Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník VI. ● číslo 01/2006

rad Starý Jičín – 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. Patrně již kolem r. 1230 získal Starý Jičín
s okolím Arnold z Hückeswagenu, šlechtic pocházející z Porýní, jenž zastával dosti
významné místo v družině Přemysla
Otakara I. První písemná zmínka o hradu
pochází ze 14.07.1240, kdy Arnold
z Hückeswagenu vydával v „Ditschin“
darovací listinu pro premonstráty ve
Steinfeldu. Počátkem 14. století se stal
držitelem hradu rod pánů z Kravař. Po
několika změnách majitelů po husitských
válkách získává panství na počátku 16.
století rod pánů ze Žerotína.
1

Počátkem třicetileté války ztrácejí Žerotínové panství i hrad, který je v průběhu války
obsazován vojsky obou stran. V držení Starého Jičína se v průběhu 17. a 18. století
vystřídala řada rodů. Koncem 18. století se hrad i panství dostávají do majetků rodů
Seilernů. Vzhledem k nezájmu majitelů hrad rychle podléhal rozkladu. Bohužel ani
snaha hraběte dr. Bedřicha Deyma na počátku 20. století nezabránila hlodajícímu
zubu času a z kdysi mohutného hradu se stala zřícenina. Hrad Starý Jičín byl do
vlastnictví obce převeden z majetku státu v roce 1996. I v době, kdy tato nemovitost
byla ve vlastnictví státu, představitelé MNV za podpory občanů jednotlivých obcí měli
snahu o jeho zachování. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž.
V přízemí
věže
se
nachází
stylová
restaurace. V patrech
byla
nainstalována
dobová expozice zbroje
a dokumentů o hradu
a panství Starý Jičín.
* Pohlednici hradu je možné zakoupit na Obecním úřadě Starý Jičín za 8,- Kč. *

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 14.12.2005 :
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
rady obce za období od 21. 9. 2005

sc h va l u j e

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere
z jednání kontrolního výboru ze dne 5. 12. 2005
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání b e r e
z jednání finančního výboru ze dne 12. 12. 2005
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

na

na

zprávu o činnosti

vědomí

vědomí

zápis

zápis

schvaluje

a) Rozpočtové provizorium obce Starý Jičín na rok 2006 s tím, že rozpočtové
provizorium v příjmové části činí 19.500.000 Kč a ve výdajové části 18.500.000 Kč
se zapojením 8-třídy financování výdajů /splátky půjček a úvěru 1.000.000 Kč
b) Delegování pravomoci ze zastupitelstva obce na radu obce tak, že rada obce bude
schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů a přesuny
rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují,
aniž by se měnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a
výdajů.
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c) III. změnu rozpočtu obce na rok 2005 – navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové
části s tím, že po změně bude činit rozpočet v příjmové části 40.000.000 Kč a ve
výdajové části 39.540.000 Kč. Rozpočte obce je schodkový o 8-třídu financování
Zastupitelstvo obce po projednání b e r e n a v ě d o m í
d) Rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce za období do 11/2005
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e
a) Bezúplatný převod pozemku p.č. 236 o výměře 686 m2 v k.ú. Starojická Lhota
z majetku státu (ÚZSVM) na obec Starý Jičín (maj. 19/2005)
b) Odkoupení pozemků od občanů za účelem zřízení přístupové komunikace za
rodinné domy na náměstí Starý Jičín – dle geometrického plánu č. 2321-58/2005 tj
v k.ú. Starý Jičín pozemky z p.č 108 díl „f“ o výměře 25m2, z p.č. 110 díl „e“ o
výměře 28m2,z p.č. 114 díl „c“ o výměře 39 m2, z p.č. 116 díl „b“ o výměře 28 m2,
z p.č. 118 díl „a“ o výměře 22m2 a p.č. 106/3 a 104/2. Cena 15.-Kč za m2, náklady
řízení hradí obec. (maj.18/2005)
c) Prodloužení lhůty na prodej obecních bytů v bytovém domě Starý Jičín č.p.
127,128 a 129 tj. bytové jednotky č. 129/3 (Sichovi ) a č. 128/1 (Hanzelkovi) do
30.06.2006. Pokud nájemce nebude akceptovat návrh na uzavření smlouvy o
převodu bytové jednotky, bude nemovitost prodána jinému zájemci. (maj. 18/2003)
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e
a) V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č. 1/2005,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č. 3/2003 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
b) Doplnění (změna) programu obnovy venkova obce Starý Jičín a investiční akce pro
rok 2006. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění finančních prostředků na tyto
investiční akce prostřednictvím vyhlášených dotačních titulů a programů ze státního
rozpočtu a rozpočtu kraje
c) Volbu přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2006 – 2010
a to paní Danuši Hrňovou, Starojická Lhota a paní Jaroslavu Bezděkovu, Janovice.
Zastupitelstvo obce po projednání b e r e n a v ě d o m í
d) Termíny konání jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín v roce 2006 – tj. 22.2.,
26.4., 21.6., 20.9. a 13.12.2006
d)
Pracovní setkán členů zastupitelstva obce
k rozpočtu obce na rok 2006
2006
Svatoslav Vahalík
starosta

a předsedů osadních výborů
Termín: 23. 1.

Leoš Zdražil
místostarosta
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USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 22.2.2006
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
činnosti rady obce za období od 11.1.2006

sc h va l u j e

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere
z jednání kontrolního výboru ze dne 13.2.2006
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání b e r e
z jednání finančního výboru ze dne 20.2.2006

na

na

zprávu o

v ě d o m í zápis

vědomí

zápis

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

a) Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2006
příjmy rozpočtu
výdaje rozpočtu
8.třída financování (splátka úvěru) u České Spořitelny

21.000.000 Kč
20.000.000 Kč
1.000.000 Kč

b) Plán rozpočtu příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Starý
Jičín
Rozpočet přísp. organizace ZŠ Starý Jičín na rok 2006
- je sestavený jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši
3.100.000 Kč
Rozpočet přísp. organizace MŠ Starý Jičín na rok 2006
- je sestavený jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši
c) Plán rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2006
Rozpočet hosp.činnosti obce na rok 2006
- je sestaven jako ziskový se ziskem
- výnosy
- náklady

1.000.000 Kč

470.000 Kč
2.770.000 Kč
2.300.000 Kč

d) Hospodářský výsledek a odpisy z hospodářské činnosti za rok 2005
hospodářský výsledek
841.725,90 Kč
odpisy ve výši
698.669,00 Kč
Použití hospodářského výsledku ve výši 1.540 394.,50 Kč bude zapojeno na
financování investic akce Posílení vodovodu Petřkovice z Palačova.
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MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

a) Odkoupení pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.č.344/2 a pozemku p.č.
346/2, tak jak byl zaměřen GP č. 229-135/2005 za cenu stanovenou 25,- Kč
za m2. Jedná se o pozemky, které jsou dotčené výstavbou technického
zázemí u kurtů ve Vlčnově. Náklady řízení hradí obec( maj.P1/2006)
b) Převedení pozemků v k.ú. Palačov z vlastnictví Moravskoslezského kraje
(majetková správa Správa silnic MK) do vlastnictví obce (darováním), Jedná se
o pozemky, které byly zabrány v souvislosti s realizací výstavby akce „Náves
Palačov“, zaměřené geometrickým plánem č. 167-181/2005 , tj. p.č. 1180/20,
1180/21,1180/22, p.č. 1130/8, 1130/9, 1130/12,1130/13 Náklady řízení hradí
obec (maj. P2/2006)
c) Odkoupení pozemků v k.ú. Janovice u Nového Jičína p. č.697/1 o výměře
1354 m2, a p.č. 696 o výměře 4761m2 za cenu stanovenou dohodou 30,- Kč
za m2. Jedná se pozemky řadu let využívané jako sportovní areál. Náklady
řízení hradí obec (maj. P3/2006)
d) Provedení majetkoprávního vypořádání (odkoupení ) pozemku – nebo jeho
části - p.č. 32 v k.ú. Starý Jičín. Jedná se o pozemek ve vlastnictví fyzické
osoby, na části tohoto pozemku
bylo z finančních prostředků obce
vybudováno chodníkové těleso.
Cena stanovena dle odborného odhadu. (maj. P4/2006)
e) Prodej obecního pozemku p.č. 167 o výměře 72 m2 v k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína V. Kantorovi za cenu stanovenou dohodou za 31Kč za m2 + náklady
řízení. (maj. P 21/2003)
f) Záměr odkoupení pozemku p.č. 609/8 v k.ú. Starý Jičín od Starojicko a.s. a
ukládá starostovi obce jednat s vlastníkem nemovitosti o ceně ( návrh 25,- Kč
za m2)
g) Prodej částí pozemků p.č. 433 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína označených
v GP č. 227- 94/2005 jako p.č. 433/3 o výměře 331 m2 ing. Pavlu Stoklasovi
a pozemek p.č. 433/2 o výměře 23 m2 paní Antoniii Černé. Cena stanovena
dohodou 30,- Kč za m2 a náklady řízení ( maj. P 15/2005).
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

bere

na

vědomí

a) Informační zprávu vedoucího TS Starý Jičín, týkající se úspor při svozu TDO
za období červen až prosinec v roce 2004 a 2005 . Úspora při svozu fy
REMONDIS činí za toto období 186.868 Kč .
Svatoslav Vahalík
starosta

Leoš Zdražil
místostarosta
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26.04.2006
20.09.2006

zaplacena




21.06.2006
13.12.2006

komu

za
Částka v Kč
Víceúč. zařízení Janovice- st.pr.5.12.2005 STAREST s.r.o.
1.401.611,00
dotace
Víceúč. zařízení Janovice- st.pr.2.12.2005 STAREST s.r.o.
477.231,00
obec
14.12.2005 REMONDIS, s.r.o. TDO - občané za 11/2005
55.030,50
PELA CZ, Nový
ZŠ - rekonstrukce oken - st.pr. 15.12.2005
2.379.524,00
Jičín
dotace
Víceúč. zařízení Janovice - st.pr. 14.12.2005 STAREST s.r.o.
602.470,00
obec
PB - záloha na elekt. za 12/200515.12.2005 SME a.s., Ostrava
69.820,00
2/2006
Odvod za trv. odnětí půdy ze
20.12.2005 FÚ, Nový Jičín
95.040,00
zem.fondu
Víceúč. zařízení Janovice - st.pr. 20.12.2005 STAREST s.r.o.
557.946,50
obec
PB - poplatek za odebr. vodu
20.12.2005 FÚ, Nový Jičín
52.566,00
12/2005
2.1.2006 MŠ Starý Jičín
příspěvek obce na I/IV. 2006
200.000,00
2.1.2006 ZŠ Starý Jičín
příspěvek obce na I/IV. 2006
425.000,00
11.1.2006 REMONDIS, s.r.o. TDO - občané za 12/2005
74.302,00
PB - poplatek za odebr. vodu
23.1.2006 ČIŽP, Olomouc
52.560,00
1/2006
PB - poplatek za odebr.vodu
17.2.2006 ČIŽP, Olomouc
52.560,00
2/2006
20.2.2006 ZŠ Starý Jičín
příspěvek obce na II./IV. 2006
425.000,00
20.2.2006 ZŠ Starý Jičín
Pojistné plnění za škodu - střecha
56.234,00
Za správnost: Eva Šrámková
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dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
PŘÍJMY

v tisících Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Celkem

16 800,0

NEINV. DOTACE
MÍSTNÍ POPLATKY
OSTATNÍ PŘÍJMY

Celkem
Celkem
Celkem

707,3
1 033,0
2 459,7

PŘÍJMY ROZPOČTU 2006 CELKEM :
V Ý D A J E v tisících Kč
LESY
700,0
Celkem 1039
KOMUNIKACE
100,0
Celkem 2212
CHOD.+ PARKOV. Celkem 2219
10,0
DOPRAVNÍ OBSL. Celkem 2221
126,0
Celkem 2310
PITNÁ VODA
ČOV + kanalizace Celkem 2321
276,4
VODNÍ NÁDRŽE
30,0
Celkem 2333
MATEŘSKÁ ŠK.
3111
800,0
Celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Celkem 3113 2 026,0
KNIHOVNY
27,0
Celkem 3314
VÝLETIŠTĚ
3,0
Celkem 3319
HRAD
92,5
Celkem 3321
KAŠNA
7,5
Celkem 3322
KAPLE DUB
2,0
Celkem 3326
MISTNÍ ROZHLAS Celkem 3341
5,0
ZPRAVODAJ
31,5
Celkem 3349
KULTURA
258,0
Celkem 3392
KPOO
66,0
Celkem 3399
TĚLOVÝCHOVA
84,0
Celkem 3412
SPORT.ODDÍLY
10,0
Celkem 3419

21.000,00
SOCIÁLNÍ FOND
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÉ HOSP.
NEBYTOVÉ HOSP.
VEŘ.OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ
ÚZEMNÍ PLÁN.
KOMUNÁL.SLUŽ.
TECHNICKÉ SLUŽ
KOMUN.ODPAD
SKLÁDKA DUB
PROSTRANSTVÍ
SOC.DÁVKY
OBECNÍ POLICIE
SDH OBCE
JSDH ST.JIČÍN
ZASTUPITEL.,OV
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY
POJIŠTĚNÍ
DAŇ ZA OBEC
INVESTICE

Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem

3429

90,7

3511
3612
3613
3631

43,0
39,2
20,0
462,0

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

3632
3635
3639
3639
3722
3729
3745
4174
5311
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399

142,0
765,0
1 635,0
1 763,0
900,0
3,0
78,0
81,0
126,0
290,0
1 131,0
4 464,5
110,0
132,0
500,0
2 569,7

VÝDAJE ROZPOČTU 2006
CELKEM :

8 – třída financování celkem …. – 1.000.000,- Kč

BLAHOPŘÁNÍ

K

20.000,00

Za správnost: Eva Šrámková

JUBILEU

Dne 28. března 2006 oslaví
pan R i ch a r d F U R M Á N E K
z Janovic významné životní jubileum - 85 let.
Štěstí, rodinnou pohodu a mnoho radostných chvil
v kruhu svých blízkých mu přejí
jeho děti, vnoučata a pravnoučata.
I Obec Starý Jičín se připojuje ke gratulaci - Svatoslav Vahalík, starosta.

7

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Přejeme všem občanům, kteří se v období BŘEZEN až KVĚTEN 2006 dožijí
významného životního jubilea pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně
pohody.
Za Obec Starý Jičín Svatoslav Vahalík
Richard Furmánek
Jaroslava Vahalíková
Ludmila Hájková
Jaroslava Pospěchová
Ludmila Horáková
Jiřina Glogarová
Stanislav Šustek
Antonín Bezděk
Karel Dorazil
Božena Krutílková
Jarmila Bezděková

Milada Michálková
Božena Tvrdá
Anna Benčáková
Ludmila Heraltová
Milada Pavlíková
Jiřina Hasalová
Božena Pospěchová
Jan Segeťa
Žofie Janíková
Lubomír Šustek
Jan Vavřín
Antonie Pavelková

OBŘADNÍ DNY MATRIČNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN
Rada obce Starý Jičín č. 51 ze dne 15.2.2006 schválila obřadní dny k uzavření
manželství u Matričního úřadu Starý Jičín na rok 2006:

Obřadní dny (soboty) Matričního úřadu Starý Jičín na rok
2006 schválené Radou obce Starý Jičín dne 15.2.2006:
březen

4. března

11. března

18. března

25. března

---

duben

1. dubna

8. dubna

15. dubna

22. dubna

29. dubna

květen

6. května

13. května

20. května

27. května

---

červen

3. června

10. června

17. června

24. června

---

8. července

---

---

29.července

---

---

19. srpna

26. srpna

---

září

2. září

9. září

16. září

23. září

---

říjen

7. října

14. října

21. října

---

---

červenec 1. července
srpen

listopad

4.listopadu

11.listopadu 18.listopadu 25.listopadu

---

prosinec

2. prosince

9. prosince 16.prosince

---

---

Na hradě Starý Jičín
se nebudou konat svatební obřady v uvedených dnech :
červen
červenec
srpen

3. června

24. června

22. července

29. července

12. srpna

26. srpna
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9 Uzavření sňatku v obřadní místnosti obecního úřadu není v oddávací dny
zpoplatněno.
9 Svatby, které se uskuteční v obřadní místnosti obecního úřadu ve dnech, které
nejsou určeny k oddávání (kromě běžných pracovních dnů) budou podléhat
správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., § 12 ,odst. c) ve výši 1.000,Kč.
9 Svatby, které se uskuteční na hradě Starý Jičín budou zpoplatněny částkou
1.500,- Kč (1.000,- správní poplatek, 500,- výdaje vynaložené na uskutečnění
svatebního obřadu na jiném vhodném místě) – schváleno RO č. 51 ze dne
15.2.2006.

Svatby lze objednat na tel: 556 785 152, 556 752 581 (paní Hrušková).

EVIDENCE

OBYVATEL

V

OBCI

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2005 :

Dub
Heřmanice
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická
Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
celkem za
obec
cekem

celkem
obyvatel

počet
obyvatel v
narození
úmrtí
přihlášení
odhlášení
jednotlivých
obcích
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

1
0
1
1
4
0

0
2
0
0
1
2

0
1
0
1
1
0

0
1
0
2
0
2

0
4
1
2
0
5

2
3
0
4
1
3

1
0
0
3
3
2

0
0
3
4
4
1

51
60
122
134
109
109

48
55
119
137
115
100

99
115
241
271
224
209

3

1

2

2

7

6

3

4

184

171

355

4
3

1
0

2
0

1
2

3
7

0
6

4
5

0
13

229
238

225
247

454
485

17

7

7

10

29

25

21

29

1236

1217

2453

24

17

54

50

2453

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín - srovnání s rokem 2004 :
počet obyvatel
narození
úmrtí
přihlášeno
odhlášeno
2442
22
23
63
41
Počet uzavřených manželství na Starém Jičíně v roce 2005 :
církevní svatby
9
svatby na obecním úřadě
3
svatby na hradě
7
svatby celkem
19
Z 19 svateb bylo 9 svateb, kdy ani jeden ze snoubenců neměl v obci trvalý pobyt.
9

V Ý M Ě N A O B Č A N S K Ý CH

PRŮKAZŮ

Dnem 1.1.2005 nabývá účinnosti Nařízení vlády ČR č. 612, kterým se stanoví lhůty
pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. V tomto nařízení vláda
stanoví následující lhůty výměny občanských průkazů :
Občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů,
vydané:
do 31. prosince 1994
do 31. prosince 1996
do 31. prosince 1998
do 31. prosince 2003

Lhůta k podání žádosti
vydání občanského
průkazu:

Lhůta k výměně
občanského průkazu:

Musela být vyměněna do 30.
--listopadu 2005 !!
do 30. listopadu 2006
do 31. prosince 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.

SPLATNOST POPLATKŮ OBCE na rok 2006 :
¾ POPLATEK ZA PSA
(150,- Kč/pes) do 30.04.2006
¾ Poplatek za SVOZ TUHÉHO DOMOVNÍHO ODPADU (TDO)
(360,- Kč/osoba) do 30.06.2006
¾ VODNÉ a STOČNÉ
d 1
d ů d bd
l

VEŘEJNÁ SBÍRKA
ÚDRŽBU HRADU

k

NA ZÁCHOVNOU
STARÝ JIČÍN

Obec Starý Jičín ,742 31 Starý Jičín č. 6
tel.: 556 752 581, fax: 556 752 551, IČO 00298425
e-mail: podatelna@stary-jicin.cz
---------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná sbírka na záchovnou údržbu hradu
Starý Jičín
(ochrana kulturní památky)

----------------------------------------------------------------Právnická osoba:
Obec Starý Jičín
Se sídlem :
742 31 Starý Jičín č.p.6
Územní rozsah sbírky: území obce Starý Jičín
10

Doba konání sbírky :

1.2.2006 – 30.11.2006

Způsob provádění:
pokladničkou – 1x na hradě Starý Jičín, 1x na
Obecním úřadě Starý Jičín (v podatelně) a shromažďováním peněžních
příspěvků na bankovním účtu České spořitelny a.s., pobočka Nový Jičín
číslo účtu 34-1760219309/0800
Účel: ochrana kulturní památky zříceniny hradu Starý Jičín
Kulturní památka č.r. US 18996/8-1683
Finanční prostředky budou použity na záchovnou údržbu hradního zdiva – a
to v návaznosti na stavebně historický průzkum a zpracovanou projektovou
dokumentaci.
Usnesení rady obce, které o sbírce rozhodlo: RO č. 47 ze dne 28.11.2005
Lokalita: k.ú. Starý Jičín, pozemky p.č. 505/1, 505/2a 505/3
Vlastník objektu : od roku 1996 Obec Starý Jičín

Zdůvodnění:
Obec Starý Jičín jako vlastník kulturní památky „Zřícenina hradu Starý Jičín“ má
trvalý zájem o zachování cenného architektonického dědictví, které se nachází na
území obce, a které je v současné době v takovém stavu, že je ohrožena samotná
existence této památky.
Počátky hradu se datují do první poloviny 13. století a spojují se s ochranou
cesty do Polska. Hrad měl funkci především vojenskou, z malé části také správní a
snad i odpočinkovou. Byl několikrát přestavován, značně utrpěl za 30.leté války.
Od počátku 19. století je již popisován jako starý a neobyvatelný. Postupem času,
povětrnostními podmínkami (vymrzání zdiva a vyplavování malty ze spár), vlivem
nedostatečného odvodnění (podmáčení základů) a neomezeným růstem vegetace se
stala z kdysi mohutné stavby hradu téměř ruina.
V 2. polovině 20. století (nemovitost ve vlastnictví státu) došlo k zakonzervování
zdiva pouze v jedné části hradu, ostatní části byly dále vystaveny zubu času a došlo
tak k další postupné destrukci zdiva.
Po převedení nemovitosti z majetku státu do vlastnictví obce (rok 1996) nastala
obci obrovská starost,
jak tuto zříceninu uchovat pro další generace. Byla
zrealizována rekonstrukce věže první hradní brány, kde se nachází vyhlídkové
prostory, dobová expozice , v přízemí pak stylová restaurace (celkové finanční
náklady ve výši 3.258.000,- Kč).
Je však nezbytně nutné pro samotnou existenci této památky
pokračovat v dalším úsilí o záchranu a to provedením takových opatření,
které zastaví další rozpad.
Finanční náročnost takové akce však převyšuje finanční možnosti obce Starý Jičín.
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Obce, která se řadí co do počtu obyvatel mezi obce malé do - 2.500 obyvatel,
avšak s velkým rozsahem spravovaného území (celkem devět katastrálních území) .
Prvořadným úkolem je zajistit bezpečnost návštěvníků areálu hradu
(zpevněním nejvíce ohroženého zdiva zajistit, aby nepadalo kamení, realizací
oplocení zajistit, aby se již spadlé kameny dále nevalily ze svahu ).
V roce 2004 byla provedena sanace zdi D, která již byla v havarijním stavu.
Dalším záměrem obce je v rámci záchrany kulturního dědictví zrealizovat záchovnou
údržbu (konzervaci) celého hradu. Po provedení stavebně historického průzkumu
bude zpracován projekt, který bude podkladem pro komplexní řešení obnovy této
kulturní památky.
S ohledem na výše uvedené se obec rozhodla u zajištění financí mimo jiné i
pomocí veřejné sbírky.
Historie: gotický hrad z 1. poloviny 13. století
Současnost: část zříceniny - hradní věž byla zrekonstruovaná v roce 1996
Zbytky obvodového zdiva paláců i opevnění jsou značně zdevastované, zvětralé,
s bujnou vegetací, s poškozenou stabilitou, hrozí nebezpečí sesutí, ohrožení
návštěvníků padajícími kameny, další destrukce může způsobit rozpad na
hromadu sutě. Do některých částí areálu hradu je z důvodu bezpečnosti
návštěvníkům zamezen přístup.
Děkujeme

Svatoslav Vahalík
starosta obce

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V OBCI
Co nám přinesl rok 2005 na úseku investiční výstavby :
Víceúčelové hřiště s turistickou ubytovnou Starý Jičín- Janovice, Jičina

V roce 2005 byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na provedení stavby „Víceúčelové hřiště s turistickou ubytovnou Starý Jičín Janovice, Jičina“. Vedení obce intenzivně komunikovalo s ministerstvem o získání
grantu. Toto se podařilo a obec získala na akci dotaci ve výši 3.996.377,- Kč.
V souvislosti s rozvojem turistického ruchu v obci a s tím spojené sportovně –
společenské aktivity občanů a návštěvníků obce, bylo v zájmu zkvalitnění služeb
v uvedené oblasti.
Zájmová lokalita se nachází na rozhraní dvou katastrálních území – Janovice p.č.
743/2 a Jičina p.č. 44/3. Území bylo vytipováno z důvodu sloučení sportovních zájmů
místních občanů na jedno sportoviště. Víceúčelové hřiště bude sloužit pro míčové hry
12

a sporty, zvláště pak pro tenis, volejbal, nohejbal, basketbal a ostatní sporty
významné pro rozvoj cestovního ruchu. Sportoviště je zřízeno z umělého trávníku
Edel, který je ideálním řešením pro tenisové a víceúčelové hřiště. Při zachování
technicko-sportovní charakteristiky hracího povrchu přinášejí podstatné úspory
provozních nákladů. Materiálové a konstrukční provedení zaručuje výborné herní
vlastnosti, minimální údržbu, celoroční využití a dlouhodobou životnost.
Budova ubytovny je rozdělena do různých částí využitelnosti. V I. nadzemním
podlaží, kromě chodeb a skladů, slouží budova pro rychlé občerstvení se zařízením
bufetu a klubovny. Dále jsou zde zřízeny šatny pro muže a ženy se samostatným
sociálním zařízením.
V podkroví objektu jsou vybudovány samostatné dvoulůžkové pokoje (16 míst a
přistýlky) s využitím kuchyňky a sociálního zařízení. V rámci stavby budou v klubovně
umístěny stoly pro stolní tenis.
Záměrem této stavby bylo také zvýšení atraktivnosti turistické oblasti okolí
Starojicka, zabezpečení volného času dospívající mládeže a vyplnění volného času
ubytovaných hostů v turistické ubytovně.
Přehled celkových finančních nákladů na stavbu:
- projektová dokumentace
- náklady inženýrské činnosti
- náklady stavební části
- ostatní investiční náklady
- celkový souhrn investičních potřeb
* dotace ze státu
* vlastní zdroje obce

250.000,- Kč
64.000,- Kč
5.390.000,- Kč
5.000,- Kč
5.709.000,-Kč
3.996.000,- Kč
1.713.000,- Kč

Děkujeme všem členům zastupitelstva a rady obce, firmám, občanům,
zaměstnancům obce, zkrátka všem, kteří byli do realizace stavby zapojení a svou
činností napomohli k zvelebení obce.
Zpracovala: Pavla Šustková

NALEZENÉ

VĚCI

Upozorňujeme občany, že v případě ZTRÁTY VĚCÍ se mohou informovat, zda se
nacházejí na Obecním úřadě Starý Jičín.
Nalezené věci se skladují na obecním úřadě půl roku a poté se zničí a skartují.
V případě ztráty volejte: 556 752 581, 556 752 152.

OBEC

SE

PŘIHLÁSILA DO SOUTĚŽE
ZLATÝ ERB 2006

27.1.2006 se Obec Starý Jičín přihlásila do soutěže ZLATÝ ERB 2006, kterou
vyhlásilo Sdružení Zlatý erb pod záštitou Ministerstva informatiky České republiky,
Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřed13

nictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům s využitím internetu.
Zvětší se tím také návštěvnost obce a tím i přísun finančních prostředků.
Pokud nám věnujete dvě minuty a PODPOŘÍTE NÁS SVÝM HLASEM, budeme
velice rádi. Na hlavní straně webové stránky www.stary-jicin.cz naleznete
zelenou ikonu s názvem „Soutěžíme o zlatý erb“, kde můžete hlasovat. Poté
se v levé části otevřeného webu nachází Hlasovat pro Cenu veřejnosti . Zadáte do
tabulky název obce a můžete hlasovat. Ale pozor, po hlasování Vám bude zaslán email do Vaší mailové schránky pro ověření platnosti hlasu. Stačí to jen znovu
odsouhlasit.
Hlasovat můžete nejpozději do pátku 24. března 2006 do 17:00 hodin.

K U R Z O B S L U H Y O S O B N Í H O P O Č Í T A ČE
V rámci „ Národního programu počítačové gramotnosti“ proběhl v naší
obci v roce 2005 kurz pro obsluhu osobního počítače. Celkem 14 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 v letošním roce. Firma LYRIX centrum Nový Jičín byla
vybrána jako realizátor v našem regionu a 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
účastnit kterýkoliv občan bez rozdílu věku. Kurzy jsou přizpůsobeny
začínajícím uživatelům obsluhy počítače.
V roce 2006 nabízí Lyrix centrum tyto kurzy:
1. Poprvé u počítače
2. Texty v počítači
3. Internet a e-mail
4. Občan, úředník a Portál veřejné správy
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 (jen k jednomu kurzu). Výuka probíhá na PC vzdělávací společnosti
v prostorách, které dá k dispozici obec.
Co může udělat občan, který má o účast v kurzech zájem?
¾ Předběžně je možno přihlásit se na Obecním úřadě Starý Jičín písemně,
osobně nebo telefonicky (p. Štecová) v termínu do 31.3.2006. Podle počtu
předběžně přihlášených občanů na jednotlivé kurzy bude stanoven harmonogram a
stanoven termín konání (pravděpodobně duben – květen 2006, kurzy probíhají
v odpoledních hodinách.)
¾ O místu a termínu konání budou zájemci vyrozuměni písemně.
¾ Nebojte se přihlásit, v učebně budete všichni na stejné „lodi“.
(M.Š.)
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ČLÁNKY

DO ZPRAVODAJE

- MYSLIVCI, VČELAŘI, HASIČI či jiné spolky
Pokud jste členem nějakého spolku v obci (hasiči, myslivci, včelaři, sportovci,
zahrádkáři atd.) a máte chuť nám přispívat články do zpravodaje, máte možnost.
Obec Starý Jičín Vám je zveřejní zdarma po domluvě na tel. 556 785 151, e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz

AKTUALITY

Z

OBECNÍHO

ÚŘADU

Začátkem tohoto roku došlo na obecném úřadě k personálním změnám.
Kolegyně Petra SAGANOVÁ a Radka DUBCOVÁ nastoupily mateřskou
dovolenou.
Po dobu plnění jejich mateřských povinností zastupuje Petru Saganovou na
pozici účetní a rozpočtářky paní Eva Šrámková (tel. 556 785 151) a na pozici
odborné referentky hospodářskosprávního odboru převzala úkoly Radky Dubcové
paní Pavla Šustková ( tel.556 752 551).
Občané mohou své záležitosti vyřizovat osobně, telefonicky, případně e-mailem
na nových adresách: sramkova@stary-jicin.cz , sustkova@stary-jicin.cz
Novým kolegyním přejeme brzké zapracování v agendě veřejné správy a
čerstvým
maminkám přejeme, aby si vrchovatě užily krásného (i těžkého)
mateřského poslání.
(M.Š.)

SBĚR

STARÉHO

PAPÍRU

V období 24.4. – 5.5.2006 proběhne v Základní škole Starý
Jičín SBĚR STARÉHO PAPÍRU tj. papíry, letáky, noviny, časopisy,
krabice, kartony apod.
Pro občany, kteří nemají možnost předat starý papír do ZŠ mohou
tento pevně svázaný papír složit ve středu 3. května 2006 do kryté
autobusové zastávky v obcích Dub, Heřmanice, Janovice, Palačov, Petřkovice, a
Starojická Lhota (u KD ve Starojické Lhotě). Jičina může složit papír pod střechu
bývalého obchodu u autobusové zastávky a občané Starého Jičína a Vlčnova jej
mohou donést na Obecní úřad Starý Jičín.
Technické služby obce ho následující den svezou do ZŠ Starý Jičín a ta za něj pořídí
učební pomůcky, odměny pro žáky ZŠ atd.
Sběr starého papíru probíhá 2x ročně. Další se uskuteční na podzim 2006.
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OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
PŘESTUPKY

ZA

ROK

2005

Výňatek ze závěrečné zprávy o stavu a činnosti Obecní policie Starý Jičín – zjištěné a
vyřešené přestupky za rok 2005:
Počet přestupků, vyřešených
17
v dopravě
z toho řešeno blokově
6
z toho postoupeno správnímu
2
orgánu
z toho řešeno domluvou
9
Uloženo blokových pokut v Kč 1.200,-

Počet přestupků - ostatní

36

z toho řešeno blokově
11
z toho postoupeno správnímu
3
orgánu
z toho řešeno domluvou
22
Uloženo blokových pokut v
1.700,Kč

Celkem řešeno přestupků v roce 2005

53

Celkem uloženo blokových pokut v Kč

2.900,-

Za správnost: Jan Slepák, strážník OP Starý Jičín

INFORMACE PRO OBČANY
- „TABÁKOVÝ ZÁKON“
S účinností od 1.1.2006 vstoupil v platnost Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, tzv.“ tabákový zákon.“
Stanoví hlavně opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ale také
opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu. Protože jsou zde
stanoveny konkrétní povinnosti fyzickým osobám, ale hlavně povinnosti právnickým
osobám a podnikatelům, využívám zpravodaje obce Starý Jičín k seznámení pouze
v nejdůležitějších oblastech.
1. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření:
 tabákové výrobky lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního předpisu a to
na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku,
v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti
nebo v ubytovacích zařízeních s výjimkou ubytovacích zařízení pro děti a mládež;
 je zakázán prodej tabákových výrobků a potřeb pomocí prodejních automatů, jakož
i ostatní formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího;
 zákaz prodeje výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků;
 zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let;
 zákaz prodeje tabákových výrobků na kulturních, společenských a sportovních akcí,
které jsou určeny pro osoby mladší 18 let a to bez výjimky.
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Na všech místech prodeje tabákových výrobků je provozovatel
p o vi n e n
umístit pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje tabákových výrobků
osobám mladším 18 let. Text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími
písmeny na bílém podkladě, o velikosti písma nejméně 5 cm (veškeré uvedené
tabulky se dají pořídit ve výrobním družstvu Dřevoplast v Novém Jičíně). Osoba
prodávající tabákové výrobky musí být straší 18 let.
KDE JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT:
-

-

-

-

-

na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné
veřejnosti;
prostředky hromadné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s
hromadnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny s výjimkou stavebně
oddělených prostor vyhrazených ke kouření;
ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení;
v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti
mimo zvláštních prostor s dostatečným odvětráváním a vyznačením „prostor
vyhrazený pro kouření„ ;
v uzavřených zábavních prostorách jako jsou kina, divadla, koncertní síně a dále
ve sportovních halách a zařízeních s výjimkou stavebně oddělených prostor ke
kouření opět s nápisem „ prostor vyhrazený pro kouření „ ;
ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů;
v budovách státních orgánů a jim obdobným zařízením.

Na místech, kde je zakázáno kouřit, je provozovatel p o v i n e n umístit u
vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce
černými tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5
cm a grafickou značkou zákazu kouření. Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech
výše uvedených a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala
nebo prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii nebo PČR o
zákrok směřující k dodržení zákazu.

2. Omezení dostupnosti alkoholických nápojů :
Alkoholické nápoje lze prodávat pouze :
 ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů;
 ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen, v prodejnách potravin
nebo smíšených prodejnách;
 v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti;
 v ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro
osoby mladší 18 let.
Toto ustanovení se nevztahuje na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických
nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcí.
Omezení prodeje a dovozu alkoholu :
- zakazuje se prodej a dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled alkohol. nápojů
- osoba prodávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let.
Zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů, povinnosti osob :





zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let;
na všech akcích (včetně diskoték) určených osobám mladším 18 let;
osobám zjevně ovlivněných alkoholickým nápojem;
ve zdravotnických zařízeních;
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v prostředcích určených výlučně pro vnitrostátní dopravu osob;
na sportovních akcích s výjimkou 10 stupňového piva;
na všech typech škol a školských zařízení;
zákaz prodeje alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů u nichž nelze
vyloučit prodej osobám mladším 18 let nebo umístěných v prostorách, do nichž
mají vstup osoby mladší 18 let.

Provozovatel je p o v i n e n na místech prodeje alkoholických nápojů umístit
pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let. Text musí být opět pořízen v českém jazyce černými tiskacími
písmeny na bílém podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm.
3. Osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiných
návykových látek a jsou ve stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe
nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, se zakazuje vstupovat
do :
 všech veřejných prostor, kde by mohly způsobit sobě nebo jiné osobě škodu nebo
vzbudit veřejné pohoršení;
 veškerých prostředků hromadné dopravy;
 veřejně přístupných prostor budov související s veřejnou dopravou, přístřešků
zastávek a nástupišť a MHD;
 prostor, kde probíhají sportovní akce, pořadatel je povinen zabránit vstupu těmto
osobám.

4. Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky :
 Osoba, která vykonává činnost, při které by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje



nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek, n e s m í požívat alkoholické
nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím
vykonáváním.
V případě zjištění jsou tyto osoby povinny podrobit se na výzvu policisty nebo
strážníka obecní policie
vyšetření a dechové zkoušce, popř. odběru slin.
Orientační vyšetření, zda osoba není pod vlivem alkoholu, provádí mimo jiné
Policie ČR a obecní policie. Odmítne-li se osoba vyšetření podrobit, hledí se na ni,
jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.
(OPJS)

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

SVOZU ODPADU
2004 a 2005

ZA

ROK

V uvedené tabulce uvádíme srovnání svozu odpadu firmou Technické služby Nový
Jičín v roce 2004 a Remondisem s.r.o. ze Studénky od poloviny roku 2005.
Srovnání je za období červen až prosinec, neboť jsme na firmu Remondis přešli v
červnu 2005 a tím obec ušetřila částku 186.898,- Kč
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období
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Remondis v r. 2005
79.299,00
45.701,00
54.081,00
52.544,00
54.205,00
52.531,00
74.302,00

TS Nový Jičín v r. 2004

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

74.784,00 Kč
109.076,00 Kč
78.883,00 Kč
84.821,00 Kč
62.279,00 Kč
79.130,00 Kč
110.558,00 Kč

412.633,00 Kč

599.531,00 Kč

VYÚČTOVÁNÍ TŘÍDĚNÍ
v roce 2005

ODPADŮ

Díky třídění odpadů snížila obec částku za svoz tuhého domovního odpadu pro rok
2006 z 372,- Kč (v roce 2005) na 360,- Kč za osobu. Zatím je to o 12,- Kč, ale
pokud se budou odpady třídit ještě více, mohla by to příští rok být ještě větší částka.
To ale záleží jen na nás, občanech. Kolik dostala obec od EKO-KOMU za třídění
odpadů vyhodnocuje uvedená tabulka:
období
IV.2004

cena
35 488,60 Kč

papír
15,66

sklo
5,56

plast
4

kov
2,87

odpad
135,78

rok 2004

35 488,60 Kč

15,66

5,56

4

2,87

135,78

I. 2005
II.2005
III.2005
IV.2005
rok 2005

17 988,70 Kč
52 647,90 Kč
22 096,70 Kč
24 659,00 Kč
117 392,30 Kč

0
16,38
0
15,54
31,92

4,45
6,14
7,16
0
17,75

3,4
5,7
2,58
3,11
14,79

1,78
105,42
2,2
125,94
13
100,13
0,78
121,43
17,76 452,92

Chtěli bychom požádat občany, 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.
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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VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD v

a NEBEZPEČNÝ
O B C Í CH

V sobotu 3.června 2006 se v jednotlivých částech
obce uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu dle níže uvedeného harmonogramu.
Upozorňujeme občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si vybrali
nejvhodnější místo k odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu !

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla,
skříně, sedačky, letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky,
lavory, květináče), WC mísy, umyvadla, keramika.

NEBEZPEČNÝ ODPAD: televizory, lednice, zářivky, autobaterie, pneumatiky,
barvy, oleje, pračky, obrazovky, rádia, sporáky !!!

obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
3.6.2006

obec

u hospody

8:00 - 8:15

u školy

8:15 - 8:30

Heřmanice

Starojická
Lhota

Palačov

Petřkovice
Janovice

křižovatka
Polouvsí
u tenisových
kurtů

Starý Jičín

8:30 - 8:45
8:50 - 9:10

u obchodu

9:10 - 9:25

u požární
nádrže

9:25 - 9:40

na návsi

9:45 - 10:00

rozcestí
uTvrdých
rozcestí u
mostu

termín :
SOBOTA
3.6.2006

2. AUTO

1. AUTO

Dub

stanoviště

Vlčnov

Starý Jičín

Jičina

10:00 - 10:15

10:35 - 10:50

rozcestí nad
kaplí

10:55 - 11:10

8:00 - 8:20

pod Hradem
- u Zámečku

8:20 - 8:35

u budovy obec.úř.

8:35 - 9:00

u nové hasičárny

9:00 - 9:20

rozcestí ke kurtům

9:20 - 9:35

u fa Mosep

9:35 - 10:00

u Bílého domu

10:00 - 10:15

u hospody

10:15 - 10:30

u kříže do Janovic 10:30 - 10:45

10:20 - 10:35

u hasičárny

dolní Žlabec

Janovice

u Růžku

10:50 - 11:10

V případě, že sběrný vůz nepřijede přesně v uvedenou dobu, počkejte
prosím na jeho příjezd a neodkládejte věci na silnici ani jiná místa !!!
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN
č. 1/2005,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín
č. 3/2003
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání dne 14.12.2005 usneslo vydat
podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1.
Obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů se mění a doplňuje takto: Článek č. 4 se ruší a nahrazuje se
novým textem, který zní takto:
Článek 4.
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. II.odst. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí
na rok 2006 ………………. 360.-Kč /za kalendářní rok / a je tvořena
a) z částky
110,- Kč za osobu a kalendářní rok
b) z částky
250,- Kč za osobu a kalendářní rok .
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce z předcházejícího roku
na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování nákladů obce
předchozího roku za sběr a svoz netříděného odpadu bylo provedeno takto:
Počet poplatníků k 31.12.2004………………………………………….. 2474
Náklady obce na svoz a sběr netříděného komunálního
odpadu v roce 2004 …………………………………………………. 898.216,- Kč
Poplatek na jednoho obyvatele činí………………..…….…….
363.- Kč
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení poplatku rozhodný stav na konci tohoto měsíce.1)“
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006

starosta obce
Svatoslav Vahalík

místostarosta obce
Leoš Zdražil
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S T A R O J I C K Y. N E T

Bližší informace naleznete na www.starojicky.net případně u:
737 200 517 - Eman Panáček
737 200 590 - Jiří Štěpán
737 200 600 - Petr Kunčík

KLUB

SD STAROJICKA
A INFORMUJE:

ZVE

Posezení u živé hudby – KLUBOVNA HASIČŮ VE VLČNOVĚ:
08.03.2006 (středa) – od 14:00 hodin – všechny ženy si zaslouží vždy úctu
05.04.2006 (středa) – od 14:00 hodin – všechno živé má svůj den …
10.05.2006 (středa) – od 14:00 hodin – úcta k matce je základem kvalitní mladé
generace.
04.06.2006 (neděle) – myslivna Janovice – smažení vajec

KLUBOVNA – Starý Jičín č.p. 1 (stará škola) :
Pravidelný program v klubovně – středy (mimo výše uvedená data) 14:00–19:00:
 udržujeme mozkové závity hrou
 plánujeme další akce a společné procházky
 připravujeme občerstvení, tombolu a další pro posezení u živé hudby
 co známe, s tím se podělíme s ostatními
 zajímavé časopisy, které doma přebývají jiní rádi přečtou
 společně jdeme na pizzu, kina, divadla, třeba i na dovolenou
 doufáme, že další nové tváře se zapojí a přinesou i nové nápady.

Doporučujeme přednášku MUDr. Mutiny – prevence onkolog. onemocnění,
které se uskuteční 29.3.2006 od 16:00 hodin v bývalém kinosále na Starém
Jičíně.
Počínaje 15.2.2006 se pravidelně koná relaxační cvičení v době od 17:00 do
18:00 hodin. Doneste si karimatky nebo ručník a vhodné oblečení.
ZHODNOCEN Í ČINNOSTI KLUBU:
Klub byl ustaven 16.12.2004 pro všechny části Starého Jičína. V prvním roce jsme se
setkávali zejména při živé hudbě v klubovně hasičů. Postrádali jsme vlastní místnost.
K ročnímu výročí se podařilo otevřít klubovnu v kulturním středisku na Starém Jičíně
(stará škola). V opravené místnosti v I. poschodí byla dokončena podlaha a
ponecháno základní vybavení z Mateřské školy Starý Jičín. Za včasné dokončení
místnosti děkujeme zejména starostovi obecního úřadu.
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Staré vybavení klubovny je doplňováno o nové a to díky sponzorským darům.
Děkujeme tímto za tyto bohaté sponzorské dary paní Saši Konvičné a paní Zdence
Konvičné. Otevření klubovny 16.12.2005 mělo velkou účast a má stálé návštěvníky.
O drobné občerstvení je postaráno.
Posezení u živé hudby pana Škarky a zpěvu paní Zdenky Konvičné má své stálé a
pravidelné posluchače nejen ze Starého Jičína a Vlčnova, ale také je účast z části
Jičina, Janovice, Starojické Lhoty, Petřkovic a Palačova. Bývá zajištěno občerstvení a
zpestření o program, tombolu apod.
 Zpestření programu bylo v prosinci 2005 – s nadílkou přišel Mikuláš, čert a anděl.
 Největší účast byla na papučovém bále v lednu 2006 (64 lidí).
 8. února 2006 se o doplnění programu postaraly „berušky“ z Janovic. Jejich
vystoupení mělo velký ohlas a doporučujeme je.

Fotky z posezení ze dne 7.12.2005

Za Klub SD Starojicka – Marie Segeťová

NĚCO

Z

HISTORIE

SOKOLA

„Jako po dlouhé zimě příroda tím usilovněji a bujněji se rozvíjí, aby dohonila, co
zameškala, tak v tomto kraji dlouho zanedbávaném a odstrkovaném začíná na všech
stranách prouditi nový život…“.
Těmito slovy zahájil JUDr. Ferdinand Dostál dne 6.ledna 1896 (tedy před 110
lety!) ustavující valnou hromadu tělocvičné jednoty „SOKOL“ na Starém Jičíně. Je
obdivuhodné, že k něčemu takovému došlo v malé obci. Dle kroniky byl vznik Sokola
na Starém Jičíně dokonce podnětem pro založení Sokola v Novém Jičíně.
První veřejné cvičení se pak konalo 6. září 1986.
Stručná historie tělovýchovné jednoty je zapsána v „Kronice Sokola na Starém
Jičíně“, která byla po vzájemné dohodě představitelů obce, stávajícího výboru TJ a
některých bývalých členů výboru TJ protokolárně předána na Obecní úřad Starý Jičín
k úschově v lednu 2005. Spolu s kronikou (zpracována do roku 1987) byly na obec
předány písemné materiály o činnosti do r. 1987, fotodokumentace, 1ks praporu.
K úplné sestavě sokolského majetku zatím chybí dorostenecký prapor a příslušenství
k hlavnímu praporu (šavle, rukavice).
Na obci budou tyto materiály TJ Sokol na Starém Jičíně uloženy jako nedílná
součást historie celé obce.
(M.Š.)
23

ŠETŘENÍ V OBCI - ŽIVOTNÍ

PODMÍNKY

Český statistický úřad organizuje v roce 2006 výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice – SILC 2006. Účelem šetření je získat
nejnovější reprezentativní údaje o sociálním, ekonomickém postavení českých
domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních
podmínkách.
Toto šetření proběhne v obci a jejich částech ve dnech 25.2.2006 –
23.4.2006 a uskuteční se na celém území ČR v náhodně vybraných bytech. Do
šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Budou se zjišťovat údaje, potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v
otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce,
případně služebním průkazem ČSÚ, které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Ostravě,
Repinova 17, 702 03 Ostrava.
Případné dotazy občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ zodpoví pracovnice Krajské
správy ČSÚ paní Ing. Eva Kramolišová na tel. 595 131 212.

SBÍRKY
VYHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ
U S P O Ř Á D A N É V R O C E 2006
Ve dnech 1.1. – 15.1. 2006 proběhla na Starém Jičíně a v jeho částech Tříkrálová
sbírka. Celkem bylo za farnost Starý Jičín vybráno 78.922,- Kč. Jak jednotlivé obce
přispěly koledníkům do pokladniček, vyhodnocuje uvedená tabulka:
Starý Jičín - Žlabec
a Loučka
Vlčnov
Jičina
Starý Jičín
Petřkovice
Starojická Lhota
Janovice
Kojetín
Palačov
Celkem v roce 2006

14.646,- Kč
14.482,- Kč
8.952,- Kč
8.930,- Kč
8.845,- Kč
8.735,- Kč
7.074,- Kč
3.892,- Kč
3.366,- Kč
78.922,- Kč

* Obce Dub a Heřmanice u Polomi
spadají pod farnost Hustopeče n. B.
Dub
Heřmanice u Pol.
Celkem v roce 2006

2.090,- Kč
2.559,- Kč
4.649,- Kč

Finanční částka z pokladniček vybraných koledníky bude rozdělena takto:
50% na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve farnosti Starý Jičín
15% na rekonstrukci zázemí Charity Odry a obměnu služebních automobilů pro
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v terénu
10% na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15% na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
5% na činnost Sdružení České katolické Charity
5% na režie (náklady s pořádáním „Tříkrálové sbírky“).
Doplňující informace můžete získat:
Charita Odry, Petr Kučerka, Hranická 30, 742 35 Odry, tel. 556 731 947.
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Od 1. 1.2006 došlo v mateřské škole Starý Jičín k personálním změnám. Do
funkce ředitelky nastoupila paní Jitka Tihelková. Vedoucí školní jídelny a učitelku
v oddělení mladších dětí vykovává paní Karla Lušovská. V krátkosti bych nastínila
koncepci rozvoje školského zařízení v nejbližším období.
V současné době prochází školství celkovou reformou. K významným změnám
došlo v lednu 2005, kdy byl přijat nový Školský zákon o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání. Byl vydán závazný Rámcový program pro
předškolní vzdělávání. Na rozdíl od předchozího období, zákon definuje mateřskou školu
jako školu - nikoli školské zařízení, tedy jako instituci vzdělávací.
Cíle předškolního vzdělávání jsou hravou a zábavnou formou naplňovány v pěti
oblastech: 1 .Dítě a jeho tělo.
2. Dítě a jeho psychika.
3. Dítě a ten druhý.
4. Dítě a společnost.
5. Dítě a svět.
Čím by měla být mateřská škola pro dítě:
Mateřská škola by měla být přirozenou součástí prostředí, ve kterém dítě žije,
rozvíjí se, učí a seberealizuje. Pobyt v ní je pramenem získávání a rozvíjení kompetencí,
důležitých pro celý další život, pro všechny životní etapy.
Mateřská škola by měla dítěti umožnit bezprostředně se projevovat a zároveň
maximálně rozvinout svou osobnost. Výkony dětí nesrovnávat, ale vyrovnávat jejich
vzdělávací možnosti a šance připravit dítě na život ve škole i mimo školu
v bezprostřední i vzdálenější perspektivě.
Protože je nadcházející etapa života dětí spojena s počátkem povinné školní
docházky, zahrnuje předškolní vzdělávání i přípravu na ni. Proto se v tomto směru snaží
mateřská škola podporovat rozvoj všech funkcí, které jsou k systematické a školní práci
nutné. Zde se stáváme odpovědnými za vzdělávání dětí. Za výchovu dětí odpovídají
rodiče. V této oblasti je nutná vzájemná spolupráce mezi školou a rodiči.
Jeden z hlavních cílů Rámcového programu je vést děti ke zdravému životnímu
stylu, ke kterému patří rozvoj tělesné zdatnosti a péče o své zdraví. Chtěla bych vytvořit
v této oblasti dobré a zajímavé podmínky pro děti i rodiče.(Vybavit mateřskou nářadím
pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity. Zahradu školy vybavit průlezkami a dalšími
prvky pro rozvoj obratnosti a odvahy dětí).
V oblasti rozvoje dětské řeči a komunikačních schopností bude rodičům nabídnuta
individuální odborná logopedická péče dětem s těmito problémy.
Co nabídneme dětem v mateřské škole:
Je nutné mít na paměti, že pro dítě v předškolním věku je důležitý prožitek. Děti
nevzděláváme tím, o čem jim vyprávíme, ale tím, co skutečně prožijí, co pocítí, co si
vyzkouší, co si osahají, co je osloví, co se jich nějakým způsobem dotýká apod.
Vzdělávání bude vycházet ze situací, které život každodenně přináší, protože tak je
možné stavět na konkrétních prožitcích a zprostředkovat dětem maximum.
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V nejbližší době se budeme s dětmi připravovat na: Maškarní ples, který
plánujeme na pátek 3. března 2006 v 15.00 hodin.
V březnu pojedeme do KD v Jeseníku n. O. na zábavný pořad „Kouzla“.
V dubnu navštíví mateřskou školu divadlo „Myška“s pohádkou Jabloňová panna.
V květnu děti zhlédnou hudební pohádku „Dobrodružství skřítka Vítka“.
Co jsme s dětmi prožili:
Před vánocemi jsme navštívili základní školu.
29. 11. divadelní představení „Dlouhý, široký, bystrozraký“.
06.12. Mikulášská besídka s nadílkou a programem dětí.
14.12. loutkové divadlo „Myška“, pohádka „O Budulínkovi“.
15.12. návštěva dětí se základní školy.
13. 01. divadlo „Valašská studna“, pohádka „Tři zlaté vlasy děda vševěda“.
12. 01. závody v jízdě na bobech – vyhráli všichni, kteří se zúčastnili.
Kromě toho si hrajeme, kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme, modelujeme, zpíváme,
hrajeme na flétny, cvičíme, soutěžíme, respektujeme se a učíme se být kamarády!
V mateřské škole Petřkovice budou v době jarních prázdnin vyměněny okna a
další úpravy interiéru budovy budou provedeny v době letních prázdnin.
Děkuji za milé a vlídné přijetí na novém pracovišti a těším se na dobrou spolupráci
s rodiči i zástupci obce Starý Jičín.
Jitka Tihelková – ředitelka MŠ Starý Jičín a Petřkovice

MATEŘSKÁ

ŠK O L A

PETŘKOVICE

Rodiče a zaměstnanci Mateřské školy v Petřkovicích uspořádali v sobotu 28.1.2006
pro širokou veřejnost „Dětský maškarní ples“v kulturním domě v Petřkovicích. Pod
vedením klauna Pavla Kukulenky si děti mohly vyzkoušet soutěživé hry, tanečky a
legrácky. Jeho pomocníci měli vždy připraveny sladkosti jako odměny. Na své si přišli
i rodiče, když je klaun vyzval, aby předvedli sportovní zápolení dvojic při skákání v
pytli.
Příjemné prostředí, plný sál zaplněný do posledního místečka, dobrá nálada a
úsměvy dětí – to byla karnevalová sobota 28.1 v KD Petřkovice. Obětavost lidí,
pomoc a nadšení dospělých udělat něco pro děti, sponzoři … mohu k tomu jen dodat
– děkujeme.
Velký dík patří jednotlivcům z řad rodičů i veřejnosti a organizacím, kteří svými
sponzorskými dary přispěli ke zdárnému průběhu maškarního plesu. O výzdobu sálu
se postaraly samotné děti, které svými výtvarnými pracemi vytvořily karnevalovou
atmosféru. Všichni přítomní mohli na svých stolech okusit sponzorskou nadílku
koláčů, regálů, koblížků a jiného pečiva z pekárny Lešná a ovoce od vedoucí
restaurace paní Podzemné. Děti byly nadšené bohatou tombolou. Všechny odcházely
s nějakou výhrou. Ve školce si pak pochutnaly na hlavní výhře, kterou byl obrovský
dort Shreka.
Co





připravujeme:
přijede k nám divadélko Myška pohádkou Čert a Káča
navštívíme představení Pavla Nováka
navštívíme hudební pořad Teče voda, vodička v Domě dětí v Novém Jičíně
uspořádáme další úspěšný ročník zimních závodů „na čemkoliv“
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 v MŠ proběhne besídka s názvem „Přijelo k nám jaro“.,
Za velmi dobrou spolupráci děkuji všem rodičům a příznivcům naší školy.
za MŠ Petřkovice – Jaroslava Zbořilová.

ZE

ŽIVOTA

STAROJICKÉ

ŠKOLY

Ve školním roce 2005/2006 navštěvuje naši školu 276 žáků. Máme 12 tříd, z toho je
7 na 1.stupni a 5 na 2.stupni. Ve škole pracují 3 oddělení školní družiny, které
navštěvuje 87 žáků. Žáci mají také možnost navštěvovat také 6 zájmových kroužků.
Naším prvořadým úkolem je vzdělání a výchova žáků. Vedle toho však pro žáky naší
školy organizujeme, ostatně jako každoročně, celou řadu zajímavých akcí, soutěží,
besed a návštěv kulturních programů. O sportu se můžete dočíst podrobněji níže,
zde se budu zmiňovat jen o jiných akcích.
V září se moc akcí organizovat nedá, probíhá organizace výuky, žáci si zvykají
na nové předměty a vyučující. Žáci na 1.stupni zahájili povinný plavecký výcvik.
V říjnu 2005 jsme zorganizovali sběr starého papíru. Opět jsme byli hodně
úspěšní, nasbírali jsme 15 520 kg. Toto množství by nám mělo pomoci k vítězství ve
sběrové soutěži, jíž se opět účastníme a kterou jsme ve dvou předchozích letech
vyhráli. Poděkování patří všem, kteří dětem se sbíráním pomohli, bez jejich pomoci
by výsledek určitě nebyl tak výborný. V tomto měsíci navštívil školu také kouzelník.
Listopad je tradičně měsícem, kdy v Novém Jičíně probíhá akce GEMA, burza
středních škol, kterou navštěvují žáci 9.ročníku, aby měli usnadněné rozhodování,
kam půjdou studovat po ukončení základního vzdělávání. Proběhlo školní kolo
Dějepisné olympiády, její vítězkou se stala Anna Šímová z 9. ročníku.
Na začátku prosince 2005 navštívil naši školu Mikuláš se svojí družinou. Čerti
chytali nezbedníky, chtěli je hodit do pytle a vzít s sebou do pekla. Paní učitelky se
ale přimluvily, čerti nezbedníky pustili a ti spolu s ostatními žáky předvedli celé
Mikulášově družině krátký program, který si připravili. Všichni pak dostali sladkou
odměnu (adventní kalendář), kterou zajistil SRPDŠ při ZŠ.
Hned následující pondělí začala ve škole výměna oken. Řemeslníci po dva týdny
vybourávali stará okna, aby vzápětí nasadili okna nová, plastová. Vše probíhalo za
plného provozu školy a nutno říci, že to byla akce hodně náročná jak z pohledu
organizace, tak z pohledu bezpečnosti.
Poděkování na tomto místě patří paním uklizečkám, které vše stačily uklízet.
Poděkování patří také becnímu úřadu za finanční zajištění akce a pomoc při
organizaci.
Po tradiční sportovní akci, Vánoční laťce, nastaly dětem vánoční prázdniny. Po
vánočních prázdninách, v lednu 2006, jsme se soustředili všichni na klasifikaci
1.pololetí. I přesto jsme v tomto měsíci uspořádali další zajímavou akci. V pátek
27.ledna 2006 se dveře naší školy otevřely všem budoucím prvňáčkům a jejich
rodičům. Zatímco děti plnily úkoly na jednotlivých pohádkových stanovištích, rodiče si
mohli prohlédnout školu a zjistit si potřebné informace. Každé z dětí, které splnilo
úkoly, bylo odměněno drobnou sladkostí.
Týden na to ve čtvrtek 2. února 2006 pak následoval zápis do 1.třídy. K zápisu přišlo
44 dětí, z toho 29 poprvé. Po zápisu k nám do školy určitě nastoupí 30 prvňáčků, u
14 dětí zvažují rodiče odklad školní docházky.
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Proběhla okresní kola Matematické olympiády a Dějepisné olympiády. V okresním
kole Matematické olympiády skončil Daniel Janík z 9.ročníku na 8.-10.místě. Anna
Šímová se v okresním kole Dějepisné olympiády umístila na 7. místě.
V pátek 3. února měli žáci pololetní prázdniny, od pondělí 6.února už nám běží
druhé pololetí na plné obrátky. Také v něm je připravena spousta zajímavých akcí,
přehlídek, soutěží a výletů. Žáci se mají na co těšit. O všem vás budeme informovat
některém z dalších čísel Starojického zpravodaje.
Mgr.Antonín Kusák - ředitel školy

SPORT V ZÁKLADNÍ

ŠKOLE

Tak, jako každý rok i letos se žáci naší školy zapojují do nejrůznějších sportovních
soutěží. Hned v září 2005 byl vyhlášen už 11. ročník celoroční soutěže o nejlepšího
sportovce a sportovkyni školy. Děti se mohly zúčastnit během 1. pololetí turnajů
v basketbalu, kopané a stolním tenise.
Největší sportovní akcí pořádanou naší školou byla „Vánoční laťka“, což je soutěž ve
skoku vysokém. Jejími vítězi se stali v mladší kategorii Anna Sochová a Michael
Kotešovec. Mezi staršími byli nejlepší Denisa Doubravská a Tomáš Ondryhal. Ti se
postarali i o nejlepší výkony. Denisa skočila 143 cm a Tomáš 164 cm.
Naši nejlepší sportovci jsou pak vysláni do okresních soutěží, kde reprezentují nejen
naši školu, ale i obec Starý Jičín. Letos největšího úspěchu zatím dosáhla Denisa
Doubravská, která skončila v okresním finále sprinterského dvojboje na krásném 2.
místě. Dalšího medailového umístění dosáhlo družstvo starších žákyň ve stolním
tenise, když v okresním kole obsadilo v Příboře 3. místo.
Doufejme, že tyto úspěchy budou pokračovat i v 2. pololetí. Přejeme našim
mladým sportovcům tedy hodně úspěchů.

Jak vidí svoji školu deváťáci
Naši deváťáci už odevzdali přihlášky na střední školy a učiliště a spolu s tímto
faktem mohou uvažovat nad tím, co pro mě znamená starojická škola, jak na ni
budou vzpomínat, co je čeká v budoucím životě… Vybral jsem pár úryvků z prací
žáků 9. ročníku:
Ze školy se mi bude odcházet těžce, ale život je život, a tak jako voda v řece
plyne dál a dál, tak i mně nezbývá než přeskočit na „druhou kolej“. Odchodem ze
základní školy se nám změní život, posuneme se o stupínek blíž tomu vysněnému
světu dospělých. Devět let, devět dlouhých let každý z nás čekal, až za sebou bude
moci zavřít dveře školy a říct „sbohem“. Jaké je překvapení, když teď, pár měsíců
před touto chvílí, si mnozí z nás uvědomí, že by zde ještě nějaký ten rok, dva zůstali.
Ve škole, která nás dobře připravila na pozdější studium, ve škole, kde vládne
přátelská atmosféra, kde se všichni tak dobře znají . . . Tato škola mi dala mnohé a
nemůžu říci, že by mi něco vzala – o to hůř mi bude, když přijde ta chvíle, kdy za
sebou ty dveře budu muset opravdu zavřít. . .
Ze školy se mi bude odcházet špatně, protože už jsem si za těch 9 let zvykl. Zvykl
jsem si na výborné učitele, pěkné třídy. Zvykl jsem si na školu, na vzájemné vztahy,
ať už s třídním kolektivem nebo s učiteli. Zvykl jsem si na chodbu, kterou denně
procházím. Zvykl jsem si na autobus, kterým „denně“ jezdím. Zvykl jsem si i na
schody, na dveře, na světlo, které mi denně svítí pod ruce. Zvykl jsem si na dataprojektor, který se objevil bohužel až u konce mé devítileté cesty. Je smutné a
strašně špatné, že si budu muset zvyknout, že už sem nechodím.
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Ve škole se mi líbí, protože jsem se naučil spoustu věcí, které budu potřebovat do
života. Líbí se mi ve škole, protože jsem si našel kamarády a kamarádky, se kterými
je sranda. Ve škole se mi líbí, protože jsem měl a mám spoustu šancí reprezentovat
školu ve sportu nebo různých olympiádách.

Vybráno z prací žáků 9. ročníku
Zpracoval: Mgr. Antonín Kusák

Projekt

KRAJINA

ZA

ŠKOLOU

Dne 7.2.2006 byl Základní škole na Starém Jičíně schválen projekt s názvem
KRAJINA ZA ŠKOLOU. Na realizaci tohoto projektu se základní škola bude podílet
s Obecním úřadem na Starém Jičíně, který je jeho finančním garantem spolu se
širokou veřejností. Projekt je financován z Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA
EUROREGIONU SILESIA při EU.
O co jde?
Projekt je postaven na jednoduché, ale silné myšlence. Porovnáním dvou fotografií,
které byly pořízeny ze stejného místa, ovšem v různém čase (jedna fotografie stará
50 či více let a druhá z aktuální doby), získají studenti plastický obraz změn, které
nastaly v krajině, městě, kultuře. Tyto změny reprezentují historický vývoj, který
budou studenti v rámci projektu sami objevovat, vnímat a popisovat.
Výsledky projektu budou sloužit studentům a pedagogům při modernizaci výuky.
V neposlední řadě se jistě jedná o propagaci ZŠ a obce Starý Jičín. Projekt je
mezinárodní a naším partnerem je jedna polská škola.
Do projektu se zatím zapojilo 60 žáků.
Naše poděkování patří Obecnímu úřadu na Starém Jičíně, který převzal jako
zřizovatel základní školy finanční garanci 100% celkového rozpočtu, který činí
325.000,- Kč. Po ukončení projektu se 75% nákladů vrátí z Fondu INTERREG IIIA při
EU zpět obecnímu úřadu.
Zpracoval: Jiří Adamec

HASIČSKÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2006:
SDH
Bernartice n.O
Janovice
Starý Jičín
Hůrka
Palačov

název soutěže

datum

Bernartský pohár
O pohár starosty SDH
Pohárová soutěž
Pohárová soutěž
Pohárová soutěž

18.6.2006
25.6.2006
2.7.2006
23.7.2006
10.9.2006
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soutěžící
muži
muži,
muži,
muži,
muži,

ženy
ženy, žáci
ženy, veteráni
ženy, veteráni

čas
zahájení
13:30
13:00
13:00
13:00
13:00

HASIČSKÉ SOUTĚŽE ŽÁKŮ
SDH

datum

Janovice
14.5.2006
Hůrka
28.5.2006
Starojická Lhota 4.6.2006
Palačov
11.6.2006
Starý Jičín
2.7.2006

čas
zahájení
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ JARO 2006
Datum

Čas

26.3.2006
2.4.2006
9.4.2006
16.4.2006
23.4.2006
30.4.2006
6.5.2006
13.5.2006
21.5.2006
28.5.2006
4.6.2006
11.6.2006
18.6.2006

10:15
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Hrací
den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE

Domácí

-

Hosté

Odjezd

Žilina
Starý Jičín
Studénka
Starý Jičín
Rybí
Starý Jičín
Fulnek B
Štramberk
Starý Jičín
Jakubčovice B
Starý Jičín
Troj.-Bystré
Starý Jičín

-

Starý Jičín
Zbyslavice
Starý Jičín
Kopřivnice
Starý Jičín
Kunín
Starý Jičín
Starý Jičín
Sedlnice
Starý Jičín
Veřovice
Starý Jičín
Jeseník n.O.

9:15
…
14:30
…
15:00
…
15:30
15:30
…
16:00
…
15:45
…

Hřiště

škvára

škvára

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU DOROSTU JARO 2006
Datum
8.4.2006
15.4.2006
22.4.2006
30.4.2006
6.5.2006
13.5.2006
21.5.2006
27.5.2006
3.6.2006
10.6.2006
18.6.2006

Čas
15:30
15:30
16:00
10:00
16:30
16:30
14:00
14:45
17:00
17:00
14:45

Hrací
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

Domácí
Starý Jičín
Lichnov
Starý Jičín
Vražné
Starý Jičín
Starý Jičín
Studénka
Suchdol
Starý Jičín
Starý Jičín
Rybí
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-

Hosté
Štramberk
Starý Jičín
Příbor
Starý Jičín
Jistebník
Tísek
Starý Jičín
Starý Jičín
Odry
Skotnice
Starý Jičín

Odjezd
…
14:30
…
9:00
…
…
13:00
13:45
…
…
13:45

Hřiště

škvára

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ JARO 2006 sk. B
Datum
8.4.2006
16.4.2006
23.4.2006
7.5.2006
14.5.2006
21.5.2006
28.5.2006
4.6.2006
11.6.2006
18.6.2006

Čas
13:00
13:30
13:30
14:15
10:00
14:30
15:00
14:30
14:45
15:00

Hrací
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

V E L I K O N O Č N Í
V Y S T A V U J E

Domácí
Stachovice
Starý Jičín
Hladké Životice
Tísek
Jakubčovice B
Starý Jičín
Starý Jičín
Spálov
Bernartice n.O.
Starý Jičín

-

Hosté
Starý Jičín
Bravantice
Starý Jičín
Starý Jičín
Starý Jičín
Kujavy
Žilina
Starý Jičín
Starý Jičín
Vražné

Odjezd
12:00
…
12:30
13:00
9:00
13:30
…
13:15
13:45
…

V Ý S T A V A
O B R A Z Ů
Z D E N Ě K
V A L CH Á Ř

ze Suchdolu nad Odrou.

Obrazy se spirituální, ekologickou a krajinářskou tématikou.
Výstava se uskuteční v „Galerii Rubín“ na Starém Jičíně
v termínu od 18. března 2006 do 17. dubna 2006.

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 : ▼
• 18.3.2006 – Josefovská maškarní diskotéka pro dospělé
• 16.4.2006 – Velikonoční diskotéka
• 30.5.2006 - Pálení čarodějnic ☺ čarodějnický rej
☺ hudba, tanec
♦ každý pátek diskotéka ♦
♦ každá poslední sobota v měsíci diskotéka "Oldies party“ hudba 80.,90., let ♦
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Děti, dokreslete si na strom jablka, hrušky, třešně …
33

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN č.p. 6, 742 31 :
www.stary-jicin.cz

Polední přestávka:
11:45 – 12:15

 ústředna: +420 556 752 581 ……podatelna@stary-jicin.cz
fax: +420 556 752 551
 HSO odbor: +420 556 785 155 …….. stecova@stary-jicin.cz
 účtárna:
+420 556 785 151…….. uctarna@stary-jicin.cz
 matrika:
+420 556 785 152………matrika@stary-jicin.cz
 technické služby: +420 556 785 153 .…tsobce@stary-jicin.cz
 starosta Vahalík.:+420 556 785 154…starosta@stary-jicin.cz
+420 602 765 290
 místostarosta Zdražil: +420 777 790 665

Provozní
doba

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 +420 607 816 055 ……..podatelna@stary-jicin.cz

Hrad Starý Jičín - Jaroslava Holubová:
+420 606 148 834, +420 556 752 052 …. hrad@stary-jicin.cz

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

Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Vahala Miloslav +420 776 562 867……. vahala@stary-jicin.cz

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

Od 1. 1. 2005 činí poplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji včetně 19 % DPH:

1.190,- Kč
1 strana

595,- Kč
½ strany

297,50 Kč
¼ strany

149,- Kč
/8 strany a menší

1

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín v březnu 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 I. Tisk: p.Valchář, Suchdol n.O. Uzávěrka příštího
čísla: 29.05.2006 do 12:00 hodin. Neprošlo jazykovou úpravou.
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