Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VI. ● číslo 04/2006

Vážení spoluobčané,
čas letí jako bláznivý a před námi je doba, kdy se za okny tak
brzy stmívá a noci jsou nekonečně dlouhé …. a rozbušená srdce
jsou tak blízko sebe, že je slyšet tlukot toho druhého.
Přeji Vám, aby Vás kouzlo Vánoc vtáhlo do své moci, aby každý
mohl v klidu vnímat záři svíček u jesliček, vůni jehličí vánočního
stromečku a hřejivé teplo domova. A aby sněhová vločka
dokázala zakrýt jak „hojivej fáč“ všechny bolestné šrámy.
Krásné Vánoce všem.
Za celý kolektiv zaměstnanců obce
Svatoslav Vahalík - starosta

V novém roce 2007 Vám přeji, aby ta sedmička na konci byla pro všechny
opravdu šťastná. Hodně zdraví, osobní pohody, co nejméně starostí, čas na radosti
a všem přeji zažít ten pocit, že je krásné žít.
Chtěl bych také poděkovat za důvěru, která mi při podzimních volbách do
zastupitelstva obce byla dána. Pevně věřím, že spolu s ostatními členy
zastupitelstva najdeme společnou cestu při řešení problémů a ve shodě budeme
pokračovat v práci pro rozvoj naší obce.
Zároveň si Vás dovoluji srdečně pozvat na již tradiční

SILVESTROVSKÝ STAROSTOVSKÝ ČAJ,
který bude podáván o silvestrovské půlnoci na náměstí Starý Jičín všem
spoluobčanům, kteří chtějí prožít konec starého a nástup nového roku
společně a popřát si do nového roku jen to dobré …..
Svatoslav Vahalík

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Starý
Jičín konaného dne 20.09.2006 :
I.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE

Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
obce za období od 14.6. 2006 do 13.9.2006

s c h v a l u j e zprávu o činnosti rady

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere
kontrolního výboru ze dne 11.9.2006

na

v ě d o m í zápis z jednání

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere
kontrolního výboru ze dne 13.9.2006.

na

v ě d o m í zápis z jednání

II.

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
2. změnu rozpočtu v roce 2006 – navýšení rozpočtu příjmové a výdajové části s tím, že
po změně bude činit rozpočet v příjmové části 23 492 200,-Kč a ve výdajové části
22 492 200,-Kč, 8.třída financování 1 000 000,- Kč

a) rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtů obce za období 1-8/2006
b) příjmy obce k 31.8.2006
16.246.076,23,- Kč
výdaje obce k 31.8.2006
8.třída financování

12.727.732,05,- Kč
500.000,00,- Kč

Zůstatek na účtu k 31.8.2006

6.132.665,90,- Kč

c) rozbor hospodářské činnosti obce za období 1-8/2006 se ziskem

výnosy celkem

228.625,12,-Kč

1.892.849,40,-Kč

náklady celkem

1.664.224,28,-Kč

Zastupitelstvo obce po projednání b e r e n a v ě d o m í :
a) Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce starý Jičín
k 30.6.2006 - nebyly zjištěny nedostatky.
III. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e majetkoprávní záměry obce:

a) Prodej části pozemku p.č.110/7 o výměře 1126 m2 v k.ú. Palačov p. Vojtěchu
Štramberskému za cenu stanovenou dohodu 70.-Kč za m2 + náklady řízení
(maj. záměr P13/2005)
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b) Prodej bytové jednotky č. 129/3 v bytovém domě č.p. 1327, 128 a 129 v obci
Starý Jičín p. D. Tiché za cenu stanovenou dohodu.121.160.- Kč (maj. záměr
15/2006)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e:

a) Katastrální hranice mezi obcí Lešná (pro k.ú. Perná u Valašského Meziříčí) a obcí
Starý Jičín (pro k.ú. Petřkovice u Starého Jičína) dle stávajícího mapového operátu.
Na základě protokolu o vytyčení hranic v terénu bude provedeno fyzické označení
mezníky v trojmezí a ostatní zlomové body budou označeny dle potřeby.
b) při realizaci výstaveb dětských prvků v jednotlivých obcích po konzultaci s komisí
životního prostředí – ořezání, popřípadě skácení stromů a dřevin na plochách
určených k výstavbě. Pokácení dřevin bude řešeno náhradní vhodnou výsadbou .
Zastupitelstvo po projednání b e r e n a v ě d o m í:
a) informaci o vyhodnocení účasti členů Zastupitelstva obce na zasedáních v období
2002 -2006
b) návrh pro příští ZO ( ve volebním období 2006 – 2010 ) k navýšení finančních
prostředků z rozpočtu obce na záchovnou údržbu stávajících obecních budov.
Svatoslav Vahalík
starosta

Leoš Zdražil
místostarosta

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Starý
Jičín konaného dne 16.10.2006 :
I. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚR OBCE STARÝ JIČÍN
Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje:

Prodej :
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 p. Simoně Bezděkové za cenu 7.000.000,- Kč, která bude uhrazena do
15.11.2006 na účet obce Starý Jičín.
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Zastupitelstvo obce doporučuje jednat s právníkem o možnosti obdržení zálohy ve
výši 50.000,- Kč od kupující strany, za nedodržení termínu celkové splatné částky a
za vynálohy obce spojené s opakovaným jednáním o koupi; před podpisem smlouvy
starostou obce .
ZO pověřuje starostu Svatoslava Vahalíka podpisem příslušné smlouvy.
II. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje:

b) v souladu s ustanovením §84 odst.2písm.f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích
v platném znění, založení občanského združení Místní akční skupina Kelečsko –
Starojicko a souhlasí s návrhem stanov tohoto sdružení.
ZO pověřuje starostu Svatoslava Vahalíka podpisem příslušné smlouvy.
Svatoslav Vahalík
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín, konaného dne 1. 11. 2006.
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
1. ověřuje a bere na vědomí :
podle § 69 odst. 1) platnost volby členů zastupitelstva obce:
(jmenný seznam členů)

(volená strana)

Vahalík Svatoslav..................................................Sdružení KSČM , NK
Zábranský Josef,MUDr. ml.................................„Za rozvoj Starojicka“
Zdražil Leoš......................................................... „Za rozvoj Starojicka“
Rybář Josef, MUDr. ............................................ „Za rozvoj Starojicka“
Bezděk František........................................... Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Hrnčíř Rudolf, Ing..................................................ČSSD
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Rýpar Ladislav...................................................... „Za rozvoj Starojicka“
Kovařčík Tomáš, Ing. ...........................................„Za rozvoj Starojicka“
Hasal Jaroslav...................................................... „Za rozvoj Starojicka“
Šustek Zdeněk........................................................ČSSD
Kalíšek Rudolf.........................................................ČSSD
Zábranský Josef, MUDr., st....................................Sdružení KSČM, NK
Pospěch Alois..........................................................Sdružení KSČM, NK
Vahalíková Eva.........................................................ČSSD
Kurfürstová Radka, Ing. ..........................................Sdružení KSČM, NK
2.) s c h v a l u j e :
v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce
3.) u r č u j e :
podle § 84 odst. 2 písm. p) a n), počet a funkce uvolněných členů Zastupitelstva
obce Starý Jičín a to tak, že:
1 člen se určuje jako uvolněný člen Zastupitelstva obce Starý Jičín, který bude
uvolněný ve funkci starosty.
Funkce místostarosty bude neuvolněná.
4.) s t a n o v u j e :
podle § 84 odst. 2 písm. l), počet členů rady obce tak, že Rada obce Starý Jičín bude
mít 5 členů.
5.) v o l í :
podle § 84 odst. 2 písm.p):
a) do funkce starosty p. Svatoslava Vahalíka
b) do funkce místostarosty p. Leoše Zdražila
c) do funkce člena rady obce p. Františka Bezděka
p. Rudolfa Hrnčíře ing.
p.Tomáše Kovařčíka ing.
pro volební období 2006 – 2010.

Leoš Zdražil
místostarosta

Svatoslav Vahalík
starosta obce
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zaplacena komu

za

Částka v Kč

14.9.2006
15.9.2006

REMONDIS, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o. Praha

21.9.2006

PLYNSTAV, Nový Jičín

21.9.2006
21.9.2006
21.9.2006
2.10.2006
2.10.2006
11.10.2006
13.10.2006
13.10.2006
17.10.2006
18.10.2006
23.10.2006
23.10.2006

STAREST, s.r.o.
ČIŽP, Olomouc
Hurtík Jan,Starý Jičín
MŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
ČEZ Prodej, s.r.o. Praha
REMONDIS, s.r.o.
ORVO, Zelenka Vlastimil
FÚ Nový Jičín
ORVO, Zelenka Vlastimil
ČIŽP, Olomouc
STAREST, s.r.o.

31.10.2006

FÚ Nový Jičín

1.11.2006
10.11.2006
13.11.2006
13.11.2006
13.11.2006
13.11.2006
15.11.2006

PLYNSTAV, Nový Jičín
STAREST, s.r.o.
ORVO, Zelenka Vlastimil
REMONDIS, s.r.o.
ORVO, Zelenka Vlastimil
ČIŽP, Olomouc
ČEZ Prodej, s.r.o. Praha

TDO - občané za 8/2006
73 142,00
HČ - PB - záloha na elektriku na 7-9/06
71 670,00
Zatrubnění nádrže Dub, asf.plochy
51 812,60
St.Lhota
Oprava budovy OV Dub
190 650,00
HČ-PB - poplatek za vodu za 9/2006
52 560,00
Proj.dokum. - kurty Vlčnov soc.zázemí
59 994,00
příspěvek obce na IV./IV. 2006
200 000,00
příspěvek obce na IV./IV. 2006
528 766,00
Hromadné vyúčt.elek.za 9/2005-9/2006
70 966,00
TDO - občané za 9/2006
65 957,00
Oprava VO Starý Jičín
64 655,20
HČ - odvod DPH za 3/4 2006
59 386,00
Oprava VO Starý Jičín-hrazeno z dotace
93 000,00
HČ - PB - poplatek za vodu za 10/2006
52 560,00
Oprava plochy u PZ St.J. a TU Janovice
72 592,00
splátka půjčky na výstavbu
266 400,00
kanal.St.Lhota
Posílení vodovodu Petřkovice
1 188 674,34
Dětské prvky v obcích- z dotace MMR
1 349 387,00
Oprava VO St.Jičín - hraz. Ze ZBÚ obce
152 531,00
TDO - občané za 10/2006
71 006,50
Oprava VO St.Jičín - hraz. Ze ZBÚ obce
50 767,80
HČ - PB - poplatek za vodu za 11/2006
52 560,00
Elektrika - hrom.záloha za 11/2006-1/07
69 810,00
Zpracovala: Šrámková

dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

P Ř Í J M Y
Daňové příjmy, ze státního rozpočtu a ostatní příjmy budou
naplňovány podle skutečnosti a po schválení rozpočtu na rok
2007 se stanou jeho součástí.

V Ý D A J E
Rozpočtové provizorium v oblasti nákladů je stanoveno ve výši
1/12 čerpání rozpočtu r. 2006 za každý měsíc do schválení
rozpočtu na rok 2007. Stanoveno v Kč.
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LESY
KOMUNIKACE
CHOD.+
PARKOV.
DOPRAVNÍ OBSL.

Celkem
Celkem

1039
2212

24 800,0 DĚTS.HŘIŠTĚ
Celkem 3511
19 200,0 SOCIÁLNÍ FOND Celkem 3429

1 000,0
5 800,0

Celkem 2219

1 000,0 ZDRAVOTNICTVÍ Celkem 3511

5 050,0

Celkem 2221

Celkem 3612

1 600,0

Celkem 3613

2 600,0

12 600,0 BYTOVÉ HOSP.
NEBYTOVÉ
PITNÁ VODA
Celkem 2310
1 100,0
HOSPODÁŘSTVÍ
ČOV + kanalizace Celkem 2321 26 700,0 VEŘ.OSVĚTLENÍ
VODNÍ NÁDRŽE
Celkem 2333
7 450,0 POHŘEBNICTVÍ
MATEŘSKÁ ŠK.
Celkem 3111
67 000,0 ÚZEMNÍ PLÁN.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Celkem 3113 142 000,0 KOMUNÁL.SLUŽ.
TECHNICKÉ
KNIHOVNY
Celkem 3314
1 300,0
SLUŽ
VÝLETIŠTĚ
Celkem 3319
1 800,0 KOMUN.ODPAD
HRAD
Celkem 3321
5 500,0 SKLÁDKA DUB
KAŠNA
Celkem 3322
500,0 PROSTRANSTVÍ
KAPLE DUB
Celkem 3326
400,0 SOC.DÁVKY
300,0 OBECNÍ POLICIE
MISTNÍ ROZHLAS Celkem 3341
ZPRAVODAJ
Celkem 3349
2 300,0 SDH OBCE
KULTURA
Celkem 3392
39 800,0 JSDH ST.JIČÍN
KPOO
Celkem 3399
6 200,0 ZASTUPITEL.,OV
VNITŘNÍ
TĚLOVÝCHOVA
Celkem 3412
33 800,0
SPRÁVA
SPORT.ODDÍLY
Celkem 3419
3 050,0 ÚROKY
POJIŠTĚNÍ
DAŇ ZA OBEC
INVESTICE

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3631
42
3632
15
3635
11
3639 132

500,0
650,0
300,0
700,0

Celkem 3639 140 550,0
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3722
3729
3745
4174
5311
5512
5512
6112

89 000,0
100,0
6 800,0
7 250,0
10 800,0
16 700,0
94 350,0

Celkem 6171 332 600,0
Celkem 6310
Celkem 6320
Celkem 6399
Celkem

VÝDAJE
ROZPOČTU
2006 CELKEM

9 000,0
12 500,0
50 000,0
dle skut.

1.384.650,00

Zpracovala: Šrámková

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Přejeme všem občanům, kteří se v období PROSINEC 2006 až ÚNOR 2007 dožijí
významného životního jubilea pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně
pohody.
Za Obec Starý Jičín Svatoslav Vahalík
PROSINEC
LEDEN
ÚNOR
Karel Macíček
Jan Noga
Libuše Planková
Milada Beňková
Zdeněk Korčák
Antonín Horut
Jaroslava Macíčková
Jan Bezděk

Jan Juříček
Marie Duldová
Anežka Adamčíková
Ludmila Horáková
Marie Vagnerová
Jiří Hrabovský
Marie Vahalová
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Zdeněk Horák
Věra Bajerová
Ludmila Sadílková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO OBCE
Od 3. listopadu 2005 do 7. srpna 2006 se v obci narodilo celkem 19 dětí.
Z toho 11 chlapců a 8 děvčat:

☺ Karel PAVLÍK
☺ Ondřej KOLENOVSKÝ
☺ Jakub JANÍČEK
☺ Filip HANZELKA
☺ Matyáš ORLITA
☺ David KULIŠŤÁK
☺ Adam VAHALA
☺ Jan TKÁČ
☺ Martin KRÓLICZEK
☺ Edmund VAHALA
☺ Petr ZÁVADA
Vítání občánků proběhlo
dne 9.9.2006 v obřadní síni
Obecního úřadu na Starém
Jičíně.
Zúčastnilo se ho celkem 18 dětí
se svými rodiči a rodinnými
příslušíky.

Eva ŠKAŘUPOVÁ
Daniela PODZEMNÁ
Tereza KEMLOVÁ
Štěpánka DUBCOVÁ
Lucie MOJŽÍŠKOVÁ
Eliška RANDÝSKOVÁ
Kristýna Marie ČERNÁ
Gabriela BALOGOVÁ

Kolik dětí se ve výše uvedeném
období narodilo v určité části obce:
Starojická Lhota - 6 dětí
Palačov – 4 děti
Petřkovice – 3 děti
Vlčnov – 3 děti
Heřmanice – 2 děti
Jičina – 1 dítě.

V Ý M Ě N A O B Č A N S K Ý CH P R Ů K A Z Ů
Lhůty pro výměnu občanských průkazů:
Občanské průkazy bez
strojově čitelných
údajů, vydané :

Lhůta k podání
Lhůta k výměně
žádosti vydání
občanského průkazu:
občanského průkazu:

do 31. prosince 1996
do 31. prosince 1998
do 31. prosince 2003

končí platnost dnem 31.12.2006
do 30. listopadu 2007
do 31. prosince 2007
do 30. listopadu 2008
do 31. prosince 2008

Výměně podléhají i občanské průkazy, které byly vydány s dobou platnosti
bez omezení. Nesplnění povinnosti provést výměnu v zákonné lhůtě je přestupkem
dle § 16a odst. 1 písm. g zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Za tento
přestupek lze uložit pokutu do výše 10.000,-- Kč.
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TERMÍNY KONÁNÍ
ZASTUPITELSTVA V ROCE 2007
Na rok 2007 je naplánováno 5 zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční vždy
ve středu od 17:00 hodin v přísálí Vinárny na Starém Jičíně v uvedených termínech:
21.2.2007,

V

25.4.2007,

20.6.2007,

19.9.2007,

12.12.2007

OBECNÍ ÚŘAD
D O B Ě V Á N O Č N Í CH S V Á T K Ů

Oznamujeme občanům, že v době od 27.12. do
29.12.2006 (včetně) bude Obecní úřad Starý
Jičín PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.
Posledním dnem PŘÍJMU A VÝDEJE FINANČNÍ
HOTOVOSTI Z POKLADNY obce v roce 2006 je
ve středu 20.12.2006.

VYBRANÉ INVESTIČNÍ AKCE
ROKU 2006
V srpnu 2006 Obec Starý Jičín vybavila svou příspěvkovou organizaci – Základní
školu Starý Jičín školským nábytkem (lavice, katedry, židle) v celkové hodnotě
487.372,- Kč.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 200.000,- Kč.
V září 2006 byla provedena oprava veřejného osvětlení Starý Jičín (včetně
výměny sloupů veřejného osvětlení).
Celkové náklady této akce dosáhly 262.032,- Kč. Z této částky bylo 93.000,- Kč
uhrazeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Do konce roku 2006 bude dokončena investiční akce „Cyklostezka po dětských
hřištích obce Starý Jičín“. V jednotlivých obcích Starojicka jsou budována dětská
hřiště. Celkové náklady zatím dosahují 3.698.000,- Kč.
Tato akce je dotována Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 2.334.000,- Kč.
Zpracovala: Šrámková
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VÝZVA PRO
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ

V

OBCI

V naší obci působí několik občanských sdružení, které sjednocují občany se stejným
zájmem, zálibou, koníčkem. Tato sdružení, spolky či kluby jsou nedílnou součástí
života obce a mají nesporný význam pro společenské a kulturní dění v obci.
Obec má zájem podporovat všestranný rozvoj občanů, proto chce podpořit činnost
sdružení formou přímé finanční dotace, případně formou poskytnutí prostor
k činnosti. V současné době se tak již děje v několika zájmových sdruženích
(sportovní kluby mají k dispozici sportoviště, klub důchodců prostory ke svým
aktivitám apod.)
Tato podpora by však měla být přehledná a transparentní pro obě strany. Musí mít
určitá pravidla a může být poskytnuta za splnění stanovených podmínek.
O nastavení těchto pravidel a podmínek pro další rok bude rada obce rozhodovat
na nejbližších jednáních.
Co bude obec požadovat po sdruženích (spolcích) :
1x ročně výroční zprávu o činnosti, kde bude uvedeno :
- kolik členů je ve sdružení,
- jak často se scházejí,
- jaké akce byly pořádány pro členy,
- jaké akce byly pořádány pro širokou veřejnost,
- zda se pracuje s dětmi, mládeží ,
- plánovaná činnost na další období (rok),
- ostatní skutečnosti, které mohou být rozhodné pro stanovení výše podpory.
Výroční zprávy budou sloužit obci :
- při rozhodování o přiznání výše podpory na další rok,
- jako podklad o životě v obci do místní kroniky,
- k zveřejnění činnosti na webových stránkách obce,
- k informaci do zpravodaje.
Obec poskytne sdružení údaje :
1x ročně vyúčtování podpory z veřejného rozpočtu :
- přímé finanční podpory – finanční příspěvek na určitou akci apod.
- nepřímé finanční podpory - tj úhrada nákladů za poskytnutí prostor
k aktivitám sdružení ( náklady na sportoviště, prostory k činnosti aj.).

V současné době působí na území naší obce několik sdružení (spolků). Jejich
souhrnný přehled, kontakty na jednatele apod. nejsou evidovány. Vyzýváme
tedy všechny zástupce těchto sdružení, kteří mají zájem působit v obci
a čerpat
podporu z prostředků obce i nadále, aby se přihlásili
k evidenci, sdělili kontaktní osoby a údaje (SDH, TJ, myslivci, zahrádkáři,
sportovní kluby, divadelní soubor, dechovka, klub důchodců aj.)
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MAJITELŮM PSŮ V OBCI
Opět upozorňujeme všechny majitele psů v Obci Starý Jičín
na jejich povinnost opatřit své pejsky evidenční známkou. Jedná
se o kulatý kovový přívěšek s názvem Obce Starý Jičín, kde je
vyražena část obce a číslo popisné majitele psa. Pokud došlo z
nějakých příčin ke ztrátě známky, bude Vám na vyžádání vydána
nová a to na Obecním úřadě Starý Jičín č.p. 6.
Nepodceňujte toto opatření, protože psi ve stresových
situacích dovedou udělat nepředvídatelné věci. Je pak smutný pohled po Novém
roce, kdy se v obcích toulají celé smečky. Vyhráno mají ti psi, kteří mají na krku svoji
„identifikační známku“. Je to otázka několika hodin, kdy se pak pes ocitne zase doma
u svého páníčka, ovšem za určitý poplatek. V ostatních případech se o ně stará
obecní policie a následuje pracné dohledávání jejich majitele. Pokud se zatoulaný pes
dostane až za hranici obce, pak většinou končí v útulku. V nejhorším případě může
být za jistých okolností zastřelen mysliveckou stráží a při útoku na osoby policií.
V případě, že se Vám pes zaběhne, je nejlepší ihned informovat Obecní policii
na Starém Jičíně, tel: 607 816 055, která s Vámi dohodne další postup.
OPJS

OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
ZIMNÍ

ÚDRŽBA

O B E C N Í CH K O M U N I K A C Í

Všechno nasvědčuje tomu, že letošní zima bude o něco
mírnější než v roce minulém, ale i malé množství sněhu
dokáže v obci jako je Starý Jičín udělat problémy. Kopcovitý
terén, úzké komunikace a specifické umístění některých
důležitých objektů dávají při údržbě a hlavně při odklízení
sněhu zabrat zaměstnancům našich technických služeb. Sami dobře víte, že pokud
napadne více sněhu, čekáme v obcích všichni na jeho odplužení a spásný posyp.
Postup odklízení v těchto situacích je dán časovým harmonogramem. Ten je
však nabouráván a zatěžován některými vlastníky motorových vozidel, kteří parkují
na obecních komunikacích. Jedná se především o úzké uličky ve spodní části Vlčnova,
na Starém Jičíně a v okolí náměstí, ale také v ostatních obcích. V drtivé většině
případů se u majitelů těchto vozidel jedná o pohodlnost vyházet si vlastní příjezdovou
cestu do garáže nebo stání ve dvoře. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
jasně stanoví, že při stání vozidla na pozemní komunikaci musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy a při zastavení musí
zůstat volný pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.
Není možno řešit každý jednotlivý případ umístěním dopravního značení. Obecní
policie tedy nebude řešit uvedené přestupky na místě, protože zde není provedena
dopravním značením místní úprava silničního provozu, ale bude případné přestupky
zasílat spolu s fotodokumentací do správního řízení Odboru dopravy v Novém Jičíně.
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Pracovníci Technických služeb obce Starý Jičín nejsou povinni riskovat
případnou škodu na vašich vozidlech a pro tyto situace budou mít striktní zákaz
pluhování v daném úseku.

ANO i NE

ZÁBAVNÉ

P Y R O T E CH N I C E

Každým rokem se vracíme k tomuto problému, protože
ne všichni pochopili, k čemu vlastně zábavná pyrotechnika
slouží. Ta by se měla používat zcela výjimečně, a to jen ke
zvýraznění určitých hromadných oslav. V podmínkách Obce
Starý Jičín by se mělo jejich použití vztahovat pouze k vítání
Nového roku, tedy na Silvestra. Je to jediná doba, kdy jsou
občané ochotni tolerovat tento poněkud hlučný druh zábavy
a počítají se zvýšeným hlukem a veselím. Dostatečně si zajistí domácí zvířata proti
útěku a zbytečnému stresu. Silné zvukové efekty škodí nejen zvířatům, ale především
starším lidem a nemocným.
Z toho vyplývá, že používání zábavné pyrotechniky v jiné době na veřejných
místech, je spíše přestupkem proti veřejnému pořádku a tak budou také řešeny.
Jisté je, že tato „zábava“ přitahuje hlavně děti, kterým by však rodiče měli
vysvětlit KDY a JAK jí mohou používat. Určitě ne ve svátky Vánoční, kdy si vzájemně
přejeme jejich klidné prožití. Není dobře, když základní pravidla občanského soužití
narušují děti, které všichni známe jmény – to už je ale vizitka rodičovské výchovy.
Jan Slepák – Obecní policie Starý Jičín

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

Ú D R Ž B Y O B E C N Í CH K O M U N I K A C Í

Je tu zima a sní přichází radosti, hlavně pro děti, plné zimních radovánek, ale také
mnoho starostí, spojené se sjízdností komunikací a schůdností chodníků. Také letos
budou obecní komunikace ošetřovat technické služby obce spolu s externími firmami
(Starojicko a.s., Ekoltes a dalšími). Pro posyp komunikací bude tak jako v předešlém
roce použit ekologicky nezávadný materiál – kamenná drť. Kamennou drtí budou
ošetřeny pouze komunikace ve svahu. Na ostatních je třeba přizpůsobit jízdu a chůzi
jejímu stavu.
Jako každoročně, i letos UPOZORŇUJEME občany, aby neznemožňovali úklid
sněhu z obecních komunikací špatným parkováním svých automobilů,
popřípadě jinými překážkami !!!
Řidič traktoru nebude prohrnovat komunikaci ani kolem auta, kde je zdánlivě
dostatek prostoru, protože nelze odhadnout chování traktoru na namrzlé vozovce a
následné poškození zaparkovaného auta nebo cizího majetku např. poškozením
sněhové radlice. Všichni stěžovatelé na neuklizenou komunikaci budou
odkázání na majitele špatně zaparkovaného auta.
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Podle § 27 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vlastník nemovitosti,
která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací,
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud se prokáže, že
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, a u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.
Přáli bychom si od řidičů vůči nám větší toleranci. Všechny komunikace
nelze uklidit okamžitě. Vezte, že v každé naší obci sněží opravdu stejně.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
a NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2006
V roce 2006 bylo svozovou firmou odvezeno z naší obce celkem 49,8 tun
objemného odpadu, 8,76 tun pneumatik a 5 tun nebezpečného odpadu.
V tomto množství není zahrnuta tonáž za elektrošrot, který je při koupi nové
elektroniky vybírán zdarma po zavedení recyklačního poplatku. Za tento odpad
zaplatila obec, nebo-li občané v tomto roce celkem 155.440,20 Kč.
Je až s podivem kolik velkoojemového odpadu, televizorů, lednic, akumulátorů a
jiného odpadu jsou lidé za jeden rok schopni vyprodukovat.

JAK

TŘÍDÍME

SEPAROVANÝ

ODPAD

Děkujeme občanům, že se zapojují do sběru separovaného odpadu.
Za období od ledna do září letošního roku bylo sesbíráno celkem 16,55 tun
barevného SKLA, 12,36 tun PLASTŮ a 19,75 tun starého ŽELEZA.
Na odměnách od firmy EKO-KOM získala obec za tyto komodity celkem
97.417,- Kč.
Jak je vidno, třídit se opravdu vyplatí. Čím více a lépe budeme komodity třídit,
tím více získáme na odměnách a tím méně budeme platit za svoz odpadů.
Z programu firmy EKO-KOM získala obec také 6 ks kontejnerů o objemu 1100 l ( 3x
sklo, 3x plast). Z těchto kontejnerů budou vytvořena nová hnízda a to v Heřmanicích,
Janovicích a na Starém Jičíně.
Jak třídíme SKLO: do kontejneru označeného nápisem sklo, obvykle má
zelenou barvu. Do kontejneru nepatří autoskla, zrcadla, skla s dráty, porcelán
ani keramika.
Jak třídíme PLASTY: do kontejnerů a pytlů, označených nápisem plasty
(kelímky od jogurtů a másel, lahve od oleje, aviváží, jaru). Kontejnery mají
obvykle žlutou barvu. Do kontejneru nevhazujte obaly znečištěné oleji, zbytky
potravin, chemikáliemi, plastové potrubí a linolea.
Jak třídíme PAPÍR: dvakrát ročně pořádá Základní škola Starý Jičín sběr
starého papíru. Občané mají také možnost starý papír kdykoliv odevzdat
v budově Obecního úřadu na Starém Jičíně.
Zvlášť se třídí plastové PET LAHVE od minerálek, které se dávají
SEŠLAPANÉ do žlutých plastových pytlů, které má každá domácnost.
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Chtěli bychom požádat občany a složky obce, že v případě, když
odevzdají starý papír či železo do sběren v Novém Jičíně, aby vážní
lístky předali na Obecní úřad Starý Jičín. I toto se připočítává do třídění
odpadů za Obec Starý Jičín a ovlivní to cenu odpadů v roce 2007.

V Ý V O Z P O P E L N I C O V Ý CH N Á D O B N A T D O
V roce 2006 bylo zatím z našich domácností odvezeno na skládku do Mořkova
celkem:
10.935 ks popelnic o objemu 120 litrů
2.041 ks popelnic o objemu 240 litrů
242 kontejnerů o objemu 1100 litrů.
Za toto množství popelnic bylo svozové firmě zaplaceno celkem 632.659,- Kč.

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.
Žádáme občany, bydlící v těžko dostupných částech obcí, aby v zimních
měsících ve dnech svozu TDO dávali popelnicové nádoby k hlavní silnici
nebo na určená svozová místa, která jsou vyvěšena na informační tabuli
v každé části obce. Předcházíte tímto případnému nevyvezení popelnicové nádoby.

!!!! 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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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
Pro nadcházející rok 2007 plánujeme zásadní přechod na profesionální
technologii bezdrátového přenosu hlavní kapacity společně s jejím
navýšením, což se projeví zvýšenou rychlostí a spolehlivostí připojení.

S přáním příjemně prožitých svátků a všeho dobrého do
roku 2007 přeje za celý tým DYTRON s.r.o. Petr Kunčík.
Kontakty: Martin Malík: 737 200 503, Jiří Štěpán: 737 200 590, Petr Kunčík: 737 200 600

I N T E R N E T V H E Ř M A N I C Í CH A

DUBU

Stav možností připojení v době započetí projektu
V době započetí projektu připojení přes Telecom fungovalo přes modem
velice špatně ve dvou domácnostech. Telecom nebyl ochoten tuto situaci změnit.
Další možností bylo pořídit si připojení přes některého mobilního operátora, ale
několik odvážlivců z řad občanů se upsalo na dlouhé období k vysokým platbám a
případným vysokým pokutám při porušení. Vyskytl se i podvod ze strany
nejmenovaného mobilního operátora.
Výběr poskytovatele připojení
Jedinou možností, jak zavést stabilní a cenově dostupné Internetové připojení
tak zůstala vysokorychlostní bezdrátová síť od některého z poskytovatelů. Osloveni
byli tito poskytovatelé.
SkaNet
Dytron
Náš-net.org
2manet

www.skalicka.net
http://www.starojicky.net/
http://www.nas-net.org/
http://www.2manet.cz/komunikace/index.html

Na závazné jednání nedorazilo občanské sdružení SkaNet a zástupce firmy
Dytron se účastnil, i když jen jako pozorovatel. Bylo zjištěno že firma 2manet má
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momentálně nejsnadnější možnost připojení, protože vysílá z Veselského kopce.
Zároveň ale bylo zjištěno, že infrastruktura sítě nezajišťuje stabilitu připojení jak pro
současnost, tak i do budoucna. Občanské sdružení Náš-net.org bylo jako jediné
ochotno nákladný projekt realizovat i přes problematickou návratnost investice.
Občanské sdružení Náš-Net.org bylo také schopno garantovat zakoupenou rychlost
24 hodin 7dní v týdnu bez omezení množství stažených dat. Také realizace
infrastruktury sítě je dostatečně robustní a technicky vyspělá, aby nedocházelo k
výpadkům.
Realizace

Po shlédnutí možností a projednání s
panem starostou byl retranslační bod
postaven na staré škole ve Starém Jičíně.
Distribuční bod pro Heřmanice a Dub byl
stanoven na škole v Heřmanicích. Celá
realizace by nebyla možná bez pomoci
občanů z Dubu a Heřmanic. Na školu
umístili 11m dlouhý stožár, který 4m
přesahuje komín, na kterém jsou antény
připevněny. Za zhotovení a instalaci stožáru
bych chtěl poděkovat panu Tomáši
Michalíkovi, jakož i jiným jeho pomocníkům.
Stožár musel být uzemněn, stejně jako zařízení pod střechou. Vlastní instalace
zařízení byla pak spojena s kaskadérským výkonem správce sítě pana Viktora
Novotného, za což děkuji. Za přívod proudu a kontrolu elektrické části přívodu děkuji
panu Miroslavu Novákovi. Tento bod obsahuje kromě zařízení páteřního spoje (5GHz)
i dvě samostatná zařízení (2,4Gz) pro Dub a pro Heřmanice. Průchodnost páteřního
zařízení je 10MBit. Přípojný bod byl nainstalován a zprovozněn 15.5.2006 a ihned po
tom následovalo připojení prvního uživatele z Dubu.
Stav připojení a postřehy z provozu
V době psaní tohoto článku je v Heřmanicích připojeno 10 uživatelů a v Dubu
4 uživatelé. Za dobu provozu byl zaznamenán jeden výpadek způsobený závadou na
zařízení na staré škole ve Starém Jičíně. Připojení v jakoukoliv denní i noční dobu
vykazují zakoupenou rychlost připojení. Dá se říci, že spolehlivost je tak vysoká, že
je stejná jako u kabelového rozvodu.
Ing. Petr Bednář
tel: 737 573 900
e-mail: mrakolet@seznam.cz

KLUB

SD STAROJICKA
A INFORMUJE:

ZVE

Klub důchodců Starojicka oslaví své druhé výročí založení a má za sebou první rok
provozu klubovny v KS č.p. 1 Starý Jičín. Činnost klubu byla aktivní po celý rok. Jen s
krátkou pauzou v době prázdnin. Účast důchodců na všech akcích je vždy nad 40
osob, ale i okolo 60. V klubovně se schází okolo 20 lidí. Základ je z Vlčnova, Starého
Jičína, Jičiny, Janovic a Starojické Lhoty.
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V letošním roce rovněž úspěšně probíhala hudební akce v klubovně hasičů ve
Vlčnově. Středeční odpoledne přinesly velmi dobrou náladu všem zúčastněným při
poslechu živé hudby, zpestřenou o různá vystoupení, za což všem účinkujícím velmi
děkujeme a zejména hudbě – paní Konvičné a panu Škarkovi.
Mimo tyto hudební akce byla v kinosále přednáška MUDr. Mutiny a MUDr. Valešové,
přednáška o Keni a 2x promítání filmů z historie Starého Jičína. V listopadu pak v
kinosále proběhlo CARUSOŠOU pod vedením pana Ladislava Pospěcha.
I mimo prostory, a to v přírodě byly velmi úspěšné akce. V červnu smažení vajec v
Janovicích. V září procházka k Oční studánce, na poutní místo do Petřkovic a
návštěva nového sportovního zařízení v Janovicích. O zábavu a občerstvení se
postarali důchodci v těchto částech obce.
Všechny akce probíhají ve středu odpoledne. Mimo uvedené akce a prázdniny se
scházíme v klubovně. Plánují a zajišťují se další akce, ale rovněž se můžeme přiučit
něčemu novému. Do tajů aranžování nás zasvětila paní Havrlantová, o divadle
vypráví pan Macíček a do kouzla vánočních ozdob nás zasvětí paní Majkusová. Možná
bude i Silvestr.
V knihovně na Starém Jičíně, kde je paní Kapustová je možné si zdarma vyzkoušet
internet. Záleží na každém, zda chce prožít alespoň některé společné příjemné
odpoledne. Všichni jsou srdečně vítáni.
Blíží se konec roku s nejhezčím období v roce – Vánocemi. Přejeme všem krásnou
atmosféru všudypřítomné pohody, vzájemné lidské blízkosti naplněné láskou a
touhou potěšit své blízké. Mnoho tichého rozjímání o věcech a hodnotách, na něž
nám během roku nezbývá čas.
V roce 2007 přejeme všem všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a prožitky plné
lásky a pohody.
Za klub KD Starojicka - Marie Segeťová

PLESY

V

OBCI

Každoroční plesy konané v jednotlivých obcích:
den
konání:

vesnice:

sobota
Janovice
20.1.2007
sobota
Starý
27.1.2007
Jičín
pátek
Starý
9.2.2006
Jičín
sobota
Palačov
17.2.2007
pátek
Starý
23.2.2007
Jičín

název
akce:
PLES
PLES
PLES
PLES
PLES
školy

čas
tombola:
zahájení:

kde:
Hostinec
na
Větřáku
KD Starý
Jičín
KD Starý
Jičín
Hostinec
u Horáků
KD Starý
Jičín
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20:00
hodin
20:00
hodin
20:00
hodin
20:00
hodin
20:00
hodin

pořadatel:

ano

SDH Janovice

ano

TJ Starý Jičín

ano

SDH Starý
Jičín-Vlčnov

ano

SDH Palačov

ano

SRPDŠ při ZŠ

LÉKAŘKY V

O B D O B Í V Á N O Č N Í CH S V Á T K Ů

ORDINACE PRO DĚTI A DOROST – MUDr. Kobsová, Vlčnov 45
V období 27.12. – 29.12.2006 (včetně) bude ordinace uzavřena.
Akutní případy budou ošetřeny v Novém Jičíně, ul. Gregorova 35 od 8:00 do 11:00.

ORDINACE PRO DOSPĚLÉ – MUDr. Ševečková, Vlčnov 45
Ve dnech 27.12. – 29.12.2006 (včetně) bude ordinace uzavřena.
Akutní případy ošetří MUDr. Prokeš - Tonak v Novém Jičíně, v době od 8:00 do
10:00, tel: 556 202 319.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V

ROCE 2007

Ve dnech 2. – 12. ledna 2007 proběhne na Starém Jičíně a
v jeho částech Tříkrálová sbírka.
Koledníci budou vybírat peníze do zapečetěných schránek
v doprovodu osoby starší 18 let, která bude mít na viditelném
místě průkazku podepsanou biskupem Ostravsko-opavské diecéze
a ředitelem Diecézní Charity a červeným logem České katolické
charity. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech popř. na
tel: +420 556 731 947.

V Y H O D N O C E N Í B Ě H U S V. V Á C L A V A
Dne 23. září 2006 se na Starém Jičíně uskutečnil již 14. ročník Běhu sv.
Václava, kterého se zúčastnilo celkem 122 běžců. Závod vyhrál, stejně jako
v loňském roce, Pavel Holec z Huslenek, tentokrát v novém traťové rekordu 17:25
min.
Umístění v jednotlivých kategoriích bylo následující v pořadí od prvního po třetího:
•
•
•

chlapci do 10 let: Jiří Žvak (Těrlicko), Vojtěch Waloszek (Albrechtice), Marián
Stoklasa (Starý Jičín)
chlapci 10 až 13 let: Václav Váňa (Nový Jičín - Loučka), Jaroslav Glogar
(Jeseník n.O. - Hůrka), Dominik Janovský (Starý Jičín)
chlapci 14 až 18 let: Petr Cibulec (Veřovice), Adam Ligocki (Dolní Lutyně),
Václav Stoscek (Bohumín)
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•
•
•
•
•
•
•

muži 19 až 40 let: Pavel Holec (Huslenky), Kazimír Svačina (Karviná), Josef
Bartoň (Veřovice)
muži 41 a více let: Lubomír Žvak (Těrlicko), Stanislav Rosa (Jičina), Václav
Waloszek (Albrechtice)
dívky do 10 let: Marie Pospěchová (Starý Jičín), Ivana Volková (Jičina), Klára
Šimíčková (Horní Moštěnice)
dívky 10 až 13 let: Marie Žvaková (Horní Těrlicko), Ludmila Glogarová (Nový
Jičín), Lenka Urbanová (Vlčnov)
dívky 14 až 18 let: Petra Šostoková (Dolní Lutyně), Marie Waloszková
(Albrechtice), Jolana Hanáková (Dolní Lutyně)
ženy 19 až 40 let: Eva Balcarová (Stará Ves n.O.), Monika Ligocká (Dolní
Lutyně), Jana Hasalová (Bílov)
ženy 41 a více let: Věra Waloszková (Albrechtice) – v této kategorii závodila
pouze jedna odvážná !!!
Petr Adamec

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA LYSÁ

HORA

Ve čtvrtek 12. října 2006
dopoledne, v krásný podzimní den,
byla otevřena nová „Naučná
stezka“, která vede na Lysou horu.
Stezka má ve znaku sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), který se u nás
vyskytuje hojně v jehličnatých lesích vyšších horských poloh.
Naučná stezka Lysá hora, která vznikla z podnětu Správy CHKO Beskydy, představuje
návštěvníkům hor přírodní i vlastivědné zajímavosti nejvyšší hory Moravskoslezských
Beskyd.
Lysá hora patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa Beskyd - nová stezka si
klade za cíl přispět k lepšímu poznání kraje kde působil legendární zbojník Ondráš,
kraje básníka Petra Bezruče. Mnohé ze zde uvedených informací nebyly v této podobě
a souvislostech zatím prezentovány, takže věříme že se u nich se zájmem zastaví i
pravidelní návštěvníci a místní obyvatelé.
Co se na naučné stezce můžete dozvědět?
µ o zbojníkovi Ondrášovi - pánovi Lysé hory,
µ o pozoruhodných původních obyvatelích hor - rostlinách i zvířatech,
µ o beskydských lesích a těch na - Lysé hoře obzvláště,
µ o vývoji krajiny a živobytí zdejšího lidu - o dřevorubcích a pastýřích,
µ o nebezpečí a obětech hor,
µ o pozoruhodných osudech obou obcí, kde stezka začíná,
µ o největším vodopádu Beskyd, o sesuvech a jeskyních.
Naučná stezka Lysá hora má na trase dlouhé 16,5 km celkem 15 zastávek. Vyrazit po
ní lze ze dvou míst - od nádraží na Ostravici a z Malenovic, od parkoviště u Rajské
boudy. Obě větve se spojují na hřebeni Lukšince a stezka pokračuje na vrchol. Proto,
chcete-li shlédnout všechna zastavení,si naplánujte výlet z jedné obce přes vrchol do
druhé.
Trasa NS je vedena po turistických značených cestách. Z Ostravice až na vrchol po
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červené, z Malenovic po Lukšinec po žluté. Trasa je poměrně náročná, celkové
převýšení je asi 800 m. Prohlídka Vám zabere cca 4 až 6 hodin (v období bez sněhové
pokrývky). Je určena především pro pěší!
Bezpečnost na trase:
- Vstup na stezku je na vlastní nebezpečí!
- Nepodceňujte možnost náhlé změny (zhoršení) počasí.
- Návštěvníkům doporučujeme turistickou obuv.
Správa CHKO Beskydy upozorňuje, že stezka prochází také přes národní přírodní
rezervaci Mazák, kde pohyb mimo značenou trasu není dovolen.
Další informace: Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy: Nádražní 36, 75661
Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 657407 , e-mail: beskydy@schkocr.cz

V D O V Y P O V O J Á C Í CH
mají N Á R O K N A P Ř Í S P Ě V E K K D Ů CH O D U
Svaz PTP ČR považuje za svou povinnost upozornit VDOVY PO PŘÍSLUŠNÍCÍCH
ÚTVARŮ POMOCNÝCH TECHNICKÝCH PRAPORŮ – Vojenských táborů
nucených prací (VTNP-PTP) v letech 1950-1954, kteří v nich byli zařazeni nejméně 12
měsíců a měli tzv. politickou klasifikaci „E“, že podle nového zákona č. 357/2005 sb.,
mají při splnění jmenovitých podmínek NÁROK NA PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK KE SVÉMU DŮCHODU.
Nárok na něj mají ženy „pétépáků“ (lidově zvaných „černí baroni“) bez ohledu, kdy
ovdověly. Bližší informace získáte od Územ. erg. Svazu PTP Nový Jičín a to u
jednatele Aloise Valenty, Fučíkova č.p. 165, 742 45 Fulnek, nejraději na tel.:
556 740 371 i se schránkou a to po 19:00 hodině, případně na Okresní správě
sociálního zabezpečení, která vám vyplácí důchod (v Novém Jičíně sídlí na Svatopluka
Čecha 15) Ing. Dobešová, tel: 556 769 112.
Svaz PTP ČR doporučuje vdovám, jejichž manžel „pétépák“ zemřel v době, kdy ještě
nemohl být rehabilitován (tj.do roku 1991) a nebylo dosud požádáno o jeho
mimosoudní rehabilitaci, aby na OSSZ v Novém Jičíně požádaly o vyplnění žádosti o
tento zvláštní příspěvek s tím, že potvrzení o službě zemřelého manžela doručí
dodatečně. To jim zprostředkuje ÚO Svazu PTP ve spolupráci s Ministerstvem obrany.
Vdova nesmí být znovu provdána !!!
Příspěvek se vztahuje i na (mimo PTP) Vojenské báňské oddíly, Silniční
prapory, některé TP i Centralizační kláštery s režimem obdobným ve VTNP.
Uplatnit nárok mohou i vdovy, kterým bývalý manžel zemřel ve VTNP v 1. roce
výkonu vojenské základní služby.
Moravskoslezský svaz
VTNP-PTP Brno
Územ. organ. č. 804 Nový Jičín
místopředseda a jednatel
Alois VALENTA, 742 45 Fulnek
Fučíkova 165
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Nový školní rok jsme zahájili 1. září 2006, kdy jsme přivítali 15 nových dětí,
z celkového počtu 50 zapsaných dětí. Na konci školního roku jsme se slavnostně
rozloučili se 14 předškoláky. Paní učitelky svým laskavým přístupem a nabídkou
zajímavých činnosti usnadnily nelehkou chvilku odloučení od maminek a místo slziček
se dětem rychle objevil úsměv na tváři.
Cílem výchovně vzdělávací práce v mateřské škole je:
1. rozvíjení dítěte - jeho učení a poznávání
2. osvojení základů hodnot - na nich je založena naše společnost
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí.
Tyto cíle se realizuji v programu tříd I. a II. oddělení, který je rozpracován do
měsíčních tématických celků a dále týdenních podtémat, s kterými jsou rodiče 1x za
měsíc seznamováni v časopise.
ZÁŘÍ
• 11. září začaly předškolní děti navštěvovat předplavecký výcvik na bazéně
v Novém Jičíně.
• 20. září proběhla rodičovská schůzka, kde byli rodiče seznámeni s programem
školy, s plánem spolupráce a s představou vzájemné spolupráce mezi školou a
rodiči.
• 26. září začala výuka anglického jazyka vzdělávací společnosti „Hláska“.
• Koncem září se konala velká podzimní vycházka k Oční studánce.
• Začala logopedická intervence pro děti s komunikačními problémy.
ŘÍJEN
• 10. října proběhlo divadelní představení v sále KD ve Starém Jičíně.
• Ve spolupráci se zahrádkáři jsme připravili podzimníčkovou výstavu.
Poděkování patří rodičům, kteří věnovali čas dětem a společně s nimi vytvořili
zajímavé výrobky.
• Zájemci o hru na flétnu mají za sebou jeden měsíc pískání.
LISTOPAD
• Spolu s dětmi jsme přispěli ke zkrášlení galerie Rubín výrobou Betlému.
• 22. listopadu k nám přijelo loutkové divadlo „Myška“ s pohádkou Obušku
z pytle ven.
• 22. listopadu proběhlo fotografování dětí – vánoční kolekce.
• 29. listopadu proběhla přednáška pro rodiče – ortopedická prevence chodidel.
PROSINEC
• 5. prosince přijde Mikuláš a děti si pro rodiče chystají program.
• 6. prosince si uspořádáme veselé dopoledne plné čertovin.
• 7. prosince proběhne pro děti a rodiče program – Vánoční tradice.
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•
•
•

16. prosince si společně za doprovodu koled nastrojíme stromeček a budeme se
těšit, co pěkného donese Ježíšek.
19. prosince si pro děti připravilo hudební divadlo „Taraba“ pohádku Pták
ohnivák.
Vánoční zvonění – v celé mateřské škole se rozezvoní zvonečky, rozsvítí svícny
a zavládne ta pravá vánoční atmosféra, přijde tolik dětmi očekávaný Ježíšek
s dárky.

Přejeme dětem a rodičům krásné a radostné Vánoce s rozzářenýma
dětskýma očima.
Jitka Tihelková a zaměstnanci MŠ Starý Jičín.

V

ČIN NOST ZŠ STAR Ý JIČÍN
OBDOBÍ ZÁŘÍ – LISTOPAD 2006

Ani jsme se nenadáli a první tři měsíce školního roku 2005/2006 utekly jako
voda. Během nich byla, kromě výchovné a vzdělávací práce přímo ve vyučování,
zorganizována celá řada akcí a soutěží i mimo vyučování.
Než se k nim však dostaneme, je nutné se vrátit ještě na závěr uplynulého školního
roku.
Ve zpravodaji č. 2 jsme psali, že se naši žáci připravují na obhajobu vítězství v
Poháru rozhlasu. Začátkem června proběhlo okresní kolo této soutěže v Novém
Jičíně. Starší dívky i chlapci zvítězili, soutěže mladších žáků se pro nepřízeň počasí
nekonaly. V krajském kole pak starší děvčata opět zvítězila a chlapci skončili mezi
vesnickými školami na 2. místě. Počtem bodů se pak starší děvčata umístila mezi
vesnickými školami na 3. místě v republice.
Obhájit vítězství z předchozího školního roku se nám nepodařilo, ale potřetí za sebou
jsem stáli na stupních vítězů. A takovýmto výsledkem se může pyšnit jen málokterá
škola v republice.
Během letních prázdnin jsme pak školu pečlivě připravovali na stávající školní
rok. Malovaly se třídy, došlo k výměně žákovského nábytku: staré lavice byly ve
všech kmenových třídách vyměněny za výškově stavitelné. Velkou zásluhu na této
výměně má obecní úřad, který zpracoval projekt a od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje získal část financí, druhou část pak financoval ze svého
rozpočtu. Výměna lavic přispěla k modernizaci vybavení školy, zároveň se zvýšila také
estetická úroveň tříd a byla naplněna vyhláška ohledně vybavení učeben nábytkem.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení obce.
V září jsme zahájili nový školní rok. Máme 11 tříd, z toho 7 je na prvním
stupni, 4 jsou pak na 2.stupni ZŠ. Školu navštěvuje 265 žáků. Žáci 1.stupně mají
možnost navštěvovat školní družinu, ve 3 odděleních je zapsáno 77 dětí. Ve škole
pracuje také 8 zájmových kroužků, pro žáky je organizována řada zajímavých akcí a
soutěží
V září proběhlo školní kolo atletického čtyřboje. Soutěže se zúčastnilo 34 žáků
II.stupně. Své zkušenosti mohli žáci naší školy zúročit v okresním kole „atletického
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čtyřboje starších žáků“, které se konalo 27.9.2006 na atletickém stadionu
v Novém Jičíně. A zde si nevedli vůbec špatně. V konkurenci městských i vesnických
škol okresu Nový Jičín obsadily dívky 8. místo a starší chlapci pěkné 5. místo.
V říjnu se na škole uskutečnila první část soutěže ve sběru starého papíru.
Celkem žáci nasbírali úctyhodných 26 929 kg starého papíru. Dále v říjnu proběhla
školní kola stolního tenisu dívek a chlapců, celkem se do soutěže zapojilo 49
žáků. Nejlepší hráčky reprezentovaly školu i v okresním finále, kde obsadily výborné
3. místo.
V listopadu proběhly také dva turnaje v malé kopané, a to pro žáky II.
až V. tříd a pro žáky VI. až IX. ročníku. Celkem si zahrálo halovou kopanou 63
chlapců, ale i dívek, přičemž dívky VIII. ročníku se nenechaly vůbec zahanbit a
obsadily v kategorii starších žáků skvělé 3. místo.
Kromě těchto sportovních akcí shlédli žáci také dvě divadelní představení. Žáci IX.
ročníku se zúčastnili tradiční přehlídky středních škol a učilišť v Novém Jičíně.
A co chystáme na nejbližší období:
Prosinec je ve znamení svátků svatého Mikuláše a Vánoc. Pátého prosince navštíví i
naši školu Mikuláš se svou družinou. Podívají se do všech tříd, kde jim žáci předvedou
svůj krátký program, za nějž budou určitě odměněni balíčkem sladkostí. Na
předvánoční čas jsme přichystali už 12. ročník soutěže ve skoku vysokém „ Vánoční
laťka “, která se uskuteční 22. prosince 2006 v tělocvičně ZŠ. Na ni jsou
samozřejmě zváni všichni její fanoušci.
Od 14. ledna 2007 organizujeme lyžařský výcvik pro žáky VII. a VIII. tříd. V pátek
26. ledna 2007 pořádáme už tradičně „Den otevřených dveří“ pro budoucí
prvňáčky a jejich rodiče. Prohlídnout školu si však mohou i další zájemci. Zápis do
první třídy proběhne v budově školy 1. února 2007 od 13:00 hod. Ples školy
chystáme do KD ve Starém Jičíně na pátek 23. února 2007 od 20:00 hod.
Mgr.Roman Horut - zástupce ředitele školy

SETKÁNÍ V POLSKU
26.-27.10.2006
Naše další pracovní a přátelské
setkání s polskými partnerskými školami se
uskutečnilo
v říjnu
(26.-27.10.2006).
Tentokrát jsme se vydali společně do polské
části Karpat. Ubytováni jsme byli ve velmi
pěkném hotelu Gwarek.
Této cesty se účastnilo 15 žáků a
dva učitelé. Měli jsme již připravené fotodvojice a tak se celá práce zabývala právě
jimi. Výsledkem práce měla být prezentace již hotových dvojic. Každý pracovní tým
zpracovával své fotografie. My jsme porovnávali změny na fotografiích a popisovali
jsme rozdíly, které byly patrné. Po práci následoval odpočinek – volný program. Hrál
se basketbal, povídalo se. Večer byl ve venkovním altánku připraven táborák, opékaly
se špekáčky. Bylo to velmi příjemné. Potom se konala diskotéka, na které se všichni
dobře bavili.
Další den se nesl opět v duchu práce na projektu. Protože polští kolegové měli
popisky již hotové, sledovali jsme jejich prezentaci. Následně jsme se šli projít do
lesa. Bylo hezké počasí a krásná podzimní krajina všechny okouzlila. Pořídili jsme
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několik společných fotografií a pomalu jsme se museli rozloučit. Loučení bylo těžké,
ale nedalo se nic dělat.
Polský
autobus
nás
dovezl až na Starý Jičín.
I
když
jsme
v Polsku
strávili
své
podzimní
prázdniny,
vůbec toho nelitujeme a
jsme rádi, že jsme se
všichni mohli setkat a
společně nejen pracovat,
ale také si užít spoustu
legrace.

LUKÁŠ

INSTALATÉRSTVÍ

ROSA

VODO – TOPO

Jičina č.p. 78, 741 01 Nový Jičín

mobil: 731 190 924

T R U H L Á Ř S T V Í
D a n i e l
Zakázková výroba nábytku:
kuchyně, skříně, postele, dveře,
schody, obklady, pergoly a jiné.
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K O H O U T
PALAČOV č.p. 86
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 752 953

BEZPEČNÉ UŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU
1. Co dělat, když ucítím zemní plyn ?

Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny –
především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se provádí tzv. odorizace, což je umělé
obohacení zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a
charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl
signalizován jeho únik.
Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme si jisti, zda a kde k
němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak projeví tvorbou bublinek v místě
úniku. A teď jedna zásada - k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy použít otevřený oheň!
Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na linku 1239
Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky,mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu!
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a.s. ........ 1239
Hasičský záchranný sbor: ..................................................... 150
Záchranná služba: ............................................................... 155
Policie ČR: .......................................................................... 158
Téma příště: Bezpečnost při distribuci zemního plynu.
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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 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 prosinci 2006 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: VI. Číslo IV. Tisk: p.Valchář, Suchdol n.O. Uzávěrka příštího
čísla: 26.2.2007 do 12:00 hodin. Mohou se vyskytnout chyby tisku. Články externích
zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor obce.
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