Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VI. ● číslo 03/2006

Pomník v Dubu –

Území obce a
její okolí lákalo k osídlení již
v pravěku.
Procházela
tudy
prastará spojnice od Jadranu
k Baltskému moři, známá též jako
jantarová cesta. Výrazná poloha
Starojického
kopce s možností
přehledné kontroly širokého okolí
přitahovala příslušníky různých
pravěkých kultur. Svědčí o tom
četné
archeologické
nálezy
(pazourkové nástroje, ozdoby,
keramika, žárové i kostrové hroby)
z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí. Po osídlení
naší vlasti Slovany nabyl Starojický kopec funkce strážiska. Koncem 12. nebo na
samém počátku 13. století se strážisk o mění
v pohraniční hrad střežící cestu do Polska. Hrad
měl funkci vojenskou, z malé části snad i správní
a odpočinkovou. Pod ním vznikla malá osada
hradčanů nynější Starý Jičín, který byl asi po
nějakou dobu nejzazším trvale osídleným místem
při stezce. Nasvědčuje tomu i okolnost, že
starojický kostel je zasvěcen sv. Václavu, podle
tehdejšího pojetí patronovi státní hranice. Hrad i
osada pod ním má nesporně jméno slovanské,
související se slovem nebo vlastním jménem Dik divý člověk, divokých mravů, divočák. Dotvořen
příponou -ín znamená Dikův /majetek/. Starý Jičín
se stal již na počátku 13. století tržní vsí. Při
spojovacích cestách s okolím vznikaly další
kolonizační osady. Tyto se stávají součástí
panství, jehož tržním centrem je Starý Jičín.

Usnesení z 20. mimořádného zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 07.06.2006 :
I. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚR OBCE STARÝ JIČÍN
a) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje tento majetkoprávní záměr obce:

Prodej Heřmanické školy;
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, zapsáno na LV č.10001, katastr. pracoviště N.Jičín)
a to sl. Simoně Bezděkové, Ohrada 1875,755 01 Vsetín za cenu: 6 000 000,- Kč
b) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změny odstavců ve znění
smlouvy
- čl. III, odst.1) .. účel investičního záměru na objekt bydlení v souladu
s vypracovanou projektovou dokumentací
- čl.III, odst. 2)

Kupující se zavazuje provést stavební úpravy a kolaudovat
předmětnou nemovitost č.p.48 na p.č.1 v 1.NP až 3.NP včetně
podkroví budovy č.p.48 v obci Starý Jičín, kat. území
Heřmanice u Polomi na objekt bydlení , a to ve lhůtě tří let
od podpisu této smlouvy a tyto skutečnosti se zavazuje
kupující prodávající doložit do nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.

- čl.III, odst. 3)

Pro případ porušení jednotlivých závazků uvedených v bodě
III.1. a bodě III.2 této smlouvy se sjednává pokuta pro
každý jednotlivý případ ve výši ve výši 1 000 000 Kč. Kupující
je povinna takto sjednanou smluvní pokutu zaplatit, i když
prodávající porušením této povinnosti nevznikne škoda.

- čl. III, odst.4 )

odstavec 4 vypustit ze smlouvy

- čl. V,

odst.1) Prodávající prohlašuje, že na nemovitostech převáděných touto
smlouvou neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena a jiná
práva.

- čl. VIII, odst.1) .. náklady na uzavření smlouvy a náklady spojené s vkladem
vlastnického práva k předmětným nemovitostem do katastru
nemovitostí si každá ze smluvních stran uhradí sama na vlastní
náklady…
- čl. IX, odst.2) Tato kupní smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností
originálu s tím, že čtyři vyhotovení , které budou předloženy
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katastrálnímu úřadu společně s návrhem na vklad vlastnického
práva budou uloženy u prodávajícího do zaplacení celkové
kupní ceny a ze zbývajících dvou vyhotovení obdrží každá ze
smluvních stran po jednom stejnopise.
Podpisem kupních smluv zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Svatoslava
Vahalíka
Svatoslav Vahalík
starosta

Leoš Zdražil
místostarosta

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva obce Starý
Jičín konaného dne 21.6.2006
I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
obce za období od 19.4.2006 do 24.5.2006.

schvaluje

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere na
kontrolního výboru ze dne 19.6.2006.

zprávu o činnosti rady

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 :
A) Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2005 , který obsahuje :
-

roční hospodaření obce starý Jičín za rok 2005
roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2005
roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2005
roční hospodaření přísp. org. – Tech. Služeb obce Starý Jičín za rok 2005,
včetně fondů
roční hospodaření přísp. org. – Zákl. škola Starý Jičín za rok 2005, včetně
fondů a vedlejší hospodářské činnosti
roční hospodaření přísp. org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2005,
včetně fondů
finanční vypořádání za rok 2005

B) Rozpočtové opatření na 1. změnu rozpočtu obce Starý Jičín
- rozpočet 2006 po 1.změně rozpočtu v příjmové části
- rozpočet 2006 po 1. změně rozpočtu ve výdajové části
- rozpočet 8.třída financování r. 2006

23 019 200 Kč
22 019 200 Kč
1 000 000 Kč

C ) Převod daně z hospodářské činnosti za rok 2005
- daň připadající na hospodářskou činnost činí
- daň připadající na rozpočtovou činnost
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293 485 Kč
445 215 Kč

Zastupitelstvo obce po projednání b e r e

na vědomí :

D ) Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2005 :
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2005 se
závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
nebyly dle §10 odst.3. písm.a) zjištěny chyby a nedostatky. V rámci
provedeného přezkoumání nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření obce.
C) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání

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

a) odkoupení pozemků v k.ú. Palačov od p. Zd. Krutílka. Jedná se pozemky,
které jsou využívány jako sportovní areál tj. p.č. 1077/1 o výměře 348m2,
p.č. 1077/7 o výměře 259 m2, p.č.1077/4 o výměře 3449m2, p.č.1077/6 o
výměře 316 m2, p.č. 1077/5 o výměře 1334 m2 a p.č. 1075 o výměře 275m2
v k.ú. Palačov. Cena je stanovena dohodu 30,-Kč za m2, náklady řízení hradí
obec (majetkoprávní záměr P10/2006)
b) Prodej části obecního pozemku p.č. 110/1 v k.ú. Palačov označenou GP jako
110/6 o výměře 93m2 L. Hrabánkové za cenu stanovenou dohodou 70,- Kč za
m2 + náklady řízení ( majetkoprávní záměr č. 14/2006)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo tento majetkoprávní záměr:
c) Odkoupení části pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Jičina od L. Gabzdyla. Jedná se o
pozemek, který je součástí místní komunikace. Výměra bude určena
geometrickým plánem (majetkoprávní záměr č. 12/2006)
d) Prodeje části obecního pozemku p.č. 785/4 v k.ú. Jičina p. Šárce Horákové.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání. Výměra
bude určena geometrickým plánem (majetkoprávní záměr č. 13/2006)
Zastupitelstvo obce po projednání z a m í t l o :
e) Prodej pozemku p.č. 87 v k.ú. Palačov Antonínu Štramberskému z důvodu, že
prodej pozemku by ovlivnil přístup k nemovitostem pro spoluvlastníky
sousedních pozemků, o odkoupení tohoto pozemku (celého nebo podílu o
velikosti 1/8) požádal také Zdeněk Štramberský (majetkoprávní /záměr č.
P11/2006)
D) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje:

a) Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.1/2006, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín O OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
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b) Zastupitelstvo obce schvaluje pro volební období 2006 – 2010 počet členů Rady
obce – 5 členů; počet členů zastupitelstva obce – 15 členů .
c) delegování starosty obce Sv.Vahalíka k jednání s fa Báňské projekty o
zpracování projektové dokumentace na akci ,, Rekonstrukce ZŠ Starý Jičín“
(energetický audit).
Zastupitelstvo po projednáním b e r e

na vědomí:

d ) hranici katastrálního území mezi obcí Starý Jičín (pro k.ú. Palačov a k.ú.
Petřkovice u Starého Jičína) a obcí Lešná (pro k.ú. Lešná) dle stávajícího operátu
(tento respektuje stav podle Pozemkové knihy).
Hranice bude schválena po vytýčení hlavních bodů v terénu.
Svatoslav Vahalík
starosta

zaplacena
komu
01.06.2006 Vahalík J.
01.06.2006 Pela, Nový Jičín
14.06.2006 REMONDIS, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
15.06.2006
Praha
21.06.2006 ČIŽP, Olomouc
04.07.2006 MŠ Starý Jičín
04.07.2006 ZŠ Starý Jičín
10.07.2006 REMONDIS, s.r.o.
10.07.2006 ČIŽP, Olomouc
12.07.2006 REMONDIS, s.r.o.
31.07.2006 Obec Starý Jičín
11.08.2006 REMONDIS, s.r.o.
Michalský Radim,
11.08.2006
N.Jičín
Multip Moravia,
21.08.2006
Studénka
21.08.2006 ČIŽ, Olomouc

Leoš Zdražil
místostarosta

za
výkup pozemků v k.ú. Janovice
HČ - pitná voda - materiál na
opravy
TDO - občané za 5/2006
HČ - PB - záloha na elektriku na
6-8/06
PB - poplatek za odebranou
vodu za 6/2006
příspěvek obce na III./IV. 2006
příspěvek obce na III./IV. 2006
TDO - objemný odpad
PB - poplatek za vodu za
7/2006
TDO - občané za 6/2006
Převod části výsledku hospod.
HČ za r. 2005
TDO - občané za 7/2006
VO Vlčnov - elektromontážní
práce
lavice, židle, katedry pro ZŠ St.
Jičín
PB - poplatek za odebranou
vodu za 8/2006

částka v Kč
183 450,00
67 833,00
73 636,50
71 670,00
52 560,00
200 000,00
325 000,00
65 573,50
52 560,00
101 853,00
200 000,00
66 672,50
66 415,29
487 372,20
52 560,00

Zpracovala: Eva Šrámková
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BLAHOPŘÁNÍ

z

K

VÝROČÍ

Dne 16. září 2006 oslaví
manželé Eva a František M A R T O CH O V I
z Vlčnova zlatou svatbu - 50 let společného života.
K tomuto životnímu jubileu gratulují a přejí
mnoho zdraví, štěstí, lásky a elánu do dalších let
synové Vladimír, Vlastimil a Petr s rodinami,
vnoučata a pravnouček Ondra.

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Přejeme všem občanům, kteří se v období ZÁŘÍ až LISTOPAD 2006 dožijí
významného životního jubilea pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně
pohody.
ZÁŘÍ
Zdeněk Cahlík
Ludmila Mičulková
Lubomír Kremel
Antonín Janýška
Marta Heraltová

LISTOPAD
Ludmila Zalotěnková
Stanislav Šimíček
Běla Petřkovská
Marie Černochová
František Závada
Soňa Frydrychová
Marie Stanislavová
Eva Martochová

ŘÍJEN
František Pavlík
Blažena Vahalíková

VÍTÁNÍ

N O V Ý CH O B Č A N K Ů

V sobotu 9.9.2006 se v obřadní síni Obecního úřadu na Starém Jičíně
uskuteční vítání 18. nových občánků do naší obce. Vítání se bude konat v 9:00 , 9:45
a 10:30 hodin.

CESTOVNÍ

PASY

Na obecním úřadě Starý Jičín již není možné vyřídit CESTOVNÍ PAS (od
21.08.2006). Žádosti k vyhotovení CP přijímá pouze Městský úřad v Novém
Jičíně, odd. cestovních dokladů.
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K vyhotovení cestovního pasu potřebujete :
1.) občanský průkaz
2.) rodný list
(vyfoceni budete na městském úřadě – v ceně pasu).
K vyhotovení cestovního pasu dítěte potřebujete :
1.) občanský průkaz jednoho z rodičů
2.) rodný list dítěte
3.) oddací list rodičů (popř. rodný list jednoho z rodičů)
4.) osvědčení o státním občanství ČR – žádost přijímá Obecní úřad na Starém Jičíně
nebo Městský úřad v Novém Jičíně a jeho vydání trvá 30 dnů.
(dítě bude vyfoceno na městském úřadě – v ceně pasu).
Správní poplatky za vydání C E S T O V N Í H O

PASU:

- vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat
(vydává se do 30 dnů)
- občanům starším 15-ti let (platnost 10 let)
600,- Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let (platnost 5 let)
100,- Kč
- děti do 5 let (platnost 1 rok)
50,- Kč
- vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
(vydává se do 15 dnů)
- občané starší 15 let (platnost 6 měsíců)
- občanům starším 5 let a mladším 15 let (platnost 6 měsíců)
- občanům mladším 5 let (platnost 1 rok)

1.500,- Kč
1.000,- Kč
50,- Kč

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR, které je potřebné pro
vydání prvního cestovního pasu dítěte budeme na obecním úřadě přijímat i
nadále.
K vydání osvědčení potřebujete:
rodný list dítěte
oddací list rodičů (v případě svobodných rodičů donést rodné listy)
občanský průkaz jednoho z rodičů
uhradit správní poplatek 100,- Kč
vyplnit „Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR“.
Žádost o osvědčení se zasílá na krajský úřad do Ostravy a jeho vydání trvá cca 30
dnů. Osvědčení bude doručeno na adresu jednoho z rodičů doporučenou poštou.

OBČANSKÉ

PRŮKAZY

Občanské průkazy se na obecním úřadě budou vyřizovat i nadále.
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K vydání (výměně) občanského průkazu potřebujete:
•
•
•

současný občanský průkaz, v případě zapsání nepovinných údajů (tj. dítěte či
manžela) je potřeba donést rodný list dítěte a oddací list
rodný list (úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
1 fotografii ze současnosti
Vyplnit "Žádost o vyhotovení OP" (dostanete ji na obecním úřadě).

Vydání občanského průkazu trvá 30 dnů.
První vydání občanského průkazu (15-ti letí) :
•

Osvědčení o státním občanství - k jeho vydání je potřeba rodný list dítěte,
oddací list rodičů, rodný list a občanský průkaz jednoho z rodičů (doba vydání 30
dnů)
• rodný list dítěte
• Vyplnit "Žádost o vydání OP" (na obecním úřadě)
• 1 fotografii ze současnosti.

Doporučuji podat žádost o první občanský průkaz alespoň 2 měsíce před patnáctými
narozeninami dítěte (30 dnů trvá osvědčení a 30 dnů vydání OP). Je nutná účast
jednoho z rodičů.

VOLBY DO ZASTIUPITELSTVA

OBCE

V pátek 20.10.2006 (14:00 – 22:00) a v sobotu 21.10.2006 (8:00 – 14:00) se
uskuteční VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN.
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Starý Jičín (dle § 15
písm. g zákona č. 491/2001 Sb.,):
Volební okrsek č. 1 Dub
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p. 28 pro voliče
bydlící v místní části Dub,
Volební okrsek č. 2 Heřmanice u Pol.
je volební místnost v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice č.p.39 pro voliče
bydlící v místní části Heřmanice u Pol.
Volební okrsek č. 3 Janovice
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p. 34 pro voliče
bydlící v místní části Janovice,
Volební okrsek č. 4 Jičina
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p. 74 pro voliče
bydlící v místní části Jičina
Volební okrsek č. 5 Palačov
je volební místnost v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice č.p.32 pro voliče
bydlící v místní části Palačov,
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Volební okrsek č. 6 Petřkovice
je volební místnost v zasedací místnosti budovy pohostinství č.p. 57 pro voliče bydlící
v místní části Petřkovice,
Volební okrsek č. 7 Starojická Lhota
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p.88 pro voliče
bydlící v místní části Starojická Lhota,
Volební okrsek č. 8 Starý Jičín a Vlčnov
je volební místnost /sál/ v Kulturním domě Starý Jičín č.p. 21 pro voliče bydlící
v místní části Starý Jičín a Vlčnov.

CO

MŮŽEME

UDĚLAT

PRO

SEBE?

Mnoho papíru již bylo popsáno o tom, co se nesmí pálit na
otevřených ohništích. Nejen v našem zpravodaji, ale i v jiném tisku,
také v rozhlase a televizi se neustále připomíná, že spalování
domovního odpadu v lokálních topeništích je zakázané a proč. O
škodlivosti kouře vznikajícího při spalování igelitu, plastu a gumy
ani nemluvě.
Co si pak myslet o občanovi, který dopoledne za krásného slunečného
prázdninového dne spaluje něco na zahradě a k tomu přihodí ještě „kousíček“
gumy? Že opravdu neví, že guma při hoření nepředstavitelně smrdí, že starší lidé
nebo občané s astmatem mohou mít vážné zdravotní problémy? Že by nevěděl, že
smrad v dědině bude cítit v bezvětří téměř celý den? Ne, takové neinformovanosti
se už nechce věřit.
Za takovým jednáním je totální bezohlednost vůči celému okolí ………
Takový občan by zasloužil pokutu v řádu desetitisíců korun, aby se mu „to“ opravdu
nevyplatilo. Aby odpad dával tam, kam skutečně patří a neotravoval svým chováním
široké okolí.
S nastávajícím podzimním ochlazením přibude občanů, co jsou pro teplo
domova ochotni hodit do kotle „cokoliv“. Doufáme, že ve spolupráci s orgány ochrany
přírody, s krajskou hygienickou správou a případně policií najdeme v naší legislativní
džungli způsob, jak podobné sobecké chování z naší společnosti vymýtit …
Ale pořád jsme na začátku, co můžeme my, občané naší obce udělat sami
pro sebe?? Alespoň svým chováním neznečišťovat už tolik zakoušené ovzduší
kolem nás samotných.
(MŠ)

INTERNET

V

K N I H O V N Á CH

V rámci
programu
Internetizace
knihoven,
vyhlášeným
Ministerstvem informatiky
dochází postupně v místních
knihovnách Obce Starý Jičín k zavedení veřejného Internetu.
Tímto počinem je tak umožněn přístup na „Internetovou dálnici“ těm
občanům, kteří by jinak za touto službou dojížděli do města. Zároveň
mohou využít i nabídku obnovujícího se knižního fondu v obecních knihovnách.
Jako první byl připojen a provozován internet v knihovně ve Starojické Lhotě
(vysokorychlostní ASDL).
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Od září 2006 mohou ,,surfovat“ v knihovně v Petřkovicích a na Starém Jičíně.
Internetizace zbývajících knihoven (Dub, Heřmanice, Janovice a Jičina) by měla být
dokončena do konce roku 2006.
Obec se na této akci podílí dodáním počítačů a příslušenství k PC; zapojení a
provoz po dobu 36 měsíců hradí Ministerstvo informatiky. Po tuto dobu mohou
občané používat internet v knihovnách zdarma.
Využití Internetu
místní knihovny.

bude pro veřejnost umožněno vždy v půjčovní době
(PŠ)

KURZ OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE
V rámci „ Národního programu počítačové gramotnosti“ proběhl
v naší obci v roce 2005 a v červnu 2006 kurz pro obsluhu osobního
počítače. Celkem 27 účastníků kurzu zdolalo úspěšně základy práce na
počítači a to za velmi rozumnou cenu.
Vzhledem
k celorepublikovému
kladnému
ohlasu
Ministerstvo
informatiky ČR podporuje tento program i nadále. Firma LYRIX centrum
Nový Jičín opětovně nabízí konání tohoto kurzu přímo v naší obci.
Kurzy NPPG (Národní program počítačové gramotnosti) mají posloužit k rozšíření
počítačové gramotnosti u co největšího počtu obyvatel. Může se ho zúčastnit
kterýkoliv občan bez rozdílu věku. Kurzy jsou přizpůsobeny začínajícím
uživatelům obsluhy počítače.
Lyrix centrum má zájem uspořádat v naší obci v termínu 6.-9.11.2006 tyto kurzy:
1. Poprvé u počítače
pondělí 6.11.2006 v 15 nebo 18 hodin
2. Texty počítači
úterý 7.11.2006 v 15 nebo 18 hodin
3. Internet a e-mail
středa 8.11.2006 v 15 nebo 18 hodin
4. Občan, úředník a Portál veřejné správy
- čtvrtek 9.11.2006 v 15 či 18 hodin
Každý kurz trvá cca 150 minut výuky (s přestávkou 2 a ¾ hodiny) za
výhodnou cenu 100,- Kč. Občan se může přihlásit ke všem kurzům společně, ale i
jednotlivě, výuka probíhá na PC vzdělávací společnosti v prostorách obce tj. ve
školicí místnosti nové hasičárny ve Vlčnově.
Přihlásit se můžete na Obecním úřadě Starý Jičín (p. Štecová) v termínu do
15.09.2006, při vyplnění závazné přihlášky uhradíte zároveň poplatek za kurz
(100,- Kč za jeden kurz, nebo všechny moduly za 400.- Kč).
Pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců, kurzy se neuskuteční. Využijte této
příležitosti ke svému vzdělání, v příštím roce se nabídka nemusí opakovat.
(MŠ)

OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
ŘEŠENÍ

PŘESTUPKŮ

V

DOPRAVĚ

Z důvodu častých dotazů řidičů na postup strážníků obecní policie při řešení
některých přestupků proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích,
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uvádím pro lepší přehled způsob jejich řešení, tedy postup strážníka v daném
případě. Pokud se strážník rozhodne řešit přestupek v dopravě, musí postupovat
způsobem níže uvedeným:
počet bodů
Porušení pravidel silničního provozu

pokuta, kterou strážník může
(musí) uložit

Nezastavení vozidla na pokyn "Stůj", daný
strážníkem při usměrňování provozu na
pozemních komunikacích.

5
Nemůže projednat, musí oznámit
odboru dopravy.

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové
látky.

7
Nemůže projednat, musí přivolat
Policii ČR.

Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost,
kterou si řidič přivodil požitím alkoholu nebo
užitím jiné návykové látky.

7
Nemůže projednat, musí přivolat
Policii ČR.

Odmítnutí řidiče nebo jezdce na zvířeti na výzvu
strážníka podrobit se dechové zkoušce, zda
nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou
látkou.
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové
nebo příkazové dopravní značky, porušení
zákazu předjíždění, zákaz zastavení a zákaz
stání.
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Neoprávněné zastavení nebo stání s vozidlem
na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s
označením O1 nebo neoprávněné použití
označení O1 při stání nebo jízdě.
Ostatní případy nedovoleného stání nebo
zastavení na pozemní komunikaci, včetně
porušení zákazové značky B28 a B29, ostatní
případy porušení pravidel jízdy na zvířeti,
vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci
odporující pravidlům provozu, pohyb chodce na
pozemní komunikaci odporující pravidlům
provozu, nedovolené vedení jízdního kola a
ostatní případy jízdy na něm v rozporu s
pravidly, nedovolený způsob použití
kolečkových bruslí, lyží na chodníku, ostatní
případy porušení zákazu vjezdu (místní úpravy
silničního provozu).

Nemůže projednat, musí přivolat
Policii ČR.
1
Lze řešit domluvou, pokutou do
2.000,- Kč nebo oznámit.
0
Nelze řešit domluvou ani blokově,
musí se oznámit (odebírá se ŘP).
0

Lze řešit domluvou, pokutou do
2.000,- Kč nebo oznámit.

5
Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje
řidiči zastavit vozidlo (červený světelný signál).
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Nelze řešit domluvou, musí se
uložit pokuta 2.500,- Kč nebo
oznámit.

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené zákonem nebo dopravní značkou o
více než 40 km/hod. v obci nebo více než 50
km/hod. mimo obec.

5
Nemůže projednat, musí oznámit.
1

Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu.

Lze řešit domluvou, pokutou do
2.000,- Kč nebo oznámit.
1

Porušení povinnosti vyplývající z dopravní
značky "Obytná zóna" nebo "Pěší zóna".

Lze řešit domluvou, pokutou do
2.000,- Kč nebo oznámit.
3

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené zákonem nebo dopravní značkou o
více než 20 km/hod. v obci nebo více než 30
km/hod. mimo obec.

Nelze řešit domluvou, musí se
uložit pokuta 2.500,- Kč nebo
oznámit.

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené zákonem nebo dopravní značkou o
méně než 20 km/hod. v obci nebo méně než 30
km/hod. mimo obec.
Zbývající případy porušení pravidel provozu na
pozemních komunikacích.

2
Nelze řešit domluvou, musí se
uložit pokuta 1.000,- Kč nebo
oznámit.
Bez ohledu na bodové ohodnocení
bude oznamováno správnímu
orgánu.

Pro blokové řízení strážníkem přímo na místě musí být splněny 3 podmínky:
• přestupek musí být spolehlivě zjištěn
• k projednání přestupku nestačí domluva
• přestupce je ochoten uloženou pokutu zaplatit.
Pokud přestupce odmítne (nechce) blokovou pokutu uhradit, oznamuje se přestupek
automaticky příslušnému odboru dopravy, spolu s pořízenou dokumentací. Zde však
čekají řidiče ve správním řízení pokuty daleko vyšší. Stává se, že přestupce je
ochoten blokovou pokutu zaplatit, avšak nemá u sebe finanční hotovost. V tomto
případě je řidiči vypsán „Blok na pokutu na místě nezaplacenou“. Ten je povinen
podepsat jeho převzetí, čímž potvrzuje, že s vyřízením přestupku souhlasí, uloženou
pokutu uhradí a že nemůže uplatnit opravný prostředek.
Jan Slepák – Obecní policie Starý Jičín

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
H Ř B I T O V Y - N I Č E N Í J E J I CH V Z H L E D U
„Hřbitovy jsou výrazem určitého stupně kultury, společenských poměrů a
vztahů, kterých bylo dosaženo danou společnostní.“
12

Kdybychom měli podle tohoto citátu posuzovat
některé nájemce hrobových míst na místním
hřbitově na Starém Jičíně, řekla bych že jsou
na nízkém stupni. Opravu hrobových míst
provádějí bez předchozího souhlasu
správce, odpad z oprav odkládají na odiv
všem návštěvníkům hřbitova před jeho
branou, nebo jej vyhazují přes plot (dnes už
skoro neexistující) či sousedům do zahrady.
Zřejmě, aby bylo vidět, že se o hrobové místo
starají podle hesla navenek huj, uvnitř fuj.
Samozřejmě, že všichni lidé nejsou stejní. Jsou i takoví, kteří se se správcem hřbitova
přijdou domluvit a na vlastní náklady odpad zlikvidují. Tak, jak jim to ukládá
Hřbitovní řád a hrobové místo udržují celoročně jako rozkvetlou zahrádku. Na
takových hrobech je vidět, že si svých předků váží, že je měli rádi a vzpomínají na ně
s úctou.
Viník by se měl nad sebou zamyslet, že úcta zemřelým se skládá nejen u hrobu, ale
také před branami hřbitova a v jeho okolí. Kdyby to tak udělal každý, postupně by se
nám před hřbitovem vytvořila skládka, která by se nelíbila nikomu kdo toto pietní
místo navštíví (viz. foto ze hřbitova na Starém Jičíně).
Chtěla bych upozornit občany, že dle „Hřbitovního řádu“ čl. V. potřebuje nájemce
hrobového místa předběžný souhlas správce hřbitova k vybudování jakékoliv stavby
na hřbitově nebo k úpravě stavby (např. větší opravy pomníků). V průběhu
stavebních prací je stavebník povinen zajistit udržování pořádku a skladování
potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem hřbitova tj.
Technickými službami obce Starý Jičín (tel. 556 785 153). Tento odvoz musí být
proveden nejpozději před dokončením stavebních prací na místo skládky, určené
správcem hřbitova a to na náklad stavebníka. Po ukončení prací je stavebník povinen
nahlásit ukončení správci hřbitova.

VYHODNOCENÍ

SBĚRU

ODPADU

Odměny za sběr druhotných surovin za 1. pololetí roku 2006,
vykupované EKO-KOMEM:
EKO - KOM
období
1.1.2006-31.3.2006
1.4.2006-30.6.2006

cena
22.689,-- Kč
54.786,50 Kč

sklo
4,42
7,47

plast
3,6
4,71

papír
23,17

kov TDO
11,75 -

Žádáme občany a organizace obce Starý Jičín, aby kopie vážních lístků sesbíraných
druhotných surovin ( kov, papír aj.) zaslali na Obecní úřad Starý Jičín.
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Vyhodnocení sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu
ze dne 3. června 2006:
druh odpadu

počet
tun

obec uhradila

velkoobjemový odpad

27,6 t

48.486,- Kč

nebezpečný odpad

1,5 t

23.564,50 Kč

pneumatiky

4,88 t

17.087,50 Kč

V období od 1.1.2006 do 31.7.2006 bylo na skládku do Životic u Nového Jičína
odvezeno od občanů obce Starý Jičín celkem 7706 ks popelnic o objemu 120 l,
1343 popelnic o objemu 240 l a 164 kontejneru o objemu 1100 l o celkové
hmotnosti 277,34 tun.
Upozorňujeme občany, že do veškerých 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, ...)
bioodpad (listí, tráva, rostliny, větve stromů, hlína aj.)
uhynulá zvířata.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
a NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz proběhne v sobotu 23.9.2006 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 !!!
14

obec
Heřmani
ce
Dub

Starojick
á Lhota

stanoviště
1. AUTO
u hospody
u školy
křižovatka
na Polouvsí
u
tenisových
kurtů
u obchodu
u požární
nádrže
na návsi

obec

čas
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 – 8:45

Starý
Jičín

8:50 – 9:10
9:10 – 9:25
9:25 – 9:40
Vlčnov

9:45 – 10:00

Palačov

rozcestí u
10:00 - 10:15
Tvrdých
rozcestí u
10:20 – 10:35
Petřkovic
mostu
e
u hasičárny 10:35 – 10:50
rozcestí
Janovice
10:55 – 11:10
nad kaplí

Jičina
Janovice

stanoviště
2. AUTO

čas

dolní Žlabec

8:00 - 8:20

u Zámečku
u Bílého
domu
u obecního
úřadu
za zdravot.
střediskem
rozcestí ke
kurtům
u nové
hasičárny
u hospody
u kříže do
Janovic

8:20 - 8:35

u Růžku

8:35 - 9:00
9:00 - 9:20
9:20 - 9:35
9:35 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 –
10:45
10:50 –
11:10

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

S T A R O J I C K Y. N E T

Mimořádná nabídka se začátkem školního roku !
Nečekejte na Vánoce – dejte svým ratolestem dárek v podobě připojení k Internetu
již nyní !
Všichni, kteří se připojí do projektu Starojicky.net v měsících září a říjen,
budou platit měsíční poplatky až od listopadu 2006.
Kontakty:
Martin Malík – 773 200 503
Jiří Štěpán - 773 200 590
Petr Kunčík - 773 200 600
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HODY

V O B C Í CH

OBEC

MŠE SVATÁ

MŠE SVATÁ

AKCE

JANOVICE

Ne 3.9.
10:30 hod.

Po 4.9.
9:00 hod.

Pá 1.9. diskotéka
výletiště Janovice u
hostince 2000

STARÝ JIČÍN

Ne 1.10.
7:45 hod.

Po 2.10.
9:00 hod.

Pá 29.9.
diskotéka v KD
Starý Jičín od 20:00

VLČNOV

Ne 29.10.
7:45 hod.

Po 30.10.
9:00 hod.

Pá 27.10. diskotéka
v KD Starý Jičín od
2000

PETŘKOVICE

Ne 5.11.
10:30 hod.

Po 6.11.
9:00 hod.

JIČINA

Ne 12.11.
7:45 hod. na
St. Jičíně

Po 13.11.
9:00 hod. na
Jičině

PALAČOV

Ne 19.11.
10:30 hod.

Po 20.11
9:00 hod.

So 4.11.
živá hudba
v KD Petřkovice od
2000
Pá 10.11. hodová
diskotéka a v so
11.11. hodová
zábava v Hostinci u
Bajerů od 20:00
So 18.11.
živá hudba v
Hostinci u Horáků
od 2000

Z M Ě N A O R D I N A Č N Í D O B Y - MUDr. Ševečková
Od 1. října 2006 bude změna ordinační doby ordinace pro dospělé ve Vlčnově:
odběry/injekce
pondělí

8:00 - 9:00

úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:00 - 8:00
7:30 - 8:00
7:00 - 7:30

ordinace lékaře
9:00 - 12:00 (pouze na objednání)
12:00 - 14:30
ordinace uzavřena *
8:00 - 11:00
7:30 - 14:30
7:30 - 9:30

* V úterý budou akutní stavy ošetřeny v ordinaci v Novém Jičíně, K nemocnici 15,
tel. 556 772 292 (8:00 – 12:00 hodin).
V pátek budou ošetřeny jen akutní stavy a pozvání. V tento den se nevydávají žádná
potvrzení.
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OTEVŘENÍ MASNY NA

STARÉM JIČÍNĚ

V úterý 12. září 2006 bude otevřena prodejna masa a uzenin
na Starém Jičíně (vedle Jednoty).
Provozovatelem je firma MORAVAN a.s. z Petřvaldu.
Otevírací doba: út – pá: 7:00 – 11:30 ..... 13:30 – 16:00
so: 7:00 – 10:00.

PIVNÍ ŠTAFETA V PALAČOVĚ
V neděli 30. 7. 2006 se v Palačově konal tradiční 13. ročník PIVNÍ ŠTAFETY,
kterou pořádal Norex Palačov (www.norex.cz).
Pivní slavnosti začaly mužskou štafetou 100 x 1 pivo. Soutěžící stojí v řadě a
každý musí co nejrychleji vypít půllitr piva. Po jeho vypití si ťukne s dalším soutěžícím
a ten pokračuje ... a tímhle stylem se vypije 100 piv. Rekord z roku 2002 (12,53
sekund) však nebyl překonán a 100 piv bylo vypito za 13 minut a 39 sekund.
Ženy zdolaly svoji štafetu, ve které vypily 50 x třetinku piva, za 7 minut.
Dětská limo štafeta - 50 x 2dc limonády skončila časem 8,51 sekund.
Další soutěžní disciplíny dopadly takto:
nejrychleji vypitý tuplák (1l) piva muži – Petr Raška ...... 5,38 sekund
nejrychleji vypitý tuplák (1l) piva ženy – Lída Smutná .. 12,47 sekund
největší pivní mozol – Martin Juroska .... 148 cm.
Kromě uvedených soutěžních kláních jste mohli vyhrát zajímavé ceny v kole štěstí pro
děti i dospělé, rybolovu a bohaté tombole.

rybolov

pivní štafeta žen

TRAKTORIÁDA

2006

V sobotu 19.srpna 2006 uspořádali hasiči ve Starojické Lhotě v rámci oslav hodů již
3.ročník recesní soutěže "Traktoriáda".
Sraz účastníků se uskutečnil u hasičárny, kde se sešlo celkem deset posádek se
svými slavnostně vyzdobenými stroji. Jejich majitelé každý rok své miláčky neustále
17

vylepšují a to
nejen
po
technické
stránce.
Dokonalost
designu
dosahují nejen
montáží nových
Soutěžní stroje na parkovišti.
přídavných
zařízení, ale i doplňky, jako jsou autorádia, alarmy, světelné rampy, sluneční clony
nebo přídavné vyjímatelné sedačky. Na některých strojích mohlo proto na sraz přijet i
široké příbuzenstvo majitelů. Všichni přihlížející diváci samozřejmě netrpělivě
očekávali
příjezd
loňského
vítěze
divácké
ankety
o
nejatraktivnější traktor, pana
Františka Pavlíka, u kterého byl
předpoklad, že opět doplní svůj
stroj o nějakou horkou novinku.
Nezklamal ani tentokrát. Hlavní
změna spočívala v posádce,
kterou spolu s majitelem tvořily
i dvě selky: Verry a Marry.
Selky v akci.
Vzhůru k vítězství.
Letos se akce zúčastnily i dva
přespolní stroje, a to traktor pana Jana Horáka z Vysoké, s posádkou manželů Mirky
a Aleše Pavlíkových a „Šlesrbuggy“ Jaroslava Pavlicy z Dubu.
Po vyplnění přihlášek a provedení technické přejímky byl odstartován úvodní prolog.
Průvod traktorů vyrazil na spanilou jízdu obcí, která byla zakončena na místním hřišti,
kde pořadatelé připravili čtyři dovednostní disciplíny. Náročná soutěž prověřila nejen
technické kvality strojů a řidičské umění jejich posádek, ale také diváků. Prvním
úkolem bylo projet krosovou trať – „Po stopách Barum Rallye“, kterou nejrychleji
absolvoval Michal Vavřín na stroji pana Jaroslava Kolenovského. Ve druhé disciplíně,
s názvem „Fire Attack“ musela posádka ve složení muž a žena zdolat požár na poli.
Úkolem žen bylo proběhnout trať v gumových holínkách a s hráběmi v ruce pro
kbelík s vodou, nasednout k partnerovi na traktor a společně dojet až k „požáru“ a
ten s pomocí ruční stříkačky uhasit. I v této druhé disciplíně zvítězila posádka Michala
Vavřína. Ne vždy jsou ale stroje ve stoprocentním technickém stavu a je potřeba
zapojit i lidskou sílu. Ve třetím úkolu musely tedy posádky dokázat, že zvládnou i
odtah nepojízdného traktoru z pole domů. Soutěžící měli možnost si přizvat ke
splnění této disciplíny neomezený počet pomocníků z řad diváků. V některých
případech bylo vyvinuto takové úsilí, že potom záleželo spíše na dobrých brzdách než
na umění zúčastněných. Jak uvedl vítěz této soutěže Jaroslav Pavlica: „ Takovou
akceleraci bych neměl ani s motorem“.
Práce na poli je velice náročná, než sedlák posbírá úrodu, často mu vyschne v krku a
je potřeba se občerstvit. A tak v poslední disciplíně musel traktorista vypít půllitru
lahodného moku, naložit sličnou selku na kolečka a projet slalomovou dráhou. Ze
všech účastníků měl „úrodu“ nejdříve doma Vladimír Kolenovský.
Při sledování soutěží se diváci dobře bavili a vybírali si svého favorita do ankety o
traktor roku. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, které mohly vyzkoušet své řidičské
dovednosti při slalomu s dětským traktorkem.
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Celkovým vítězem letošní Traktoriády a
nositelem titulu „ Mistr Traktor 2006“ se stal
Michal Vavřín. Na druhém místě byl Jaroslav Pavlica
a třetí v pořadí Vladimír Kolenovský. Diváckou
anketu vyhrál opět František Pavlík, který
obdržel pro svůj stroj zlatou SPZ „Tractor of the
year 2006“.
Nejatraktivnější posádkou byly vyhlášeny selky Verry
Dekorování vítěze šerpou.
a Marry – paní Věra Bubíková a Marie Pavlíková, které
intenzivním lobbingem v průběhu celé soutěže velice přispěly k vítězství svého
traktoru v anketě.
Třetí ročník lhotské traktoriády se opět vydařil i díky krásnému počasí a obrovskému
nasazení pořadatelů. Všem patří náš dík!
Výbor SDH Starojická Lhota

KLUB

SD STAROJICKA
A INFORMUJE:

ZVE

Letošní náročné léto se pomalu chýlí ke konci. Začíná nový školní rok a vnoučata jdou
do školy. Pro nás, tak trochu nový začátek schůzek. Září je měsícem babího léta a to
letošní bude určitě dělat čest svému jménu. Čistý, průzračný vzduch před námi,
modré nebe nad hlavou. Je to měsíc, stvořený pro výlety a společenské akce.
Dne 6. září 2006 OTEVÍRÁME KLUBOVNU na Starém Jičíně č.p. 1 :
otevřeno: 14:00 – 18:00 hodin (výbor od 13:00 hodin)
- opět se sejdeme a připravujeme se na další akce:

13.9.2006 – jdeme na procházku k „Oční studánce“ – sraz v klubovně
ve 13: 00 hod. - s občerstvením na Jičině v pohostinství.
20.9.2006 – sraz v klubovně ve 13:00 a pak možná na výlet (kurty, hrad)
4.10.2006 – posezení a zajištění vinobraní (výbor od 13:00)

11.10.2006 – vinobraní – posezení u živé hudby od 14:00 v hasičárně
ve Vlčnově.
18.10.2006 – co takhle poslední procházka – uvidíme
1.11.2006 - příprava zajištění dalších programů (výbor 13:00)

8.11.2006 od 14:00 hodin – Kinosál ve Starém Jičíně č.p. 1
- máme CARUSOŠOU aneb zpívá celá rodina
- příležitost pro všechny věkové kategorie – přivítáme nejen rodinné sbory, ale
všechny, kteří si rádi zazpívají – tak trénujte! Ale hlavně nezapomeňte přijít a
zazpívat !!!
15.11.,22.11.,29.11,6.12.2006 – příprava akcí, ale i popovídat si.

13.12.2006 – možná přijde i Mikuláš – posezení u živé hudby od
14:00 hodin v hasičárně ve Vlčnově.
20.12.,27.12.2006 - uvidíme, co naplánujeme – třeba i Silvestra či bál.
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Že každý je strůjcem svého štěstí, víme všichni dávno. Regulovat řeku života
správným směrem je umění, kterému se učíme celý život. Společně prožité příjemné
zážitky, náš život vždy obohatí. Záleží jen na každém, jaké chvíle chce prožít. My
nabízíme jen ty pozitivní.
Za KD Starojicka – Marie Segeťová, Vlčnov

STÁTN Í PODPORY PRO RODINY S DĚTMI
V kostce uvádíme některé státní podpory vyplácené státem pro
rodiny s dětmi. Zveřejňujeme i ty, které se budou moci pobírat
až v roce 2007 :
Od října 2005 se zvýšil příspěvek při péči o osobu
blízkou (z 3.776,- Kč) na 5.310,- Kč měsíčně.
Novela zákona umožňuje souběh pobírání této dávky a přivýdělku až do výše
5.900,- Kč měsíčně. Příspěvek mohou dostávat ti, kteří pečují o osobu blízkou
(např. babičku) a současně pobírat rodičovský příspěvek při péči o dítě do 4 let
věku. Zároveň je možný souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým
důchodem.
Novela zákona o státní sociální podpoře umožnila od února 2006, aby děti
starší 3 let, o které rodič osobně celoročně a řádně pečuje, mohly
navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den až na čtyři
hodiny denně, aniž by jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek.
Od 1.4.2006 se zvýšilo porodné. Rodiče dostanou:
17.500,- Kč ....... narození jednoho dítěte
52.500,- Kč ....... narození dvojčat (2 x 26.250,- Kč)
78.750,- Kč ....... narození trojčat (3 x 26.250,- Kč).
Od července 2006 vyplácí stát rodičům prvňáků, kteří pobírají přídavek na dítě,
novou dávku státní sociální podpory – příspěvek na školní pomůcky ve výši
1.000,- Kč. Podmínkou vyplacení této dávky je zápis dítěte do první třídy
základní školy, a to do konce měsíce května v roce, ve kterém má nastoupit do
školy. Každé dítě může dostat tento příspěvek jen jednou.
Od 1.1.2007 vejde v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění, který dává
otcům pečujícím o novorozené dítě možnost čerpat peněžitou pomoc
tzv. mateřskou ve výši 70% jejich denního vyměřovacího základu a to
od sedmého týdne dítěte. Pokud tuto dávku nebude pobírat matka.
Od 1.1.2007 se zvýší rodičovský příspěvek. Místo současných 3.696,- Kč,
budou rodiče pobírat částku odpovídající 40% průměrné mzdy v
nepodnikatelské sféře – tedy zhruba 7.600,- Kč měsíčně.
Výňatek z Veřejné správy č. 34/2006
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SOUTĚŽ

NOVÝ

DOMOV

2006

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou
architektů vyhlásili dne 6.6.2006 5. ročník jednokolové
neanonymní soutěžní přehlídky s názvem NOVÝ DOMOV
ROKU 2006.
Účelem soutěžní přehlídky je podporovat všechny formy kvalitní
architektury pro bydlení, ocenit a popularizovat kvalitní realizace staveb pro bydlení.
Soutěžní přehlídka je vyhlašována ve čtyřech kategoriích:
1. novostavba rodinného domu
2. novostavba bytového domu
3. rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení
4. výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou,
chráněné bydlení).
Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České
republiky dokončené v průběhu roku 2005 nebo 2006 a dosud nepřihlášené do
předchozích ročníků této soutěžní přehlídky.
Stavby mohou do soutěžní přehlídky přihlásit architekti, projektanti, investoři,
dodavatelé, developeři nebo obce, na jejichž území se stavba nachází, vždy však se
souhlasem jejich autorů a vlastníků.
Na ceny pro soutěžní přehlídku „Nový domov roku 2006“ v každé ze 4
kategorií se stanovují finanční prostředky ve výši 50.000,- Kč. Celková vyplacená
suma je 200.000,- Kč.
Datum odevzdání dokumentace staveb přihlášených do soutěžní přehlídky se
stanovuje na den 22. září 2006.
Bližší informace k soutěžní přehlídce jsou k dispozici na www.cka.cc

MODERNI ZACE

JAZYKOVÉ

UČEBNY

Pro budoucí povolání našich dětí bude stále důležitější, aby uměly alespoň jeden
cizí jazyk. A protože vývoj techniky a metod učení pomocí ní je stále lepší a
dokonalejší, rozhodli jsme se i my pro modernizaci jazykové učebny.
Za velké podpory a značné peněžní výpomoci sponzorů jsme mohli zakoupit do
učebny dataprojektor s plátnem, nový audio systém – reprobedny a mixážní pult.
Dále byl do učebny zaveden internet a nefunkční technické vybavení bylo opraveno.
K oživení učebny pak došlo malbami významných londýnských památek přímo na
zeď.
Naše poděkování patří sponzorům, kteří poskytli finanční částky na nákup výše
uvedené didaktické techniky. Jsou to :
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Mgr. Šárka Horáková ……………… … 15. 000,- Kč
Mgr. Iveta Pospěchová ……………….. 15. 000,- Kč
Iva Králová ……………………………..…. 2. 000,- Kč
Helena Línová ………………………….…. 2. 000,- Kč
rodina Orlitová ……………………….…… 1. 000,- Kč
David Anders ………………………….…..
800,- Kč
Petra Ulrychová, rodina Bezděkova, rodina Horákova, Růžena Glogarová, Nicola
Dlabajová, Štěpán Horák, Tomáš Král, Jakub Pospěch, Tomáš Konečný, Michaela
Postová, Dominik Gabzdyl, Adam Král, rodina Vahalova, rodina Adamcova, Tomáš
Bok, + jeden tajuplný sponzor, který se nečitelně podepsal ☺
Celkový sponzorský dar činí 37.900,- Kč
Poděkování patří také Tomáši Vahalovi, žákovi sedmé třídy, který trávil velkou část
prázdnin v jazykové učebně se štětcem a barvami v ruce. ☺
Jiří Adamec

PROJEKT

KRAJINA

ZA

ŠKOLOU

JAK POKRAČUJE PROJEKT „KRAJINA ZA ŠKOLOU“ DÁLE?
V měsíci červnu se týmy scházely s koordinátorem projektu a společně třídili
fotografie, které budou dále zpracovány. Tyto sloužily k přesné lokalizaci místa, ze
kterého byla fotografie pořízena. Tímto krokem byla ukončena další etapa projektu.
ZŠ tak mohla nakoupit digitální fotoaparát, scanner, dva notebooky a
dataprojektor s plátnem. Vše je určeno pro potřeby projektu.
V červenci bylo zmapováno a následně vyfoceno 40 míst podle předlohy
z historických fotografií. Jednotlivé týmy navštívily obce Starý Jičín, Dub, Heřmanice,
Janovice, Blahutovice a Jičinu. Do těchto obcí se spolupracovníci budou ještě vracet
k pořizování dalších snímků.
Dalšími kroky bude instalování fotografií do PC programu a vytváření popisků
k nim.
I dále vás budeme informovat o průběhu práce na projektu. Děkujeme za vaši
spolupráci a ochotu.
Jiří Adamec

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V POLSKU
V červnu se uskutečnilo společné setkání pracovních týmů zapojených do projektu
„Krajina za školou“ z České republiky a Polska. Proběhlo na půdě jedné ze
spolupracujících škol ve Wodislawi Ślaski a účastnila se ho skupina také z druhé
spolupracující školy z města Žory. Setkání probíhalo dva dny. Návštěvou ho také
poctili zástupci Euroregionu Silesia z Polska a hejtman města.
Projekt „Krajina za školou“ je ve spolupracujících polských školách zaměřen na
vývoj a ochranu životního prostředí, a tak jsme se seznámili právě s tímto okruhem.
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Naši partneři ve Wodislawi Ślaski se mimo jiné zajímají o léčbu nemocných kaštanů
rostoucích v okolí města. Společně se tak týmy spolupracovníků ponořily do
zkoumání a popisu zdravých a nemocných listů těchto stromů a snažily se dobrat
nějakých výsledků.
Setkání nebylo jen pracovní, ale také poznávací. Navštívili jsme hejtmana na
radnici, podívali jsme se na fotbalový stadion města, na kterém se hraje nejvyšší
polská liga a prošli jsme se po krásném náměstí. Byli jsme ubytováni po rodinách
žáků, a tak jsme mohli lépe poznat také rodinný život našich polských přátel.
Z naší školy se tohoto setkání zúčastnilo 16 žáků a dva učitelé. Můžeme se těšit
na další setkání, která proběhnou. To nejbližší proběhne zřejmě v říjnu opět v Polsku.
Jiří Adamec

Přehled výjezdů k událostem za období 1.1.2006 – 10.8.2006:
Událost
Požáry
Odstranění nebezpečných stavů
(spadlé stromy, zimní kalamita, bodavý hmyz aj.)
Povodně, záplavy, déšť

celkem

v obci

mimo obec

6

2

4

14

13

1

1

1

0

V období od 1.1. – 10.8.2006 vyjížděla jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý
Jičín, mimo jiné, také ke dvěma požárům, které vznikly na území naší obce.
Dne 12.6. byl ve 13:55 nahlášen požár lesního porostu v katastru Starojická Lhota.
Za 12 minut byla jednotka na místě události a společně s jednotkou HZS MSK UO
Nový Jičín, JSDH Hodslavice a JSDH Suchdol nad Odrou, se požár asi dvou hektarů
porostu podařilo za dvě hodiny zvládnout. Při škodě 100 000,- Kč se včasným
zásahem jednotek podařilo uchránit obecní majetek před mnohem většími škodami.
V noci ze čtvrtku 27.7. na pátek 28.7. došlo k požáru ve skladišti obilí v areálu
Starojicko a.s. na Jičině. Hořel zde hlavně odpad a také zateplení střechy. Požár se
hasičům podařilo rychle lokalizovat. Proto se celková škoda odhaduje zhruba na
50.000,- Kč. Požár sezónního skladiště obilí byl na operační středisko hasičů nahlášen
deset minut před desátou hodinou. Na místo vyjelo sedm hasičských cisteren a jeden
automobilový žebřík – dvě cisterny a automobilový žebřík ze stanice hasičského
záchranného sboru Moravskoslezkého kraje v Novém Jičíně, jedna cisterna jednotky
sboru dobrovolných hasičů Starý Jičín, JSDH Hodslavice, JSDH Suchdol nad Odrou a
dvě cisterny JSDH Štramberk. První jednotka byla na místě 8 minut po ohlášení,
JSDH Starý Jičín o minutu později. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří hlavně papírové
pytle a další odpad ve zděném objektu, který v létě slouží jako překladiště během
sklizně před čištěním ječmene. Jinak jsou zde uloženy zemědělské stroje. Ječmen
nebyl ohněm zasažen.
Prostor byl silně zakouřen od černé plastové fólie, upevněné pod střechou, a od
staré pneumatiky. Rozšíření požáru způsobily padající kousky černé fólie. Protože
hasiči přijeli včas, nedošlo k většímu rozšíření požáru. Stropní konstrukce byla jen
lehce zasažena – podbité trámy byly lehce ohořelé. Požár byl lokalizován za dvacet
minut od příjezdu prvního vozidla. Další likvidace trvala asi hodinu. Hasiči museli
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zasahovat v dýchacích přístrojích. Půl hodiny po půlnoci bylo místo požáru předáno
majiteli. Přesná příčina vzniku požáru je v šetření.
Radim Sudolský, velitel JSDH Starý Jičín - Vlčnov

V letních měsících jsou naši hasiči nejvíce zaměstnáni likvidací nebezpečného bodavého
hmyzu (foto).

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
VE STAROJICKÉ LHOTĚ
V sobotu 22. července 2006 uspořádal Sportovní klub Starojická Lhota na
místním hřišti 3. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev za účasti
šesti celků z okolních obcí. Turnaj se i přes nepřízeň počasí setkal s dobrou odezvou,
jak ze strany soutěžících, tak i diváků. Po velmi vyrovnaných soubojích nakonec
zvítězilo družstvo z Palačova, které tak obhájilo loňské prvenství.

M U Ž I
4.kolo
5.kolo

03.09.2006 16:30
09.09.2006 16:30

Starý Jičín : Studénka
Kunín : Starý Jičín

6.kolo

17.09.2006 16:00

Starý Jičín : Fulnek B

7.kolo

23.09.2006 16:00

Stachovice : Starý Jičín

14.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
15.kolo

28.09.2006 16:00
01.10.2006 15:30
07.10.2006 15:30
15.10.2006 15:00
22.10.2006 14:30
29.10.2006 10:15
05.11.2006 13:30
12.11.2006 13:30

Starý Jičín
Starý Jičín
Štramberk
Starý Jičín
Rybí
Žilina
Starý Jičín
Kopřivnice
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:
:
:
:
:
:
:
:

Nový Jičín
Veřovice
Starý Jičín
Jeseník n.O.
Starý Jičín
Starý jičín
Troj.- Bystré
Starý Jičín

D O R O S T
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
14.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
15.kolo

03.09.2006
09.09.2006
17.09.2006
23.09.2006
28.09.2006
30.09.2006
07.10.2006
15.10.2006
21.10.2006
28.10.2006
04.11.2006
11.11.2006

14:15
16:30
13:30
16:00
13:45
10:00
15:30
12:30
14:30
13:30
13:30
13:30

Rybí
Starý Jičín
Jistebník n.O.
Starý Jičín
Odry
Lubina
Starý Jičín
Studénka
Starý Jičín
Starý Jičín
Příbor
Starý Jičín

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Starý Jičín
Suchdol n.O
Starý Jičín
Tichá
Starý Jičín
Starý Jičín
Bartošovice
Starý Jičín
Jakubčovice B
Sedlnice
Starý Jičín
Vlčovice - Mníší

Ž Á C I
4.kolo

03.09.2006 14:30

Starý Jičín : Vražné

5.kolo

09.09.2006 14:30

Bravantice : Starý Jičín

6.kolo

17.9.2006 14:00

Starý Jičín : Bernartice n.O.

7.kolo

24.09.2006 13:45

1.kolo
8.kolo

Kujavy : Starý Jičín

28.09.2006 16:00 Jistebník n.O. : Starý Jičín
01.10.2006 13:30
Starý Jičín : Bartošovice

9.kolo

08.10.2006 13:15

10.kolo
11.kolo

15.10.2006 13:00
22.10.2006

Tísek : Starý Jičín
Starý Jičín : Žilina
volno

VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ STARÝ JIČÍN
POŘÁDÁ
TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
OBCÍ A ULIC STARÉHO JIČÍNA
VE VOLEJBALE
Termín :
Místo :
Prezentace :
Zahájení :
Podmínka účasti :
Pravidla :
Systém turnaje :

neděle 10. září 2006
tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
v 9.00 hodin
v 9.30 hodin se začínají hrát první zápasy
minimálně dvě ženy v družstvu
hraje se podle platných pravidel volejbalu
Vyhrazuje si pořadatel turnaje. Informace budou podány
před zahájením turnaje. Po skupinách se hraje i útěcha
– zahrají si všichni.
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Farnost

Starý Jičín

zve všechny kdo mají chuť si zasportovat na

KDE a KDY: na Starém Jičíně v sobotu 23. září 2006
PREZENTACE: 8:30 - 9:30 u Oční studánky
START: od Oční studánky:

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

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

Odborný servis plynových kotlů Vám nabízí:
Revize a kontroly domovních plynovodů a plynových spotřebičů. Renovace kotlů.
Prohlídky, čištění, střední i velké opravy. Chemické čištění kotlů a bojlerů od vodního
kamene a vápence. Úpravu tvrdosti vody ústředního topení. Měření účinnosti spalování a
seřízení kotlů pro měření emisí a spotřeby. Pravidelný servis. Opravy do 24 hodin.
Kotle : kondenzační, klasické s ohřevem i bez ohřevu vody, průtokové ohřívače vody,
plynové bojlery, pod okenní topidla, sporáky.
Atoma , Ariston , Baxi , Bereta , Dakon , Destila , Efekt , Fais , Feroli , Gasex , Hofer ,
Hermann , Hydroterm , Immergas , Junkers, John Wood, Karma, MCN, Modraterm, Mora ,
NordGa , Oceán, Ogar, Odra, Quadriga, Quantum, Slokov, Protherm, Termona, Viadrus atd.
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LUKÁŠ

INSTALATÉRSTVÍ

ROSA

VODO – TOPO

Jičina č.p. 78, 741 01 Nový Jičín

mobil: 731 190 924
Speciální ÚVĚRY na exekuce, PŮJČKY, HYPOTÉKY a jiné.
Na registr se nedíváme.
Od 20tis. do xxx mil. Stačí trvalé bydliště.

Tel. 737 548 486, 731 808 274

H o s t i n e c
J i č i n a

" U

č.p. 32, 741 01

B a j e r ů "
N o v ý J i č í n

e-mail: ubajeru@seznam.cz
▼ VÁS

SRDEČNĚ

ZVE : ▼

MARTINSKÉ HODY 10.11. – 13.11.2006

• 10.11.2006 – Hodová diskotéka
• 11.11.2006 – Hodová zábava
• 13.11.2006 – Posezení u příjemné hudby.
♦ každý pátek diskotéka ♦
♦ každá poslední sobota v měsíci diskotéka "Oldies party“ hudba 80.,90., let ♦
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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

Obecní policie Starý Jičín:

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

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 září 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 III. Tisk: p.Valchář, Suchdol n.O. Uzávěrka příštího
čísla: 29.11.2006 do 12:00 hodin. Mohou se vyskytnout chyby tisku. Články zpracovatelů
nejsou upravovány a nemusí vždy vyjadřovat názor obce.
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