Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VII. ● číslo 01/2007

Budovu Arendy najdeme při bývalé panské zahradě na
rozhraní Starého Jičína a Jičiny.
Jednopodlažní budova byla postavena po roce 1726 v
dolní části zámecké zahrady. Sloužila jako sýpka a
správní budova. Byly zde byty ředitele velkostatku a
jeho úředníků. Po prodeji zámku v roce 1875 byla
Arenda upravena na panské obydlí. V roce 1906 se stal
zámeček majetkem hraběte Dr. Bedřicha Deyma ze
Stříteže. Deymovi zde trvale sídlili od roku 1908. Pan
Deym byl na Starém Jičíně oblíben pro demokratické
vystupování a hájení českých zájmů. Zemřel následkem
automobilové nehody 2. ledna 1929 v Praze. Byl
pochován na Starém Jičíně v nově zřízené hrobce
přistavěné ke kostelu sv. Václava. Zanechal po sobě vdovu Marii rozenou svobodnou
paní Steinbachovou. Majetek dědilo jeho 5 dcer: Žofie, Blanka, Gabriela, Filipína a
Edita. Syn Josef dědil panství Nemyšl. Správy panství Starého Jičína se ujala jeho
dcera Gabriela, provdaná za barona Karla Kasta z Ebelsberku. Během II. světové
války Arenda vyhořela a rodina barona Kasta našla dočasný domov na Starém Jičíně
č.p. 89. Baron Karel Kast byl jako příslušník wehrmachtu těžce zraněn v bitvě u
Charkova a zemřel 6. září 1943 v Kielcích. Jeho děti Llewellyna, Jana a Marii
adoptoval bratr baron Llewellyn Kast. Rodina odešla po osvobození do Argentiny. Na
základě pozemkové reformy z roku 1947 byl zámeček přidělen v roce 1959
Zemědělskému zásobování a nákupu s.p. Nový Jičín a sloužil jako sklad obilí. V roce
1993 byl převeden do majetku Obce Starý Jičín. Sídlila zde firma Helga - prodej
cukrovinek. V současné době je budova využívána firmou MB -Beránek, s. r. o. výroba a prodej nábytku. Tato půvabná budova, se zajímavou historií, slouží již
téměř půlstoletí jako skladovací prostor. Snad jí budoucnost přinese důstojnější
uplatnění.
(Zpracovala: Jaroslava Holubová, správce hradu Starý Jičín)

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Starý
Jičín konaného dne 13.12.2006 :
2/1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v á l i l o zprávu o činnosti
rady obce za období od 13. 9. 2006 do 6.12.2006.
2/2. Zastupitelstvo obce po projednání s c h v á l i l o
III. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2006 s tím, že po změně bude činit
rozpočet :
- v příjmové části 30.188.900,- Kč
- v 8-třídě příjmu (zapojení počátečního stavu k 1.1.2007) 800.000,- Kč
- ve výdajové části 29.988.900,- Kč
- a v 8- třídě výdajů (půjčky a úvěr) 200.000,- Kč.
2/3.

Zastupitelstvo po projednání s c h v á l i l o Rozpočtové provizorium Obce
Starý Jičín na rok 2007 ve výši 1/12 s tím, že rozpočtové provizorium ve
výdajové části bude činit 1.384.650,- Kč se zapojením 1/4 8-třídy výdajů
(splátky půjček a úvěrů) 300.000,- Kč.

2/4. Zastupitelstvo obce bere n a v ě d o m í :
Čerpání rozpočtu obce k 30.11.2006
- rozbor plnění příjmů rozpočtu obce Starý Jičín
- rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce Starý Jičín
- plnění výnosů a čerpání výdajů u Hospodářské činnosti obce Starý Jičín.
2/5.

Zastupitelstvo obce u k l á d á starostovi obce jednat s p. Gabzdylem o
ceně za výkup pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Jičina ( za cenu: 50,- Kč, za m2),
ve věci MPZ P12.2/2006

Majetkoprávní vypořádání mezi Obcí Starý Jičín a p.Gabzdylem za pozemek
v k.ú. Jičina, který slouží jako místní komunikace – spojnice Starý Jičín – Jičina.
Na základě geometrického plánu č. 185 – 35/2006 dojde ke změně pozemků takto:
1. z obecního pozemku p.č. 791/4 v k.ú. Jičina bude na p. Gabzdyla převeden díl
„c“ o výměře 1 m2.
2. z vlastnictví p. Gabzdyla k pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Jičina budou na obec
převedeny díly „a“ a „b“ o celkové výměře 85 m2.
2/6.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
záměr Obce Starý Jičín směnit
pozemky v k.ú. Palačov dle geometrického plánu č. 171-73/2006 takto:
a) z vlastnictví obce Starý Jičín budou na p. Františka Horáka převedeny pozemky
p.č. 102/1, 1180/18, 120/8, 100/1, 1208/3 v k.ú. Palačov, st.94
b) z vlastnictví p. Horáka bude na Obec Starý Jičín převedena část pozemku
p.č. 102/2 v k.ú. Palačov o výměře 63m2.

Cena za m2 stanovena dohodou 25,- Kč, náklady řízení hradí žadatel.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
MPZ P17/2006
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2/7. Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb., z ř i z u j e podle § 84
odst. 2 písm. o) a § 117 odst. 2 výbor finanční a výbor kontrolní.
2/8. Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb., v o l í podle § 84 odst.
2 písm. o) členy výboru finančního
předseda: Kalíšek Rudolf
členové: MUDr. Zábranský Josef ml.
Kapustová Jana
členy výboru kontrolního
předseda: MUDr. Rybář Josef
členové: DiS. Vahala Edmund
Ocásek Jiří
2/ 9. Zastupitelstvo obce z ř i z u j e osadní výbory ve složení podle § 120
zákona č. 128/2000 Sb.,:
osadní výbor Dub (v počtu 5)
předseda: Pavlicová Jana
členové: Gabriela Valášková, Nováková Jana, Pavlica Ivan, Pomkla
Pavel
osadní výbor Heřmanice u Polomi (v počtu 5)
předseda: Michalík Petr
členové:
Michalík Tomáš, Postová Jana, Balog Petr, Zelík Jaroslav
osadní výbor Janovice (v počtu 5)
předseda: Segeťa František
členové:
Kremel Vlastimil, ml., Kremel Lumír, Krutílek Pavel,
Ing. Staňková Jana
osadní výbor Jičina (v počtu 7)
předseda: Horák Jaromír
členové:
Rýpar Ladislav, Jurečka Josef, Vahalík Antonín,
Rosa Vítězslav, Pecháček Martin, Horák Miroslav
osadní výbor Petřkovice (v počtu 5)
předseda: Bezděk František
členové: Janýška Josef, Bezděk Emil, Pavlica Jaroslav, Pořický Ladislav
osadní výbor Starojická Lhota (v počtu 7)
předseda: Ing. Radka Kurfürstová
členové: Pavlík Aleš, Dubcová Radka, Vilček Milan,
Šnirchová Gabriela, Kolenovský Vladimír, Pastorek Michal,
osadní výbor Palačov (v počtu 5)
předseda: Dis. Vahala Miloslav
členové: Kohout Roman, Hasalík Václav, Vahala Radek, Beier Martin
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2/10. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o odměny neuvolněným členům ZO,
stanovené v souladu s ustanovením § 84 písm.r) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, s účinností od 1.12.2006 takto:
příjmení, jméno, titul funkce
člen
RO
člen
RO
člen
RO
člen
RO

Zdražil Leoš
Bezděk František
Hrnčíř Rudolf, ing.
Kovařčík Tomáš, ing.

odměna v
Kč

další funkce
místostarosta obce
neuvolněný

10 000,-

předseda OV Petřkovice

2 200,-

člen komise životního prostředí

2 000,1 200,-

předseda komise životního
prostředí
Kalíšek Rudolf
člen ZO předseda finančního výboru
Kurfürstová Radka, ing.
člen ZO předsedkyně OV Staroj. Lhota
Pospěch Alois
člen ZO
Rybář Josef, MUDr.
člen ZO předseda kontrolního výboru
Rýpar Ladislav
člen ZO
Šustek Zdeněk
člen ZO
Vahalíková Eva
člen ZO členka komise životního prostředí
Zábranský Josef, MUDr.ml. člen ZO člen finančního výboru
Zábranský Josef, MUDr.
člen ZO
Hasal Jaroslav

člen ZO

1 400,1 000,1 000,450,1 000,450,450,1 000,800,450,-

2/11. Zastupitelstvo obce s ch v á l i l o peněžité plnění fyzickým osobám , které
nejsou členy zastupitelstva obce za plnění funkce ve výborech stanovené
v souladu s ustanovením §84 písm.y) zákona č.128/2000 Sb., o obcích s účinností
od 1.1.2007 takto:
Jméno a příjmení

Osadní výbor

Odměna v Kč

Jana Pavlicová

Dub

500,-

Michalík Petr

Heřmanice

500,-

Jaromír Horák

Jičina

600,-

František Segeťa

Janovice

900,-

Miloslav Vahala, DiS.

Palačov

900,-

2/12. Zastupitelstvo obce z r u š u j e
od 13.12.2006 vybírání finančního
příspěvku od občanů (tzv. připojovací poplatek) za možnost napojení
k inženýrským sítím ve vlastnictví obce Starý Jičín (odst. IV písm.l) z usnesení
13. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 23.2.2005.
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2/13. Zastupitelstvo obce
u k l á d á
HSO( hospodářsko správní odbor)
zpracovat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo
kanalizace.
2/14. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o
OZV č.2/2006, O MÍSTNÍM
POPLATKU
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŃOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Starý
Jičín č. 3/2003.
2/15. Zastupitelstvo obce
vesnice na rok 2007.

schválilo

předložený návrh Programu obnovy

2/16. Zastupitelstvo obce Starý Jičín s c h v a l u j e ve smyslu § 84 odst. 2
písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
a § 20 odst. 7 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů ZADÁNÍ Územního plánu obce Starý Jičín,
které je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně upraveného textu.
2/17. Zastupitelstvo obce

bere na vědomí:

a) vyhodnocení stanovisek, připomínek a podnětů dotčených orgánů státní
správy, ostatních orgánů, právnických a fyzických osob a občanů v rozsahu
přílohy č.2 předloženého materiálu
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k ZADÁNÍ Územního
plánu obce Starý Jičín, které je obsahem přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
2/18. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání n e s c h v a l u j e návrh
splátky částky 40 000,-Kč k 31.1.2007 (což je část z celkové ceny 119.450,- Kč
za odkoupení bytu); návrh p. Č.Hanzelky bytem Starý Jičín č.128 ze dne
11.12.2006.
2/19. Zastupitelstvo obce b e r e
na
v ě d o m í žádost o prodloužení
nájmu bytu č.128 na Starém Jičíně ( Č.Hanzelka ); žádost předána k projednání
Radě obce Starý Jičín.
2/20, Zastupitelstvo b e r e n a
zastupitelstva obce na rok 2007.

v ě d o m í rozpis termínů konání zasedání

2/21, Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í žádost o koupi budovy č.
48 v Heřmanicích (Heřmanická škola) a přilehlé pozemky; S.Bezděková, dle
dopisu ze dne 13.12.2006.
Starý Jičín dne 13.12.2006
Leoš Zdražil
místostarosta

Svatoslav Vahalík
starosta obce
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zaplacena

komu

12.12.2006 REMONDIS, s.r.o.
12.12.2006 ČIŽP, Olomouc
14.12.2006
15.12.2006
18.12.2006
18.12.2006
2.1.2007
2.1.2007
2.1.2007
5.1.2007
12.1.2007
12.1.2007
12.1.2007
17.1.2007
26.1.2007
31.1.2007
7.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
21.2.2007
21.2.2007

PLYNSTAV, Nový Jičín
ČEZ Prodej, s.r.o. Praha
PLYNSTAV, Nový Jičín
STAREST, s.r.o.
MŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
EKO RIA, Bruntál
ČIŽP, Olomouc
STAREST, s.r.o.
Architráv, Nový Jičín
REMONDIS, s.r.o.
STAREST, s.r.o.
Krajský úřad, Ostrava
STRABAG, Ostrava
BP projekt, Ostrava
J.Hurtík, Starý Jičín
REMONDIS, s.r.o.
KANSPO, Kroměříž
BP projekt, Ostrava
ČIŽP, Olomouc

za

Částka v Kč

TDO - občané za 11/2006
HČ-PB-popl.za podz.vodu za 12/2006
Posíl.vodov.Petřkovice- 3,219tis.dotace
HČ-PB-elektrika za 12/2006
Posíl.vodov.Petřkovice- 643 tis.-dotace
Dětské prvky v obcích - ze ZBÚ obce
příspěvek obce na I./IV. 2007
příspěvek obce na I./IV. 2007
Vodovod Petřkovice-stav.techn.dozor
HČ-PB-popl.za podz.vodu za 1/2007
Oprava komunikace ve Vlčnově
Studie-krajin.úpravy,revitalizace živ.pr.
TDO - občané 12/2006
Oprava skladu TS ve Vlčnově
Vratka přeb.dotací na volby 2006
Oprava komunikace ve Vlčnově
PD na opravu ZŠ-nástavba tělocvičny
PD na opravu víceúč.domu St.Jičín
TDO - občané za 1/2007
zprac.PD a žádosti o dotaci-ČOV Jičina
PD na revitalizaci budov ZŠ St. Jičín
HČ - PB - poplatek za vodu za 2/2007

105 098,50
52 566,00
3 830 610,00
71 670,00
2 643 805,16
1 309 834,00
200 000,00
425 000,00
145 599,00
52 560,00
233 882,00
84 609,00
62 963,00
105 970,00
138 693,53
62 383,00
196 350,00
150 000,00
70 497,50
55 930,00
284 410,00
52 560,00

Za správnost: Eva Šrámková

dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEINV. DOTACE
MÍSTNÍ POPLATKY
OSTATNÍ PŘÍJMY

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

16 800,0
679,0
1 042,5
3 978,5

SOCIÁLNÍ FOND
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÉ HOSP.
NEBYTOVÉ HOSP.
VEŘ.OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3429
3511
3612
3613
3631
3632

74,7
8,0
31,0
27,0
512,0
151,0

ÚZEMNÍ PLÁN.
KOMUNÁL.SLUŽ.
TECHNICKÉ SLUŽ
633,0 KOMUN.ODPAD
193,0 SKLÁDKA DUB

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3635
3639
3639
3722
3729

603,0
610,0
2 789,0
1 026,0
1,0

PŘÍJMY ROZPOČTU 2006 CELKEM
22..500,00
VÝDAJE
LESY
KOMUNIKACE

Celkem 1039
Celkem 2212
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CHOD.+ PARKOV.
DOPRAVNÍ OBSL.
PITNÁ VODA
ČOV + kanalizace
VODNÍ NÁDRŽE
MATEŘSKÁ ŠK.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KNIHOVNY
VÝLETIŠTĚ
HRAD
KAŠNA
KAPLE DUB
MISTNÍ ROZHLAS

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

2219
2221
2310
2321
2333
3111
3113
3314
3319
3321
3322
3326
3341

25,0
128,0
90,0
301,4
55,0
900,0
1 800,0
27,0
3,0
95,0
7,5
2,0
5,0

ZPRAVODAJ

Celkem 3349

31,0

KULTURA
KPOO
TĚLOVÝCHOVA

Celkem 3392
Celkem 3399
Celkem 3412

393,0
66,0
206,0

SPORT.ODDÍLY

Celkem 3419

10,0

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Celkem 3421

10,0

ROSTRANSTVÍ
SOC.DÁVKY
OBECNÍ POLICIE
SDH OBCE
JSDH ST.JIČÍN
ZASTUPITEL.,OV
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY
POJIŠTĚNÍ
DAŇ ZA OBEC
VRATKY DOTACÍ
INVESTICE

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

3745
4174
5311
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

VÝDAJE ROZPOČTU 2006
CELKEM

8 - TŘÍDA
FINANCOVÁNÍ
CELKEM

-

160,0
93,0
136,0
176,0
1 242,0
3 600,5
110,0
132,0
545,2
391,7
3 900,0

21 300,0

1 200,0

Za správnost: Eva Šrámková

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Přejeme všem občanům, kteří se v období BŘEZEN až KVĚTEN 2007 dožijí
významného životního jubilea pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně
pohody.
Za Obec Starý Jičín Svatoslav Vahalík
BŘEZEN
Antonín Heralt
Jiřina Kelarová
Milan Bajer
Josef Petřkovský
Marie Pantůčková
Marie Hrachovcová

DUBEN
Jarmila Šafaříková
Vlasta Fabíková
Marie Davidová
Anna Segeťová
Ludmila Krutílková
Anna Macháňová
Josef Kalusek
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KVĚTEN
Jarmila Janovská
Karel Kleiber
Jaroslava Váhalová
Ludmila Janýšková
Zdenka Konvičná
Jan Rosa
Danuše Poláchová
Bohumil Rábel
Antonín Váhala

OBŘADNÍ

DNY

NA

ROK

2007

O B Ř A D N Í
D N Y (soboty)
Matričního úřadu Starý Jičín na rok 2007
schválené Radou obce Starý Jičín dne 10.1.2007:

Na hradě Starý Jičín
se nebudou
uskutečňovat svatební
obřady v uvedených
dnech:

březen

10.března

24.března

31.března

duben

14.dubna

28.dubna

----

květen

12.května

26.května

----

červen

9.června

23.června

30.června

7.července

14. července

----

duben

28. 4.

----

18. srpna

25.srpna

----

červen

2.6.

23. 6.

září

8.září

22.září

29.září

říjen

13.října

27.října

----

10.listopadu

24.listopadu

----

červenec
srpen

listopad

červenec 21. 7.

----

září

----

1.9.

Uzavření sňatku v obřadní místnosti obecního úřadu není v oddávací dny
zpoplatněno.
Svatby, které se uskuteční v obřadní místnosti obecního úřadu ve dnech, které
nejsou určeny k oddávání podléhají správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004
Sb., § 12 ,odst. c) ve výši 1.000,- Kč.
Svatby, které se uskuteční na hradě Starý Jičín jsou vždy zpoplatněny částkou
2.500,- Kč (1.000,- správní poplatek za jiné vhodné místo, 1.500,- výdaje
vynaložené za uskutečnění svatebního obřadu na jiném vhodném místě) – schváleno
radou obce č. 3 ze dne 6.12.2006.

OBEC

NEBO

MĚSTYS ?

Do zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, byla s účinností od 1.7.2006 mimo jiné vnesena i obnova titulu městys.
Z historie městysů:
Síť měst a městysů má své počátky ve 13. století, svébytná instituce
středověkého města k nám byla přenesena z iniciativy panovníků a postupně i
soukromých vrchností. Vedle přibližně pěti desítek královských měst vznikala
v českých zemích již od 13. století města a městečka (od 16. století městyse) také na
majetku šlechty a církevních institucí. Středověká města se vyznačovala zejména
specifickým právním postavením svých obyvatel nadaných značnými svobodami a
právy a rozsáhlou samosprávou. Městečka byla specifickým typem sídla, které mělo
podobně jako města vůči svému okolí rovněž centralizující funkci, ale menšího
rozsahu a významu.Bylo především centrem týdenních trhů a spíše jen výjimečně,
zejména v počátcích, mělo výsadu trhů výročních. Jeho funkcí bylo zprostředkovat
8

odbyt mezi venkovem a větším městským centrem. Městotvorné úsilí šlechty i
církevních institucí pokračovalo ve 14. až 16. století.
Obecní samospráva v českých zemích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, byla
uvedena v život v roce 1850, v souvislosti se zavedením habsburské konstituční
monarchie.
Zdroj: Informační servis7/2006

Obec Starý Jičín může požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR o navrácení statutu „městys“, který užívala v minulosti. Navázala by tak na
přerušenou tradici. Všechny obce, které usilovaly o navrácení historického označení
„městys“, očekávají navrácením statutu posílení vztahu místních obyvatel k historické
paměti, pocitu hrdosti na svou obec.
V současné době změna statutu obce nepřinese žádné finanční výhody
(nějaké finanční náklady vzniknou změnou razítek, změnou hlavičkového papíru,
zasláním oznámení smluvním partnerům o změně statutu).
Zastupitelstvo obce Starý Jičín na svém zasedání v dubnu 2007 rozhodne, zda
požádá o navrácení historického statutu „městys“. Občané mohou k tomuto tématu
své poznatky, podněty a vyjádření zaslat na Obecní úřad Starý Jičín poštou či
e-mailem: podatelna@stary-jicin.cz v termínu do 23.4.2007.
(M.Š.)

SVOZ

VELKOOBJEMOVÉHO

a NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

Svoz proběhne v sobotu 21.4.2007 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 !

VELKOOBJEMOVÝ

O D P A D : koberce, matrace, veškerý

nábytek (křesla, skříně, sedačky, letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové
nádoby (kyblíky, lavory, květináče), WC mísy, umyvadla, keramika.

NEBEZPEČNÝ

O D P A D : televizory, lednice, zářivky, autobaterie,
pneumatiky, barvy, oleje, pračky, obrazovky, rádia, sporáky !!!
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obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
21.4.2007

obec

1. AUTO

Starojická
Lhota

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

Starý
Jičín

Starý
Jičín

rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

rozcestí nad kaplí

13:20 - 13:40

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
Starý
Jičín

Palačov

Jičina

Petřkovice
Janovice

termín :
SOBOTA
21.4.2007

2. AUTO

Heřmanice

Dub

stanoviště

Janovice

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

STUDNY - ODBĚR PODZEMNÍ VODY

V A R O V Á N Í :
1.1.2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod.

KAŽDÝ, KDO ODEBÍRÁ PODZEMNÍ NEBO POVRCHOVOU VODU NEBO KDO
DO TĚCHTO VOD VYPOUŠTÍ ODPADNÍ VODU, MUSÍ MÍT POVOLENÍ
VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU.
UŽÍVÁTE VODU NAPŘÍKLAD JAKO:
fyzická osoba – odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva,
vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?
živnostník – odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních
vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
zemědělec – odběr vody k zavlažování či napájení zvířat?
rybníkář – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží:
provozovatel veřejného koupaliště – odběr či vypouštění vody?
provozovatel lyžařského areálu – odběr vody k výrobě sněhu vodními děly?
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K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá
technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo
odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.).
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští
odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:
u fyzické osoby až 50.000,- Kč
u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10.000.000,- Kč.
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových
nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do
31.12.2001.
Povolení vydaná po 1.1.2002 platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální
zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad v Novém Jičíně nebo volejte
bezplatně infolinku 800 101 197. www.zanikpovoleni.cz

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

KRÁTKÉ

SHRNUTÍ:

Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za
povolený, v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň
odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu
zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání
zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po
1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o
zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy.

☺ Jak je možné doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke
stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k
provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění
stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v
rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.

☺ Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno
o stáří studny?
Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších
správních orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné.
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Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení
k odběru podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou
pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená studna
strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní
břemeno v případě eventuální kontroly leží na správním orgánu. Ten, pokud chce
někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat
naplnění skutkové podstaty deliktu.
K odběru vody ze studní vybudovaných po 1.1. 1955 je třeba povolení
vodoprávního úřadu. Povolení vydaná před 1.1.2002 se musejí prodloužit.
Pokud máte pochybnosti o platnosti Vašeho povolení, informujte se u vodoprávního
úřadu.

☺ Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po
roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu ?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měli
byste neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní
úřad, o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti
(„Žádost – odběr domácnost“) je k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz
nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě potřeby s jeho
vyplněním pomohou.
Povolení vodoprávního úřadu vydaná po 1.1.2002 platí i nadále.
Upozorňujeme:
Pro občany obce Starý Jičín je vodoprávním úřadem Městský úřad v Novém
Jičíně – odbor životního prostředí - tel.556 768 316
Další informace můžete získat na bezplatné infolince 800 101 197 nebo na
portálu www.zanikpovoleni.cz
Zdroj informací: portál Mze a MŽP (M.Š.)

KDYŽ

NESVÍTÍ

VEŘEJNÉ

OSVĚTLENÍ

Jestliže zjistíte, že v nějaké části naší obce nesvítí pouliční světlo veřejného osvětlení,
nahlaste to, prosím, na Obecní úřad Starý Jičín paní Dagmar Sochové, tel:
556 785 153, 556 752 581,
e-mail: tsobce@stary-jicin.cz.

OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
PŘÍSNĚJŠÍ

POSTIHY

ZA

PSY

Je zjištěno, že drtivá většina majitelů psů v Obci Starý Jičín chová
tyto v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Není jich mnoho, ale
jsou však i takoví, kteří se rozhodli nerespektovat povinnosti, které
z ní vyplývají.
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Může se stát, že pes z domu uteče, což je zejména na vesnici normální. Takové
případy jsou řešeny poprvé domluvou, popřípadě nízkou pořádkovou pokutou v
případě, že majitel psa provedl účinná opatření v zabránění dalšího úniku. Bohužel
jsou i takoví, jejichž psi nejen opakovaně, ale trvale obtěžují ostatní občany a
zadávají oprávněné podněty ke stížnostem. Takový stav se dá nazvat pouze
bezohledností k ostatním.
Právě stížnosti přiměly radu obce k provedení opatření v těchto jednotlivých
případech. Každý držitel psa musí splnit ohlašovací povinnost tzn. vyplnit
formulář „Oznámení o chovu psa a stanovení poplatku“, kde svým podpisem
uplatňuje a stvrzuje nárok na úlevu ze základní sazby, která činí z prvního chovaného
psa 800,- Kč v obci Starý Jičín. Z této základní sazby pro upřesnění uvádím, že je
možno požadovat úlevu 300,- Kč za to, že se pes pohybuje jen ve vyčleněném
prostoru zahrady či objektu a 350,- Kč za to, že je umístěn minimálně 20 m od
komunikace, sousedního rodinného domu atd., čímž je dosaženo, že převážně každý
majitel jednoho psa platí roční poplatek 150,- Kč. Je tedy zřejmé, že pokud se pes
pohybuje opakovaně mimo oplocení rodinného domu, nesplňuje podmínku
pro přiznání úlevy. Jestliže majitel dle obecně závazné vyhlášky Obce Starý Jičín č.
2/2003 o místních poplatcích poruší oddíl II. – poplatek ze psů čl. 6 – Osvobození od
úlevy, bude tento majitel psa platit roční poplatek za psa ve výši 450,- Kč. V
praxi to znamená, že opakované případy budou obecní policií zdokumentovány a
předány finanční účtárně obce k provedení navýšení platebního výměru. Zároveň se
provede kontrola chovu, aby nedocházelo k dalším neoprávněným úlevám ze
základní sazby. Výše uvedené opatření bude probíhat v souběhu s uložením další
pokuty.
(JSOP)

D Ě T S K É P R V K Y V O B C Í CH
K velké radosti maminek s malými dětmi bylo vybudováno dětské
hřiště téměř v každé obci Starého Jičína. Jedná se o vyčleněné objekty s
vestavěnými dětskými prvky, které by měly sloužit k zábavě a hrám těm
nejmenším. Vlastníkem je Obec Starý Jičín, která k jejich provozu a pro
ochranu těchto zařízení stanovila provozní řád, závazný pro návštěvníky.
Je v něm mimo jiné stanoveno, že tyto prvky mohou používat pouze děti
od 3 do 12 let a to jen v doprovodu dospělé osoby. Omezení věkového
limitu má své opodstatnění, protože zařízení není konstrukčně řešeno pro větší
zátěže. V prostoru hřiště dále platí absolutní zákaz kouření, požívání alkoholických
nápojů a vodění domácích zvířat. Ostatní podmínky jsou stanoveny v provozním řádu
a jsou k dispozici na každém hřišti. Jejich porušování bude postihováno jako
přestupek, případné škody na zařízení budou účtovány viníkovi v plné výši. U
nezletilých pak přebírají veškerou odpovědnost jejich rodiče. Právě v rodinách s
dospívajícími dětmi by bylo vhodné poučení na toto téma. Porušováním těchto zásad
hrozí nejen sankce, ale také možný úraz. V těchto případech nenese správce hřiště
odpovědnost.
Budeme rádi, když chování ostatních občanů v rozporu s tímto řádem nahlásíte
na služebnu Obecní policie Starý Jičín tel. 607 816 055. Uvedeným opatřením nejsou
v žádném případě dotčena práva všech občanů, včetně dětí, užívat přilehlá
prostranství a plochy v majetku obce. To však za předpokladu dodržování veřejného
pořádku a nočního klidu.
(OPJS)
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DOMÁCÍ

NÁSILÍ

- OD

P L A T Í „I N S T I T U T

LEDNA

2007

V Y K Á Z Á N Í“

Pachatelé domácího násilí již mohou být vykázáni ze společného obydlí. Do
současné doby policisté neměli možnost agresora vykázat. S novelou
trestního zákona však přichází zásadní změna.
Průlom nastává v tom, že do současné doby byla situace nevýhodná zejména pro
oběti domácího násilí. Ve většině případů policisté neměli zákonnou možnost vykázat
agresora z bydliště nebo z místa, kde docházelo k napadání příslušníků rodiny.
Docházelo tak k situacím, kdy oběti sháněly ubytování u příbuzných, v různých
azylových domech a agresor zůstává v místě bydliště. S novelizací trestního zákona
přichází opravdu průlomová změna, která opravňuje policisty, za splnění daných
podmínek, vykázat agresora z místa bydliště.
Pokud policista vyhodnotí situaci podle daného předpisu jako jednání, které vykazuje
znaky domácího násilí, rozhoduje v této situaci jako správní orgán a agresora vykáže
na dobu desíti dnů. Vykázání má dvě formy: Buďto je vykázán ze společného obydlí
nebo jeho blízkého okolí anebo, v případě, že se agresor nezdržuje na místě, mu
policista uloží zákaz vstupu do společného obydlí. Obojí má stejnou váhu.
Vykázání je určeno na dobu desíti dnů a v průběhu této doby kontaktuje ohroženou
osobu Intervenční centrum, které je vyrozuměno Policií ČR, a nabídne jí právní
pomoc a rady, jak dále v této těžké životní situaci postupovat. Dobu vykázání desíti
dnů nelze zkrátit ani prodloužit. V případě, že jsou do domácího násilí zainteresovány
nezletilé děti, což je běžná situace ve většině případů, vstupuje zde Odbor sociálně
právní ochrany dětí příslušného městského úřadu.
Důležité je připomenout znaky, které nám označují toto jednání jako domácí násilí:
a) opakovanost
- jde o jednání, které má svůj vývoj a dochází opakovaně k jeho projevům, často i po
velice dlouhou dobu; domácím násilím není ojedinělý a jednorázový incident, byť se
závažnými následky,
b) postupný nárůst intenzity
- domácí násilí začíná zpravidla psychickým násilím a zpravidla se přidává násilí
fyzické; útoky jsou zpočátku vedeny proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví a
mohou vyústit v útoky proti životu,
c) jasné role
- k násilí dochází mezi blízkými osobami, kde lze diferencovat roli násilné a ohrožené
osoby, jejich vzájemné postavení je nerovné a role se v průběhu incidentu nemění,
d) páchání násilí v soukromí
- k násilí dochází zpravidla beze svědků, nejčastěji v soukromí společného obydlí, ale
i na jiných místech, např. chata, hotel apod.; jednotlivé útoky zapadající do
schématu domácího násilí se však mohou vyskytnout i na veřejnosti.
V případě, že nedojde k naplnění jednoho z těchto znaků, nejedná se o domácí násilí
a skutek se posuzuje podle jiné právní normy.
Čerpáno z „Informací pro občany Novojičínska“ Policie ČR Nový Jičín (leden 2007)
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
ZVÝŠENÍ CENY ZA VODU
Kalkulace ceny vody pro vodovody ve správě a majetku
obce Starý Jičín – Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Palačov,
Starojická Lhota, Peřkovice u Starého Jičína :
Při stanovení nákladů bylo vycházeno ze skutečnosti z roku 2006.
Náklady:
Voda dodávaná z úpravny vody Poruba
Spotřeba energie
Spotřeba materiálu
Opravy a údržby
Dopravní náklady
Ostatní služby
Celkem

327.777,60
18.460.35.642.64.260.10.750.31.214.488.103,60 Kč

Předpokládaná dodávka pitné vody z úpravny v roce 2007 je 35628 m3.
Nc
488103,60
Nj = ------- = ---------------- = 13,70
Qd
35628
Cd = Nj + k.Z = 13,70 + 1. 1,37 = 15,07 Kč/m3 bez DPH
Vysvětlivky:
Nc – celkové náklady
Qd – předpokládané množství fakturované vody v roce 2007
Nj – kalkulovaná cena 1m3 pro rok 2007
k – koeficient zvyšující zisk
Z – zisk z hlavní činnosti připadající na 1m3 podle pravidel věcného usměrňování 10%
Cd – cena dodávané vody
Nová cena bude účtována od dalšího odepisování vodoměru tj. 1. dubna 2007.
K ceně bude účtováno DPH dle platného zákona o DPH tj. 5%
(M.V.)

!!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!!
Upozorňujeme občany STAROJICKÉ LHOTY, že do SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE napojené na čistírnu odpadních vod je přísně ZAKÁZÁNO
VYPOUŠTĚT předčištěné odpadní vody ze septiků, žump, dešťové
vody ze svodů střech a vhazovat uhynulá zvířata !!!
V případě, že bude odhalen porušovatel tohoto zákazu, budou mu
naúčtovány vzniklé náklady spojené s opětovným uvedením ČOV do
provozu !!!
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Upozorňujeme občany,
že do veškerých plastových odpadových nádob, tedy
P O P E L N I C je Z A K Á Z Á N O
VHAZOVAT:
žhavý popel
vytříděné složky komunálního odpadu tj. plasty (pet lahve), sklo,
papír, velkoobjemový odpad (koberce, matrace, dřevěné bedýnky, desky,
šatstvo, hračky, květináče plastové i keramické, židle apod.)
nebezpečné odpady – těkavé látky, zápalné, zdravotně závadné,
přilnavé materiály, dehet, asfalt, autobaterie, kelímky od barev, ...
tekuté látky
stavební odpad (cihly, střešní tašky, omítky ...)
odpad určený na kompost (listí, tráva, rostliny, větve stromů, hlína
aj.)
uhynulá zvířata.
PET LAHVE od minerálek – třídí se sešlapané do žlutých pytlů, které
dostává každá domácnost. Pokud však nejsou Vámi odevzdané pytle s PET
lahvemi zcela plné, technické služby je nechají na místě a neodvezou.
Za třídění PET lahví dostává obec peníze od firmy EKO-KOM a o tuto
částku se pak snižuje placení odpadů => čím více budete třídit odpad,
tím méně budete platit za jejich odvoz.

Pokud budete do POPELNIC vhazovat věci, které tam
nepatří, budeme nuceni ZVÝŠIT CENU za odvoz popelnic na
příští rok. Firma Remondis nám totiž odpad, který nepatří do
popelnic, účtuje s vyšší částkou, než když odevzdáte odpad při
svozu velkoobjemového odpadu. Velkoobjemový odpad se vyváží
dvakrát ročně, což je dostačující. A určitě má každý z nás nějaké
to místo na uskladnění věcí na krátkou dobu. Správným tříděním
odpadů můžete ovlivnit cenu, buď ke snížení či ke zvýšení.

KLU B

D Ů CH O D C Ů

STAROJI CKA

Plán činnosti klubu důchodců Starojicka na rok 2007:
Březen: Ê 3.3.2007 – zájezd do divadla v Ostravě
Ê 7.3.2007 - program ke dni žen ........... kinosál KS č. 1
- beseda k měsíci knihy
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Ê 28.3.2007 – beseda MUDr. Bezděka – před lékařská a lékařská první
pomoc – beseda k měsíci knihy
Duben: Ê 18.4.2007 – jarní posezení s živou hudbou ...... klubovna SDH Vlčnov
Ê jarní procházka dle počasí
Květen: Ê 16.5.2007 – den matek s programem .............. kinosál KS č.1
Ê vycházka na hrad – dle počasí
Ê 30.5.2007 – smažení vajec ve Starojické Lhotě
Červen: Ê vycházka přes Hůrku na kurty do Vlčnova
Ê 27.6.20007 – zavíráme klubovnu na prázdniny
září:

Ê vycházky k oční studánce, do Palačova a okolí

říjen:

Ê 3.10.2007 – hodové posezení s hudbou ....... klubovna SDH Vlčnov
Ê zámek v Kuníně – beseda s p. Zezulčíkem

listopad: Ê Carusošou – II. ročník hudební soutěže ...... kinosál KS č.1
Ê beseda o Žerotínech – PhDr. Hromádka
prosinec: Ê Mikulášské posezení s hudbou ................... klubovna SDH Vlčnov
- Silvestrovské setkání k ukončení roku.
Neuvedené termíny budou upřesněny a v dostatečném předstihu vyvěšeny na
informačních tabulích v jednotlivých obcích.
Lékařské přednášky budou pro každého, kdo bude mít zájem. Mimo výše uvedené
akce se budeme scházet v klubovně vždy ve středu od 14:00 hodin.
Výbor včetně zástupců částí obce se schází vždy od 13:00 hodin vždy týden před
plánovanou akcí. Podle zájmu a návrhů bude uvedený plán akcí doplněn.
Za Klub důchodců Starojicka – Marie Segeťová

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
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WWW.NAS-NET.ORG - P E T R B E D N Á Ř
Jak se připojit na Internet?
Základním kamenem je ujasnit si jaké aplikace budete na Internetu
používat i s výhledem do budoucna.
Limitujícím faktorem pro připojení na Internet je rychlost připojení. Pokud jste
již připojeni, tak si každý může rychlost zkontrolovat např. Na stránce:
http://www.dsl.cz/. Je ale nutno mít na paměti, že bezdrátová zařízení nejsou
schopna dosáhnout přesně zakoupené rychlosti a to kvůli technickým omezením.
Stačí, když si rychlost zkontrolujete několikrát v různou dobu a uvidíte, že je stále
stejná. Pokud se chcete připojit, je nutné si ujasnit u poskytovatele, jaké aplikace
budete užívat, tak aby jste nebyli rozčarování ze špatné funkčnosti.
Omezení stažených dat. Toto omezení je bohužel ještě dnes celkem časté.
Pokud překročíte množství stažených dat za měsíc, jsou proti Vám uplatňována
restriktivní opatření.
Odezva: Některé aplikace na Internetu vyžadují i odezvu v určitém časovém
úseku. toto je nutno prokonzultovat opět u poskytovatele. Nebojte se navštívit i
několik poskytovatelů.
Častým problémem je nutnost antivirové ochrany uživatelských zařízení u
operačního systému firmy Microsoft. Doporučuji používat tyto software:
Internetová adresa

Název software

http://www.spybot.info/

Spyboot - software je bezplatný a dostatečně
kvalitní pro odstranění spyware software. Tento
produkt odstraňuje pouze spyware.

http://www.eset.cz/cz

Placený kvalitní produkt na odstranění virů.

http://www.avast.cz/index_ Bezplatný produkt, ale je nutno s registrovat na
cze.html
stránce výrobce.
Jak je to s připojením k Internetu v obcích Starojicka?
Občanské sdružení Náš-Net.org (http://www.nas-net.org/) nabízí tyto přípojné
body pro občany starojicka:
Starý Jičín Kulturní dům (stará škola), Starý Jičín Základní škola, Janovice "u
Merendů", Petřkovice "u Gavendů", Petřkovice dům osadního výboru (hospoda),
Heřmanice bývalá základní škola, Vodárna Palačov.
Firma Dytron (http://www.starojicky.net/informace.asp) nabízí pro občany
starojicka tyto přípojná místa:
Vlčnov, Závalí, St. Lhota I, St. Lhota II, Janovice, Potencionálně i Palačov
Firma 2manet (http://www.2manet.cz/komunikace/index.html) připojuje z
veselského kopce.
Firma O2 (http://www.O2.com) připojuje přes telefonní linky, ale toto
připojení je nutno si důkladně ověřit, zda je v dané obci funkční.
Mobilní operátoři:
Vodafone (http://www.vodafone.cz)
T-mobile (http://t-mobile.cz)
O2 (http://www.cz.o2.com/mobile/cz/home/index.html)
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Mobilní operátoři pokrývají připojením téměř celé území starojicka. Důkladně si
zjistěte, zda je možno Vámi vybrané spojení realizovat. V tomto směru se vyskytly
podvody. Pozorně prostudujte smlouvu! Často se může stát, že nebudete schopni
nebo ochotni platit penále a pokuty z těchto smluv vyplývající. Zařízení mobilních
operátorů nejsou vhodná pro kvalitní dlouhodobý přenos dat.
Veškeré podrobnější informace naleznete na stránkách poskytovatelů.
U všech poskytovatelů prostudujte pozorně jakou rychlost garantuje poskytovatel,
zda nemá omezení ohledně množství přenesených dat a jak je ošetřeno odstranění
závad.
Ještě upozornění na závěr. Nepočítejte s tím, že údaje uložené na Vašem počítači
připojeném na Internet jsou v bezpečí! Vždy se dá zajistit jen určitá míra
bezpečnosti! Pozor na uložení důležitých dat!
Ing. Petr Bednář
e-mail: mrakolet@seznam.cz

Vyhodnocení T Ř Í K R Á L O V É

SBÍRKY

v letošním roce 2007
Ve dnech 1.1. – 15.1. 2007 proběhla na Starém Jičíně a v jeho částech Tříkrálová
sbírka. Celkem bylo za farnost Starý Jičín vybráno 83.100,- Kč. Jak jednotlivé
obce přispěly koledníkům do pokladniček, vyhodnocuje uvedená tabulka:
1. Starojická Lhota
2. Starý Jičín
3. Vlčnov
4. Petřkovice
5. Jičina
6. Loučka
7. Janovice
8. Loučka - Žlabec
9. Kojetín
10. Palačov
Celkem za farnost Starý Jičín v roce
2007:
Dub
Heřmanice u Polomi
Celkem v roce 2007

11.489,- Kč
11.352,- Kč
10.578,- Kč
9.350,- Kč
9.273,- Kč
8.450,- Kč
7.436,- Kč
6.357,- Kč
4.545,- Kč
4.270,- Kč
83.100,- Kč
2.498,50 Kč
3.416,- Kč
5.914,50 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 el. polohovacích postelí s ostatních kompenzačních pomůcek a na
rozvoj a provoz ošetřovatelské a pečovatelské služby Charity Odry10% na
humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15% na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
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5% na činnost Sdružení České katolické Charity
5% na režie (náklady s pořádáním „Tříkrálové sbírky“).
Charita Odry podpoří volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Starém Jičíně (Běh sv.
Václava) a to ve výši 50% z vykoledované částky Tříkrálové sbírky ve Starém Jičíně v
roce 2007.
Doplňující informace můžete získat:
Charita Odry, Petr Kučerka, Hranická 162/30, 742 35 Odry, tel. 556 731 947.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ V OSTRAVĚ
Od 20. února 2007 je možné, vyřídit si výpis z rejstříku trestů na počkání, a to
v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská 935/16, Ostrava v níže
uvedených úředních hodinách:
Pondělí
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
Žádosti o výpisy z rejstříku
Úterý
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
trestů, které nespěchají (zasílají
Středa
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
se doporučenou poštou do 10
dnů) je i nadále možné podávat
Čtvrtek
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
na Obecním úřadě Starý Jičín.
Pátek
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30

ŽIVOTNÍ PODMÍ NKY DOMÁCNOSTÍ
Český statistický úřad organizuje v roce 2007 výběrové
šetření o životních podmínkách v České republice – SILC
2007 (Životní podmínky 2007), které navazuje na šetření SILC z let
2005 a 2006. Smyslem šetření je získat nejnovější prezentativní
údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o
různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních
podmínkách.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 11 600 domácnostech,
z nichž některé se zúčastnily již předcházejících vln.
Šetření proběhne v době od 17.2.2007 do 29.4.2007 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou náhodně zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro
tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování
sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní
úroveň.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce,
které jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování ČSÚ v Ostravě. Je zaručena
anonymita údajů zjištěných u domácností. Všichni pracovníci zjišťování jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.
Bližší informace či dotazy zodpoví pracovnice ČSÚ Ing. Eva
Kramolišová, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz , tel. 595 131 212.
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V Ý M Ě N A Ř I D I Č S K Ý CH P R Ů K A Z Ů
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2007.
KTERÝCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SE VÝMĚNA TÝKÁ :
ŘP vydané v období od 1.7.1964 do 31.12.1986
ŘP vydané v období od 1.1.1987 do 31.12.1991
ŘP vydané v období od 1.1.1992 do 31.12.1993
PROČ SI MÁM ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ VYMĚNIT JIŽ NYNÍ?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě, která činí zpravidla
do 15 – 20 dnů (dle počtu žádostí).
KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?
- výměna je osvobozena od správního poplatku.
KDE SI MOHU VYMĚNIT ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ?
- na Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor dopravy (budova vedle divadla)
v úřední dny: po a st: 8:00 – 17:00 , út a čt: 8:00 – 15:00.
CO MUSÍM MÍT S SEBOU?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Více informací naleznete na www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy).

TISKOPISY
K

DANI

Z

PRO

PŘÍJMU

PŘIZNÁNÍ

F Y Z I C K Ý CH

OSOB

Na Obecním úřadě Starý Jičín si můžete vyzvednout tiskopisy pro PŘIZNÁNÍ k dani z
příjmu fyzických osob. Přiznání k dani z příjmu se podává na Finanční úřad v Novém
Jičíně, Svatopluka Čecha 47, 741 01 Nový Jičín.

Informace Finančního úřadu v Novém Jičíně k sestavování a podávání
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006
Změny v obsahu a struktuře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací
období 2006 proti předchozímu zdaňovacímu období nejsou velké.
Struktura daňového přiznání za zdaňovací období 2006 je obdobná struktuře
předcházejícího zdaňovacího období, to znamená, že přiznání je tvořeno jedním
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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, výpočet daně a slevy na dani
podle § 35 zákona (dříve v příloze č.3)
- 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). Jedinou změnou v této příloze je tabulka, která obsahuje výčet
činností a % sazbu výdajů u těchto činností. (pro ty, kteří uplatňují výdaje
procentem).
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 2005. Hlavní změny
jsou v tom, že některé nezdanitelné části ze základu daně byly změněny na slevy na
dani § 35ba zákona.
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.
Pro společné zdanění manželů platí stejné podmínky, jak tomu bylo i za zdaňovací
období roku 2005 dle § 13a zákona. Mohou toto uplatnit manželé, kteří vyživují ve
společné domácnosti alespoň jedno dítě a to i po část roku.
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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
Vzhledem k tomu, že termín pro podání daňového přiznání 31. březen 2007 připadá
na sobotu , je posledním dnem pro podání daňového přiznání pondělí 2. duben 2007.
V tento den budou na Finančním úřadě v Novém Jičíně prodlouženy úřední hodiny do
18.00 hodin. Také v sobotu 31. března 2007 v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin
bude na Finančním úřadě v Novém Jičíně zajištěn výběr daňových přiznání.
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 :
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.

března
března
března
března
března
března
března
března

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

88888888-

18
15
18
15
15
18
18
18

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

22. března 2007
23. března 2007
26.března 2007
27.března 2007
28.března 2007
29.března 2007
30.března 2007
31.března 2007
2.dubna 2007

888888888-

18
18
18
18
18
18
18
12
18

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Informace poskytl: Finanční úřad v Novém Jičíně

Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, upozorňuje rodiče, že 18. dubna 2007 od
10.00 do 16.00 hodin proběhne zápis dětí pro školní rok 2007/2008.
Školní rok začíná 1. září 2007. Pokud chcete přihlásit své dítě např. od ledna 2008,
dostavte se také k zápisu.
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
1. děti s odkladem školní docházky a ve 3. ročníku školní docházky (předškoláci)
23

2. děti zaměstnaných rodičů
3. děti nezaměstnaných rodičů
4. 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.
Jitka Tihelková – ředitelka

NOVINKY ZE ŠKOLY
Leden je tradičně měsícem, kdy se finišuje, před vydáváním pololetního
vysvědčení, především v oblasti vzdělávání. Přesto i v tomto měsíci proběhla celá
řada zajímavých akcí.
Lyžařský výcvik jsme pro nepřízeň počasí, po dohodě s majitelem chaty,
odložili na pozdější termín. Kromě sportovních soutěží proběhla také Olympiáda
z českého jazyka, žáci navštívili také divadelní představení. Připravovali jsme a
nakonec realizovali dva projektové dny, kdy naši žáci, ve spolupráci se žáky
z partnerských polských škol pokračovali v práci na projektu „Krajina za školou“
(podrobnější informace jsou na str. 25).
Ve středu 24. ledna se v Novém Jičíně uskutečnilo okresní kolo Matematické
olympiády v kategorii 5. ročníku. Tomáš Bok, který reprezentoval naši školu, obsadil
4.- 8.místo.
V pátek 26.ledna 2007 se mohli budoucí prvňáčci a jejich rodiče podívat před
zápisem do 1.třídy do školy, prohlédnout si všechny její prostory, zeptat se na vše,
co je zajímá. Pro děti byla připravena celá řada zajímavých soutěží, při kterých
musely prokázat svoje schopnosti a dovednosti. Každý, kdo úkol splnil, byl rozhodčím
- pohádkovou bytostí - odměněn malou sladkostí. Po splnění všech úkolů pak děti
získávaly „zlatý dukát“.
Ve čtvrtek 1.února 2007 proběhlo v rámci projektu „Kvalita“ testování žáků
9.ročníku. Žáci zpracovávali testy z matematiky, českého jazyka a všeobecných
dovedností. Testování provedla firma Cermat, bylo jednotné pro všechny školy
v republice (zúčastnilo se ho 1630 škol). Po zpracování výsledků dostanou deváťáci
odpověď na to, jak jsou připraveni k přijímacímu řízení na střední školy, my odpověď
na to, jak dobře jsme je osm a půl roku vzdělávali.
Ve stejný den pak proběhl zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo 31 dětí, z toho 25 je
zapsáno, rodiče 6 dětí pak požádali o odklad školní docházky. Příští školní rok tak
budeme mít pouze jednu 1. třídu.
V pátek 9. února 2007 proběhlo na SVČ Fokus v Novém Jičíně okresní kolo
Dějepisné olympiády. Také letos jsme navázali na dobré výsledky z předchozích let .
Jan Vyškovský z IX.třídy obsadil 4.- 5. místo v okrese.
Do jarních prázdnin stihnou žáci absolvovat ještě základní kolo Pythagoriády a
Zeměpisné olympiády. Pak budou mít týden volna, aby načerpali síly do dalšího
období.
Mgr.Antonín Kusák - ředitel školy
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PROJEKT

„K R A J I N A Z A Š K O L O U“

Společné setkání týmů z Polska a České republiky na naší škole
Ve čtvrtek 25.1.2007 a v pátek 26.1.2007
proběhlo v ZŠ Starý Jičín dlouho očekávané
společné setkání pracovních týmů z Polska a České
republiky.
První společné setkání kompletních týmů na našem
území bylo zaměřeno na dotváření společné
dvojjazyčné brožury, která je součástí výstupu projektu „KRAJINA ZA ŠKOLOU“. Náš
tým se navíc ještě zaměřil na tvorbu webových stránek, na kterých bude celý projekt
k vidění. To byla náplň dopoledních programů.
Odpolední a večerní program měli pak polští studenti, kterých přijelo 22,
zajištěn v českých rodinách. Zahraniční žáci byli velmi spokojeni se vzájemným
setkáním, které prožili, a tak i touto cestou ještě jednou děkuji všem rodičům, kteří
byli ochotni pomoci nám a podílet se s námi na hladkém průběhu celé akce.
Další společné setkání s přáteli z Polska proběhne při prezentacích putovních
výstav 19.3.2007 v Polsku a 23.3.2007 u nás na Starém Jičíně. (pozvánka je přílohou
tohoto čísla Zpravodaje).

Co nás čeká?
Projekt „Krajina za školou“, který jsme nazvali „STAROJICKO V PROMĚNÁCH
ČASU“, se blíží do své závěrečné fáze, a tak shrnuji to, co nás potkalo v uplynulém
období , ale také to, co nás čeká.
Hned po setkání s polskými týmy se v pondělí 29.1.2007 uskutečnilo
v prostorách školy setkání našich žáků pracujících na projektu s pamětníky obce.
Velmi děkujeme paní učitelce Blaženě Raddové za skvělá vyprávění a vzpomínání na
minulost naší obce. Její vzpomínky jsme se snažili zachytit na papír a mnohé z nich
jsou použity jako popisky k některým historickým fotografiím.
V současné době jsme soustředěni na dokončení putovní výstavy, dotváříme
webové stránky a překlady textů do polštiny - ty pro nás ochotně dělá pan Marian
Kroliczek.
Projekt „Krajina za školou“ - „STAROJICKO V PROMĚNÁCH ČASU“ má několik
tváří. Jednou z nich je prezentace na internetu, zde již několikrát zmíněná, která
bude volně přístupná během několika málo dní na webových stránkách
www.krajinazaskolou.cz .
Druhou ze zmíněných podob projektu je pak putovní výstava, která proběhne
na území České republiky i Polska. Účast u nás přislíbil např. náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro oblast kultury, zástupce Euroregionu Silesia, starostové
partnerských měst z Polska a další významní hosté. Také vás si dovolujeme touto
cestou na výstavu co nejsrdečněji pozvat. Výstava bude ke shlédnutí 23.3.2007
v KD na Starém Jičíně a to od 12:00 do 17:00 hodin.
Za tým spolupracovníků - Jiří Adamec

25

SPORT VE

ŠKOLE

Konec roku a začátek toho nového je u nás ve škole ve znamení nejrůznějších
sportovních akcí. Letos se nám opravdu velmi vydařily.
V prosinci se konal již 12. ročník Vánoční laťky. A zde jsou konečné
výsledky :
Mladší kategorie
dívky :
1. Lenka Urbanová
2. Lucie Závadová
3. Jana Kamasová

128 cm
128 cm
120 cm

Starší kategorie
dívky :
1. Adéla Hatlapatková
2. Hana Bartoňová
3. Anna Glogarová

134 cm
134 cm
128 cm

chlapci :
1. Petr Hatlapatka
2. Denis Chovanec
3. Lukáš Bajer

chlapci :
1. Pavel Glogar
2. Tomáš Segeta
3. Milan Šrom

143 cm
143 cm
134 cm

161 cm
152 cm
149 cm

Závodu se zúčastnilo přes 50 závodníků, kteří se snažili ze všech sil dosáhnout
co nejlepšího výkonu. Za to si všichni zasloužili sladkou odměnu. Pro publikum byla
připravena anketní soutěž a tombola.
V únoru proběhla pro žáky naší školy soutěž ve vybíjené pro 4. a 5. třídy a
turnaj v basketbale pro žáky 6. až 9. třídy. Ti nejlepší budou školu reprezentovat
v okrskových kolech.
Poctivě trénuje také kroužek aerobiku, který chystá své vystoupení na školní
ples. Ale o tom až zase příště.

Naše florbalové hvězdy
V lednu naše škola slavila ! A to velký sportovní úspěch, o který se postaraly
žákyně 8. a 9. třídy. Reprezentovaly nás ve florbale. Jejich vítězná cesta začala
v Odrách, kde v okrskovém kole porazily ZŠ z Oder, Fulneku a Spálova a postoupily
do okresního finále, které se uskutečnilo
ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka
v Kopřivnici. Ničeho se nebály a po dramatických bojích se staly nejlepším družstvem
v celém okrese Nový Jičín. Za sebou nechaly ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, ZŠ Alšova
Kopřivnice a ZŠ Klimkovice.
Ale to ještě nebyl konec. Děvčata postoupila do krajského finále v Českém
Těšíně. V tvrdé konkurenci základních škol z Ostravy, Opavy, Havířova a Třince –
naše škola ZŠ Starý Jičín nenašla přemožitele a stala se nejlepším florbalovým
družstvem v celém Moravskoslezském kraji. Naše reprezentantky do školy
dovezly krásný pohár , zlatou medaili a diplom pro přeborníky kraje, na což je celá
škola náležitě pyšná.
A navíc naše družstvo postoupilo do kvalifikace na republikové finále
v Uherském Brodě. Tady bojovaly naše florbalistky s nejlepším družstvem
z Olomouckého a Zlínského kraje. Tato družstva ale už byla nad naše síly a tady
vítězná starojická florbalová cesta skončila. I tak se naše škola stala 3. nejlepším
celkem na Moravě.
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Velký dík patří především děvčatům, která reprezentovala nejen naší školu ,
ale celou obec Starý Jičín . Byly to Lenka Davidová, Monika Davidová, Anna
Glogarová, Eva Maková, Adéla Hatlapatková, Karolína Králová, Gábina Janyšková,
Hana Bartoňová a Iva Postová. Poděkování patří rovněž učitelům tělesné výchovy
Kateřině a Romanu Horutovi, kteří se o přípravu děvčat starali. Doufáme, že v těchto
sportovních úspěších budou žáci naší školy i nadále pokračovat, i když víme, že to
bude strašně těžké.
Mgr.Roman Horut
zástupce ředitele školy

P o d ě k o v á n í
Ve dnech 1.2. a 2.2.2007 se uskutečnilo na ZŠ Starý Jičín pracovní setkání
pedagogů zapojených do projektu NIDV Brána jazyků.
Touto cestou bychom rádi poděkovali vedení školy Mgr.Antonínu Kusákovi a
Mgr. Romanu Horutovi za možnost využití prostor školy. Vynikající vybavení učebny
cizích jazyků moderní didaktickou technikou, splňovalo veškeré požadavky k zajištění
plynulého průběhu celé akce.
Dále bychom rádi vyzdvihli činnost pedagogů zdejší školy. Útulný interiér a
velmi pěkná výzdoba školy svědčí o obětavosti a společném zájmu a působí
pozitivně na děti, mládež i širší veřejnost.
Zúčastnění pedagogové
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Umělecká agentura Alena Bastlová
a
Obec Starý Jičín
Vás srdečně zvou na hudebně zábavný pořad

který se uskuteční v Kulturním domě ve Starém Jičíně
dne 26. května 2007 od 19:00 hodin.
Zpívají:
Janka HOŠTÁKOVÁ
Jan DRAHOVZAL
Eva ZBROŽKOVÁ
Václav MORYS
(sólisté operety Národního divadla moravskoslezského v Ostravě)
Petr MURCEK
(sólista operety Slezského divadla v Opavě)
Alena BASTLOVÁ

Slovem provází:
Petr MILLER
(sólista operety Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě)
Tančí:

Darina MIGAŠOVÁ

Dája RONCOVÁ

Doprovází:
členové orchestru NDJM v Ostravě, dirigent:
Josef KOŘISTKA
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Jičina č.p. 78, 741 01

VODO – TOPO
Nový Jičín

mobil: 731 190 924
Natáčení na video:
SVATBY, OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ, PROMOCE, KŘTY, POHŘBY aj.,
profesionální technologie a kvalita DVD. Film je možno promítnout již na Vaší akci.
Kontakt: PhDr. Vítězslav Černoch, Mořkov 391, tel: 728 362 757
- vše za rozumnou cenu.

Pěstitelská pálenice Ing. Břetislava Piteráka, Veřovice a Podbeskydská reklamní a umělecká agentura +
natáčení na video, Mořkov vás srdečně zvou k účasti v soutěži
O NEJLEPŠÍ PÁLENKU NOVOJIČÍNSKA.
Termín soutěže: únor až duben 2007 (doručení vzorků)
Podmínky soutěže: zaslat nebo doručit 0,2 l pálenky ve skleněné láhvi s přílohou v obálce:jméno,
adresa majitele pálenky, telefon, označení druhu pálenky (švestky, jablka, hrušky, směs, jiné ovoce),
rok pálení, název pálenice.
Veřejné posouzení proběhne na VIII. Veletrhu Novojičínska v neděli dne 17.6.2007
s předáním cen vítězům v jednotlivých kategoriích (dle druhu pálenky).
Adresa zaslání nebo doručení vzorků: PhDr. Vítězslav Černoch, 742 72 Mořkov 391, vedle mateřské
školky. Telefonické dotazy Vám rádi zodpovíme na čísle: 728 362 757.
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BEZPEČNÉ UŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU
2. Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu provádí v souladu
s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je
přesně definován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především se jedná o
pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných
pásem, kontrola těsnosti, kontrola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních
tabulek či provozní revize.
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odorizace
zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního plynu
v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již v malém
množství dodává zemnímu plynu charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a
identifikuje v okolní atmosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit
tak osoby opustit „zamořený“ prostor.
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby Severomoravské
plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně pod
spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebezpečí, protože
v sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bezpečného provozu
zařízení všech plynárenských kategorií. Občané by proto neměli váhat s nahlášením někdy
i jen podezření na možný únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské
plynárenské, a.s. tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům z distribuční společnosti.

30

PROVÁDÍME :
NOVÉ POMNÍKY KLASICKÝCH I ORIGINÁLNÍCH TVARŮ
RENOVACE STÁVAJÍCÍCH POMNÍKŮ
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ TERASA
DO KONCE DUBNA
SEKÁNÍ, ZLACENÍ, STŘÍBŘENÍ A BARVENÍ PÍSMA
2007 NABÍZÍME
ČIŠTĚNÍ A PÍSKOVÁNÍ PÍSKOVCE
10% SLEVU NA
PRODEJ VEŠKERÝCH PIETNÍCH DOPLŇKŮ.
VEŠKERÉ
Kontaktujte nás na tel:
KAMENICKÉ
556 739 468, 604 320 338, 605 717 131
PRÁCE.
e-mail: kamenictvilanger@seznam.cz

Děti, vymalujte si
velikonoční vajíčka.

31

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

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
Polední přestávka:
11:45 – 12:15

www.stary-jicin.cz

Provozní
doba

ústředna: 556 752 581 ..……podatelna@stary-jicin.cz
fax: 556 752 551
HSO odbor: 556 785 155 …...….. stecova@stary-jicin.cz
účtárna:
556 785 151…...….. uctarna@stary-jicin.cz
matrika:
556 785 152……..…matrika@stary-jicin.cz
technické služby: 556 785 153 ..…tsobce@stary-jicin.cz
starosta Vahalík.: 556 785 154…starosta@stary-jicin.cz
602 765 290
místostarosta Zdražil: 777 790 665

Úřední
hodiny

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

00

00

- 17

8

00

- 1700

čt 700 - 1500

-

pá 700 - 1330

Neúřední
den

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

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

Hrad Starý Jičín - Jaroslava Holubová:

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419

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

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

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

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

1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

150,- Kč
/8 strany a menší

1

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín v březnu 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 Obec Starý Jičín Zpracovala:
Lucie Furmánková Ročník: VII. Číslo I. Tisk: p.Valchář, Suchdol n.O. Uzávěrka příštího
čísla: 28.5.2007 do 12:00 hodin. Mohou se vyskytnout chyby tisku. Články externích
zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor obce.
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