Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník V. ● číslo 04/2005

V á ž e n í

s p o l u o b č a n é ,

neúprosně se k nám blíží ta tajemně krásná doba na
konci roku - doba vánoční.
Snad každý z nás se těší na jiskření vánočních nocí,
zimní vánek, co pohladí, sněhovou vločku na
rozehřáté dlani.
A také na vánoční vůni, ozvěnu rolniček a planoucí
hvězdy, co přináší naději.
V době vánoční přeji všem odpočinek, radostné úsměvy, vřelá pohlazení
a spoustu setkání, která srdce i duši pohladí.
Až o silvestrovské noci hodiny odbijí půlnoc a zaťuká
nový rok, pozvedněme sklenici a připijme na rok 2 0 0 6 .
Přejme si, aby na starý rok zůstaly jen hřejivé vzpomínky,
a aby se nám v novém roce splnily všechny naše touhy
a přání .
Za celý kolektiv obecního úřadu Vám přeji to, co člověk nejvíce potřebuje – zdraví,
to, co člověk marně hledá – štěstí
a to, bez čeho nejde žít – lásku.
starosta obce
Svatoslav Vahalík

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 21.09.2005
I.

ZPRÁVA

O ČINNOSTI RADY OBCE

Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
rady obce za období od 22. 6. 2005

schvaluje

zprávu o činnosti

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání b e r e
z jednání finančního výboru ze dne 19. 9. 2005

II.

FINANČNÍ

Zastupitelstvo obce po projednání

na

vědomí

zápis

ZÁLEŽITOSTI

schvaluje:

a) 2. změnu rozpočtu obce v roce 2005 - navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové
části s tím, že po změně bude činit rozpočet v příjmové části 33,100 mil. Kč a ve
výdajové části 32,140 mil. Kč, 8-třída financování 0,960 mil. Kč
Zastupitelstvo obce po projednání

bere

na vědomí:

b) Čerpání rozpočtu obce k období 08/2005
- rozbor čerpání výdajů a plnění příjmů rozpočtu obce
- plnění výnosů a čerpání nákladů u hospodářské činnosti obce.
c) Protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2004 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2005 u příspěvkové organizace Mateřská
škola Starý Jičín. Protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok
2004 a průběžnéveřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2005 u příspěvkové
organizace Základní škola Starý Jičín.
d) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín v roce 2005
- nebyly zjištěny nedostatky.

III.

MAJETKOPRÁVNÍ

Zastupitelstvo obce po projednání

ZÁMĚRY OBCE

schvaluje:

a) Odkoupení pozemku p.č. 222/2 o výměře 5435 m2 v k.ú. Jičina od p. A. Bajera
za cenu stanovenou dohodou 25.- Kč za m2 , náklady řízení hradí obec.
(maj.3/2005)
b) Odkoupení pozemků p.č. 527/9, 527/13, 526/3 a 526/4 v k.ú. Starý Jičín od
Pozemkového fondu ČR za cenu stanovenou odborným odhadem (maj. 14/2005)
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c) Prodej bývalého areálu školy v Heřmanicích tj. nemovitosti v k.ú. Heřmanice u
Polomi pozemky p.č. 1, 2 , 3 a 4 a budovu školy č.p. 48 na pozemku p.č. 1 za
cenu minimálně 4.200.000.- Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem
smlouvy. (maj. 8/2005)
d) Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 609/3 a 609/7 v k.ú. Starý Jičín Ředitelství
silnic a dálnic Ostrava za pozemky zastavěné komunikací I/48. (maj. 16/2005)
e) Záměr prodeje části obecního pozemku p.č 433 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.a
M. Stoklasovi a p. A. Černé. Výměra bude upřesněna GP. (maj. 15/2005).
Zastupitelstvo obce z a m í t á :
f) Směnu pozemků v k.ú. Jičina mezi obcí Starý Jičín (část p.č. 784/6 za část
pozemku p.č. st.55 – dle GP č. 170-1750/2004) a L., Z. Polákovými z důvodu, že
manželé Polákovi odstoupili od dohody ohledně směny. (maj. 21/2004).

IV.

ORGANIZAČNÍ

Zastupitelstvo obce po projednání

bere

ZÁLEŽITOSTI

n a

vědomí:

Dohodu s fy SBL Smarte Brand Laboratories CZ spol. s r.o. o narovnání pohledávky a
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Turistické
ubytovny Starý Jičín.

Leoš Zdražil
místostarosta

Svatoslav Vahalík
starosta

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Poslední zasedání

Zastupitelstva obce Starý Jičín
v tomto roce se uskuteční

ve středu

14.prosince 2005

od 16:00 hodin pravděpodobně ve Vinárně na Starém Jičíně.
(místo bude upřesněno na pozvánce 7 dnů před jeho konáním)
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné !

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

3

zaplacena

komu

za

7.9.2005
9.9.2005
9.9.2005
9.9.2005
9.9.2005
13.9.2005
13.9.2005
13.9.2005
14.9.2005
14.9.2005
14.9.2005

PLYNSTAV s.r.o. Nový Jičín
Kotas Jiří,Jičina 12
REMONDIS spol.s.r.o.
MULTIP STAV s.r.o. N.Jičín
PLYNSTAV s.r.o. Nový Jičín
ZŠ Starý Jičín,přísp.org.
MŠ Starý Jičín, přísp. org.
MŠ Starý Jičín, přísp. org.
STAREST s.r.o. Starý Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín

23.9.2005
4.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005

FÚ, Nový Jičín
MULTIP STAV s.r.o. N.Jičín
ZAHAS-Zábranský Jiří
STAREST s.r.o. Starý Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín

12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
19.10.2005

Ministerstvo financí ČR
FÚ, Nový Jičín
REMONDIS spol.s.r.o.
PLYNSTAV s.r.o. Nový Jičín

20.10.2005
27.10.2005
2.11.2005
2.11.2005
3.11.2005
7.11.2005
8.11.2005
21.11.2005

FÚ, Nový Jičín
Skanska DS a.s. Brno
MULTIP STAV s.r.o. N.Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín
MULTIP STAV s.r.o. N.Jičín
REMONDIS spol.s.r.o.
STAREST s.r.o. Starý Jičín
STAREST s.r.o. Starý Jičín

rekonstr. soc.zařízení a šaten TJ-dotace
ZŠ-demont.a montáž nového osvětlení
TDO - občané za 08/2005
Náves Palačov - stavební práce - obec
TJ-oprava chodníků a kanal.na hřišti
příspěvek na provoz na iV/IV/2005
příspěvek na provoz na iV/IV/2005
navýšení příspěvku - vybavení MŠ
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.-dotace
přístav a rekon.MŠ St. J.- st.pr.- dotace
poplatek za odebrané množství vody PB
Náves Palačov-stavební práce- dotace
oprava cisterny PS - 12
nástav.a rekonstr. MŠ,st.pr.-obec
nástav.a rekonstr. MŠ,st.pr.-obec
PB-splátka půjčky na výstavbu
vodovodu
splátka půjčky na výst. Kanal. St.Lhota
TDO - občané za 09/2005
rekonstrukce šaten Starý Jičín - dotace
poplatek za odebrané množství vody PB
asfaltování parkoviště u hřbitova
Náves Palačov-stavební práce- dotace
Víceúčl.zař.Janovice st.pr. - obec
Náves Palačov-stavební práce- dotace
TDO - občané za 10/2005
Víceúčel.zař. Janovice st.pr. - dotace
Víceúčel.zař. Janovice st.pr. - dotace
poplatek za odebrané množství vody PB
Náves Palačov-stav.práce - obec

23.11.2005 FÚ, Nový Jičín
23.11.2005 MULTIP STAV s.r.o. N.Jičín

Částka v Kč
1 327 315,14
143 483,00
56 983,00
178 916,50
83 538,00
425 000,00
200 000,00
800 000,00
297 683,00
475 497,00
621 530,00
52 560,00
926 156,80
50 125,00
105 751,00
615 857,20
200 000,00
266 400,00
55 579,00
129 214,40
52 560,00
198 027,90
314 204,70
499 836,50
137 766,90
58 059,00
1 474 577,00
548 812,00
52 560,00
54 785,10

Zpracovala: Petra Saganová
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dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY Celkem
NEINV. DOTACE
MÍSTNÍ
POPLATKY

Celkem
Celkem

OSTATNÍ PŘÍJMY Celkem
PŘÍJMY ROZPOČTU 2006
CELKEM

15 952,0 SOCIÁLNÍ FOND

Celkem

3429

27,6

Celkem

3511

8,0

Celkem

3612

60,0

Celkem

3613

20,0

VEŘ.OSVĚTLENÍ

Celkem

3631

362,0

POHŘEBNICTVÍ

Celkem

3632

56,0

ÚZEMNÍ PLÁN.
KOMUNÁL.SLUŽ.
TECHNICKÉ SLUŽ

Celkem
Celkem

3635
3639

360,0
1 460,0

Celkem

3639

1 618,0

675,5 ZDRAVOTNICTVÍ
1 021,0 BYTOVÉ HOSP.
NEBYTOVÉ
1 851,5 HOSP.

19 500,0

VÝDAJE
LESY

Celkem 1039

365,0 KOMUN.ODPAD

Celkem

3722

920,0

KOMUNIKACE
CHOD.+
PARKOV.
DOPRAVNÍ
OBSL.

Celkem 2212

75,0 SKLÁDKA DUB

Celkem

3729

3,0

Celkem 2219

10,0 PROSTRANSTVÍ

Celkem

3745

83,0

Celkem

4174

-

PITNÁ VODA

Celkem 2310

Celkem

5311

73,0

ČOV + kanalizace

Celkem 2321

Celkem

5512

86,0

VODNÍ NÁDRŽE

Celkem 2333

Celkem

5512

120,0

MATEŘSKÁ ŠK.
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
KNIHOVNY

Celkem 3111

Celkem

6112

Celkem
Celkem

6171
6310

1 015,0
3
733,0
100,0

VÝLETIŠTĚ

Celkem 3319

Celkem

6320

150,0

HRAD

Celkem 3321

Celkem

6399

500,0

KAŠNA

Celkem 3322

KAPLE DUB

Celkem 2221

Celkem 3113
Celkem 3314

Celkem 3326

MISTNÍ ROZHLAS Celkem 3341
ZPRAVODAJ
Celkem 3349

120,0 SOC.DÁVKY
- OBECNÍ POLICIE
276,4 SDH OBCE
30,0 JSDH ST.JIČÍN
800,0 ZASTUPITEL.,OV
2 025,0 VNITŘNÍ SPRÁVA
21,0 ÚROKY
3,0 POJIŠTĚNÍ
92,0 DAŇ ZA OBEC
6,0

INVESTICE

VÝDAJE
ROZPOČTU 2006
1,0
CELKEM
5,0
25,0

8 - TŘÍDA
FINANCOVÁNÍ
240,0
CELKEM

KULTURA

Celkem 3392

KPOO
TĚLOVÝCHOVA

Celkem 3399
Celkem 3412

66,0
75,0

SPORT.ODDÍLY

Celkem 3419

10,0

Celkem

3 500,0
18 500,0

- 1 000,0

Za správnost: Petra Saganová
25.11.2005
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SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Přejeme všem občanům, kteří se v období PROSINEC 2005 až ÚNOR 2006 dožijí
významného životního jubilea pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně
pohody.
Za Obec Starý Jičín Svatoslav Vahalík
Vlasta Krumpholzová
Milada Mertíková
Marie Hubová
Antonín Korabečný
Antonie Kuchtová
Ladislav Tvrdý
Alfred Kalich

Vlastimil Klimpar
František Martoch
Jan Sich
Antonín Chlapík
Karel Krutílek
Libuše Orlitová
Milan Šrom

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBCI
V měsíci květen 2005 až říjen 2005 se v obci narodilo celkem 10 dětí .
Vítání občánků proběhlo 19.listopadu 2005 v obřadní místnosti Obecního úřadu na
Starém Jičíně a zúčastnilo se ho celkem 9 dětí se svými rodiči a sourozenci.

☺ Veronika Randýsková
☺ Marie Kočnarová
☺ Amálie Tobolová

Štěpán Cigánek
Marek Štramberský
Jan Martinec
Šimon Žlebek
Lukáš Hub

Adam Hub
Ondřej Bezděk

Našim novým občánkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů,
nejen při jejich prvních krůčkách - Svatoslav Vahalík, starosta obce.

VÝMĚNA OBČANSKÉHO PRŮKAZŮ
OBČANŮ
NAD 70
L E T !!!
Ministerstvo vnitra informuje :
Občanům, narozeným před 01. 01. 1936 (starší 70-ti let) se
p r o d l u ž u j e lhůta k výměně občanského průkazu
do 31.12.2008.
!!! OBČANÉ STARŠÍ 70-ti LET si občanský průkaz tedy VYMĚNIT
MUSÍ a to nejpozději do 31.12.2008 !!!
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Občané, narození po 01.01.1936 (mladší 70-ti let) si občanský průkaz typu
ČERVENÁ KNÍŽKA a občanské průkazy vyhotovené do 31.12.1994 růžová karta
(i když mají platnost „bez omezení“) musí přijít vyhotovit co
nejdříve v průběhu měsíce prosince 2005 (vyhotovení
občanského průkazu trvá 30 dnů od podání žádosti) ! Tomu,
kdo si nepodal žádost nejpozději 30.listopadu 2005 bude
vyhotoven občanský průkaz až v lednu 2006 a bude mít
problémy např. s výběrem důchodu.
OBČANSKÉ PRŮKAZY se vyhotovují na Obecním úřadě Starý
Jičín v úřední dny a k jejich zhotovení potřebujete:
1) veškeré doklady – občanský průkaz, rodný list (oddací list, úmrtní list)
2) 1 fotografii
3) vyplnit Žádost o vydání OP nebo CP (dostane se na obecním úřadě)

OBČANSKÝ PRŮKAZ JAKO
CESTOVNÍ DOKLAD
Od 1.1.2006 lze k opuštění území k cestě do států Evropské unie jako
cestovní doklad použít i OBČANSKÝ PRŮKAZ se strojově čitelnými údaji
(zelená barva), pokud nemá oddělenu vyznačenou část (např. při změně stavu
či pobytu).
Z uvedeného vyplývá, že od 1.1.2006 nelze k cestám používat občanské průkazy
typu růžové identifikační karty bez strojově čitelných údajů.
NEDOPORUČUJEME však CESTOVÁNÍ DĚTÍ DO CIZINY, které jsou zapsané
pouze v občanském průkazu rodiče BEZ SVÉHO CESTOVNÍHO DOKLADU, což je
pas a to z tohoto důvodu:
- Dítě, zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže své státní občanství,
neboť do OP se zapisují i děti - cizinci. Raději si dítě nechte zapsat do
cestovního pasu, kde se zapisují pouze děti se státním občanstvím České
republiky.
- Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodiče se zapisuje pouze jméno a
příjmení a rodné číslo dítěte. Rodné číslo jakožto vnitrostátní identifikační údaj,
může být nesrozumitelný pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů
nedoporučujeme cestovat s dítětem na občanský průkaz rodiče bez vlastního
cestovního pasu.

OBECNÍ POLICIE
OBCE STARÝ JIČÍN
Upozorňujeme občany, kteří dojíždějí svými vozidly na hřbitov v obci Starý Jičín, aby
si je při odchodu řádně uzamykali i v případě, že se zdrží jen krátkou dobu. Opravdu
důležité je nenechávat ve vozech cenné věci, viditelně odložené kabelky,
peněženky, osobní doklady, mobily, fotoaparáty apod. Zruční a rychlí zlodějíčci
potřebují ke krádeži jen malý časový prostor a navíc pracují ve skupinkách, takže si
nestřežený okamžik pečlivě ohlídají.
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Nejvíce je ohroženo parkoviště vedle hřbitova na Starém Jičíně, kde ke vloupání do
vozidel již v minulosti došlo. Je nezbytně nutné zabezpečit vozidlo proti
krádeži. Není v možnostech obce zajistit v těchto místech trvalé střežení, v období
velké návštěvnosti (Památky zesnulých) byla nařízena strážníkům OP zvýšená
kontrolní činnost právě v uvedené lokalitě. Skutečně zde byl zaznamenán pohyb
podezřelých osob, které neměly nic společného s návštěvou hřbitova, kostela ani
blízkého hradu. Při kontrole zaparkovaných vozidel bylo zjištěno, že v každém třetím
voze se nacházely výše uvedené předměty, které zloděje lákají.
Toto upozornění se ovšem nevztahuje jen na parkování u hřbitovů, ale podobná
opatření dodržujte i při nákupech v obchodech a každém i krátkodobém parkování
vašeho vozidla. Určitě se vám to vyplatí.

Blíží se vánoční svátky a konec roku, spojený s někdy bouřlivou oslavou Silvestra.
Přestože Vánoce nazýváme svátky klidu, ozývají se mnohdy zvukové efekty
z odpálených dělobuchů, světlic a jiné zábavné pyrotechniky. Dospělí jsou jistě
zásobeni zábavní pyrotechnikou, a tak něco zbude i pro děti, které se oslav nemohou
dočkat a narušují klid spoluobčanů vydatně s předstihem. Tyto projevy oslav si
ponechme na Silvestra, kdy se používání pyrotechniky ,,očekává“ . Upozorňujeme,
že pokud dojde k používání pyrotechniky nezletilými, budou bráni
k odpovědnosti právě Ti, kteří dětem toto jednání umožnili.
Zároveň vyzýváme CHOVATELE DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, zejména psů, aby
v době očekávaného používání zábavné pyrotechniky zajistili zvířata proti
útěku, případně je dočasně umístili v prostorách, ve kterých budou
chránění proti zvukovým i světelným efektům. Po každé silvestrovské
oslavě se najde několik páníčků, co i několik týdnů hledají své mazlíčky po
širokém okolí. Upozorňujeme, že je nutné ověřit, zda jsou psi označení
identifikační známkou (jestliže ji nemají, dostanete ji na obecním úřadě).
za OP Starý Jičín - Jan Slepák

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Je tu opět zima a s ní přichází radosti, ale také starosti se sjízdností obecních
komunikací a udržováním chodníků. Na nadcházející zimu mají TS obce k dispozici
dva traktory se sněhovými radlicemi, multikár (určený k posypu) a zimní sněhovou
frézu. Z důvodu šetrnosti životního prostředí nahradí doposud používanou škváru
kamenná drť.
Přáli bychom si od řidičů vůči nám větší toleranci. Všechny obecní komunikace nelze
uklidit okamžitě. Řidiči by se měli častokrát zamyslet nejdříve sami nad sebou - vždyť
jezdí na silnicích tak, jak by neměli – nepřizpůsobí jízdu terénu a sjízdnosti a navíc
v autech bez zimních pneumatik.
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Žádáme občany, aby neznemožňovali úklid sněhu z komunikací špatným
parkováním svých vozidel a jinými překážkami. Pokud bude znemožněn
bezpečný průjezd traktoru, kde bude stát zaparkované auto, vyzve obec viníka,
aby sjízdnost neprohrnuté komunikace zajistil na své náklady. Upozorňujeme,
že se nebude prohrnovat ani kolem auta, kde je zdánlivě dostatek prostoru, protože
nelze předvídat chování traktoru na kluzkém podkladu a následným smykem může
dojít k poškození parkujícího auta nebo majetku vedle silnice.
Miloslav Vahala – vedoucí TS obce

VYHODNOCENÍ SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO
a SEPAROVANÉHO ODPADU
Svoz VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhl 24.9.2005:
• Z obcí Starojicka bylo odvezeno celkem 18,23 t VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU,
z toho 16,3 t objemného odpadu a 1,93 t pneumatik(které patří do nebezpečného
odpadu !) s celkovým nákladem obce 35.520,50 Kč.
• Ve stejném termínu byl proveden svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Bylo sesbíráno
neuvěřitelných 78 ks televizorů, 22 ks ledniček a 400 kg baterek. Svoz nebezpečného odpadu stál obec 33.138,-- Kč.
Obec tedy celkem zaplatila za svoz těchto odpadů celkem

68.658,50 Kč .

• SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU (TŘÍDĚNÝ ODPAD):
Ve III. čtvrtletí roku 2005 bylo sesbíráno celkem:
7,16 tun barevného skla,
2,58 tun plastů
13,00 tun železného šrotu.
Obec získala za tento odpad od firmy EKO-KOM (což je autorizovaná obalová
společnost) celkem 26.295,-- Kč.
Prosíme občany a složky obce (SDH, sportovci aj.), aby vážní lístky o množství
odevzdaného odpadu (železo, papír) doručili na obecní úřad.

Děkujeme občanům, kteří se zapojili do pytlového sběru plastů.

Do ŽLUTÝCH PYTLŮ patří pouze SEŠLAPANÉ PET láhve.
Ø Ostatní PLASTY (plastové sáčky, kelímky od jogurtů a másel, obaly od
stolních olejů, wc přípravků, šampónů, jarů a aviváží atd.) mohou občané
odkládat do VELKÝCH KONTEJNERŮ žluté barvy které stojí v obcích.
Ø

☺☺ Jak vidíte, čím více budeme třídit, tím více dostane obec za třídění
odpadů a tím méně pak budeme platit za odvoz odpadu. ☺☺
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VÝVOZ

TUHÉHO

DOMOVNÍHO

ODPADU

Na skládku do Mořkova bylo z naších obcí odvezeno v období od července do
listopadu 2005 celkem 134,75 t tuhého domovního odpadu (TDO).
V prosinci 2005 bude vývoz TDO dle harmonogramu tj. každý sudy čtvrtek.
!!! UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE DO POPELNICOVÝCH NÁDOB NEPATŘÍ:
- žhavý popel
- vytříděné složky komunálního odpadu (plasty, sklo, papír, železo atd.)
- nebezpečný odpad – akumulátory, baterie …
- těkavé látky – barvy, laky …
- stavební odpad – cihly, střešní tašky …
- odpad určený na kompost - listí, tráva, rostliny …
V případě úmyslného poškození popelnice bude náhradní nádoba dodána za
úplatu.
Žádáme občany z těžko dostupných míst, aby v zimních měsících ve dnech
svozu TDO dávali popelnicové nádoby k hlavní silnici nebo na určená svozová
místa. Seznam svozových míst je umístěn na informačních tabulích
v jednotlivých obcích.

Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

den vývozu
12
9
9
6
4
1
13
10
7
5
2
14

VYHODNOCENÍ

den vývozu
26
23
23
20
18
15
27
24
21
19
16
28

SVOZU

den vývozu

29

30

PAPÍRU

V roce 2005 proběhly 2 svozy starého papíru:
Květen 2005 … 1,3 t x 0,80 Kč + 15,04 t x 1,- Kč =>vybráno celkem 16.080,- Kč
Říjen 2005 …. 1,74 t X 0,80 Kč + 13,8 t x 1,- Kč => vybráno celkem 15.192,-Kč
Celkem bylo vybráno 31,88 tun v hodnotě 31.272,- Kč
Částka bude použita na ceny při vyhodnocení soutěží a učební pomůcky v ZŠ Starý Jičín.
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REKONSTRUKCE

MATEŘSKÉ

ŠKOLY

V roce 2005 zrealizovala obec Starý Jičín náročnou investiční akci:
Nástavba, přístavba a stavební úpravy budovy Mateřské školy Starý Jičín,
včetně přípojek inž. sítí – NN, vody a splaškové kanalizace.

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

Rekonstrukce budovy mateřské školy sledovala zlepšení špatného technického stavu
stavby, zvýšení provozních i užitných prostor a celkovou modernizaci stávajícího
objektu pro zlepšení podmínek pobytu předškolních dětí.
První architektonická studie byla zpracována ing. arch. R. Hrňou již v roce 1995!
Od roku 1995 až do roku 2004 ale probíhala postupná plynofikace všech částí obce a
tyto finančně náročné investiční akce vytlačily plánovanou rekonstrukci MŠ na
pozdější dobu.
Od počátku bylo zřejmé, že náklady na rekonstrukci budou nemalé a bez finanční
podpory státu formou dotace se obec při realizaci neobejde.
Příslib dotace ve výši 6.750.000.- Kč obdržela obce až v roce 2005.
Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vypracoval v letech 2003 -2004 Jan
Hurtík, který také zajišťoval stavební dozor při realizaci. Stavební povolení bylo
vydáno v roce 2004 a ve výběrovém řízení byla jako dodavatel stavby vybrána firma
STAREST s.r.o., Starý Jičín.
Stavební práce probíhaly za opravdu těžkých podmínek od dubna 2005, v jejím
průběhu vyvstaly další nemalé problémy, ale přesto všechno byla rekonstrukce
dokončena v plánovaném termínu a k 1. 9. 2005 byly děti přivítány v novém
prostředí.
Celkové náklady na stavbu jsou vyčísleny na …..…...…. 8.223.877,-- Kč
Z toho …….. za zpracování projektové dokumentace ……..…………… 124.400.- Kč
………za inženýrskou činnost…………………………………..……
8.600,- Kč
……….za provedení výběrového řízení………………………….
20.000.- Kč
……….za stavební práce z rozpočtu obce………….……… 1.317.013,-- Kč
ze státního rozpočtu formou dotace………………….. 6.750.000.- Kč
……….ostatní……………………………………………………………..……. 3.864.-Kč
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Aby si občané mohli prohlédnout, jak byly vynaloženy finanční prostředky obce i
státu, byl v neděli 25.9.2005 uspořádán Den otevřených dveří.
Všem, kteří se podíleli na realizaci této akce tj. od projektové přípravy, shromáždění
finančních prostředků, realizaci stavebních prací, strpění zhoršení okolního prostředí
v době realizace, úklid prostor, stěhování hraček až do pověšení posledního obrázku,
srdečně děkujeme. A přejeme dětem i zaměstnancům, aby se jim v novém prostředí
dobře žilo.
Prostory po rekonstrukci:

Od 1.1.2006 čeká mateřskou školu ještě jedna změna. Tentokrát je to změna ve
funkci ředitelky této příspěvkové organizace.
Paní ředitelka Libuše KALÁČKOVÁ, která spolupracuje s obcí v této funkci již 15
let (40 let práce v této MŠ), požádala o uvolnění z funkce k 31.12.2005 z důvodu
odchodu do důchodu.
Spolupráce ředitelky s obcí jako zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, zajímá se o
dění v obci, pravidelně navštěvuje zasedání zastupitelstva obce, aktivně se účastní
diskuze i k věcem veřejným. Za rekonstrukci školky „tvrdě bojovala“ na jednáních
zastupitelstva obce několik let. Samotná realizace rekonstrukce naložila na její bedra
pěkný náklad, ale konečný výsledek je důstojným završením jejího působení na
tomto pracovišti.
Avšak neméně důležité je vytvořit na pracovišti přes všechny ostatní provozní a
finanční problémy atmosféru pohody, porozumění. A to se podle ohlasů z řad rodičů
a dnes už i dospělých odchovanců zdejší školky podařilo ….

Motto: Albert Einstein:
„ Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno,
bylo přijímáno jako dar, ne povinnost …..“
Rada obce Starý Jičín na základě konkurzního řízení s účinností od 1.1.2006
jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy Starý Jičín paní Jitku Tihelkovou
z Jeseníku nad Odrou . Nové paní ředitelce přejeme spoustu tvůrčích nápadů na
novém pracovišti a hodně spokojených dětí i jejich rodičů .
Zpracovala: Marie Štecová
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DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
Co nám přinesl rok 2005 na úseku investiční výstavby:
NÁVES OBCE PALAČOV
Tak, jak i v loňském roce, kdy byla poprvé podaná žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj o poskytnutí dotace na provedení stavby „Náves obce Palačov“, také
letos vedení obce intenzivně komunikovalo s ministerstvem o získání grantu. Toto se
podařilo a obec získala na akci 1.278.000 Kč.
Prvotní myšlenkou byla úprava centrálního pozemku po demolici budovy
knihovny na zřízení parkoviště a chodníků. Vzhledem k poskytnutí dotace ze strany
státu, se mohl parčík funkčně upravit pro širší skupinu obyvatel. Kromě zmíněného
parkoviště a zřízení chodníků byla zrealizována úprava ostrůvku, byly provedeny
sadové a terénní úpravy v centrální části návsi a pro malé občánky byly instalovány
dětské prvky s pískovištěm. Pro pořádání kulturních akcí byl vystavěn dřevěný altán
s dostatečným zázemím pro posezení a odpočinek. Také zastávka s infopanelem
funkčně zapadá do celkového rázu náměstíčka.
Nemalou finanční položkou byla realizace inženýrských sítí a přeložka podzemního
vedení a kabelů. V souvislosti s tím byla osazena svítidla veřejného osvětlení a
provedená síť kanalizace a vodovodu. Realizaci stavby zajišťovala firma MULTIP
STAV s.r.o., Nový Jičín pod vedením Ing. R. Hrnčíře.
Přehled celkových finančních nákladů na stavbu:
- projektová dokumentace
17.000,- Kč
- čekárna a plakátovací plocha
97.500,- Kč
- stavební a zahradnické práce
2.220.000,- Kč
Děkujeme všem, členům zastupitelstva a rady obce, firmám, občanům Palačova,
zaměstnancům obce, zkrátka těm, kteří byli do realizace stavby zapojení, a svou
činností napomohli k zvelebení obce. Vždyť posuďte sami:

13

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY U HŘIŠTĚ
NA STARÉM JIČÍNĚ
Také budova č.p. 113 na Starém Jičíně si již delší dobu zasluhovala pozornost.
Zastupitele obce proto rozhodli o úpravách budovy tak, aby se zvelebil celkový areál
sportoviště na Starém Jičíně
V první fázi se provedla rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v přízemí budovy,
provedla se nástavba a výměna střechy. V druhé etapě byla provedena interiérová
přestavba místností v II. nadzemním podlaží, kde se stávající klubovna rozšířila o
nové zázemí s možností umístění bowlingových drah.
V současné době se hledá zájemce, který by si prostory vzal do ekonomického
pronájmu, zainvestoval technologii bowlingových drah a provozoval toto zařízení pro
širokou veřejnost. Prozatím klubovna bude sloužit pro volnočasové aktivity mládeže.
Budou zde umístěny stoly pro stolní tenis, kulečníkový stůl, šipky apod.
Věříme, že se Vám budova v novém kabátě líbí a že přispěla k celkovému zvelebení
sportovního areálu a okolí školy. Za což děkujeme všem, kdo se na rekonstrukci
objektu podílel.
Realizaci stavby zajišťovalo Sdružení Kabiny TJ Starý Jičín, zastoupený firmou
PLYNSTAV s.r.o., Nový Jičín pod vedením L.Zdražila
Přehled celkových finančních nákladů na stavbu:
- správ. poplatky, náklady na výběrové řízení, ostatní nákl.
116.000,- Kč
- stavební práce
3.014.500,- Kč
Je nutné zdůraznit, že na stavbu byla poskytnuta státní dotace ve výši
3.000.000,- Kč z Ministerstva financí.

Zpracovala: Radka Dubcová

SDĚLENÍ

DLUŽNÍKŮM

Rada obce tímto sděluje občanům, kteří včas neuhradili jakoukoli
pohledávku vůči Obci Starý Jičín, že tak mohou učinit bez vyměření
penále v termínu do 31.01.2006. V nejbližší době obdrží všichni dlužníci poštou
výpočet dlužné částky. Finanční prostředky mohou uhradit složenkou nebo
v hotovosti v pokladně obce.
Po uplynutí tohoto termínu budou pohledávky vymáhány včetně penále právní
cestou (srážkami ze mzdy, soudním vymáháním).
Projednáno a schváleno v Radě obce Starý Jičín č. 47, dne 28.11.2005
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OBECNÍ ÚŘAD
D O B Ě V Á N O Č N Í CH S V Á T K Ů

Oznamujeme občanům, že v době od 22.12. do
30.12.2005 bude Obecní úřad Starý Jičín PRO
VEŘEJNOST UZAVŘEN. Zaměstnanci obce, kteří
nebudou čerpat řádnou dovolenou, budou zpracovávat
uzávěrky, výkazy, inventury apod. a nebudou k dispozici
veřejnosti .
Posledním dnem PŘÍJMU A VÝDEJE FINANČNÍ
HOTOVOSTI Z POKLADNY obce v roce 2005 je ve
středu 21.12.2005.

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 1 rok a poté se odevzdávají
Finančnímu úřadu v Novém Jičíně.
V případě ztráty volejte: 556 752 581, 556 785 152.

S T A R O J I C K Y. N E T
Rozšiřujeme, zrychlujeme, zlevňujeme !!!

Vážení spoluobčané,
máme za sebou více než roční úspěšný provoz projektu metropolitní sítě
Starojicky.net. Za tuto dobu jsme vybudovali 4 vysílací místa, pokrývající svým
signálem převážnou část Starého Jičína, Vlčnova a částečně oblasti Jičiny, Janovic a
Starojické Lhoty. Nabídky na připojení využilo téměř 40 subjektů (občanů i firem).
Jak již bylo avizováno, od počátku roku 2006 dojde rovněž ke SNÍŽENÍ (narozdíl od
většiny ostatních) poplatků za měsíční připojení. Věříme, že tento krok přesvědčí
případné váhající zájemce o využití naší služby. Konkrétně se bude jednat o snížení z
500 Kč na 440 Kč vč. DPH měsíčně.
Aktuální kapacita linky je 3Mbit ve směru z Internetu a 1Mbit ve směru do Internetu,
přičemž je možné její další navyšování. Při výše uvedeném počtu připojených
subjektů jsme již museli začít zavádět technická opatření pro tzv. FAIR USE POLICY,
což znamená "politika férového užívání". Chceme tak zamezit situacím, kdy pomocí
speciálních programů jeden nebo několik uživatelů zabere téměř kompletní kapacitu
linky pro svou potřebu a ostatním se tak připojení jeví jako pomalé.
Rovněž bych chtěl připomenout BEZPLATNOU možnost zřízení a využití e-mail účtu
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například ve tvaru jméno.příjmení@starojicky.net - tuto možnost zatím využívá
jen málo z připojených subjektů. Jedná se o plnohodnotný e-mail, ale BEZ reklamních
vsuvek či bannerů, jak je známe z freemailových služeb.
Tým techniků, starajících se o provoz a připojování byl rozšířen o dalšího kolegu, a
rozhodně to není posílení poslední (ale o tom až v příštím čísle).
Kontaktní údaje: Emanuel Panáček, 737 200 517, emanuel.panacek@dytron.cz
Troufám si tvrdit, že většina připojených občanů je spokojena s možnostmi, které jim
Starojicky.net nabízí. Není to jen zajímavá alternativa k připojení k Internetu namísto
vytáčeného spojení prostřednictvím telefonní linky, ale také zejména nejmladší
generací využívaná možnost hraní počítačových her v režimu více hráčů proti sobě...
STRTUČNÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PŘIPOJENÍ :
Jednorázový poplatek za připojení je závislý na poloze uživatele a jeho vzdálenosti od
přístupového bodu a pohybuje se okolo 3.800,- Kč pro uživatele v blízkosti vysílače
nebo okolo 5.400,- Kč pro občany vzdálenější, přičemž u aktuálně připojených
uživatelů je poměr cca 1:1.
Měsíční poplatek za využívání metropolitní sítě pro rok 2006 činí 440,- Kč. Všechny
výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH a je na ně vystavován řádný
daňový doklad.
Mimořádná nabídka: Při zakoupení počítačové sestavy u firmy DYTRON s.r.o. v
prosinci 2005 a následném připojení k síti Starojicky.net do 30.6.2006 získáte 2
měsíce připojení (v hodnotě 880,- Kč) zdarma.
Veškeré další informace včetně vizuální možnosti ověřit si viditelnost z vysílacího
bodu ke svému objektu naleznete na adrese: www.starojicky.net
Za celý realizační tým projektu Starojicky.net si Vám dovoluji popřát klidné, ničím
nerušené prožití Vánoc a úspěšné vykročení do roku 2006.
Petr Kunčík, DYTRON s.r.o.

NOVÉ

PROPAGAČNÍ

MATERIÁLY

OBCE

Od listopadu 2005 jsou k prodeji na obecním úřadě nové propagační materiály obce:
POHLEDNICE hradu Starý Jičín (rekonstrukce hradu z roku 1400 a 1690 za
cenu 5,50 Kč/ks s DPH (viz. foto níže)
BROŽURA o historii hradu Starý Jičín s fotografiemi za cenu 25,- Kč/ks s
DPH (40 fotografií na 32 stranách) vydaná v září 2005
dřevěná turistická známka hradu Starý Jičín za cenu 22,- Kč/ks s DPH .
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ZAMYŠLENÍ

…..

Je za námi období, kdy více než jindy vzpomínáme na své blízké, kteří již nejsou mezi
námi - doba, kdy uctíváme Památku zesnulých. Díky letošnímu krásnému podzimu
vynikla květinová výzdoba na pečlivě upravených a osvícených hrobech a všechny
hřbitovy se tak staly místem pro důstojnou vzpomínku, tiché zamyšlení, motlitbu,
setkání s rodinou …
O to více je ale bohužel zarážející nevhodné chování některých
jedinců, kteří svou návštěvou a konáním na hřbitově dokáží památku
zesnulých doslova zneuctít. Drtivá většina hrobových míst je pečlivě
upravena, nazdobena a tenké plamínky rozžatých svíček vytváří
„dušičkovou“ náladu. Jak je tedy možné, že se kolem těch samých
upravených hrobů objeví vyhořelé zápalky, krabičky od sirek nebo
plastové lahve? Kdo zastrkává vypálené svíčky do květinové výzdoby
jiných hrobů ? Kdo již uvadlé květiny pohazuje v uličkách mezi hroby,
případně za hřbitovní zeď do sousední zahrady? Hřbitovní řád přece řeší
ukládání nepotřebného materiálu. Jsou určena místa, na kterých stojí
kontejnery, které tam jsou pro tyto účely!
V rozporu s hřbitovním řádem je také vodění psů na hřbitovy. Chovatelé psů
si musí uvědomit, že na toto pietní místo pes nepatří ! Určitě by jste nebyli rádi,
kdyby na vašich nazdobených hrobech někdo venčil svého psa !
Nešvar, který opravdu nepotřebuje komentář, je pokládání kytice se zapálenou
cigaretou v ústech ……
Ptáme se proč? Proč někteří z těch, co svůj hrob zdobí, jinde dělají takový
nepořádek? Nebo si myslíte, že to dělá někdo cizí ???
Kulturnost národa se posuzuje mimo jiné i podle toho, jak se lidé chovají k pietním
místům a jak se chovají i v době, kdy se na ně nikdo nedívá …
HS

LÉKAŘKY V

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

ORDINACE PRO DĚTI A DOROST – MUDr. Kobsová, Vlčnov 45
V období 27.12. – 30.12.2005 (včetně) bude ordinace uzavřena. Akutní případy
budou ošetřeny v Novém Jičíně, ul. Gregorova 35 od pondělí do pátku od 730 do 1100.
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ORDINACE PRO DOSPĚLÉ – MUDr. Ševečková, Vlčnov 45
V období 27.12. – 30.12.2005 (včetně) bude ordinace uzavřena. Akutní případy
ošetří MUDr. Prokeš - Tonak v Novém Jičíně, Út: 1300 – 1500, St – Pá : 800 – 1000,
tel: 556 202 319.

KLUB

SD STAROJICKA
A INFORMUJE:

ZVE

Posezení u živé hudby – KLUBOVNA HASIČŮ VE VLČNOVĚ:
07.12.2005 od 14:00 hodin– Mikulášské posezení (možná přijde i Mikuláš)
12.01.2006 – plesová sezóna – zahajujeme další rok existence papučovým bálem
07.12.2006 – sv. Valentýn slaví všechny generace – láska je pro všechny
09.03.2006 – všechny ženy si zaslouží úctu
06.04.2006 – všechno živé má svůj den – nejen ptáci, ale i muži
11.05.2006 – úcta k matce je základem kvalitní mladé generace.
-------------------------------------------------------------------------------

KLUBOVNA STARÝ JIČÍN č.p. 1:

Pravidelný program v klubovně – středy 14:00 – 18:00 hodin:
vylepšování a výzdoba klubovny
udržujeme si fit pohybem – cvičení (karimatku a volné oblečení s sebou)
udržujeme mozkové závity hrou
plánujeme další akce a společné procházky
připravujeme občerstvení pro posezení u živé hudby
co známe, s tím se podělíme s ostatními
možná počítač a internet zvládneme
časopisy, které doma přebývají, jiní rádi přečtou
doufáme, že se zapojí další nové tváře
společně jdeme na pizzu.

V novém roce 2006 přejeme všem hodně osobní pohody, lásky a zdraví. Šťastný
úsměv nechť je stálou ozdobou Vaší tváře, láska ať provází Vaše kroky, nenávist,
zlost a špatná nálada ať se Vám vždy vyhnou.
Zpracovala: Marie Segeťová

BĚH

SVATÉHO

V Á C L A V A – 24. září 2005

24. září 2005 se běžel 13. ročník Běhu sv. Václava.
Jako každoročně se na konci září sešlo na startu u Oční studánky
nedaleko Starého Jičína téměř 160 běžců ve všech věkových
kategoriích, od těch nejmladších dvouletých až po více jak padesátileté
sportovce.
Babí léto ukázalo svou příjemnou tvář, a tak si mohli závodníci nejen
sáhnout na dno svých sil, ale také si vychutnat okolí starojického hradu a pěkných
rozhledů do sluncem prozářené krajiny.
4,5 km dlouhou trať zvládl z celého startovního pole nejrychleji Pavel Holec
z Huslenek, který obhajoval i své absolutní prvenství z předešlého ročníku závodu.
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Mezi dívkami a ženami byla nejrychlejší teprve jedenáctiletá Marie Žvaková
z Horního Těrlicka a dalším příjemným překvapením bylo celkově 3. místo
v abslolutní klasifikaci třináctiletého Josefa Kučínského z Veřovic, který navíc svou
kategori 10. - 13. letých chlapců s přehledem vyhrál.
Ve svých kategoriích zvítězili následující závodníci:
Chlapci do 10 let: Jiří Žvak (Horní Těrlicko), chlapci 10-13 let: Josef Kučínský
(Veřovice), chlapci 14-18 let: Petr Cibulac (Veřovice), muži 19-40 let: Pavel Holec
(Huslenky), muži 41 a více let: Antonín Keller (Veřovice).
Dívky do 10 let: Ivana Volková (Starý Jičín-Jičina), dívky 10-13 let: Marie Žvaková
(Horní Těrlicko), dívky 14-18 let: Hana Němcová (Starý Jičín-Vlčnov), ženy 19-40 let:
Eva Balcarová (Stará Ves), ženy 41 a více let: Božena Vašíčková (Zašová).
Podrobnější výsledky včetně fotografií jsou k dispozici na www.beh.kvalitne.cz
Zpracoval: Petr Adamec

NĚKTERÉ ZÁSADY BEZPEČNÉHO
PROVOZU TOPIDEL
Podle hasičů jsou nejčastější rady, jak předejít požáru topidla:
• Dbát na používání schválených typů spotřebičů paliv.
• Dodržování předpisů a návodů k jejich používání a čistit
komíny.
• Lidé by si měli nejprve nechat zkontrolovat, zda je řádně
upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený.
• Majitel objektu je povinen zajistit provedení revize a kontroly topidel. Zvláště
důležité je to u plynových kotlů, u kterých je povinné jednou za rok
kontrolovat spalovací proces. A to čistotou hořáků počínaje a funkcí
pojistkového ventilu či termostatu konče. U plynových kotlů je ale nutná
čistota komínových průduchů i předepsaného tahu komína.
Ale pozor! Odpovědnost za stav komínu, jako součást domu, nemá
kominík, ale majitel objektu !
NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU TOPIDEL:
Kolem každého topidla, podle druhu, je nutné dodržovat bezpečné
vzdálenosti od stavebních konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných
v okolí topidla z hořlavých hmot, rovněž jsou stanoveny podmínky při
instalaci topidla na podlahové krytiny.
Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty.
Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot
musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys.
Každý je povinen udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém
stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepoužívat kmíny, u
nichž byly zjištěny závady.
Každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů a
kouřovodů spotřebičů paliv.
Čerpáno z Novojičínského Regionu.
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HRADNÍ VĚŽ a HRADNÍ KAVÁRNA je v období od prosince
2005 do poloviny března 2006 UZAVŘENA.
Hradní areál a hradní nádvoří jsou celoročně přístupné veřejnosti.
V zimě na vlastní nebezpečí!
Propagační materiály si v tomto období můžete zakoupit na
Obecní úřadě Starý Jičín č.p. 6 v době:
Po a St: 8:00 - 17:00, Út a Čt: 8:00 - 15:00, Pá: 8:00 - 13:00.

Nedávno jsme zahájili provoz v nové mateřské škole a už je tady začátek zimy a blíží
se konec roku.
Příležitost, podívat se do mateřské školy při dnu otevřených dveří (25.9.2005) využila
taková spousta lidí, že předčila naše očekávání. Je vidět, že veřejnost má velký zájem
o výsledek obrovského snažení, jakým byla přestavba a zařízení mateřské školy. Že je
zajímá, jak bude v příštích dnech zajištěna předškolní výchova v obci, protože u těch
nejmenších všechno začíná.
K dobré pohodě v tento den přispěly děti svým krátkým vystoupením, zahrály na
flétny a zazpívaly.
Během krásného podzimu, kdy jsme všichni sledovali, jak čerstvě upravený pozemek
u naší školky zarůstá mladou trávou, jsme měli možnost připravit podzimníčkovou
výstavu. Tradičně již po několikáté vyrábějí podzimníčky rodiče s dětmi doma a
hotové je přinesou do mateřské školy. Veřejnost je shlédla na výstavě zahrádkářů, a
teď nám zdobí některé prostory školky.
V říjnu 2005 k nám opět zavítalo loutkové divadlo „Myška“ s pohádkou „O
Budulínkovi“. Jejich představení jsou velmi přitažlivá. Klasická pohádka vždy zaujme
děti všech věkových skupin.
Příznivého podzimního počasí jsme využili k dlouhým vycházkám okolím Starého
Jičína – k přehradě a oční studánce, k Hůrce, a také ke sbírání přírodnin a
podzimních plodů.
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Blíží se čas zimních radovánek, klouzaček a sáňkování. Pro děti je to také čas
Mikulášů, andělů a čertů, čas Vánoc, Ježíška a té nejkrásnější poezie. Určitě se
všichni moc těšíme.
Mikuláš přijde do školky 6. prosince 20005. Rozdá dětem dárečky, až předvedou
vystoupení a ukážou, co se naučily. Před Vánocemi se i u nás v mateřské škole
rozsvítí vánoční stromečky. Letos poprvé budou dva. Pod nimi děti určitě najdou
nějaká překvapení, která je mile potěší.
A po vánočních prázdninách začne nová etapa naší mateřské školy….
Libuše Kaláčková - ředitelka MŠ Starý Jičín a Petřkovice

V období od 1.1.2005 do 24.11.2005 vyjížděla jednotka sboru dobrovolných hasičů
Starý Jičíně celkem k 12. událostem.
V 5 případech k technickým zásahům, především čerpání vody a likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu a v 7 případech se jednalo o výjezdy k požárům:
ÚNOR – požár bytu v Novém Jičíně
BŘEZEN – lesní požár v Makovicích
DUBEN – požár travnatého porostu v Novém Jičíně na
Skalkách
ČERVENEC – požár chaty v Bludovicích a k požáru sena na
Starém Jičíně
ZÁŘÍ – požár hospodářské budovy v Hodslavicích
LISTOPAD – požár 80 tun papíru ve sběrných surovinách v
Šenově u Nového Jičína.
Během uplynulého období se jednotka podílela společně s technickými službami na
mytí silnic a chodníků v obci, stejně tak na pročišťování kanalizačního potrubí obce a
čištění koupaliště na Starém Jičíně.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky za jejich práci při údržbě a opravách
techniky, za zodpovědný přístup k odborné přípravě a za obětavou práci při zásazích.
Radim Sudolský
velitel JSDH Starý Jičín
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d a t u m
k o n á n í
10.12.2005

n á z e v
a k c e

m í s t o
k o n á n í

MIKULÁŠSKÁ
KD Starý Jičín
DISKOTÉKA

28.01.2006 PLES

"Hostinec na
Větřáku" v
Janovicích
KD Starý Jičín

10.02.2006 PLES

KD Starý Jičín

21.01.2006 PLES

17.02.2006

PLES
ŠKOLY

18.02.2006 PLES

pořadatel

tombola

TJ Starý Jičín

ne

SDH Janovice

ano

TJ Starý Jičín
SDH Starý
Jičín a Vlčnov

ano
ano

KD Starý Jičín

SRPDŠ při ZŠ

ano

"Hostinec u Horáků"
v Palačově

SDH Palačov

ano

Farnost Starý Jičín spolu s Obcí Starý Jičín
srdečně zvou na

P ě v e c k é h o
s d r u ž e n í
K o p ř i v n i c e ,
který se uskuteční ve středu
28. PROSINCE 2005 od 15:00 hodin
v kostele sv.Václava na Starém Jičíně .
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Dovoluji si Vás srdečně pozvat na již tradiční

který bude podáván o silvestrovské půlnoci na náměstí Starý Jičín
všem spoluobčanům, kteří chtějí prožít konec starého a nástup nového
roku společně, chtějí si podat ruce, sdělit pár milých slov a popřát
v novém roce 2006 jen samé dobré zprávy……
Svatoslav Vahalík

Dne 23.11.2005 byla v obci JIČINA otevřena nová provozovna (objekt bývalé
prodejny Jednoty), kde se nachází:

sázková kancelář VICTORIA TIP (sázení bez poplatku)
sortiment alko a nealko nápojů
stáčení sudového vína.

PROVOZNÍ DOBA: PO: 11:00 – 20:00, ÚT-PÁ: 9:00 – 20:00, SO-NE: 9:00 – 15:00

R Y C H L É

Ú V Ě R Y

B E Z

P O P L A T K Ů

Hotovostní – zaměstnanci i na určito, OSVČ s DP 0 a začínající, důchodci do 75 let

T e l e f o n : 800 333 325, 608 207 716
Nebankovní úvěry se zástavou bez prokazování příjmů.

LUKÁŠ

INSTALATÉRSTVÍ

ROSA

VODO – TOPO

Jičina č.p. 78, 741 01 Nový Jičín

mobil: 731 190 924
23
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T R U H L Á Ř S T V Í
D a n i e l

K O H O U T

Zakázková výroba nábytku:
kuchyně, skříně, postele, dveře,
schody, obklady, pergoly a jiné.

Hostinec

" U Bajerů

Palačov č. 86
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 752 953
Mobil: 608 610 333

"

Jičina č.p. 32, 741 01 Nový Jičín
e-mail: ubajeru@seznam.cz
▼ VÁS SRDEČNĚ ZVE : ▼
• 02.12.2005 – Mikulášská diskotéka
• 03.12.2005 - Mikulášská nadílka ☺ zábavné odpoledne plné her ☺ večer přijde Mikuláš
• 25.12.2005 - Štěpánská diskotéka
• 30.12.2005 - Silvestr den předem ☺ Silvestr pro teenagery
• 31.12.2005 - Silvestr 2005
• 25.02.2006 -Maškarní ples pro děti

♦ každý pátek diskotéka ♦
♦ každá poslední sobota v měsíci diskotéka "Pro starší a pokročilé" ♦
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

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

Polední přestávka:
Provozní
doba

➫ ústředna:

+420 556 752 581 ……podatelna@stary-jicin.cz
fax:
+420 556 752 551
➫ HSO odbor: +420 556 785 155 …….. stecova@stary-jicin.cz

Úřední
hodiny

po 700 - 1700 800 - 1700
út 700 - 1500

➫ účtárna:

+420 556 785 151…….. uctarna@stary-jicin.cz

st 7

➫ matrika:

+420 556 785 152………matrika@stary-jicin.cz

čt 700 - 1500

➫ technické služby: +420 556 785 153 …tsobce@stary-jicin.cz

00

00

- 17

8

00

- 1700
-

Neúřední
den
11:45 – 12:15

pá 700 - 1330

➫ starosta Vahalík.:+420 556 785 154 starosta@stary-jicin.cz
+420 602 765 290
➫ místostarosta Zdražil: +420 777 790 665

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

Obecní policie Starý Jičín:

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

+420 607 816 055,+420 728 610 660 podatelna@stary-jicin.cz

Hrad Starý Jičín - Jaroslava Holubová:
+420 606 148 834, +420 556 752 052 …. hrad@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 prosinci 2005 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: V.
Číslo IV. Tisk: p.Valchář, Suchdol n.O. Uzávěrka příštího čísla: 24.02.2006 do 12:00 hodin.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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