Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VII. ● číslo 02/2007

Vznik kostela je zahalen tajemstvím.
Jeho počátky spadají patrně do druhé
poloviny 12. století a jsou úzce spjaty
s přeměnou strážiska na starojickém kopci
v pohraniční hrad střežící cestu do Polska.
Kostel je zasvěcen sv. Václavu, podle
tehdejšího pojetí patronu státní hranice.
Starý farní kostel nechal v 16. století zvětšit
majitel panství Karel ze Žerotína. Podle nejstaršího vyobrazení z roku 1593 měl
kostel dominantní polohu nad městečkem, které jakoby leželo níže směrem k Jičině.
Kolem chrámu se rozkládal hřbitov ohrazený zdí. Věž kostela má tvar koruny, končí
dvanácti výběžky, jimž lidé říkali apoštolové. Na věži jsou tři zvony: Václav, Cyril a
Maria. Nejstarší je zvon zasvěcený sv. Václavu, opatřený českým nápisem a
věnovaný kostelu Karlem ze Žerotína roku 1579. Při farním kostele byla již v 16.
století škola. Učilo se v ní číst, psát, počítat, taky hudbě a zpěvu. Škola stála
nedaleko hřbitova. Poblíž se nacházel také starojický špitál.
Dnešní kostel vznikl mezi lety 1690 až 1715. V podzemních prostorách se nachází
hrobky hradních pánů. Do hrobky, přistavěné
v roce 1929 k východní straně kostela, byl
pohřben jeden z posledních majitelů hradu a
panství Starý Jičín JUDr. Bedřich Deym.
Římskokatolický kostel sv. Václava je nejen
půvabnou dominantou Starého Jičína, ale je
i duchovním spojením s dávnými generacemi
našich předků, které jsme nikdy nepoznali,
jejichž odkaz si však neseme ve svém srdci.
(Zpracovala: Jaroslava Holubová, správce hradu Starý Jičín)
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín
konaného dne 21.02.2007 :
3/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání dne 21.2.2007.
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
3/2 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e
činnosti rady obce za období od 10.1.2007 do 14.2.2007
ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
3/3 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání b e r e
zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.2.2007.

na

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
3/4 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání b e r e n a
zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.2.2007.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

zprávu o

vědomí

vědomí

schvaluje

3/5 Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2007
příjmy rozpočtu
výdaje rozpočtu
8.třída financování (splátka úvěru) u České Spořitelny

22.500.000 Kč
21.300.000 Kč
1.200.000 Kč

3/6 Rozpočet přísp. organizace ZŠ Starý Jičín na rok 2007
- je sestavený jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši

2.850.000,- Kč

3/7 Rozpočet přísp. organizace MŠ Starý Jičín na rok 2007
- je sestavený jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši

1.020.000 Kč

3/8 Plán rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2007
Rozpočet hosp.činnosti obce na rok 2007
- je sestaven jako ziskový se ziskem
- výnosy
- náklady

200.000 Kč
2.815.000 Kč
2.615.000 Kč

3/9 Hospodářský výsledek a odpisy z hospodářské činnosti za rok 2006
hospodářský výsledek
63.664.22 Kč
odpisy ve výši
695.789.00 Kč
Použití hospodářského výsledku ve výši 759 453,22 Kč bude zapojeno na financování
těchto investic : Oprava KS Starý Jičín 1
Oprava budovy OV Petřkovice
Víceúčelové zařízení Janovice – dokončovací práce
Oprava budovy OV Palačov
Oprava kaple Jičina
Oprava cesty Jičina – „Závalí“.
2

3/10 Rozpočtový výhled Obce Starý Jičín na rok 2010 -2012 ( střednědobé
finanční plánování dle zákona č. 250/2000 Sb.).
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e:
3/11 MPZ P1/2007 -záměr prodat obecní pozemek p.č. 126/1 v k.ú. Palačov.
Pozemek bude rozdělen na na díly : 1. - pro Ludmilu Hrabánkovou
2. – pro Jiřího Huba
3. – pro Václava Hasalíka
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání
3/11

schvaluje:

Delegování starosty obce na konání valné hromady a.s. ASOMPO
v Hladkých Životicích dne 8.6. 2007 v 9:00 hodin Hladkých Životicích

Zastupitelstvo obce Starý Jičín tímto v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. g)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, deleguje na řádnou
valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Hladké Životice u Nového Jičína
194, PSČ 742 22, IČ 25872826, konanou dne 8.6.2007, v níž má obec majetkovou
účast, pana Svatoslava Vahalíka, starostu obce, bytem Starý Jičín č. 24 a
zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Starý
Jičín jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu
jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a
vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze
stanov a ze zákona .
3/12 Zastupitelstvo obce schvaluje úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola Starý Jičín č.126 ke dni 1.3.2007.
3/13 Zastupitelstvo obce schvaluje úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola Starý Jičín č. 75 ke dni 1.3.2007.
3/14 Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost podání žádosti předsedovi
Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR o stanovení obce městysem – podle §
3, odst. 4 zákona č.128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konečné
stanovisko bude přijato na zasedání ZO v dubnu.
3/15 Zastupitelstvo obce ukládá informovat občany o možnosti podání žádosti na
změnu statutu obce na městys v březnovém Zpravodaji obce.
3/16 Zastupitelstvo obce neschválilo zástavu bytu ve prospěch Raiffeisen
stavební spořitelny v souvislosti s poskytnutím úvěru p. Hanzelkové Daně,
bytem Starý Jičín č.128.
Starý Jičín 21.2.2007
Leoš Zdražil
místostarosta

Svatoslav Vahalík
starosta obce
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín
konaného dne 25.04.2007 :
4/1

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání dne 25.4.2007

4/2

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
schvaluje
rady obce za období od 7.3.2007 do 18.4.2007

4/3

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere
z jednání kontrolního výboru ze dne 2.4.2007.

na

zprávu o činnosti

v ě d o m í zápis

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
4/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje I. změnu rozpočtu na rok 2007

Rozpočet 2007 po 1. změně rozpočtu v příjmové části

23. 292. 053,- Kč

Rozpočet 2007 po 1.změně rozpočtu ve výdajové části

22. 092. 053,- Kč

Rozpočet 2007 po 1.změně rozpočtu – 8.třída financování
4/5

Zastupitelstvo obce po projednání

1. 200. 000,- Kč

bere na vědomí:

Čerpání rozpočtu obce k období 3/ 2007
Počáteční stav ke dni 1.1.2007

2,299.280,24 Kč

příjmy obce k 31.3.2007
výdaje obce k 31.3.2007

+ 6.643.949,99 Kč
- 5.349.646,58 Kč

8.třída fin. (splátka úvěru) u ČS ke 31.3.2007
Zůstatek na účtu k 31.3.2007
4/6

300.000,00 Kč
3.293,583,65,- Kč

Plnění výnosů a čerpání nákladů k 3/2007 u hosp. činnosti obce Starý Jičín

Výnosy HČ
Náklady
ZISK

485.975,19,- Kč
286 161,03,- Kč
199 814,16,- Kč

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

4/7
Bezúplatný převod pozemku p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Starý Jičín o
výměře 493 m2 ( na uvedeném pozemku je situována budova č.p. 133 ve vlastnictví Obce
Starý Jičín) z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Obce Starý Jičín , včetně zavazujících a sankčních podmínek , které budou ve
smlouvě uvedeny v tomto znění :
1, Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy řádně pečovat ,
užívat ji k účelům rekonstrukce budovy na pozemku postavené a následného využívání jako
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víceúčelového zařízení obce. Dále se nabyvatel zavazuje využívat předmětnou nemovitost
převážně k nekomerčním účelům a zdržet se jejího převodu na třetí osobu, to vše po dobu 10
let.
2, Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést
do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti , u níž
došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni
porušení závazku.
3,
Úhradu provede
písemně vyzván.

nabyvatel

ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení

převodcem

4,
Bude-li zjištění sankce dle odst.2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
5, Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat,
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
5, Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku
III. odst.1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoj aktivit, které jsou ve
veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení
této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
Dále Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje :

4/8 Prodej částí obecního pozemku p.č. 126/1 v k.ú. Palačov rozdělený geometrickým
plánem č. 180-14/2007 takto:
• p.č. 126/11 o výměře 107 m2 Ludmile Hrabánkové
• p.č. 126/10 o výměře 763 m2 a 126/12 o výměře 18m2
Bc. Jiřímu Hubovi
• p.č. 126/9 o výměře 883 m2 Václavu Hasalíkovi
za cenu 30,- Kč za m2.
Náklady řízení hradí žadatelé o odkoupení pozemku (majetkoprávní záměr č.P1/2007).

4/9 Prodej nemovitostí 3 ks chatek typu Javorina umístněných na pozemcích p.č. 644, 645 a
646 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína p. Davidu Gebauerovi , Fr. Šrámka 32/2459, Ostrava
Výškovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 282.960.-Kč + náklady řízení.
Pozemky pod stavbami chatek nejsou ve vlastnictví obce. (majetkoprávní záměr P3/2007)

4/10 Bezúplatný převod nemovitosti č.p. 132 (objekt pošty ) na pozemku p.č. 49/1 v k.,ú.
Starý Jičín z vlastnictví České pošty, s.p. do vlastnictví Obce Starý Jičín. (majetkoprávní záměr
P4/ 2007)
4/11 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,
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)
a to za cenu minimálně 6.000.000,- Kč, zájemci, který tuto cenu zaplatí.
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4/12

Prodej bytové jednotky č. 128/1 na Starém Jičíně včetně spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/18 na společných částech tohoto domu - ( jak je zapsáno v KN na LV 326 obce
Starý Jičín) za kupní cenu 119.450,- Kč panu Josefu Jakůbkovi, Starý Jičín 74

ZO pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
4/13
Zastupitelstvo obce
po projednání
odkládá
podání žádosti předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o stanovení obce městysem – podle § 3, odst. 4
zákona č.128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4/14 Zastupitelstvo obce bere na

vědomí informaci starosty o přípravě budování
Biostanice Jičina ( realizátor a.s.Starojicko).

Starý Jičín 25.4.2007
Leoš Zdražil
místostarosta

zaplacena
2.3.2007
12.3.2007
12.3.2007
30.3.2007
2.4.2007
2.4.2007
2.4.2007
5.4.2007

Svatoslav Vahalík
starosta obce

komu
ZŠ Starý Jičín
REMONDIS, s.r.o.
ČIŽP, Olomouc
FRIPOS, Val.Meziříčí
ZŠ Starý Jičín
MŠ Starý Jičín
ČEZ Prodej, Praha
DYTRON, Nový Jičín

23.4.2007 DYTRON, Nový Jičín
19.4.2007 REMONDIS, s.r.o.
19.4.2007 ČIŽP, Olomouc
19.4.2007 KÚ MSK, Ostrava
19.4.2007
19.4.2007
23.4.2007
4.5.2007
7.5.2007
11.5.2007
15.5.2007
15.5.2007
21.5.2007

Obec Starý Jičín
M.Jiříček, Hostašovice
FÚ, Nový Jičín
Jan Hurtík, Starý Jičín
ČIŽP, Olomouc
Zdeněk Toman, Perná
STAREST, Vlčnov
REMONDIS, s.r.o.
REMONDIS, s.r.o.

Částka
v Kč

za
příspěvek obce na II./IV. 2007
TDO - občané za 2/2007
HČ-PB-popl.za podz.vodu za 3/2007
TZ budovy HZ Palačov-sekční vrata
2.část příspěvku na II/IV 2007
příspěvek obce na II./IV. 2007
HČ - PB - záloha na elektriku 1-3/2007
PC včetně software
Server včetně příslušenství a
progr.vybav.
TDO - občané za 3/2007
HČ-PB-popl.za podz.vodu za 4/2007
vratka nedoč.dotace-vodovod
Petřkovice
převod části odpisů z účtu HČ
Přibližování dřeva v lese traktorem
Odvod DPH za I/IV.2007
Proj.dokumentace na akci -Radnice
HČ - PB - poplatek za vodu za 5/2007
Zalesnění, vyžínání, těžba dřeva v lesích
Oprava márnice na hřbitově St.Jičín
TDO - objemový odpad a pneu
TDO - občané za 4/2007

200 000,00
74 656,00
52 560,00
53 628,00
275 000,00
225 000,00
71 670,00
78 008,00
89 498,00
67 824,50
52 560,00
253 000,00
400 000,00
85 339,18
99 163,00
387 500,00
52 560,00
67 235,00
52 403,00
96 043,50
73 802,00

Zpracovala: Šrámková Eva
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SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

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

ČERVENEC

Josefa Šnajdarová

SRPEN

Marie Bezděková
Antonín Dorazil
Rudolf Radda
František Segeťa
Ludmila Dorazilová
Milada Tvrdá
Josef Váňa

Ludmila Hubová

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

NAROZENÉ

DĚTI - EVIDENCE OBYVATEL

Upozornění :
Z důvodu včasného zapsání dítěte do evidence obyvatel, žádáme občany, kterým se
narodilo dítě, aby se dostavili na matriku obecního úřadu v Starém Jičíně s
rodným listem dítěte a také, aby vyplnili přihlašovací lístek na tuhý domovní
odpad. Z příslušných matrik narození chodí ohlašovací povinnost až s několikaměsíčním
zpoždění.

VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

V

OBCI

V sobotu 30. června 2007 se uskuteční vítání občánků do obce Starý Jičín. Budou zde
pozváni noví občánci kteří se narodili od srpna 2006. V případě, že Vám nepřijde
pozvánka, volejte na matriku tel: 556 785 152, 556 752 581.

SPLATNOST

POPLATKŮ ZA POPELNICE

Poplatky za odvoz popelnicových nádob se musí uhradit
nejpozději do 30. ČERVNA 2007.
Poplatek můžete uhradit přímo na pokladně obce, prostřednictvím
České pošty nebo zasláním na účet obce (na složence).
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KANALIZACE

V

O B C I - informace

Jak je to s vypouštěním odpadních vod z domácností a jejich
povolením?
Ani Ministerstvo životního prostředí, ani Česká inspekce životního prostředí nechystá
žádnou akci „Kryštof“ na kontrolu septiků. Hlavním účelem kampaně je zmapování
situace v České republice z hlediska nakládání s odpadními vodami, zlegalizování
nepovolených staveb a vypouštění odpadních vod a především ochrana vod,
která by měla být zájmem nás všech!
Důležité je vědět, kam vypouštíte odpadní vody ze septiku nebo z domovní
čistírny.
Pokud odpadní vody ze septiku nebo z domovní čistírny vypouštíte do obecní
kanalizace, pak povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních nepotřebujete. Toto povolení má povinnost zajistit provozovatel
kanalizace tj. Obec Starý Jičín. Obec Starý Jičín bere na sebe zodpovědnost za toto
vypouštění. To ale neznamená, že do obecní kanalizace se může vypouštět cokoliv.
Vlastník nemovitosti smí do kanalizace vypouštět pouze odpadní vody, které
nepřekročí limity stanovené v kanalizačním řádu. Do kanalizačního řádu lze
nahlédnout na Obecním úřadě na Starém Jičíně. Pokud se odběrem vzorku zjistí
překročení limitů vypouštění, hrozí vlastníkovi nemovitosti, který tak učinil tučná pokuta.
Pokud nemáte možnost se prostřednictvím kanalizační přípojky napojit na obecní
kanalizaci, musíte se o odpadní vody z Vašeho domu postarat sami. Máte tři možnosti
řešení a to buď žumpu, septik s biologickým stupněm čištění nebo domovní čistírnu
odpadních vod. Každé z těchto zařízení má své výhody i nevýhody.
Vypouštíte -li odpadní vody ze septiku nebo z domovní čistírny přímo do potoka
nebo do půdy (např. trativodem), jedná se o vypouštění do vod povrchových či do
vod podzemních a musíte k němu mít povolení.

Septik s biologickým stupněm čištění
V minulých desetiletích si mnoho lidí pořídilo k domu septik. Septik má obvykle několik
komor, dvě, nejčastěji tři, a funguje jako usazovací nádrž, ve které se odpadní vody
předčistí tím, že dojde k usazení tuhých a nerozpuštěných látek, tzv. kalu, který je pak
nutné jednou ročně odčerpat. Předčištěné odpadní vody ze septiku se přepadem
vypouštějí buď trativodem do půdy nebo přímo do potoka.
Samostatný septik není dostatečně účinný a odpadní vody, které z něj vytékají
jsou především hygienicky závadné a je třeba je biologicky dočistit.
Neznamená to však, že si musíte neprodleně pořídit domovní čistírnu za 50 či více tisíc
Kč. V mnoha případech bude stačit doplnit septik o biologické čištění, např. zemní filtr.
Vhodně navržený septik ve spojení se zemním filtrem je stejně účinný jako
správně provozovaná domovní čistírna.
Povolení k vypouštění: Potřebujete a získáte ho na vodoprávním úřadě. A co musíte
udělat v případě, že máte septik postavený na „černo“, bez jakýchkoliv dokladů či
povolení?
Dříve než si podáte žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních, je nutné zlegalizovat stavbu septiku, jinak
povolení k vypouštění nedostanete.
Žádost se podává na vodoprávním úřadě, což je odbor životního prostředí Městského
úřadu v Novém Jičíně. Až po zlegalizování stavby septiku a jeho doplnění biologickým
stupněm čištění si zažádejte o povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních.
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Domovní čistírna odpadních vod
Pokud se rozhodnete, že si k domu pořídíte domovní čistírnu, je vhodné předem znát
počet osob připojených na čistírnu a způsob využití vyčištěné vody a s těmito
požadavky se obrátit přímo na výrobce, který vám poradí, jaký typ je pro Vás vhodný.V
tomto případě budete potřebujete povolení k vypouštění , které
získáte
na
vodoprávním úřadě Městského úřadu v Novém Jičíně.

Žumpa
Žumpa je bezodtoková jímka, což znamená, že musí být vodotěsná a nesmí z ní unikat
žádné odpadní vody. Výhodou žumpy je, že k ní nepotřebujete povolení k vypouštění
odpadních vod. V případě žumpy nejde o vypouštění odpadních vod, ale o jejich
shromažďování.
Pokud máte u domu starou žumpu, doporučujeme Vám nechat si zkontrolovat její
těsnost a uschovávat si doklady o jejím vyvážení. Také si zkontrolujte, zda máte nějaký
doklad k tomu, že Vaše žumpa nebyla postavena „na černo“ (např. kolaudační
rozhodnutí).
Vypouštění odpadních vod lze povolit pouze z jednotlivých rodinných domů nebo ze
staveb k individuální rekreaci
Pokud povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
máte, je důležité vědět, kdy nabylo právní moci. V případě, že to bylo před 1. lednem
2002, přestane Vám toto povolení platit na konci letošního roku a do 1. července
2007 máte možnost si zažádat o jeho prodloužení. Úřad povolení prodlouží, pokud
se nezměnily podmínky, za kterých bylo vydáno. Kdo to nestihne, musí si zažádat o
povolení nové.

Formuláře k žádostem o povolení k vypouštění obdržíte buď na
vodoprávním úřadě v Novém Jičíně nebo si ho můžete stáhnout na
internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz.
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
!!!! U P O Z O R N Ě N Í
pro občany STAROJICKÉ LHOTY !!!!
Několikrát jsme upozorňovali občany STAROJICKÉ LHOTY, že do
KANALIZACE, která je ukončená ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD, je
přísně zakázáno vhazovat uhynulá zvířata, zbytky jejich vnitřností,
kostí a jiných částí zvířat!!! Opět byla v tomto čtvrtletí z ČOV vyjmuta uhynulá
štěňata, vnitřnosti kozlat či jehňat a zbytky kostí neznámých zvířat.
Do kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody ze záchodů, sprch a
vodovodních kohoutků, které jsou připojeny přímo na kanalizaci, bez předchozího
předčištění v septicích a jiných podobných zařízení. Z toho vyplývá, že tam patří
pouze splaškové vody a nepatří tam vody dešťové a splaškové vody předčištěné
v septicích.
Kvůli některým nezodpovědným lidem, kteří do kanalizace vhazují či
vypouštějí to, co tam nepatří byla obec donucena zvýšit cenu stočného
konkrétně pro Starojickou Lhotu.

VÝMĚNA VODOMĚRŮ
ve S T A R O J I C K É L H O T Ě
V měsíci srpnu 2007 bude v obci Starojická Lhota zahájena VÝMĚNA
DOMOVNÍCH VODOMĚRŮ pracovníky firmy PELA CZ Nový Jičín. Výměna bude
provedena po etapách a vlastník nemovitosti bude předem o termínu informován.

V Y H O D N O C E N Í V E L K O O B JE M O V É H O
a NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 21.4.2007 proběhl v jednotlivých částech Starého Jičína svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
Bylo sesbíráno celkem: 36,7 t velkoobjemového odpadu
3,1 t pneumatik
3,2 t nebezpečného odpadu.
Za tento svoz obec zaplatila celkem 141.663,- Kč.
Jsou mezi námi i takoví, kteří nemají v obci zaplacený poplatek za svoz odpadu a přesto
naváželi na sběrná místa velké množství odpadů. Ve zpravodaji i informačních letácích
jsme upozorňovali, že každý má s odpadem vyčkat, až přijede sběrný vůz. Mnoho lidí to
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však nerespektovalo a kupili odpad na hromady. Jedná se konkrétně o Vlčnov, Starý
Jičín, Palačov, Starojickou Lhotu. Tento odpad potom byli ochotní ze své dobré vůle za
své spoluobčany nakládat jiní občané, kteří na sběrném místě u svého odpadu zůstali a
za tento čin jim obec děkuje.
Protože se likviduje stále více nebezpečného a velkoobjemového odpadu, bude
možná obec nucena zvýšit cenu za odpady pro příští rok.

NAPOUŠTĚNÍ

BAZÉNŮ

z obecního vodovodu

Vlastníci bazénů, kteří se rozhodli napouštět je
z obecního vodovodu, jsou dle smlouvy s obcí o
dodávce pitné vody povinni tuto skutečnost nahlásit
na Obecní úřad Starý Jičín osobně nebo telefonicky
na číslo 556 785 153.
V případě, že to nenahlásí, hrozí jim za porušení smlouvy sankce. Tato povinnost se
netýká dětských bazénků do objemu cca 2m3.

VANDALISMUS

n a

HŘBITOVĚ a HRAD Ě

Obec vybudovala veřejné osvětlení hřbitova na Starém Jičíně a osvětlení přístupové
cesty ke zřícenině hradu Starý Jičín. Neuplynul ani rok a toto osvětlení bylo poškozeno
neznámými vandaly, kteří vykradli výzbroje luceren a elektrické kabely.
Prosíme občany, kteří si všimnou něčeho podezřelého v blízkosti osvětlení, ať to laskavě
oznámí obecní policii na tel. 607 816 055.

KLUB

D Ů CH O D C Ů

STAROJI CKA

Důchodci se schází pravidelně
každou středu. Dvakrát jsme
navštívili
Národní
divadlo
v Ostravě. Dvakrát lékařskou
přednášku MUDr. Norského a
MUDr. Bezděka. Každý měsíc
pořádáme v hasičárně ve
Vlčnově
akce
s názvem
Kloboukový bál, Valentýnské posezení, Jarní posezení, kde si můžeme zatančit při živé
hudbě. Naší poslední akcí byl „Den matek“, která se konala na Starém Jičíně v bývalém
kinosále. Chtěli bychom poděkovat dětem ze školní družiny základní školy a mateřské
školy na Starém Jičíně, které si pro nás připravily velmi hodnotný program.
Nezapomínáme na významné životní jubilea členů klubu a proto bychom chtěli ještě
jednou popřát paní Zdeňce Konvičné k 80 narozeninám.
Za KD Starojicka Šromová M. a Kapustová J.
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S T A R O J I C K Ý. N E T

!! NOVÉ CENY PRO ROK 2007 !!
Měsíčně jen: 336,- Kč bez DPH, což je:

399.90 Kč včetně DPH
Kontakty: Martin Malík: 737 200 503, Jiří Štěpán: 737 200 590, Petr Kunčík: 737 200 600

DĚNÍ

VE

MĚ STĚ

NOVÝ

JIČÍN

Zajímá vás, kam se jít každý týden pobavit? Jste sportovní fanoušek a máte rád
informace o výsledcích z první ruky? Když se ve městě něco děje, chcete to vědět mezi
prvními?
Máme pro Vás řešení. Zprávy Vám budou zasílány prostřednictvím SMS zpráv na Váš
telefon ZDARMA. Stačí se jen zaregistrovat do databáze zájemců a to:
• osobně na odboru informatiky MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 1. patro,
• posláním SMS na tel. číslo: 736 308 888 ve tvaru: Info (a může být doplněn
libovolný text),
• prostřednictvím www.novy-jicin.cz , kde najdete přihlášku a vyplněnou ji
zašlete e-mailem na adresu: kukolova@novy-jicin.cz
nebo jpodzorna@novy-jicin.cz .

Ředitelka Mateřské školy Starý Jičín a Petřkovice oznamuje,
že v době od 2.7.2007 do 17.8.2007 bude UZAVŘENA MŠ v Petřkovicích
a v době od 23.7.2007 do 31.8.2007 bude UZAVŘENA MŠ ve Starém Jičíně.
Jitka Tihelková
ředitelka MŠ
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NOVINKY ZE

STAROJICKÉ

ŠKOLY

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o tom, co se na naší škole událo do
února 2007. Od té doby uběhly další tři měsíce, které byly naplněny intenzivní prací na
spoustě zajímavých akcí, o kterých bychom vás chtěli informovat.
Březen byl měsícem, kdy jsme finišovali v projektu „Krajina za školou“. Vše proběhlo,
jak mělo, a tak jsme v předposledním týdnu měsíce března mohli projekt uzavřít. Dne
19.3.2007 jsme navštívili naše přátele v Polsku a 23.3.2007 nám oni návštěvu oplatili.
V obou případech byla uspořádána výstava a projekce starých a současných fotografií
našeho regionu. Ohlas byl poměrně velký, přítomna byla regionální televize a regionální
tisk. Výstavu navštívilo také hodně hostů.
Poděkování za podporu při realizaci projektu patří Obecnímu úřadu ve Starém Jičíně a
všem, kteří nám dali k dispozici staré fotografie nebo poskytli zajímavé informace o
historii vyfoceného místa. Chtěli bychom také poděkovat naší bývalé kolegyni paní
učitelce Raddové, která nám poskytla spoustu zajímavých informací, které nám pomohly
projekt úspěšně dotáhnout do zdárného konce. Fotografie je možno si prohlédnou na
internetové stránce www.krajinazaskolou.cz . Po jejím otevření je nutné se přihlásit
jako host, najít si pak stránku, kde je zavěšen i náš projekt s názvem „Starojicko
v proměnách času“ (doplnit do kolonky škola: Starý Jičín) a kliknout na hypertextový
odkaz – stránka se otevře a pak už si můžete prohlížet jednotlivé dvojice fotografií.
V dubnu se rozběhla celá řada sportovních soutěží Mc Donalds´Cup, minikopaná, Coca
cola cup, připravovali jsme 12-ti hodinový florbalový maratón, který se uskutečnil
30.4.2007 v tělocvičně naší školy (viz. níže). Žáci se zúčastnili také dvou kulturních
vystoupení – nejdříve si zatančili a zabubnovali s tanečníky z Afriky, aby se následně
dozvěděli o životě našich slovanských předků.
Duben už tradičně patří také sběru starého papíru. Během 14 dnů, kdy sběr probíhal,
jsme nasbírali 21 880 kg starého papíru. Za celý školní rok to pak bylo 48 808 kg a
od roku 1996, kdy jsme sběr začali organizovat je to už 258 103 kg nasbíraného papíru.
Zachránili jsme tak už 5162 stromů, což by byl docela velký les.
Květen se nesl ve znamení příprav a realizace pěvecké soutěže - 3. ročníku Starojické
Superstar. Jejího základního kola se zúčastnilo 50 žáků. Z nich postoupilo do semifinále,
které se uskutečnilo 18.5.2007 a v sále KD, 15 nejlepších. Z nich pak porota vybrala 10
finalistů, kteří spolu soutěžili v neděli 20.5.2007 před zaplněným sálem kulturního domu.
Všichni zpěváci se snažili, vítězem může být však jen jeden. 3. Starojickou Superstar se
stala Olga Snozová z 8. ročníku, na 2. místě skončila Lucie Vavřínová ze 6. ročníku a
3.místo obsadila Ivana Pavlíková ze 3. ročníku. Program svým vystoupením doplnily také
dvě kapely, v nichž hrají jak bývalí, tak současní žáci naší školy – Pound Street a Kiwi
band. Tak jako jindy i uplynulé období bylo naplněno spoustou zajímavých akcí. Žáci
naší školy mají pestrou nabídku činností, jak ve škole, tak i v oblasti činnosti mimoškolní
a každý z žáků má možnost najít své uplatnění v tom, co ho baví.
Lyžařský kurz
Lyžařský výcvik byl přeložen z ledna na březen. Nikdo tomu nevěřil, ale opravdu jsme
lyžovali na nejvyšší hoře Moravskoslezských Beskyd – Lysé hoře (1323 m n.m.). Kurz
probíhal v termínu 25.3. - 30.3.2007 v rekreačním středisku SKALKA na Ostravici.
Navštívili jsme také krytý bazén na Ostravici a věnovali se turistickým vycházkám po
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okolí. Odpolední a večerní program jsme trávili společenskými hrami, stolním tenisem,
promítáním filmů a závěrečnou diskotékou. Kurz splnil svůj účel a žákům se nejvíce líbilo
lyžování na Lysé hoře, kde lyžovali opravdu úplně všichni.
Florbalový maratón
30.4.2007 proběhl v tělocvičně ZŠ už 6. ročník dvanáctihodinového florbalového
maratónu. Akce se zúčastnilo 54 žáků VI. – IX. ročníku, kteří byli rozděleni do 2
družstev. Všichni hráči a hráčky odvedli maximální výkony. Akce byla zdokumentována
a prezentována i ve vysílání televize POLAR Nový Jičín.
2. místo v okrese v minikopané
14.5.2007 proběhlo na fotbalovém hřišti v Odrách okresní finále v minikopané
v kategorii starších žáků. Nadějní fotbalisté z naší školy, postoupili z okrskového kola a
ze semifinálové skupiny vždy z 1. místa. A ani v Odrách jsme se neztratili a obsadili jsme
krásné 2. místo. Domů jsme dovezli diplom a velký pohár, ale hlavně pocit, že jsme
schopni se měřit s nejlepšími fotbalisty okresu.
Mgr. Antonín Kusák a Mgr. Roman Horut

HRAD

STARÝ JIČÍN V

ROCE

2007

Malebná
zřícenina
hradu
přitahuje
návštěvníky z blízkého okolí i vzdálených končin.
V letech
1994-1996
Obec
Starý
Jičín
zrekonstruovala hradní věž.
V přízemí, bývalém vězení, se nachází hradní
restaurace, v patrech muzeum. Najdete zde
zajímavě zpracovanou historii hradu, bitvu
cínových vojáčků, model hradu, minigalerii
strašidel, historickou zbroj a další zajímavosti. Za
příznivého počasí je z věže krásný rozhled do
širokého okolí Moravské brány. Při dobré
viditelnosti je možné zahlédnout i pásmo Jeseníků, kterému vévodí majestátný Praděd.
Hrad každoročně ožívá šermířskými turnaji, dobovou hudbou, konají se tady divadelní
představení, výstavy a naši návštěvníci mohou obdivovat zručnost lidových tvůrců.
Akce na hradě za období červen až září 2007:
2.6.2007 Tajemný hrad, 16.6.2007 Kovářská výheň, 16.6. - 30.9.2007 Starojicko
v proměnách času, 23.6.2007 Ondráš – pán Lysé hory, 5.7.2007 Drahé kameny
v léčitelství, 6.7.2007 Mystická mydlárna, 7.7.2007 Malovaný svět, 21.7.2007 Hradní
slavnosti, 11.8.2007 Hrnčířský kruh Ivana Šuláka, 1.9.2007 Pohádkový hrad.
Kompletní program hradu byl přiložen do zpravodaje č. 01/2007.
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PROGRAM OSLAV
100-let založení Sboru dobrovolných hasičů v Janovicích
22.6.-24.6.2007
Pátek 22.6.2007 v 19:00 hodin
Slavnostní valná hromada sboru za účasti hostů.
U příležitosti oslav předání vyznamenání a čestných uznání.

Sobota 23.6.2007
13:00 hodin
XIV.ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen na 2B.
20:00 hodin
Letní noc s rockovou kapelou KRAKATIT

Neděle 24.6.2007
9:00 hodin
Slavnostní mše svatá v kapli „Andělů strážných“ v Janovicích.
10:00 hodin
Průvod od kaple do areálu oslav za doprovodu Starojické dechovky.
10:30 – 12:00 hodin
Vystoupení Starojické dechovky
12:00 - 13:00 hodin
Polední přestávka
13:00 hodin
Slavnostní zahájení odpoledního programu, přivítání hostů
13:15 hodin
Ukázka požárního útoku mladých hasičů z Janovic
13:30 hodin
Vystoupení mažoretek z Hranic na Moravě
13:40 hodin
Ukázka staré techniky
Ukázka nové techniky / Hasičský záchranný sbor Nový Jičín
14:45 hodin
Exhibiční vystoupení družstev mužů okrsku Starý Jičín.
16:00 hodin
Vystoupení dechové kapely MORAVĚNKA s lidovým vypravěčem.
18:00 hodin
Ukončení oficiální části oslav.

Oslavy budou probíhat v areálu hřiště
Po celou dobu oslav zajištěno kryté pódium, kryté posezení.
Pro děti zajištěny atrakce / skákací hrad zdarma , kolo štěstí, soutěže, atd. /
Po oba dny široký sortiment občerstvení, včetně tradičních domácích koláčů.
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ OBCÍ A ULIC STARÉHO JIČÍNA
(smíšených družstev) se uskuteční v pátek 6.7.2007 ve 13:00 hodin
na tenisových kurtech ve Vlčnově.
Srdečně zvou pořadatelé.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY STARÉHO JIČÍNA
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
se uskuteční v sobotu 4.8.2007
od 8:00 hod. na tenisových kurtech ve Vlčnově.

HASIČSKÉ ZÁVODY v okrese Nový Jičín (výňatek):
datum
zahájení:
pořádající SDH:
konání:
3.6.2007
13:00
Starojická Lhota
10.6.2007
13:00
Palačov
17.6.2007
13:30
Bernartice n. Odrou
23.6.2007
13:00
Janovice
1.7.2007

13:00

Starý Jičín

22.7.2007
9.9.2007

13:30
13:00

Hůrka
Palačov
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druh soutěže:
mladí hasiči
mladí hasiči
Muži
muži,ženy - oslavy 100 let hasiče
muži, ženy, mladí hasiči - oslavy
125 let hasiče
muži, ženy, veteráni
muži, ženy, veteráni

VIII. VELETRH NOVOJIČÍNSKA
spojený s Moravskou poutí Rádia ČAS
se koná v sobotu 16.6.2007 a v neděli 17.6.2007
od 9:00 do 17:00 hodin
na Zimním stadionu Nový Jičín.
Nabídka a prodej zboží, výrobků a služeb z regionů Novojičínsko – Valašsko – Lašsko.
Ochutnávka piva, vína, minerálky, uzenářských a mléčných výrobků aj.
Tombola, skákací hrad pro děti, soutěže o ceny, vystoupení umělců, pouťové atrakce,
občerstvení aj. Informace na tel: 728 362 757.
V letošním roce proběhne navíc 16.6.2007 Okresní soutěž v požárním sportu.
VSTUP ZDARMA

* prodej střešních krytin a
doplňků.
* hydroizolace plochých střech
* okapové systémy - Cu, Fe, Zn,
TiZn, SATJAM
* klempířské a pokrývačské
práce
* chemické ošetření dřeva
* pergoly, altány, přístřešky,
krovy
* hromosvody atd.
Doprava materiálu zdarma !
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BEZPEČNÉ UŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU

3. Servis a revize odběrných plynových zařízení
Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a.s., plní
povinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl by mít i každý jednotlivý
odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení s maximální mírou
bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální náklady na provoz.
Doporučujeme Vám:
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče) si
nechejte prohlédnou odbornou firmou. Ta Vám doporučí případné opravy,
provede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, příp. poradí a navrhne doplnění o
prvky, které zvýší bezpečnost provozování Vašeho odběrného plynového
zařízení. Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu
platí, že prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně starostí, než
odstraňování následků poruchy.
Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových
zařízení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č.
554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou,
zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo
jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a
odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným
rozsahem osvědčení odborné způsobilosti.
Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním
užívání uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není povinnost
provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu a
údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně
uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení
revize plynového zařízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plynovodu
(s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři roky
opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny
zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být
jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě
že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není
provedena nová revize s kladným výsledkem.
I když není povinnost provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud
slouží k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno,
stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné kontroly a posouzení
stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.
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NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ V NOVÉM JIČÍNĚ ( K Nemocnici 18)

NAPROTI HLAVNÍ POŠTY V NOVÉM JIČÍNĚ

SPLŇTE SI SVÉ SNY O LEPŠÍM BYDLENÍ …

nabízí výhodné úvěry

úrok od 3,5 %
Využití :

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ
KOUPĚ RODINNÝCH DOMŮ
KOUPĚ BYTŮ
REKONSTRUKCE
a jiné
NADSTANDARTNÍ SLUŽBY BANKY

- ÚVĚRY I BEZ DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ
- ÚVĚRY I BEZ DOLOŽENÍ ÚČELU
- MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLÁCENÍ ÚVĚRU BEZ
SANKCÍ
- POSKYTNUTÍ ODBORNÉ KONZULTACE ZDARMA.

OTEVŘENO I V SOBOTU
PEVNÁ OTEVÍRACÍ DOBA:
po – čt - 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
pá - 8:30 – 12:00 13:00 - 15:00
so - 8:00 – 11:00

Doporučujeme sjednat si schůzku předem.
V případě telefonického kontaktu možno i mimo pevnou pracovní dobu.

Tel: 603 544 388, 605 176 668
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 6, 742 31 :

polední přestávka:
11:45 – 12:15

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

Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 ……..podatelna@stary-jicin.cz

provozní úřední
Ma
doba
hodiny
teř
00
00
00
00
ská po 7 - 17 8 - 17
ško út 700 - 1500
la
00
00
00
00
Sta st 7 - 17 8 - 17
00
00
rý čt 7 - 15
neúřední
Jičí
pá 700 - 1330
den
n
č.p.
75
tel: +420 556 752 583
Mateřská škola Petřkovice
č.p. 42
tel: +420 556 752 419

Hrad Starý Jičín - Jaroslava Holubová:

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: +420 556 752 571

606 148 834, 556 752 052 ............…. hrad@stary-jicin.cz

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

Od 24. 5. 2006 činí poplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji (při opakované inzerci
je sleva) včetně 19 % DPH:

1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

150,- Kč
/8 strany a menší

1

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín v červnu 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 do domácností 9 místních částí obce - Obec Starý
Jičín, Zpracovala: Lucie Furmánková, Ročník: VII., Číslo II., Tisk: p. Valchař, Suchdol n.O
Uzávěrka příštího čísla: 27.8.2007 do 12:00 hodin. Mohou se vyskytnout chyby tisku a články
externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor obce.
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