007 od 20:00 hod.
COUNTY VEČER se skupinou „Petr Brandejs Band“
v areálu hostince na Větřáku.
Neděle 2.9.2007
13:30 hod - fotbalové derby „svobodní x ženatí“
Pondělí 3.9.2007
14:00 hod - sousedské přátelské posezení v hostinci na Větřáku

Fotbalový oddíl Starý Jičín a
Myslivecké sdružení Starý Jičín – Loučka
Vás srdečně zvou
v pátek 28. září 2007 od 20:00 hodin
do Kulturního domu Starý Jičín na

HODOVOU
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ZÁBAVU

Hudba: Dáša a Dušan Pospěchovi
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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…...…sramkova@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

provozní úřední
PR
doba
hodiny
OV
OZ po 700 - 1700 800 - 1700
NÍ út 700 - 1500
DO
00
00
00
00
BA st 7 - 17 8 - 17
00
00
OB čt 7 - 15
EC pá 700 - 1330 neúřední
den
NÍ
HO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
polední přestávka:
11:45 – 12:15

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 - Jaroslava Holubová:
606 148 834 ...................…. hrad@stary-jicin.cz

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 556 752 583

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

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

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
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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 září 2007, 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:1000 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních
částech obce, Zpracovala: Lucie Pavlíková, Ročník:VII., Číslo III., Tisk: Valchář Zdeněk,
Suchdol n.O., Uzávěrka příštího čísla: 26.11.2007 do 12:00 hodin. Mohou se vyskytnout chyby
tisku a články externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor obce.
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