Starojický
zpravodaj

OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník V. ● číslo 02/2005

tarý Jičín - Obec Starý Jičín se nachází
na úpatí Starojického kopce (486 m)
v Moravské bráně asi 5 km jihozápadně od
Nového Jičína. Celkový katastr obce má
rozlohu cca 3942 ha. Žije zde 2421 obyvatel
v 639 domech. Obec spravuje celkem 9
místních částí.
Vznik a vývoj městečka Starý Jičín úzce
souvisí s dějinami hradu a panstvím Starý
Jičín jako tržního centra na spojovacích
cestách mezi Jadranem a Baltským mořem
tzv. Jantarová cesta. V důsledku zvýšení turistického ruchu v obci byla v letech 1998 2001 provedena úprava náměstí a kašny. Již v roce 1724 postavili tehdejší majitelé
panství Starojického Zenonové z Dannhausenu v obci malý zámek pod kostelem, který byl
v následujícím století prodán obci k umístění školy. Úředníci, nájemníci a další majitelé
sídlili pak v tzv. „arendě“ poblíže dvora. Městečko samo bylo v průběhu 30-ti leté války
takřka zpustošeno. Jeho obnova připadala novým osadníkům z části německým. Přes tuto
skutečnost se od poloviny minulého století stal Starý Jičín kulturním centrem českého
života celého širšího okolí. Kromě hradní zříceniny patří k významným nemovitým
kulturním památkám farní kostel sv. Václava s přilehlým areálem hřbitova, ohradní zdí,
dřevem krytou chodbou se schodištěm u obecního úřadu a rokokovými kříži. Na
starobylém náměstí se nachází kašna z roku 1856 se sochou anděla Strážného a
uprostřed náměstí stojí socha sv. Jana Nepomuckého z období baroka. Specifickou
památku představuje kamenný tzv. popravčí sloup (sloup tzv. nižšího hrdelního práva). U
silnice naproti vchodu do tzv. Panské zahrady stojí socha sv. Floriána a sv. Vendelína.
Návštěvníci obce mohou navštívit dobovou restauraci s ubytováním „Zámeček pod
hradem“ či „Turistickou ubytovnu“. Obec se může pyšnit zrekonstruovaným náměstím a
opravenou přístupovou cestou k hradu. Ordinuje zde obvodní a dětská lékařka. Občané
mají možnost nakoupit si ve dvou soukromých obchodech. Nachází se zde základní škola z
roku 1973 a mateřská škola. Funguje zde tiskárna MAJAMI, výrobna nábytku, TOMMÜ
NISSAN – prodej automobilů, pěstitelská pálenice.
V obci pracuje několik spolků: SDH Starý Jičín-Vlčnov, TJ Starý Jičín (oddíl kopané,
volejbalu a tenisu), Klub důchodců Starojicka, svaz zahrádkářů.

Pohlednici je možné zakoupit na obecním úřadě Starý Jičín.

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 27.04.2005
I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
obce za období od 23. 2. 2005.

s c h v á l i l o zprávu o činnosti rady

II. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání b e r e n a v ě d o m í
Čerpání rozpočtu obce k období 3/2005
- rozbor čerpání výdajů a plnění příjmů rozpočtu
- plnění výnosů a čerpání nákladů u hospodářské činnosti obce
III. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚR OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání

schválilo

Prodej části pozemku p.č. 724/1 v k.ú. Janovice u Nového Jičína označenou
v geometrickém plánu č. 136-1834/2004 jako pozemek p.č. 724/6 o výměře 129m2 paní
Zdence Kyselé za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2103-85/2005 ing. M. Matúše
tj za cenu 7.060.- Kč + náklady řízení

ZO pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy

IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce p o
projednání
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, deleguje na IX. Sněm Svazu měst a obcí ČR, konaný dne 26.-27. 5.
2005 v KD ve Žďáru nad Sázavou, pana Ing. Miroslava Ondračku, nar. 26. 5. 1948,
starostu obce Suchdol n.O. a zmocňuje ho k tomu, aby zde jménem a v zastoupení obce
Starý Jičín hlasoval o všech bodech pořadu jednání.
Zastupitelstvo obce po projednání b e r e n a v ě d o m í
Informaci o výběru dodavatele služby na svoz a odstranění komunálního odpadu v rámci
obce Starý Jičín.

Leoš Zdražil
místostarosta

Svatoslav Vahalík
starosta
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zaplacena

komu

za

14.3.2005 Technické služby NJ
15.3.2005 SM Energetika
21.3.2005 ČS a.s. Nový Jičín

TDO - občané za 02/2005
PB – záloha na 03/2005
14. splátka úvěru
poplatek za odebrané množství
22.3.2005 Finanční úřad NJ
vody – PB
provozní dotace - z Obce na
31.3.2005 ZŠ Starý Jičín
II/IV/2005
provozní dotace - z Obce na
31.3.2005 MŠ Starý Jičín
II/IV/2005
prodloužení vodovodu ve St.Lhotě
12.4.2005 MULTIP STAV spol. s.r.o.
–stavební práce
Bystron - Integrace
Mulčovač pro technické služby
12.4.2005
s.r.o.,V.M.
St.Jičín
12.4.2005 Technické služby NJ
TDO - občané za 03/2005
prodloužení vodovodu ve St.Lhotě
14.4.2005 MULTIP STAV spol. s.r.o.
– stavební práce
poplatek za odebrané množství
22.4.2005 Finanční úřad NJ
vody – PB
STAREST s.r.o.
přístav a rekonstrukce MŠ St. J.12.5.2005
Starý Jičín
stavební páce - obec
13.5.2005 SM Energetika
záloha na energii na II/IV/2005
13.5.2005 Technické služby NJ
TDO - občané za 04/2005
STAREST s.r.o.
přístav a rekonstrukce MŠ St. J.
13.5.2005
Starý Jičín
- stavební práce - dotace
poplatek za odebrané množství
19.5.2005 Finanční úřad NJ
vody – PB

Částka
v Kč
62 846,00
55 520,00
190 000,00
52 560,00
250 000,00
100 000,00
62 116,90
74 911,00
73 360,00
109 979,80
52 560,00
215 000,00
98 800,00
82 883,00
558 024,76
52 560,00

Za správnost : Petra Saganová

sestaveno dle § 17, zák.č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předmět závěrečného účtu:
1 ) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2004
2 ) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2004
3 ) Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2004
4 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Technické služby Starý Jičín za rok 2004 vč.fondů
5 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Základní škola Starý Jičín za rok 2004 vč.fondů a vedlejší
hosp.č.
6 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Mateřská škola Starý Jičín za rok 2004 vč.fondů
7 ) Finanční vypořádání za rok 2004
8 ) Výkaz o hospodaření za rok 2004 – audit

ad 1 ) ROČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2004
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PŘÍJMY

daň z příjmů fyzických osob…….
daň z přímů právnických osob…
daň z přidané hodnoty
odvod za odnětí půdy ze zeměd.
popl.za likvidaci komunál.odpadu
poplatek ze psů
popl.za lázeňský nebo rekr. Pobyt
popl.za užívání veř.prostranství
poplatek ze vstupného
odvod výtěžku z provozov.loterií
správní poplatky
daň z němovitostí
splátky půjček ze soc.fondu obce
neinvestiční dotace ze stát.rozp.
investiční dotace ze stát.rozp.
převod hosp.výsledku HČ 2002
převody ze sociálního fondu
lesní hospodářství
horní zákon
předškolní zařízení - MŠ
základní škola
školné ze ŠD při ZŠ
činnosti knihovnické

1039
2119
3111
3113
3143
3314

ROZPOČET
po 4 změnách
v tis.Kč
5 010,00
3 931,76
5 100,00
18,50
865,00
64,00
1,00
6,00
7,00
34,00
58,00
1 200,00
30,00
12 655,14
3 481,00
638,72
500,00
1,00
100,00
100,00
1,50

kultura
hrad
zpravodaj obce Starý Jičín
kulturní domy
komise pro občanské obřady
sportovní zařízení v majetku obce
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
územní plánování
komunální služby

3319
3321
3349
3392
3399
3412
3612
3613
3632
3635
3639

81,50
4,00
40,00
0,50
39,00
373,50
293,08
23,60
4,00
672,00

změny technologií vytápění
sběr a svoz kom.odpadůpodnikatelé
využívání a zněškodňov.odpadů
obecní policie
požární ochrana
vnitřní správa
úroky z běž.účtu,akcie,dividenda
finanční vypořádání rok za 2002

3713

-

5 008 867,00 Kč
4 401 620,00 Kč
5 113 547,00 Kč
35 654,00 Kč
848 365,00 Kč
65 324,50 Kč
950,00 Kč
2 750,00 Kč
7 365,00 Kč
61 029,00 Kč
55 814,00 Kč
1 590 682,00 Kč
36 000,00 Kč
12 742 643,00 Kč
3 481 944,00 Kč
638 718,29 Kč
46 418,20 Kč
568 957,00 Kč
1 083,00 Kč
99 400,00 Kč
13 248,00 Kč
105 620,00 Kč
1 880,00 Kč
Kč
84 883,00 Kč
4 375,00 Kč
50 407,00 Kč
5 500,00 Kč
40 618,50 Kč
398 651,00 Kč
364 789,00 Kč
31 250,50 Kč
4 316,00 Kč
1 155 507,70 Kč
1,00
Kč

3722
3725
5311
5512
6171
6310
6402

40,00
15,00
4,00
1,00
61,20
95,00
-

37 330,00 Kč
19 165,95 Kč
3 560,00 Kč
738,00 Kč
89 213,50 Kč
97 537,50 Kč
700,00 Kč

Příjmy za rok 2004 celkem

35 550,00

37 316 422,64 Kč

Název

OD/PA

POL
1111-1113
1121-1122
1211
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1351
1361
1511
2460
4111-4116
4211-4216
4131
4139

PLNĚNÍ
v Kč

%
100,00
112,00
100,27
192,72
98,08
102,07
95,00
45,83
105,21
179,50
96,23
132,56
120,00
101,00
100,00
100,00
113,79
108,30
99,40
105,62
125,33
104,15
109,38
126,02
1 100,00
104,15
106,73
124,47
132,41
107,90
171,95
93,33
127,77
89,00
73,80
145,77
102,67
-

104,97

VÝDAJE
Název

OD/PA

lesní hospodářství
místní komunikace
chodníková tělesa + parkoviště
dopravní obslužnost
pitná voda - výkupy pozemků
odpadní vody - splátka půjčky ČOV
vodní nádrž Palačov
MŠ Starý Jičín

1039
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3111

ROZPOČET
po 4 změnách
v tis.Kč
929,23
455,00
21,00
111,00
2,00
318,80
20,00
2 904,13

POL

4

ČERPÁNÍ
v Kč

%

920 250,50 Kč
423 044,00 Kč
51 427,60 Kč
110 998,00 Kč
1 700,00 Kč
317 630,00 Kč
14 994,00 Kč
2 903 330,00 Kč

99,03
92,98
244,89
100,00
85,00
99,63
74,97
99,97

ZŠ Starý Jičín
činnosti knihovnické
kultura
hrad
kašna na náměstí
kaple v majetku obce
místní rozhlas
zpravodaj obce Starý Jičín
kulturní domy
komise pro obč.obřady
sportovní zařízení v majetku obce
příspěvky sport. Klubům
sociální fond
zdravotníctví
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
věřejné osvětlení v obcích
pohřebnictví
územní plánování ( např.výkupy pozem. )
komunální služby
sběr a svoz komunálního odpadu

3113
3314
3319
3321
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722

10 638,34
20,00
32,00
235,00
10,00
16,00
13,20
16,00
303,00
54,00
91,00
10,00
30,00
10,00
49,00
76,00
360,00
25,00
325,00
812,70
908,02

10 621 788,50 Kč
16 511,50 Kč
30 390,00 Kč
217 203,56 Kč
3 424,80 Kč
15 236,00 Kč
10 723,80 Kč
18 717,50 Kč
287 974,93 Kč
50 431,50 Kč
67 212,19 Kč
4 200,00 Kč
20 932,00 Kč
4 274,21 Kč
28 006,80 Kč
59 136,10 Kč
402 290,70 Kč
16 083,50 Kč
344 290,70 Kč
837 419,84 Kč
1 006 452,30 Kč
Kč
420 451,53 Kč
Kč
58 332,00 Kč
63 074,10 Kč
161 516,72 Kč
368 638,40 Kč
111 130,96 Kč
144 625,75 Kč
3 925 351,07 Kč
156 297,20 Kč
120 848,00 Kč
46 418,20 Kč
931 760,00 Kč
13 248,00 Kč
2 000,00 Kč
1 500,00 Kč

99,84
82,56
94,97
91,43
34,25
95,23
81,24
116,98
95,04
93,39
73,86
42,00
69,77
42,74
57,16
77,81
111,75
64,33
105,94
103,04
110,84

ostatní náklady s odpady - skládky
péče o vzhled obcí a veř. Zeleň

3729
3745

426,00

sociální dávky pro staré občany
obecní policie
požární ochrana v obcích
JSDH Starý Jičín org. 3
zastupitelstvo obce + osadní výbory
volby do zastupitelstev krajů
volby do Evropského parlamentu
vnitřní správa
úroky z úvěru v ČS a.s.
pojištění obecního majetku
převody na sociální fond
platba daně za obec
finanční vypořádání rok za 2003
plynofikace knihovny Dub orj.10
plynofikace kaple Heřmanice orj.20
plynofikace pohostinství Heřm.
Orj.21
plynofikace pož. zbroj. Heřm. orj.22
plynofikace kadeřnictví St.Jič. orj.28
víceúčelové zařízení Janovice
orj.33

4174
5311
5512
5512
6112
6115
6117
6171
6310
6320
6330
6399
6402
3713
3713

80,00
85,00
163,10
393,00
160,00
160,00
4 011,00
159,00
141,00
931,76
2,00
1,50

3713
3713
3713

66,00
1,50
1,50

137,43
100,00
100,00

-

90 707,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
Kč
Kč
176 147,78 Kč
31 240,90 Kč
Kč

3412

4,50

náves Jičina orj. 55
náves Palačov orj. 55
plynof. OV Palačov č.p. 32 orj.56

3745
3745
6112

180,00
32,00

rekonstrukce jednoty na OÚ orj.66
prodloužení vod.řádu St.Lhota
orj.75
rekonstr.a nástavba MŠ St.J. orj.81
modernizace osvětlení orj. 82
chodníkové těleso St.J-Vlčnov
orj.83
kanalizace St.J. směr Jičina orj.84
komun. na hrad + odst.stání. orj.85
statické zajištění zdi "D" orj.86
hřbitovní zeď Starý Jičín orj.87
Hasičská zbrojnice St.Jičín orj.96
rozšíření kanalizace Vlčnov orj.99
ČOV přípojky Starojická L. orj.717

6171
2310
3111
3113

10,00
3,00
328,00

8 925,00 Kč
2 615,50 Kč
327 280,20 Kč

89,25
87,18
99,78

2219
2321

2 918,72
174,00
3 995,00
326,00
314,00
4 781,00
86,00
400,00

2 918 838,10 Kč
173 000,00 Kč
3 952 995,00 Kč
325 344,00 Kč
311 287,70 Kč
4 781 296,20 Kč
85 559,10 Kč
391 945,20 Kč

100,00
99,43
98,95
99,80
99,14
100,01
99,49
97,99

2212,22

3321
3632
5512
2321
2321

39 130,00

Výdaje za rok 2004 celkem
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38 911 448,14 Kč

98,70
72,92
74,20
99,64
94,00
69,46
90,39
98,00
98,30
85,71
100,00
100,00
100,00

97,86
97,63
-

99,44

8- TŘÍDA FINANCOVÁNÍ
Název

OD/PA

splátka přech.fin.výp. MFČR na PB
splátky úvěru od ČS a.s.
zapojení PS do rozpočtu 2004

ROZPOČET
v tis.Kč

POL
-

8124
8124
8115

200,00
720,00
4 500,00

3 580,00

8 - třída financování za rok 2004 celkem

ČERPÁNÍ
v Kč
-

200 000,00 Kč
720 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč

3 580 000,00 Kč

%
100
100
100

100

Celková kalkulace hospodaření obce za rok 2004
počáteční stav k 1.1.2004
příjmy za rok 2004 celkem
výdaje za rok 2004 celkem
8-třída za rok 2004 celkem
konečný zůstatek k
31.12.2004

v tom

ZBÚ Obce
ZBÚ SF

5 425 911,94 Kč
26 885,05 Kč

5 452 796,99 Kč
-

v tom

ZBÚ Obce
ZBÚ SF

2 886 512,64 Kč
51 258,85 Kč

37 316 422,64 Kč
38 911 448,14 Kč
920 000,00 Kč
2 937 771,49 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2004 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2005

ad 2 ) ROČNÍ HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI OBCE ZA ROK 2004
VÝNOSY
Název

SU

AU

tržby z prodeje vody obcím,odbčan.
stočné
smluvní pokuty a úroky z prodlení
úroky z běžného účtu
ostatní výnosy

601
601
641
644
649

10 20
25

Rozpočtový
plán v tis.Kč

PLNĚNÍ
v Kč

1 883,00
117,00
-

2 000,00

Výnosy za rok 2004 celkem

2 003 350,50 Kč
129 570,00 Kč
2 286,50 Kč
6 573,33 Kč
56 794,70 Kč

2 198 575,03 Kč

%
107,00
110,74
-

110,00

NÁKLADY
Název

SU

spotřeba materiálu na PB,PV,ČOV
náklady na energii na PB,PV,ČOV
PHM,vodné Heřmanice
opravy a udržování na PB,PV,ČOV
cestovné na PB,PV,ČOV
školení a semináře
ostatní služby na PB,PV,ČOV
mzdové náklady na PB,PV,ČOV

501
502
503
511
512
513
518
521

silniční daň
daň z nemovitostí
daň za odebrané množství vody
pokuty a penále
odpisy dlouhodobého majetku

531
532
538
542
551

Rozpočtový
plán v tis.Kč

AU
10
10
10
10
10
10
10
10

25
25
25
25
25
25
25
25

%

90,00
294,00
65,00
530,00
7,00
2,00
74,00
2,00

33 108,13 Kč
311 829,50 Kč
58 077,00 Kč
326 511,60 Kč
3 274,00 Kč
520,00 Kč
161 716,13 Kč
5 824,00 Kč

37,00
106,00
90,00
62,00
47,00
26,00
219,00
292,00

5,00
1,00
470,00
-

2 025,00 Kč
287,00 Kč
467 346,00 Kč
300,00 Kč
696 781,00 Kč

40,50
28,70
99,44
-

1 540,00

Náklady za rok 2004 celkem

ČERPÁNÍ
v Kč

2 067 599,36 Kč

135,00

Celková kalkulace hospodařské činnosti obce za rok 2004
výnosy za rok 2004 celkem
náklady za rok 2004 celkem
hospodářský výsledek - ZISK
pohledávky za rok 2004
závazky za rok 2004
konečný zůstatek na účtu k 31.12.2004

2 198 575,03 Kč
- 2 067 599,36 Kč
130 975,67 Kč
28 682,00 Kč

696 781,00
včetně částky z odpisů 2004
696.781,-

19 217,00 Kč
818 291,67 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2004 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2005
Použití hospodářského výsledku a odpisů z hospodářské činnosti za rok 2004 ve výši 827.756,67 Kč bylo
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schváleno Zastupitestvem obce č. 13 dne 23.2.2005 na financování investic - zpracování projektové
dokumentace na ČOV a kanalizace Jičina, prodloužení vodovodního řádu ve Starojické Lhotě, zpracování
PD na posílení vodovodu Petřkovice, dofinancování návsi Palačov.

ad 3 ) ROČNÍ HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE ZA ROK 2004
PŘÍJMY
Název

OD/PA

2% z mezd pracovníků
splátky půjček zaměstnanců
Příjmy za rok 2004 celkem

ROZPOČET
v tis.Kč

POL
4134
2460

30,00
30,00

PLNĚNÍ
v Kč

%

45 918,20 Kč
36 000,00 Kč
81 918,20 Kč

53,00
273,00

VÝDAJE
Název
zájezdy,vstupenky, stravenky
poplatky ČS a.s.,dary

OD/PA

ROZPOČET
v tis.Kč

POL

3429
3429

30,00
-

Výdaje za rok 2004 celkem

30,00

ČERPÁNÍ
v Kč

%

20 932,00 Kč
36 612,40 Kč

57 544,40 Kč

69,77
-

192,00

Celková kalkulace sociálního fondu obce za rok 2004
počáteční stav k 1.1.2004
příjmy za rok 2004 celkem
výdaje za rok 2004 celkem
konečný zůstatek na účtu k 31.12.2004

26 885,05 Kč
81 918,20 Kč
- 57 544,40 Kč
51 258,85 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2004 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2005

ad 4 ) ROČNÍ HOSPODAŘENÍ PO – Technických služeb Starý Jičín za rok
2004
VÝNOSY
Název

SU

AU
29-99

Rozpočtový
plán v tis.Kč

PLNĚNÍ
v Kč

tržby z prodeje služeb
úroky z běžného účtu u ČS a.s.
provoz. dotace od zřizovatele - obce
Výnosy za rok 2004 celkem

602
644
691

30 - 74
30
30

369,00
1,00
1 608,00
1 978,00

248 828,00 Kč
460,27 Kč
1 606 700,00 Kč
1 855 988,27 Kč

AU
29-99
30 - 67
30 - 69
41 - 45
30 - 50
30
30
30 - 54
32 - 54
55 - 59
54
54
40
30
30
30

Rozpočtový
plán v tis.Kč
72,50
7,00
67,50
15,50
1,50
97,50
1 162,50
384,50
37,30
48,70
7,20
0,50
37,80
38,00
1 978,00

ČERPÁNÍ
v Kč
72 249,84 Kč
6 517,70 Kč
67 462,50 Kč
15 165,50 Kč
1 264,00 Kč
- Kč
95 167,50 Kč
1 142 804,00 Kč
384 550,00 Kč
37 205,10 Kč
45 240,00 Kč
7 200,00 Kč
446,50 Kč
37 728,85 Kč
37 312,00 Kč
1 950 313,49 Kč

%
68,00
46,00
99,00
94,00

NÁKLADY
Název

SU

spotřeba materiálu
spotřeba energie
nákupy PHM
opravy a udržování
cestovní příkazy
školení a semináře
ostatní služby
Hrubé mzdy + dohody o prov.práce
zákonné soc. a zdrav. pojištění
zákonné pojištění za zaměstnance
odvod 2% do FKSP
silniční daň
penále za opožděné platby
měsíční poplatky ČS a.s.
odpisy DHM a DNM
Náklady za rok 2004 celkem

501
502
503
511
512
513
518
521
524
527
528
531
542
549
551

Celková kalkulace PO - Technických služeb za rok 2004
výnosy za rok 2004 celkem

1 855 988,27 Kč
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%
99,00
94,00
99,00
98,00
85,00
98,00
99,00
100,00
99,00
93,00
100,00
90,00
99,00
99,00
99,00

náklady za rok 2004 celkem
hospodářský výsledek – ZTRÁTA
konečný zůstatek na účtech 241 ( 50.692,04 ) a 243 ( 8.474,98 )
k 31.12.2004

- 1 950 313,49 Kč
- 94 325,22 Kč
59 167,02 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2004 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2005

ad 5 ) ROČNÍ HOSPODAŘENÍ PO - Základní školy Starý Jičín za rok 2004
V Ý N O S Y - vedlejší činnost
Název

tržby z prodeje služ. - stravné cizí
stráv.

tržby z prodeje služ. - nájem
tělocvičny

SU

AU
00-28

602

10

82 889,00 Kč

602

20

60 990,00 Kč

Rozpočtový plán
nebyl kontován

zúčtování fondů
648
Výnosy vedlejší činnosti za rok 2004 celkem

PLNĚNÍ
v Kč

%

109 091,58 Kč
252 970,58 Kč

N Á K L A D Y - vedlejší činnost
Název

SU

AU
00-28

Rozpočtový plán
nebyl kontován

spotřeba materiálu
501
14 - 19
spotřeba energie
502
15 - 20
opravy a udržování
511
15 - 18
ostatní služby
518
15 - 18
Hrubé mzdy + dohody o prov.práce
521
15
zákonné soc. a zdrav. pojištění
524
15 -16
ostatní sociální pojištění
525
15 -16
odvod 2% do FKSP
527
15
ostatní náklady
549
16
Náklady vedlejší činnosti za rok 2004 celkem

ČERPÁNÍ
v Kč

%

42 497,75 Kč
40 134,65 Kč
1 462,10 Kč
1 491,45 Kč
20 085,00 Kč
7 033,00 Kč
156,29 Kč
402,00 Kč
749,00 Kč
114 011,24 Kč

V Ý N O S Y - hlavní činnost
SU

AU
29-99

tržby z prodeje služeb - stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.

602
644

30
30 - 40

ostatní výnosy ( přímy za poš.učebnice
atd..)

649

30 - 42

tržby z prodejem dlouh.majetku
dotace od zřizovatele - obce
dotace od KÚ - neinvestiční náklady

651
691
691

30
30
76

Název

Rozpočtový plán
v tis.Kč

820,00
25,00
225,00
1 501,92
9 059,12

Výnosy hlavní činnosti za rok 2004 celkem

11 631,04

PLNĚNÍ
v Kč

%

873 034,00 Kč
16 473,63 Kč
126 281,00 Kč
1 000,00 Kč
1 441 918,50 Kč
9 119 870,00 Kč
11 578 577,13 Kč

N Á K L A D Y - hlavní činnost
Název

SU

AU
29-99

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovní příkazy
školení a semináře
ostatní služby
Hrubé mzdy + dohody o prov.práce
zákonné soc. a zdrav. pojištění
zákonné pojištění za zaměstnance
odvod 2% do FKSP
ostatní pokuty a penále
ostatní náklady
odpisy DHM a DNM

501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
542
549
551

30 - 60
30 - 34
30 - 31
30 - 32
30
30 - 63
30 - 40
30 - 39
30
30 - 34
30 - 60
30 - 60
30

Rozpočtový plán
v tis.Kč

1 314,93
760,00
160,00
15,00
4,00
459,19
6 479,25
2 242,27
24,57
127,83
28,00
16,00

Náklady hlavní činnosti za rok 2004 celkem

11 631,04
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ČERPÁNÍ
v Kč

1 383 962,25 Kč
704 146,38 Kč
174 052,60 Kč
16 557,00 Kč
94,50 Kč
418 494,85 Kč
6 482 502,00 Kč
2 234 316,00 Kč
24 812,56 Kč
128 285,00 Kč
31,00 Kč
30 344,93 Kč
31 733,00 Kč
11 629 332,07 Kč

%

Celková kalkulace PO - Základní školy za rok 2004
výnosy hlavní činnosti za rok 2004 celkem
náklady hlavní činnosti za rok 2004 celkem
hospodářský výsledek hlavní činnosti – ZTRÁTA
výnosy vedlejší hospodářské činnosti za rok 2004 celkem
náklady vedlejší hospodářské činnosti za rok 2004 celkem
hospodářský výsledek vedlější hospodářské činnosti - ZISK
konečný zůstatek na účtech 241 ( 1.016.904- ) a 243 (83.858,36 )
k 31.12.2004

-

11 578 577,13 Kč
11 629 332,07 Kč
50 754,94 Kč
252 970,58 Kč
114 011,24 Kč
138 959,34 Kč
1 100 763,26 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2004 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2005

ad 6 ) ROČNÍ HOSPODAŘEDNÍ - Mateřské školy Starý Jičín za rok 2004
VÝNOSY
Název

SU

AU
29-99

Rozpočtový
plán v tis.Kč

PLNĚNÍ
v Kč

tržby z prodeje služ.-školné,stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.
jiné ostatní výnosy
provoz. dotace od zřizovatele - obce
provoz. dotace od zřizovatele - KÚ
Výnosy za rok 2004 celkem

602
644
649
691
691

30 - 75
60
71
30 - 60
76

272,00
8,00
665,20
2 238,13
3 183,33

SU

AU
29-99

Rozpočtový
plán v tis.Kč

501
502
511
512
518
521
524
527
528
549
551

30 - 56
30 - 73
30 - 31
30
30 - 63
76
76
76
76
60
30 - 70

513,60
225,00
78,00
119,13
1 631,00
571,04
32,46
11,10
2,00

456 817,66 Kč
218 144,40 Kč
37 127,40 Kč
164,00 Kč
122 183,65 Kč
1 667 557,00 Kč
579 475,00 Kč
33 295,00 Kč
- Kč
14 335,04 Kč
1 896,00 Kč

89,00
97,00
48,00
103,00
103,00
102,00
103,00
130,00
95,00

3 183,33

3 130 995,15 Kč

99,00

199 215,00 Kč
4 090,34 Kč
11 953,00 Kč
665 200,00 Kč
2 238 130,00 Kč
3 118 588,34 Kč

%
74,00
52,00
0,00
100,00
100,00
98,00

NÁKLADY
Název
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
Hrubé mzdy
zákonné soc. a zdrav. pojištění
zákonné pojištění za zaměstnance
odvod 2% do FKSP
ostatní náklady
odpisy DHM a DNM
Náklady za rok 2004 celkem

ČERPÁNÍ
v Kč

%

Celková kalkulace PO - Mateřské školy za rok 2004
výnosy za rok 2004 celkem
náklady za rok 2004 celkem
hospodářský výsledek - ZISK
konečný zůstatek na účtech 241 ( 189.739,49 ) a 243 (29.082,50 )
k 31.12.2004

3 118 588,34 Kč
- 3 130 995,15 Kč
- 12 406,81 Kč
218 821,99 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2004 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2005

ad 7 ) FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2004
bylo provedeno mezi :
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a obcí Starý Jičín dle návrhu finančního vypořádání za
rok 2004, dne 25.1.2005
* nevyčerpané prostředky poskytnuté na " Státní informační politiku " základní škole Starý Jičín byly
vráceny zpět na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v celkové výši 749,- Kč = ÚZ 33245
Rozpočtem centrální úravně - všeobecná pokladní správa a obcí Starý Jičín dle návrhu finančního
vypořádání za rok 2004, dne 25.1.2005
* nevyčerpané prostředky poskytnuté na "výdaje spojené se splečnými volbami do senátu a

9

zastupitelstev krajů" byly vráceny zpět na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v celkové
výši 48.869,04 Kč = ÚZ 98193
* nevyčerpané prostředky poskytnuté na "výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského
parlamentu" byly vráceny zpět na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v celkové výši
15.374.25 Kč = ÚZ 98348

ad 8 ) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE STARÝ JIČÍN ZA ROK 2004
Bylo provedeno od 13.4.2005 do 14.4.2005. Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina
Odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2004 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve zněnípozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření obce
vykonané ve dnech od 12.10.2004 do 13.10.2004
Závěr kontrolní skupiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
Při přezkoumání hospodaření obce podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly dle § 10 odst.3
písm.a)
zjištěny chyby a nedostatky. V rámci provedeného přezkoumání nebyla zjištěna rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření obce.
Závěrečný účet obce bude projednán v Zastupitelstvu obce Starý Jičín č.15 dne 22.6.2005.
Starý Jičín, dne 25.5.2005
Za správnost: Saganová Petra
hlavní účetní a správce rozpočtu

Svatoslav Vahalík
starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem přátelům a známým,
kteří přišli dát poslední sbohem
panu Františku Vojtíškovi ze Starého Jičína
Děkujeme za květinové dary a přání soustrasti.
Rodina Fluksova a ostatní příbuzní.

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

OBCE

Přejeme všem občanům, kteří se v období ČERVEN až SRPEN 2005 dožijí významného
životního jubilea pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za Obec Starý Jičín Svatoslav Vahalík
Marie Kovářová
Miroslav Mertl

Marie Pavlíková
Lubomír Bajer
Věra Šustková
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OBŘADNÍ DNY U MATRIČNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN
Rada obce Starý Jičín ze dne 16.3.2005 schválila obřadní dny k uzavření manželství
u Matričního úřadu Starý Jičín na rok 2005:

ČERVEN:

4. 6. < 11. 6. < 18. 6. < 25 6.

ČERVENEC: 2.7. < 23.7. < 30.7.
SRPEN:

6.8. < 27.8.

ZÁŘÍ:

3.9. < 10.9. < 17.9. < 24.9.

ŘÍJEN:

1.10. < 8.10. < 15.10. < 22.10. < 29.10.

LISTOPAD: 5.11. < 12.11. < 19.11. < 26.11.
PROSINEC: 3.12. < 10.12. < 17.12.
Jiné, než schválené dny k uzavření manželství, jsou zpoplatněny správním
poplatkem ve výši 1.000,- Kč.
Svatby lze objednat na tel: 556 785 152, 556 752 581 (paní Hrušková).

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích
k 31.12.2004 :
úmrtí

přihlášení

odhlášení

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži

ženy

celkem
obyvatel

narození

počet
obyvatel v
jednotlivých
obcích

Dub

0

2

1

0

2

3

1

1

51

46

97

Heřmanice

0

0

3

2

3

1

0

1

57

51

108

Janovice

2

0

0

1

4

5

1

3

120

122

242

Jičina

1

0

1

0

2

0

2

4

135

139

274

Palačov

1

3

2

2

4

4

2

1

107

119

226

1

1

0

0

2

1

0

1

106

98

204

0

2

2

2

4

4

2

3

180

169

349

Starý Jičín

0

3

1

1

5

8

5

5

226

227

453

Vlčnov

3

3

2

3

5

6

5

4

236

253

489

celkem za
obec

8

14

12

11

31

32

18

23

1218

1224

2442

Petřkovice
Starojická
Lhota

cekem

22

23

63
11

41

2442

Počet uzavřených manželství na Starém Jičíně v
roce 2004 :
církevní svatby
11
svatby na obecním úřadě
11
svatby na hradě
8
svatby celkem
30

Z tohoto počtu bylo 22 svateb,
kdy ani jeden ze snoubenců
neměl v obci trvalý pobyt.

ÚŘEDNÍ DNY OBECNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že Ú Ř E D N Í
úřadu Starý Jičín pro veřejnost jsou:

D N Y obecního

v P O N D Ě L Í a ve S T Ř E D U od 8:00 do 17:00
v Ú T E R Ý a ve Č T V R T E K od 8,00 do 15,00 hodin.

P Á T E K je N E Ú Ř E D N Í

D E N tzn. jen pro vnitřní potřebu úřadu

(nevydávají se občanské průkazy ani pasy, neověřují se podpisy, pokladna je
uzavřena apod.)
PRAVIDELNÁ POLEDNÍ PŘESTÁVKA NA OBĚD zaměstnanců obecního úřadu je z
technických důvodů v červnu 2005 přesunuta na 11:00 – 11:30 hodin.

U P O Z O R N Ě N Í - v období letních prázdnin (červenec a srpen 2005) bude
chod obecního úřadu na některých úsecích omezen z důvodu čerpání řádné
dovolené zaměstnanců úřadu.

OBECNÍ POLICIE STARÝ JIČÍN
BEZPEČNOST

DĚTÍ

PŘEDEVŠÍM

Ještě pár týdnů a bude zde konec školního roku, začne období prázdnin, na které se jistě
všechny děti těší. V tuto dobu bývá zvýšený pohyb dětí a mládeže v celé obci, zvláště
však v jejím centru. I ti, kteří zatím neměli čas na cyklistiku, na jízdu na kolečkových
bruslích nebo skateboardu, budou možná chtít tento druh zábavy vyzkoušet.
Protože obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mimo jiné
i přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a v rozsahu stanoveném zákonem také k
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, obracím se na rodiče, aby
své děti náležitě poučili. Domnívám se, že by bylo vhodné provést kontrolu technického
stavu jízdního kola a jeho vybavení, ale také pamatovat na to, že cyklista mladší 15 let je
povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a že dítě mladší 10 let smí na silnici, místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace jet na jízdním kole jen pod dohledem
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osoby starší 15 let. V neposlední řadě je třeba připomenout, že na jednom jízdním kole
není dovoleno jezdit ve dvou, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek atd.
Zde nejde o citování povinností a zákazů ze zákona o provozu na pozemních
komunikacích, protože obecní policie se s jejich porušováním setkává v letních měsících
často, ale jde zde o bezpečnost a zdraví dětí. Ne každý případ skončí tak šťastně, jako v
létě minulého roku, kdy jsem viděl 2 chlapce na „skateboardu“, kteří v plném provozu
sjížděli z kopce po silnici z náměstí směrem k restauraci Zámeček. Tady končí zábava a
jde o život.
Prosím tedy rodiče, aby tyto záležitosti s dětmi projednali s tím, že obecní policie se bude
snažit svou činností k bezpečnosti dětí přispívat.
Za OP Starý Jičín – Miroslav Slepák

PROPAGAČNÍ

MATERIÁLY

OBCE

Obec Starý Jičín vydala a nebo se podílela na vydání několika propagačních materiálů o
obci, které je možno zakoupit na přímo na Obecním úřadě Starý Jičín popřípadě na hradě
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):
Pohlednice náměstí Starý Jičín s erby měst ……………………………….. 5,50,- Kč
Pohlednice jednotlivých obcí ……………………………………….……………. 4,50 Kč
(Dub, Heřmanice u Pol., Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice, Starojická Lhota, Starý
Jičín, Vlčnov, vánoční hrad)
Kniha Hrady ……………………………………………………………………….….…….. 220,- Kč
(111 stránková publikace o památkách České republiky doplněná fotografiemi)
Kniha Česká republika na přelomu tisíciletí ………………………..….….. 290,- Kč
(247 stránková publikace o zajímavých místech České republiky doplněná fotografiemi)
Pověsti Z úst do úst a též trochu pravdy ode hradu starojického ….….. 20,- Kč
( 43 stránková brožura pověstí o hradu Starý Jičín doplněná kresbami)
Odznak obce s erbem obce ………………………………………………………….. 25,- Kč
(odznak obce zelené nebo modré barvy)
Letecký snímek hradu – malý/velký formát ……………………….…………… 15,-/50,- Kč
(fotografie pořízená z rogala)
Audio kazeta „Hoj Starojičané“ …………………………………………………… 100,- Kč
(kazeta s písněmi starojické dechovky)
Keramický zvonek s nápisem Starý Jičín a napodobeninou hradu ……… 55,- Kč .

13

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Usnesením Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 15.12.2004 byla
k 31.12.2004 zrušena příspěvková organizace obce Starý Jičín Technické
služby obce Starý Jičín.
Zároveň tímto usnesením byla zřízena organizační složka Technické služby
obce Starý Jičín (dále jen TS). Hlavním účelem zřízení organizační složky je správa
majetku obce a služby spojené s údržbou tohoto majetku .
Ke změně došlo především proto, že příspěvková organizace neměla složitou vnitřní
strukturu, hospodařila s malým počtem zaměstnanců a s nevelkým finančním
rozpočtem.
Organizační složka nemá právní subjektivitu, veškerou činnost vykonává pod
hlavičkou obce, rozpočet TS je součástí rozpočtu obce, zaměstnanci organizační
složky jsou zaměstnanci Obce Starý Jičín. Vedoucím organizační složky byl jmenován
pan Miloslav Vahala, DiS. Další zaměstnanci obce zařazení do organizační složky
Technické služby obce Starý Jičín:
Dagmar Sochová – referent majetkové správy
Jaroslava Holubová – správce hradu Starý Jičín (krácený úvazek)
Roman Kohout, Jan Kudláč, Josef Ulrych, - pracovníci
Miloslav Pavlík - údržbář ČOV Starojická Lhota (krácený úvazek)
Bonifác Pavlík - údržbář úpravny vody Porubská brána (krácený úvazek).
Výpis z některých činnosti org. složky Technické služby obce Starý Jičín :
1. čištění místních komunikací (dále MK) a jejich běžná údržba (včetně chodníků )
2. péče o veřejná prostranství, veřejnou zeleň
• sečení travních ploch, zálivky, okopávka, ořezy stromů a keřů
• výroba, rozmísťování a údržba laviček
• rozmísťování, údržba a vyprazdňování odpadkových košů
• péče o kašnu, jiné veřejné vodní plochy
• péče o kulturní památku - hrad včetně správcovství (průvodce),
• péče o pomníky, sochy, schodiště, autobusové čekárny a ost. majetek obce
• rozmístění a údržba orientačních tabulek v obci
• vedení pasportů zeleně v péči organizaci
3. odpadové hospodářství obce
• vedení evidence popelnicových nádob pro občany i podnikatele
• zajištění doplňování, výměny těchto nádob
• zajištění (organizace) svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
4. správa hřbitova
• údržba hřbitova včetně údržby a provozu smuteční síně
• vedení evidence hrobů, uzavírání nájemních smluv na hřbitovní místa včetně
vybírání poplatků za hřbitovní místo
5. veřejné osvětlení (dále VO) a veřejný rozhlas (VR)
• vedení pasportů veřejného osvětlení a rozhlasu a tomu příslušných zařízení
• zajištění údržby a oprav VO ( i prostřednictvím odborné firmy)
• zajištění údržby nočního osvětlení veřejných budov, památek kašny apod.
6. péče o provoz rekreačních a tělovýchovných zařízení

•

údržba a opravy (lavičky, dětské atrakce - pískoviště, průlezky, houpačky
apod., oplocení)

7. provozování vodovodů a kanalizací (úpravna vody „Porubská brána“ , ČOV
Starojická Lhota, ČOV Vlčnov)
• vedení provozní a majetkové evidence
• údržba, opravy a jiné činnosti spojené s provozem tohoto zařízení
• zajištění odběru vzorků pitné vody, odpadní vody a
zajištění jejich
vyhodnocení
8. hospodářská činnost v obecních lesích
• ve spolupráci s lesním hospodářem vedení evidence obecních lesů, lesní
hospodářské plány,
• veškeré činnosti spojené s pěstební a těžební činností v lesích
9. doprava
10. další úkoly, které zřizovatel určí organizaci z důvodu důležitého obecního zájmu
např. při likvidaci následků povodní, havárií a podobně .

P O D Ě K O V Á N Í
Ke dni 31.12.2004 ukončil pracovní poměr u Technických služeb obce Starý Jičín,
příspěvkové organizace, pan STANISLAV
HRACHOVEC
z Jičiny. Po
ukončení volebního období ve funkci místostarosty obce v roce 2002 byl na zkrácený
úvazek zaměstnán u Technických služeb obce, PO, jako vodohospodář.
Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování za jeho mnohaletou obětavou práci ve
veřejné správě. Pan Stanislav Hrachovec je člověk s nevyčerpatelnou zásobou
technických znalostí z mnoha oborů, s úžasnou pamětí čísel, zákonů a podobně.
Tento svůj potenciál vložil do své práce v obci Starý Jičín. Věříme, že i nadále bude
s námi spolupracovat a ještě předá některé ze svých znalostí a zkušeností nově
nastupující generaci…..
Za celý kolektiv bývalých spolupracovníků přeji, aby si na „zaslouženém odpočinku“
ve zdraví vrchovatě užil radosti ze svých vnoučátek a měl konečně čas věnovat se
koníčkům – myslivosti a včelaření ……

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V O B C Í CH
proběhne svoz velkoobjemového odpadu v obcích Starojicka dle
harmonogramu.
Svoz nebude probíhat, jak jste byli zvyklí, formou přistavení velkobjemových van, ale
podle časového harmonogramu PŘIJEDE NA URČENÉ MÍSTO a v URČENOU
DOBU ŠROTOVACÍ VŮZ a ten veškerý velkoobjemový odpad, který občané
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dovezou sešrotuje. Tímto způsobem je možno odvézt větší
velkoobjemového odpadu, než když se přistavovaly velkoobjemové vany.

množství

Upozorňujeme občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si vybrali
nejvhodnější místo k odevzdání velkoobjemového odpadu !

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla,
skříně, sedačky, letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky,
lavory, květináče), WC mísy, umyvadla, keramika.
Do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ: televizory, lednice, zářivky, autobaterie, pneumatiky, barvy, oleje, pračky, obrazovky, rádia, sporáky !!!
V případě, že vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu, počkejte prosím na
jeho příjezd.
obec

Heřmanice
Dub

Starojická
Lhota

Palačov

Petřkovice

Janovice

stanoviště
1. AUTO
u hospody

termín :
SOBOTA
11.06.2005

obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
11.06.2005

2. AUTO
8:00 - 8:30

u budovy
obecního úřadu

Vlčnov

8:00 - 9:00

u školy
u osadního
výboru
u tenisových
kurtů
u obchodu
u požární
nádrže

10:30 - 11:00

u nové
hasičárny
rozcestí ke
kurtům

11:00 - 12:00

u fa.MOSEP

10:15 - 11:15

pod Hradem
- u Zámečku

11:15 - 11:45

na návsi

12:40 - 13:30

horní Žlabec

11:45 - 12:15

rozcestí u
Tvrdých

13:30 - 14:00

u Bílého domu

12:15 - 13:00

rozcestí u
mostu

14:15 - 14:45

u hospody

13:00 - 13:45

u hasičárny

14:45 - 15:30

rozcestí nad
kaplí

8:30 - 9:15

Starý
Jičín

9:20 - 10:20

12:00 - 12:30

15:40 - 16:00

Starý
Jičín

Jičina

Janovice

u kříže směrem
na Janovice
na fotbalovém
hřišti
u Růžku

9:00 - 9:30
9:30 - 10:15

13:45 - 14:15
14:25 - 15:10
15:10 - 16:00

¾ Od roku 2000, (kdy v obci probíhal visačkový systém za odvoz TDO až do
roku 2001) se zvýšily náklady za odvoz odpadu ze 112. 898,- Kč/rok na 284.
980,- Kč (od ledna do dubna 2005). To je o více než 100 % a to jsou teprve
první 4 měsíce roku 2005. V období visačkového systému vznikaly černé skládky, lidé
odpad pálili (čímž trpělo ovzduší) a jen velmi málo občanů využívalo odvozu popelnic.
A co životní prostředí? Přece jej musíme zanechat čisté pro budoucí generace tak, jak
jsme jej zdědili my !
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¾ Od 1. června 2005 vyváží obci odpad firma REMONDIS spol s.r.o. ze Studénky.
Byly vyměněny plechové popelnice za plastové o objemu 120 l. Dle smlouvy byla
stanovena cena za nájem a tonáž :
 vývoz jedné nádoby na TDO o objemu 120 l stojí obec …….. 1.066,- Kč/rok
 vývoz jedné nádoby na TDO o objemu 240 l stojí obec …….. 2.002,- Kč/rok .
Při odběru popelnicových nádob dle přání občanů (někdo požaduje 2
popelnice, které však plně nevyužívá) by se poplatek za osobu zvýšil z částky
372,- Kč/rok na částku 489,- Kč/rok => ČÍM VÍCE POPELNIC BUDE
NAHLÁŠENO, TÍM VĚTŠÍ BUDOU POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU tzn. pokud
není popelnice plně využita odpadem na který je určena (druhá popelnice není
určena na skladování kvasu, zrna, hlíny či kompostu) zaplatí za to ostatní občané a v
dalším roce také my vyšší částku. Firma si počítá nájem za popelnice, které jí obec
nahlásila a nezajímá ji, zda ji daný občan v uvedenou dobu opravdu vyvezl + za
tonáž. Proto se ujistěte, zda daný počet popelnic opravdu potřebujete.
Kolik stál vývoz odpadů v předchozích 5-ti letech a kolik popelnic z domácností bylo
vyvezeno ? To hodnotí následující tabulky :
vyvez.
rok 2000
1ks
ks
visačkový
popel.
popelsystém
v Kč
nic
leden
279
38,00
únor
214
38,00
březen
209
38,00
duben
214
38,00
květen
272
38,00
červen
198
38,00
červenec
303
38,00
srpen
248
38,00
září
205
38,00
říjen
247
38,00
listopad
258
38,00
prosinec
324
38,00
rok 2000 2971
vyvez.
rok 2002
1ks
ks
místní
popel.v
popelpoplatek
Kč
nic
leden
638
43,05
únor
822
43,05
březen
1048
43,05
duben
902
43,05
květen
1032
43,05
červen
985
43,05
červenec
1176
43,05
srpen
1802
43,05
září
1179
43,05
říjen
1201
43,05
listopad
1261
43,05
prosinec
1206
43,05
rok 2002 13252

vyvez.
rok 2001
1ks
ks
visačkový
popel.v celkem Kč
popelsystém
Kč
nic
leden
201
38,00
7 638
únor
218
38,00
8 284
březen
229
38,00
8 702
duben
304
38,00
11 552
květen
231
38,00
8 778
červen
206
38,00
7 828
červenec
193
38,00
7 334
srpen
289
38,00
10 982
září
250
38,00
9 500
říjen
321
38,00
12 198
listopad
271
38,00
10 298
prosinec
261
38,00
9 918
rok 2001
2974
113 012

celkem Kč
10 602
8 132
7 942
8 132
10 336
7 524
11 514
9 424
7 790
9 386
9 804
12 312
112 898

vyvez.
rok 2003
1ks
ks
místní
popel.v celkem Kč
popelpoplatek
Kč
nic
leden
1765
43,05
75 983
únor
1217
43,05
52 392
březen
1297
43,05
55 836
duben
1377
43,05
59 280
květen
1298
43,05
55 879
červen
1329
43,05
57 213
červenec
2005
43,05
86 315
srpen
1349
43,05
58 074
září
1321
43,05
56 869
říjen
1296
43,05
55 793
listopad
1284
43,05
55 276
prosinec
1167
43,05
50 239
rok 2003 16705
719 149

celkem Kč
27 466
35 387
45 116
38 831
44 428
42 404
50 627
77 576
50 756
51 703
54 286
51 918
570 498
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rok 2004
místní
poplatek
leden
únor
březen
duben
Květen *
červen
červenec
srpen
září
Říjen **
listopad
prosinec
rok 2004

vyvez.
1ks
ks
popel. celkem Kč
popelv Kč
nic
1800
43,05
77 490
1260
43,05
54 243
1426
43,05
61 389
1582
43,05
68 105
1491
43,05
72 746
1454
43,05
70 941
2192
43,05
106 948
1541
43,05
75 185
1654
43,05
80 699
1665
43,05
60 356
1740
43,05
74 740
2495
43,05
104 199
20300
907 041

rok 2005
místní
poplatek
leden
únor
březen
duben
květen
rok 2005

vyvez.
1ks
ks
celkem
popel.v
Kč
popelKč
nic
1473
44,74
65 891
1583
39,7
62 846
1584
46,32
73 360
1856
44,66
82 883
284 980
6496

* přechod TS na 19% DPH z 5 %
** přechod obce na fakturaci v tunách

Poplatky za odpady na rok 2005 jsou splatné do 30.6.2005.
Za správnost: Petra Saganová

ZMĚNA

PŘI

VÝVOZU POPELNIC

Upozorňujeme občany, že svoz popelnic bude probíhat ve všech obcích ve
stejný den a to ve ČTVRTEK každý sudý týden.
Každý z nás ročně vyprodukuje asi 150 – 200 kg odpadků. Pokud však odpady
třídíme již doma, umožníme tak recyklovat více než třetinu tohoto množství. Za rok
tak může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Čím více a
kvalitně budeme odpad třídit, tím méně budeme obci platit za nakládání s
odpady.

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 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.
Jak třídíme PLASTY: do kontejnerů , označených nápisem plasty, obvykle mají
žlutou barvu. Do kontejneru nevhazujte obaly znečištěné oleji, zbytky potravin,
chemikáliemi, plastové potrubí a linolea.
Novinkou je svoz vytříděných PET lahví, které se sbírají sešlápnuté do
ŽLUTÝCH PYTLŮ s názvem plasty. V případě, že třídíte ostatní plasty (vymyté
kelímky od jogurtu, másla atd.) požádejte ještě o jeden pytel. PET lahve a ostatní
plasty se třídí odděleně. Plné pytle budou vyváženy společně s popelnicemi co
14. dnů a bude Vám dodán pytel nový.
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Plechové popelnice byly 19. a 20.5.2005 vyměněny za plastové, do kterých
je zakázáno odkládat :
 žhavý popel
 tříditelné složky komunálního odpadu tzn. plasty, sklo, papír apod.
 nebezpečné odpady, jako např. těkavé, zápalné nebo výbušné látky, dehet, asfalt
 tekuté látky
 stavební odpad, škvára.
!!! Poplatky za odpady na rok 2005 jsou splatné do 30.6.2005. !!!

S T A R O J I C K Ý. N E T
Informace o rozšiřování projektu STAROJICKY.NET

V minulém čísle „Starojického zpravodaje“ jsme slíbili občanům rozšiřování
působnosti mikrovlnné sítě i do dalších obcí, konkrétně Janovic a Starojické
Lhoty. Nyní můžeme s potěšením oznámit, že bod Janovice byl spuštěn do
testovacího provozu a pro zřízení bodu Lhota byly podniknuty zásadní kroky
(vzhledem k nemožnosti přímého spojení bylo nutno vybudovat retranslační stanici
mezi St.Jičínem a Lhotou na objektu firmy STAREST, která již byla rovněž spuštěna
do provozu).
Změn doznalo rovněž páteřní připojení k Internetu, protože použitá technologie
neumožňovala další navyšování rychlosti. Vyměnili jsme proto hlavní přijímací zařízení
za modernější, umožňující rychlejší komunikaci. Celková kapacita linky byla navýšena
na 1 Megabit, což jistě většina z Vás připojených zaznamenala. S dalším zvyšováním
počtu připojených občanů/firem počítáme samozřejmě i s nárůstem rychlosti pro naši
síť.
Rád bych občany upozornil na skutečnost, že se jedná o projekt, který je nastaven
jako neziskový, čímž se snažíme držet měsíční poplatky na minimální možné výši. Za
tento poplatek však není možné očekávat, že naši technici budou k dispozici 24 hodin
denně pro případný servis či technickou konzultaci apod. V případě problémů prosím
kontaktujte Jiřího Štěpána na tel. 737 200 590, případně Petra Kunčíka na
737 200 600 v pracovních dnech (Po – Pá) v pracovní době (8:00 – 16:00).
Výše „vstupního“ připojovacího i měsíčního poplatku za přístup do metropolitní sítě
zůstává pro rok 2005 stejná jako v roce 2004, tzn. jednorázově od cca 3.500,- do
6.000,- Kč a následně 500,- Kč měsíčně (včetně DPH).
Pro bližší informace prosím navštivte stránky projektu na adrese: www.starojicky.net
Za realizační tým: ing. Petr Kunčík, DYTRON s.r.o.

POPLATEK

ZE

PSŮ

• Dle Obecně závazné vyhlášky obce Starý Jičín č. 2/2003 O místních poplatcích,
oddílu II., článku 3, odstavce 3 platí poplatek ze psů držitel psa obci
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příslušného podle místa t r v a l é h o p o b y t u nebo sídla (dle § 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů).
• Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu nabytí psa do vlastnictví
nejpozději do 30. dnů od nabytí psa popř. od dovršení tří měsíců věku psa.
• Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna každého roku a poplatník je
povinen zabezpečit psa ve vyčleněném prostoru (u rodinného domu, na
zahradě) a zabránit útěku psa => pes může ohrozit chodce, děti, cyklisty, způsobit
automobilovou nehodu atd.
Pokud se stane, že si můj pejsek při procházce uleví, je automatické, že při
sobě nosím sáček, abych mohl daný „poklad“ ihned uklidit. Je to
přece samozřejmé, stejně tak, jako že veškeré odpadky patří do
popelnice a ne na chodník či cestu. Nechci přece, abych do toho na
zpáteční cestě šlápl popř. dítě či jiný člověk který jde na důležitou
schůzku, do práce, k lékaři či do divadla. Není to příjemné jít po
chodníku a najednou …

Obec Dub
počet
psů

25

Heřma- JanoPetřko- Star. Starý
Jičina Palačov
Vlčnov Celkem
nice
vice
vice
Lhota Jičín
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38

NÁHRADNÍ

50

29

TERMÍN

31

55

65

OČKOVÁNÍ

79

397

PSŮ

Upozorňujeme občany, že se ve čtvrtek 9.6.2005 od 15:00 do 15:30
hodin uskuteční NÁHRADNÍ TERMÍN OČKOVÁNÍ PSŮ proti
vzteklině – Starý Jičín před obecním úřadem. Termín je určen pro
naočkování psů i z okolních vesnic, kteří své psy zapomněli či
neměli čas naočkovat v dané obci.
Upozorňujeme, že majitel psa je povinen dle veterinárního zákona zajistit
naočkování psa proti vzteklině!
Očkování psů proti vzteklině se provádí 1 x ročně od 3 měsíců stáří psa.
Poplatek za hromadné očkování psů proti vzteklině činí 70,-Kč za psa a bude
uhrazen při očkování. Očkování kombinovanou vakcínou je nutno dohodnout před
provedením vpichu.
K provedení záznamu o očkování přineste očkovací průkaz psa.
Pes musí být na vodítku a zajištěn tak, aby nedošlo k pokousání.
Volné pobíhání psů při očkování je zakázáno !
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D E N D Ě T Í - 1. Č E R V N A 2 0 0 5
Běží bílý králiček,
nese kytku růžiček.
Tomu kdo dnes svátek slaví
přeje lásku, štěstí, zdraví.
Všem dětem k jejich svátku
hodně lásky, radostí a spoustu
kamarádů přejí zaměstnanci
Obecního úřadu na Starém
Jičíně. Pro děti z mateřských škol
je připraveno malé překvapení,
které jim bude předáno v den
jejich svátku.

OTÁZKY - ODPOVĚDI
Čas od času se někteří občané obrací na obec se žádostí o vydání obecně závazné
vyhlášky, která by nějakým způsobem upravila problémy, které je tíží. Jednou je to
obtěžování sousedů chovem domácích zvířat, jindy obtěžování hlukem, kouřem apod.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v §2 odst. 2. stanoví,
že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, při
plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec však může v obecně závazné
vyhlášce (dále jen OZV) stanovit povinnosti jen na základě výslovného
zákonného zmocnění. To znamená, že v žádném případě nemůže upravit otázky,
které jsou svěřeny k úpravě pouze zákonu.
Z občanského zákoníku:
Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nadmíru přiměřenou poměrům obtěžoval
jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Zejména nesmí obtěžovat
sousedy:
• hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pevnými a tekutými odpady,
světlem, stíněním, vibracemi
• nechat chovná zvířata vnikat na sousedící pozemek
• v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na jeho pozemek. (§127 občanského zákoníku)
Problematika sousedských vztahů je nekonečně obsáhlé téma, kterým se zabývají
vydavatelství odborné literatury, redakce různých časopisů i mnohé televizní pořady.
Obecně lze řešit tyto problémy především dohodou sousedů samých, výjimečně
svépomocí, poté prostřednictvím správních orgánů a v poslední řadě v soudním
řízení. Za prvotní a krajně důležité tu považujeme slušné soužití, které odpovídá tak
zvaným dobrým mravům.
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Jako příklad uvedeme chov včel a sousedské vztahy:
Chov včel není v našem právním řádu speciálně upraven. Není stanoven maximální
počet včelstev, vzdálenost mezi včelínem a sousedním pozemkem nebo veřejnou
komunikací apod. V odborné literatuře jsou však včelařům doporučována určitá
pravidla, která by v souladu se zásadami chovu měla minimalizovat obtěžování
sousedů. To znamená, že včelař by měl úly situovat tak, aby nedocházelo k přímému
náletu na sousedovy pozemky. Doporučuje se vybudování min. 2m vysokého pro
včely neprůletného plotu, tj. přírodní nebo umělou zástěnu mezi pozemkem
chovatele a souseda, aby včely byly donuceny vzlétnout. Drtivá většina včelařů tato
doporučení respektují a jsou ochotni se dohodnout i na dalších podmínkách, aby
soused nebyl chovem včel obtěžován. Pokud však soused pěstuje na zahrady
hmyzomilné rostliny, musí se smířit s tím, že se včely na květy jen pohrnou a nemusí
to být jen včely sousedovy …
(M.Š.)
Pro snazší orientaci uvádíme některé ze zákazů a povinností, které vplývající
z platných právních předpisů a není je možno upravit obecně závaznou vyhláškou:
Na úseku ochrany životního prostředí je mimo jiné zakázáno:
• vypouštět odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních
popř. do kanalizace v rozporu s vodním zákonem
• znečistit povrchovou nebo podzemní vodu nedovoleným nakládáním se
závadnými látkami, popř. způsobit vnik těchto látek do kanalizace v rozporu
s vodním zákonem
• znečisťovat půdu nevhodným skladováním olejů, pohonných hmot, pesticidů,
hnojiv, popř. jiných škodlivých látek
• neoprávněně zakládat skládku nebo odkládat odpadky a odpady mimo
vybraná místa. (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

KLUB

SD

STAROJICKA

ZVE

NA

AKCE:

1. „Udělejme něco pro své zdraví“– dotazy, diagnostika, doplňky stravy, očista
organismu, reflexní terapie – SU-JOK (body shody)
- v klubovně KD Starý Jičín
Termíny:
8.6.2005 – středa 15:00 – ukončení úvodní části
7.9.2005 - středa 15:00 – dotazy, diagnostika … od 16:00 hodin
zahájení kurzu dle závazné přihlášky (přijímá je pí. Segeťová, Vlčnov
26, tel: 556 752 989) – cena kurzu jednotlivých tříhodinových částí je
500,- Kč.
2. Posezení u živé hudby – klubovna hasičů Vlčnov (nová hasičská zbrojnice)
21.9.2005 – středa od 14:00 hod. – loučíme se s létem
19.10.2005 – středa od 14:00 hod. – vinobraní
7.12.2005 - středa od 14:00 hod. – mikulášské posezení.
Další akce jsou možné dle návrhu a budou po zajištění zveřejněny.
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3. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA UPLYNULÉ ČTVRTLETÍ:
 Činnost klubu důchodců – SD
Starojicka byla zahájena prvním
posezením u živé hudby 5.1.2005.
Další posezení bylo ke dni žen, ke
dni ptactva a ke dni matek. Účast na
těchto akcích byla v průměru 40
osob a nálada velmi dobrá.
 Přednášky „Udělejme něco pro své
zdraví: probíhaly v lednu – únoru,
dubnu – květnu s průměrnou účastí
12 osob. Účastníci mají možnost na
bodech shody poznat na co tělo
upozorňuje, v čem chybujeme a co
může samo opravit, aby zůstalo fit.
 Společné procházky se neujaly.
 Rovněž o akci „Velikonoce s Filipikem“ nebyl zájem (12 osob).
 Velmi pěkný hudebně zábavný program Slezského divadla v Opavě ke dni matek
„Láska brány otevírá“ pořádán Obú Starý Jičín nebyl rovněž z řad občanů
dostatečně navštíven – účast pouze 55 osob.
 Ani podíl na výstavě v galerii Rubín nepřispěl k větší návštěvnosti výstav.
Klub mohou navštěvovat občané i z jiných částí obce Starý Jičín. V současnosti se
účastní lidé ze Starého Jičína, Vlčnova, Jičiny a Petřkovic.
Za KD Starojicka – Marie Segeťová, tel: 556 752 989

L É K A Ř K Y V O B D O B Í D O V O L E N Ý CH

ORDINACE PRO DĚTI A DOROST – MUDr. Hana Kobsová
Dovolená bude upřesněna na informačních tabulích v jednotlivých obcích popř.
vyhlášena rozhlasem (pravděpodobně v červenci).

ORDINACE PRO DOSPĚLÉ - MUDr. Irena Ševečková
Oznamuje úpravu ordinační doby v uvedených termínech:

den
ordinace
Po 6.6 11:30 - 14:30 * Akutní případy v ordinaci Dr. Ševečkové v Novém
Út 7.6.
ZAVŘENO * Jičíně, K nemocnici 15 (8:00 – 11:00)
St 8.6.
8:00 - 11:00
Mimo ordinační dobu nebude sestra přítomná !
Čt 9.6. 8:00 - 14:30
Pá 10.6. ZAVŘENO *
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den
Po
Út
St
Čt
Pá

ordinace

den

4.7. ZAVŘENO ** Po 11.7.
5.7.
SVÁTEK
Út 12.7.
6.7.
SVÁTEK
St 13.7.
7.7. 8:00 - 14:30 Čt 14.7.
8.7. ZAVŘENO * Pá 15.7.

den
Po 1.8..
Út 2.8..
St 3.8.
Čt 4.8.
Pá 5.8.

ordinace
11:30 - 14:30
ZAVŘENO *
8:00 - 11:00
8:00 - 14:30
ZAVŘENO *

den
Po 8.8.
Út 9.8.
St 10.8.
Čt 11.8.
Pá 12.8.

ordinace
11:30 - 14:30
ZAVŘENO *
8:00 - 11:00
8:00 - 14:30
ZAVŘENO *

ordinace
11:30 - 14:30
ZAVŘENO *
8:00 - 11:00
8:00 - 14:30
ZAVŘENO *

** V pondělí ošetří akutní
případy MUDr. Prokeš v
Tonaku (8:00 – 10:00) .
* Akutní případy v ordinaci
Dr. Ševečkové v Novém
Jičíně, K nemocnici 15 (8:00 –
10:00)

* Akutní případy v ordinaci
Dr. Ševečkové v Novém
Jičíně, K nemocnici 15
(8:00 – 10:00)

S T A R O J I C K O , a . s ., S T A R Ý J I Č Í N – J I Č I N A 2 6

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Od 1.1.2005 došlo ke změně ve stanovení plátce daně
z nemovitostí (daň platí vlastník – nikoliv nájemce).
Představenstvo
Starojicka,
a.s.
rozhodlo,
že
daň
z pronajatých
pozemků,
kterou
vlastníci
uhradili
příslušnému finančnímu úřadu, mohou čerpat
průběžně naturální formou (vepřové půlky, obilí, služby),
nebo jim bude proplacena v pokladně Starojicka, a.s.
na Jičině od 1.7.2005. Vlastníci předloží doklad o zaplacení daně z nemovitostí.
V průběhu tohoto roku se budou zpracovávat nové nájemní smlouvy s platností od
roku 2006, kde se již daň nebude proplácet samostatně, nýbrž bude součástí nájmu
pozemků (nájemné bude povýšeno o daň).
V případě nejasností se můžete obrátit na p. Vahalu tel: 556 756 949.
Vedení společnosti Starojicko, a.s.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při
přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních
prací.
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ZÁKLADNÍ SLOŽKY:
 Hasičský záchranný sbor České republiky.
 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami
požární ochrany.
 Zdravotnická záchranná služba.
 Policie České republiky.
OSTATNÍ SLOŽKY:
 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.
 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory.
 Orgány ochrany veřejného zdraví.
 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby.
 Zařízení civilní ochrany.
 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a
likvidačním pracím.

KDE ZÍSKAT INFORMACE
Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravovaných
záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva v případě vzniku
mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených
záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště
od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru
možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení
u příslušného obecního úřadu.

Zpracoval: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

PODĚKOVÁNÍ

ZA

T Ř Í K R Á L O V O U S B Í R K U 2005

Vážení spoluobčané, za okny je již jaro v plném proudu, ale my jsem se dostali k
závěrečné zprávě Tříkrálové sbírky 2005 až teď. Tak, jako v uplynulých letech děkuji
za ochotu, vstřícnost a obětavost asistentům a koledníkům Tříkrálové sbírky, kteří
přinášeli požehnání do jednotlivých domácností a nabídli svým příchodem uskutečnit
dobrý skutek pomocí finančního daru. Všem spoluobčanům děkuji za bohatou
štědrost při věnování finančních darů a za láskyplné srdce při přijetí koledníků.
Tříkrálová sbírka 2005 byla velmi ovlivněna i velkou tragédií v jihovýchodní Asii, kde
pod tsunami zahynulo tisíce lidí a materiální škody dosáhly velkých rozměrů. Tato
skutečnost ovlivnila také konečný výsledek, který byl podstatně vyšší oproti minulým
rokům. Za celý region, který spadá pod Charitu Odry se vybralo 1.183.920,50 Kč a v
celé naší diecézi 10.915.499,- Kč. Za naši diecézi bylo zasláno na pomoc jihovýchodní
Asii celkem 400.000,- Kč. Zbývající částka bude rozdělena podle rozdělovníků, jak
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jsme uváděli na našich plakátech. O využití na místních úrovních budete informováni.
Ještě jednou Vám všem moc děkuji za celou Charitu Odry a vyprošujeme Vám Boží
požehnání pro Váš soukromý i profesní život a pevné zdraví v letošním roce.
Petr Kučerka - ředitel Charity Odry

OBEC

BERNARTICE NAD ODROU
STAVEBN Í MÍSTA

NABÍZÍ

Obec Bernartice nad Odrou nabízí stavení místa pro výstavbu rodinných domků.
Podrobné informace dostanete na Obecním úřadě Bernartice nad Odrou
Tel. 556 708 522, 556 710 796 .

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Zeměměřický úřad, (Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8) oznamuje provádění
zeměměřických prací v základním polohovém bodovém poli v obci Starý
Jičín a jeho částech v obdobní od 4. dubna do 30. listopadu 2005. Práce
jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném
znění. Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek, jejich signalizačních a
ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci ZÚ jsou oprávnění podle §
7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti.
Vlastníkům a uživatelům nemovitosti se prokáží úředním průkazem. Zeměměřický
úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.

PROVÁDĚNÍ PASPORTIZACE V DUBU
Upozorňujeme občany, že v období květen – červen 2005 bude v obci Dub
probíhat vlastní práce na pasportizaci vozovek(= zdokumentování stávajícího
stavu objektu a dokumentace s popisem objektu) firmou INSET s.r.o. – Brno v rámci
zahájení realizace dálnice D 47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín.
Za spolupráci a pochopení děkuje ředitel divize Ing. Zdeněk Michalec

M I N I M Á L N Í M Z D A o d 1. l e d n a 2 0 0 5
Minimální mzdou se rozumí nejnižší peněžité plnění, které je povinen
poskytnout podle zákona zaměstnavatel zaměstnanci za vykonanou
práci. Týká se všech zaměstnanců v pracovním poměru nebo
obdobném pracovním vztahu. Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr
na dobu určitou či neurčitou, o hlavní či vedlejší nebo o souběžný
pracovní poměr. Nárok na minimální mzdu vzniká i tehdy, jestliže zaměstnanec
sjednal několik pracovních poměrů, a to i s jedním zaměstnavatelem. V každém
pracovním poměru vzniká nárok samostatně (viz. tabulka). Minimální mzda se
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vztahuje i na zaměstnance, kteří vedle mzdy pobírají dávky sociálního zabezpečení
např. starobní důchod. Minimální mzda se nevztahuje na činnosti prováděné na
základě dohod konaných mimo pracovní poměr, kde se jedná výhradně o smluvní
záležitost nevyžadující zvláštní ochranu.
Podle nařízení vlády č. 699/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb.,
o minimální mzdě, v platném znění, činí výše hrubé minimální mzdy od 1. ledna
2005:
- 42,50 Kč za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem v rámci stanovené
pracovní doby,
- 7.185,- Kč za měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou.
Ve stanovených situacích jsou uplatňovány nižší (měsíční i hodinové) sazby minimální
mzdy:
• 90 % (tj. 6.467 Kč, resp. 38,30 Kč/hod.) uvedených částek, jde-li o první
pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let,
a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného
pracovního vztahu,
• 80 % (tj. 5.748 Kč, resp. 34,00 Kč/hod.) uvedených částek, jde-li o mladistvého
zaměstnance,
• 75 % (tj. 5.389 Kč, resp. 31,90 Kč/hod.) uvedených částek, jde-li o
zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,
• 50 % ( tj. 3.593 Kč, resp. 21,30 Kč/hod.) uvedených částek, jde-li o
zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, a mladistvého
zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.
Výše hodinové minimální mzdy uvedená v nařízení vlády se vztahuje de stanovené
týdenní pracovní době 40 hodin.
Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních
sazeb:
Minimální mzda v Kč/hod.
Týdenní
pracovní
(zaokrouhleno na 10 hal.)
doba v
80%
75%
50%
hodinách 100% 90%
40
42,50
38,30 34,00 31,90 21,30
38,75
43,90
39,50 35,10 32,90 22,00
37,5
45,30
40,80 36,20 34,00 22,70
30
56,70
51,00 45,40 42,50 28,40
Například zaměstnanci organizace se 40-ti hodinovou stanovenou týdenní pracovní
dobou, jehož týdenní pracovní doba je individuálně sjednána pouze na 20 hodin
týdně, nenáleží minimální mzda ve výši 7.185,- Kč, ale pouze ve výši 3.593,- Kč.
Nedosáhne-li mzda zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy,
zaměstnavatel mu rozdíl doplatí. Do dosažené mzdy rozhodné pro vznik nároku na
doplatek do minimální mzdy se zahrnuje většina mzdových plnění, např. prémie,
odměny, naturální mzda.
Zpracováno z příručky MPSV 2005 o minimální mzdě od 1.1.2005
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PORADNA PRO OBČANY
– SPOTŘEBITELSKÉ PROBLÉMY
Neziskové občanské sdružení SOS pomáhá spotřebitelům v oblastech, kde
síly individuálních spotřebitelů nestačí. Na internetové stránce
www.spotrebitele.info vám zdarma poradí, jak postupovat v případě
neuznané reklamace, při problémech spojených s nákupem zboží a
převzetím zboží. V současnosti existuje 16 poradenských poboček v celé ČR.

LITOMĚŘICKÝ BISKUP
AUGUSTIN PAVEL VÁHALA Z PALAČOVA
Tento významný rodák z Palačova se stal prvním českým biskupem Litoměřickým.
Narodil se 23.1.1802 v Palačově č.p. 5. Jeho rodiče byli Václav a Anna Váhalovi
(rozená Bajerová) a měli 10 dětí. Statek č.p. 5 patřil ve vsi mezi největší a tím se dá
vysvětlit, že Augustin Pavel mohl studovat na nižším gymnáziu v Příboře, dále
studoval vyšší gymnázium v Opavě, theologii v Olomouci, kde byl 22.9.1827
vysvěcen na kněze. Čtyři roky pak kaplanoval v Hranicích na Moravě a dva a půl roku
působil v Polsku s misí arcibiskupa Olomouckého. Po návratu z Polska se stal
sekretářem a ceremoniářem arcibiskupa Olomouckého – hraběte Ferd. M. Chotka
(1831 – 1836) i jeho nástupce Maxmiliána Josefa ze Sommerau – Bekhův (1836 –
1853), za něhož se stal duchem konsistoře, byl jmenován kanovníkem a pak i
papežským komořím. Později zastával úřad děkana v Mohelnici (1853 – 1865). V roce
1855 byl vyznamenán rytířským řádem Františka Josefa. Jinak byl znám jako muž
velmi přísných mravů a názorů, udivil mnohdy okolí projevy velmi liberálními. Mluvil
česky a německy.
Dne 26.4.1865 zemřel biskup Litoměřický P. Augustin Hille. Zemská vláda v Praze
tedy zpracovala 14 návrhů na kandidáty, a ty byly zaslány ministerstvu, které navrhlo
jmenování Pavla Augustina Váhalu jako nejvhodnějšího z užšího výběru 4 kandidátů.
Návrh na Litoměřického biskupa P. A. Váhaly byl podepsán 9.7.1865 hrabětem
Richbelcredim jako ministerským předsedou a se souhlasem sv. Stolice v Římě byl
jmenován Františkem Josefem dne 16.9.1865 biskupem Litoměřickým. Když P. A.
Váhala přišel do Litoměřic, byly národnostní poměry v diecézi rozhárané. Biskup P. A.
Váhala našel správnou formu vyhovovat oběma stranám. S Němci mluvil německy a s
Čechy česky - tak i úřadoval. Do politiky jinak aktivně nezasahoval, dával najevo, že
je biskupem míru. Diecézané v Litoměřicích vzpomínají na vznešeného kmeta statné
postavy, krásně řezané tváře a jiskrných očí, který se s klidem a rozvahou díval na
moderní neklid a shon národnostní a sociální. Biskupem Litoměřickým byl až do své
smrti dne 10.9.1877. Je pochován v Litoměřicích – památkou na P. A. Váhalu jako
biskupa je velká olejová podobizna umístěná zrovna uprostřed v koncistorní aule v
Litoměřicích.
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Výpis z článku Jaroslava Korčáka z Jičiny (rok 2000), který zpracoval z pamětí
JUDr. Františka Váhaly, rodáka z Palačova, který byl v roce 1942 zatčen
gestapem a umučen v koncentračním táboře Dachau.
Biskup P. A. Váhala byl strýcem Marie Korčákové (rozené Váhalové z Palačova
č.p. 5) – maminky pana Jaroslava Korčáka.

Hrad Starý Jičín od poloviny června do srpna 2005
ČERVEN
sobota 11. 6. Hrad v zajetí loupežníků
10-17 hodin
Uchvátí hrad mordýřská horda nebo se najde statečný zachránce?
Vstupné: dospělí 50, děti 25 Kč.
pátek 17. 6. až Na křídlech fantazie
pátek 30. 9.
Výstava prací dětí ZŠ Starý Jičín.
sobota 25. 6.
10-17 hodin

Cínový vojáček
Nahlédnutí do autorské dílny cínaře Jaroslava Podmola.

ČERVENEC
sobota 2. 7.
10-17 hodin

Čarování z proutí
Setkání s košíkářem Františkem Pečeňou.

úterý 5. 7.
10-17 hodin

Zakuřovaná keramika Ivana Šuláka
Seznámení s jednou z nejstarších technik výroby keramiky.

středa 6. 7.
10-17 hodin

Mystická mydlárna
Mýdlo pro tělo i duši.

sobota 30. 7.
10-17 hodin

Hradní slavnosti
Skupiny historického šermu Allegros a Cordiallo přiblíží atmosféru
dávných soubojů. Dobová hudba, atrakce pro děti i dospělé.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.

SRPEN
sobota 6. 8.
neděle 7. 8.
10-17 hodin

Kouzelná hradní svíce – světlo i naděje
Ručně vyráběné vonné svíce.

sobota 27. 8.
10-17 hodin

Pohádkový hrad
Hrad Starý Jičín v pohádkách a kouzlech.
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Vstupné

na

hrad

Prohlídka hradní věže: dospělí 20 Kč, děti do 6 let zdarma, děti ve věku 6-15 let 10 Kč
Prohlídka s průvodcem: dospělí 30 Kč, děti do 6 let zdarma, děti ve věku 6-15 let 15 Kč
Prohlídku hradního areálu s průvodcem pro skupinu minimálně 10 osob je
možno objednat nejméně 2 dny předem na tel. 606 148 834 u správce
hradu paní Holubové.
Svatební obřad na hradě Starý Jičín je možno objednat na tel. +420 556 785 152.
Adresa: Hrad Starý Jičín, 742 31 Starý Jičín č. 6
Telefon: 556 752 052, restaurace: 556 752 268, mobil: 606 148 834, fax: 556 752
551 , e-mail: hrad@stary-jicin.cz, http: www.stary-jicin.cz
Změna programu vyhrazena!

 V únoru přišli do naší MŠ prvňáčci ze Základní školy, aby si zavzpomínali na
školku. Naše děti pro ně připravily krátký program, vyměnily se dárečky vyrobené
dětmi a nakonec si všichni společně chvíli pohráli.
 Maškarní ples v mateřské škole proběhl v duchu diskotéky s Dádou, tanec
střídaly hry a soutěže, nechyběly odměny a překvapení. Do kina květen v Novém
Jičíně jsme si zajeli na pohádkové pásmo „Jaro s kamarády“. Poslední akcí ve staré
mateřské škole byl bílý den, kterým jsme se rozloučili s obdobím vlády paní Zimy.
 Po něm proběhlo stěhování do náhradních prostor v ZŠ Starý Jičín.
Roztřídění – co si vezmeme sebou, co do skladu. Nekonečné balení, spousty krabic,
spousta práce, ale všechno v dobré pohodě. Ráda bych za to poděkovala všem svým
spolupracovnicím, dík patří také pracovníkům firmy STAREST, kteří sbalené a
roztříděné věci , hračky, nábytek a zařízení přestěhovali do školy a skladovacích
prostor. V neposlední řadě patří dík vstřícnému jednání ředitele ZŠ panu Mgr.
Antonínu Kusákovi a celému kolektivu zaměstnanců ZŠ.
 Během pár dnů jsme se zabydleli ve škole, kam za námi přijelo divadlo
„Myška“ s pohádkou „Princezna se zlatou hvězdou“. Výstava výtvarných prací
obou mateřských škol na starojickém hradě je již tradiční. Zahájily ji děti ze
Starého Jičína krátkým hudebním programem a ukázkou hry na zobcové flétny.
Výstavu s námi otevřel starosta obce, pan Svatoslav Vahalík.
Téma výstavy - svět kolem nás a z pohádky do pohádky. V MŠ Starý Jičín využíváme
netradiční materiály, pro výtvarné zpracování lze použít téměř všechno. Návštěvníci
hradních prostor tak mají možnost shlédnout svět z dětského pohledu. Výstava má
všeobecný úspěch a je dobrou prezentací našich mateřských škol. Děti z MŠ Starý
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Jičín popřály na hradě maminkám k svátku matek a předaly dárečky – obrázky
z přírodního materiálu.
 5.5.2005 jsme si v mateřské škole uspořádali „Žlutý pampeliškový den“ všichni přišli ve žlutém, kreslili jsme žluté obrázky, skládali loďky, na louce pletly děti
pampeliškové věnečky.
 Do Nového Jičína jsme si zajely s dětmi staršího oddělení na výstavu 10let
Berušky – výtvarné práce soukromé mateřské školy. Následoval turistický výlet
k oční studánce s tradičním rituálem omývání očí, abychom dobře viděli na ten
krásný svět! A ještě navrch „Modrý pomněnkový den“ - všichni v modrém, výroba
modrých květin a obrázků z pěnovek.
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU NÁS JEŠTĚ ČEKÁ:
• Soutěž kreslení křídami na asfaltu ke dni dětí – práce dětí vyhodnotí porota z
obecního úřadu
• Koncert Pavla Nováka v Jeseníku nad Odrou
• Návštěva v 1. třídě ZŠ – zkusíme si, jak vypadá opravdové vyučování,
posadíme se do školních lavic, vyměníme si dárečky
• Pohádkový les ve spolupráci se žákyněmi 9. tříd ZŠ
• Rozloučení se školáky.
Letošní školní rok byl velmi náročný, rekonstrukcí mateřské školy Starý Jičín nastaly
komplikace, které se díky pochopení všech podařilo zvládnout. Těšíme se dětmi na
prázdniny a těšíme se do nové mateřské školy, která nám roste před očima.
Libuše Kaláčková – ředitelka MŠ Starý Jičín a MŠ Petřkovice

 Děti z naší školky se snažily zpracovat slovo „Pohádka“ a příhodně ho
vyjádřit ve svých výtvarných dílech. Jejich výtvory můžete ve dnech od 1.5. do
14.6.2005 shlédnout na Starojickém hradě. Myslím, že 3. ročník prezentace
dětských prací potěší jak vás, čtenáře, tak širokou veřejnost.
 Jedno májové odpoledne bylo pro naši školku zvláště slavnostním. Na besídce
ke „Dni matek“ potěšily děti své maminky a ukázaly, jak je mají rády. Pásmem
básniček, písniček, zpívání a tancování, pohladily srdce přítomných maminek všech
generací. Nejvíce legrace si vysloužilo již tradiční pečení dortu. Malí kuchaři míchali
tajemné ingredience od bobkového listu počínaje hořčicí konče. Vše dopadlo
výborně. I letos čekal na konci velkého pekařského snažení velký a všem chutnající
dort. Pro naše děti si upřímně přejeme, aby dokázaly vždy vykouzlit úsměv na rtech
svých maminek právě tak, jak se jim to podařilo během této májové besídky.
 Velkým zážitkem pro děti byla exkurze na stanici Záchranné lékařské
služby v Novém Jičíně, která se uskutečnila 17. května. Zaměstnanci nám ukázali
vše, co potřebují k zachraňování lidských životů. Děti si mohly zblízka prohlédnout
sanitku i dispečink a zdravotní sestřičky jim ochotně ukázaly veškeré lékařské
vybavení. Dnes už tedy děti ví, jak se s čím zachází, jak co funguje a jak se první
pomoc poskytuje. Velký dík patří strejdovi malého Tomáška, který nám celou exkurzi
zajistil a také nás prováděl.
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 Dalším zážitkem byla návštěva zámeckého arboreta v Lešné (25.5.). Děti
mohly vidět, a mnohdy i cítit, množství květin a právě kvetoucích okrasných dřevin.
Všem milovníkům flóry, jara a barev vřele doporučujeme!
 1.června oslavíme „Den dětí“- úprkem na Starojický hrad, kde budeme
pátrat po zakopaném pokladu. Vydáme se po vyznačené trase a budeme plnit
tajemné úkoly. A až vše zdárně vypátráme, budeme se veselit tancem na školní
zahradě a zahrajeme si další soutěživé hry.
 A nyní trochu hudby. 9. června navštívíme koncert Pavla Nováka v Jeseníku.
 15. června bude v naší MŠ, slavnostní vernisáží, otevřena již tradiční výstava
dětských výtvarných prací. V prostorách MŠ budou nainstalovány různorodé výtvarné
počiny dětí. Součástí vernisáže bude i rozloučení s dětmi, které naši školku opouštějí,
aby obsadily lavice prvních tříd. Všichni jste srdečně zváni!!
 Školní rok zakončíme táborákem. Poslední den měsíce června si děti společně
s rodiči opečou svého buřtíka na znamení začátku prázdnin.
Rodičům patří náš velký dík za velmi dobrou spolupráci, těšíme se nashledanou v MŠ
či na některé z našich akcí.
Jaroslava Zbořilová - Mateřské škola Petřkovice

STAROJICKÁ ŠKOLA HLEDALA
SVOJI SUPER STAR
Mnoho let jsme v naší škole pořádali pěveckou soutěž Zlatý slavík. Ten
však vyšel jaksi z módy, a tak jsme se rozhodli, že budeme soutěž
trochu modernizovat. Změnili jsme název a podle TV NOVA jí dali
název SUPER STAR, měnila se také její image. Ve Zlatém slavíku
předváděli zpěváci své pěvecké výkony bez hudebního doprovodu,
v SUPER STAR se museli sladit s hudebním doprovodem, hodnotili jsme
ale i celkový projev (jistota podání, pohyb…). Po vyhlášení soutěže ve
školním rozhlase proběhla třídní kola, z nich postoupilo 52 zpěváků do základního
kola. V něm porota vybrala 20 nejlepších a ti se představili 29. dubna 2005 v sále KD
ve Starém Jičíně všem žákům a pedagogickému sboru v semifinále soutěže. Porota
měla vybrat desítku nejlepších. Bylo to však velmi složité, takže nakonec byl počet
shodný s televizní Super Star a ve finále skončilo 12 zpěváků. Finále už bylo určeno
pro nejširší veřejnost. V neděli 8. května 2005 pak dostaly všechny maminky a
babičky ke svému svátku velmi hezký dárek. Všichni zpěváci se maximálně snažili a
porota měla ještě těžší úkol, než v předchozích kolech. Po půlhodinové poradě však
tři nejlepší přece jen vybrala. Na pódium pak nastoupila ještě jednou dvanáctka
finalistů. Nejdříve byli oceněni a odměněni upomínkovými listy a drobnými dárky ti,
kteří se na „bednu“ nedostali. Zůstali tři nejlepší a nastalo vyhlašování vítězů. Na 3.
místě se umístila M. Pavlicová z IX.A, druhý skončil D. Pospěch také z IX.A a
vítězkou a tím pádem i SUPER STAR se stala Lucka Vavřínová ze IV.B. Zpěváky
nehodnotila jen porota, ale svého favorita mohli hlasováním určit také diváci.
Vybrali nejmenšího zpěváka Rosťu Pospěcha z první třídy. Všichni zpěváci sklidili
za své výkony zasloužené ovace publika. Vítězové - Rosťa a Lucka, pak zazpívali ještě
jednou svoji píseň a za nadšeného aplausu publika byl program ukončen. Všichni se
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rozcházeli domů s pocitem hezkého kulturního zážitku. Zasloužené poděkování patří
všem učitelům, kteří se na přípravě a realizaci SUPER STAR jakkoliv podíleli, nebyla
to vůbec jednoduchá práce. Největší poděkování pak patří panu učiteli Adamcovi,
který celou akci řídil, koordinoval a se zpěváky měl velkou trpělivost při nácviku jejich
vystoupení.
Mgr.Antonín Kusák - ředitel školy

TÉMĚŘ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU ……
Přiblížil se konec školního roku a nastává čas hodnocení. Tak, jako v uplynulých
letech i letos se naše škola může pochlubit řadou úspěchů i řadou zajímavých akcí.
Můžeme to vzít po pořádku, tak jak šel školní rok.
V září 2004 se rozbíhají nejdříve sportovní soutěže. Ve sprinterském dvojboji
postupovala do okresního finále pouze děvčata. Získala zde v poměrně silné
konkurenci dvakrát 4. místo. V listopadu 2004 se naši žáci zúčastnili okresního kola
ve stolním tenise v Příboře. Zabodovala opět děvčata, když v jednotlivcích skončila
Radka Hasalíková na 2. místě a družstvo děvčat skončilo na 3.místě. Předvánoční a
vánoční čas je už tradičně věnován přípravě naší školní soutěže, a to ve skoku
vysokém – „Vánoční laťce. Letos jsme pořádali už její 10. ročník. Závodníci
předváděli nad laťkou perfektní výkony (k překonání loňského rekordu 168 cm to
však bylo málo), diváci se při moderní hudbě, která soutěž doprovázela, také dobře
bavili. Leden 2005 je tradičně měsícem, který mnoho soutěží, vzhledem k pololetní
klasifikaci, nepřináší. Proběhla však základní kola některých vědomostních soutěží
(Olympiáda jazyka českého) a i soutěží dovednostních ( recitace). Na počátku února
2005 proběhl zápis do 1. třídy. Letos jsme zapsali 41 dětí. Po uskutečněných
odkladech však do 1. třídy nastoupí pouze 27 žáků. Nové školské předpisy nám
umožňují otevřít pouze 1 třídu. Na konci jarních prázdnin jsme připravili ve spolupráci
se SRPDŠ „Ples školy“, který se letos velmi vydařil. Na konci měsíce února proběhlo
pak okresní kolo Dějepisné olympiády, kde jsme opět slavili úspěch – Lidka Glogarová
z IX.ročníku skončila na 1.- 2. místě a postoupila do krajského kola. Eva Žemlová
z IX.ročníku postoupila z okrskového do okresního kola recitační soutěže. Také měsíc
březen 2005 byl plný soutěží a zajímavých akcí. Lidka Glogarová obsadila v okresním
kole Olympiády jazyka českého 7. - 9. místo, v krajském kole Dějepisné olympiády se
umístila na 4. - 5. místě. Na 4. - 5. místě skončila v okresním kole Matematické
olympiády Veronika Urbanová ze 6. ročníku, Adéla Prašivková skončila ve stejné
soutěži 7. ročníku na 4. - 8. místě.
V březnu jsme na naší škole přivítali také vzácnou návštěvu – Ostravsko – opavského
biskupa pana Lobkowicze. Nejdříve diskutoval s žáky 9. ročníku, pak si naši školu
prohlédl – nutno podotknout, že se mu líbila výzdoba, čistota všech prostor, ale i
velmi pěkně udržovaná květinová výzdoba.
Zatím nejúspěšnějšími byly pro nás poslední dva měsíce. Chlapci z 1.stupně
postoupili v obou kategoriích soutěže v kopané Mc Donald Cup do okresního kola,
zde pak žáci 1. - 3. ročníku skončili na 4. místě v okrese. Starší chlapci pak skončili
v okresním finále ve volejbale na 3. místě. Žáci 7. ročníku postoupili až do
celooblastního kola ve Street hokeji – soutěž vyhlašovala televize Polar, byla
podpořena hokejisty Vítkovic a účastnilo se jí 1187 družstev z Olomouckého a
Moravskoslezského kraje. Ve finále v Ostravě bojovalo 64 družstev a v této
konkurenci postoupili naši chlapci do semifinále. Nakonec skončili na 4. místě. Jako
jediní z vesnických škol dokázali konkurovat školám městským, které jsou zaměřeny
na lední hokej a jejich žáci spolu trénují po celý rok. Úspěšní jsme byli i ve florbale.
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V Suchdole nad Odrou v turnaji „O pohár starosty“ nenašli naši chlapci konkurenci,
v turnaji zvítězili a pohár získali. Letos jsme uspořádali nově i soutěž ve zpěvu pod
názvem Superstar( viz. výše).
Od roku 1996 organizuje naše škola 2x do roka sběr starého papíru. Množství
nasbíraného papíru každoročně roste. Díky tomu jsme vyhráli v okrese podruhé za
sebou soutěž vyhlašovanou sběrnou ORC. Naději máme i letos, protože v letošním
školním roce jsme nasbírali papíru ještě více než loni – téměř 33 tun. Celkově jsme
pak nasbírali už 169 837 kg starého papíru a zachránili jsme tak už 3397 stromů.
Úspěšnost školy se dá měřit i tím, jak jsou úspěšní její žáci při přijímacím řízení. Vloni
byli z naší školy přijati všichni žáci v 1. kole přijímacího řízení, letos nebyl přijat v 1.
kole pouze 1 žák. Stejně jako vloni i letos jsme měli na gymnáziu v Novém Jičíně
žáka postupujícího z 1. místa. Navíc ze 7. ročníku byla ke studiu na šestileté
gymnázium přijata 4 děvčata.
Do konce školního roku chybí ještě poslední měsíc. Už teď však můžeme říci, že jsme
navázali na úspěchy z předchozích let, že naše škola velmi dobře reprezentovala
nejen Starý Jičín, ale celé Starojicko.
Ve Starém Jičíně 24.5.2005

Mgr.Antonín Kusák - ředitel školy

Tenisový oddíl Starý Jičín pořádá
v neděli 19. června 2005
od 8:00 hodin na fotbalovém hřišti Starý Jičín

F O T B A L O V Ý

T U R N A J

"O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN"

za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.
---------------------------------------------------------------------------------------Rozlosování turnaje: v úterý 14. 6. 2005 v 19:30 v restauraci na Starém
Jičíně na náměstí ,, U Jachy "
Poznámka: Tento termín je konečný a na později podané přihlášky nebude brán
zřetel.
Účast zástupců družstev na tomto rozlosování je nutná pro upřesnění
začátků zápasů, kvůli plynulosti turnaje a upřesnění pravidel !!!
Za TJ Sokol - p. Konečný, ing. Hrnčíř
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VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ STARÝ JIČÍN POŘÁDÁ
TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
OBCÍ A ULIC STARÉHO JIČÍNA

VE

VOLEJBALE

Termín :
25. června 2005
Místo :
Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
Prezentace :
V 13.00 hodin
Zahájení :
V 13.30 hodin se začínají hrát první zápasy
Podmínka účasti : Minimálně dvě ženy v družstvu
Startovné :
100 Kč za družstvo
Pravidla :
Hraje se podle platných pravidel volejbalu
Systém turnaje : Vyhrazuje si pořadatel turnaje. Informace budou podány před
zahájením turnaje.
Po skupinách se hraje i útěcha – zahrají si všichni.
VOLEJBALOVÝ ODDÍL STARÝ JIČÍN

POŘÁDÁ 22. ROČNÍK TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

V E

V O L E J B A L E

„O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN“
Termín :
Místo :
Prezentace :
Zahájení :
Podmínka účasti :
Startovné :
Pravidla :
Systém turnaje :

6. srpna 2005
Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
V 8.00 hodin
V 8.30 hodin se začínají hrát první zápasy
Minimálně dvě ženy v družstvu
200 Kč za družstvo
Hraje se podle platných pravidel volejbalu
Vyhrazuje si pořadatel turnaje. Informace budou podány
před zahájením turnaje.
Po skupinách se hraje i útěcha – zahrají si všichni.

KALENDÁŘ

SOUTĚŽÍ

SDH

v

obci

v roce

2005 :

Datum

Zahájení

Pořádající

Místo konání

Druh soutěže

5.6.2005

13:00

Starojická Lhota

výletiště u hostince

MH

12.6.2005

13:00

Janovice

fotbalové hřiště

Okrsková
soutěž

19.6.2005

13:00

Palačov

fotbalové hřiště

MH

26.6.2005

11:00

Janovice

fotbalové hřiště

muži + ženy

3.7.2005

13:00

Starý Jičín

hasičská zbrojnice

muži + MH
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Galerie se nachází v bývalé smuteční síni
u hřbitova na Starém Jičíně.
ĆERVENEC:

„Středověké hrady Evropy“ –
modely řezbáře Jana Kroupy
(výstava)
30.7.2005 – „Historický den u galerie Rubín“
2.7.2005 – „Večer při svíčkách“ – setkání pamětníků

SRPEN :

1. – 31.8.2005 – „Středověké hrady Evropy“ – modely
řezbáře Jana Kroupy

1. - 31.7.2005 –

27.8.2005 – „Historický den u galerie Rubín“
20.8.2005 – „Večer při svíčkách“ – setkání pamětníků

ZÁŘÍ :

24. – 30.9.2005 – „Z historie obce Starý Jičín“ výstava
24.9.2005 – „II. ročník Svatováclavského jarmarku“
17.9.2005 –„Večer při svíčkách“ – setkání pamětníků

ŘÍJEN :

1.10.2005 – „III. ročník Starojické drakiády“
8. – 30.10.2005 – „Příroda kolem nás“ – fotografie z
dílny Blanky Růžičkové.

PROSINEC: 3.– 30.12.2005 – „Půjdem spolu do Betléma“ –
výstava.

*Změna programu vyhrazena.*
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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.

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

HOSTINEC U HORÁKŮ V PALAČOVĚ

Vám nabízí:
 denní menu, minutky, obědy, večeře
 možnost konání rodinných oslav, svateb, společenských akcí, školení,
podnikových večírků …
Otevřeno denně od 11:00 do 22:00 hodin.
Kontakt: Adam Horák - telefon: 556 752 421, mobil: 605 269 450
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN č.p. 6, 742 31 :
www.stary-jicin.cz

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
Polední přestávka:
11:00 – 11:30

➫ 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:
➫ matrika:

Provozní
doba

po 700 - 1700 800 - 1700

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

út 700 - 1500
st 7

+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

d

h

b

íh

d

00

- 17

8

00

- 1700

čt 700 - 1500

-

pá 700 - 1330

Neúřední
den

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

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

00

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 606 758 262

Obecní policie Starý Jičín:
+420 607 816 055,+420 728 610 660 podatelna@stary-jicin.cz

P

Úřední
hodiny

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

d

Od 1. 1. 2005 činí poplatek za zveřejnění inzerce 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 červnu 2005 Redakce a inzerce OÚ Starý Jičín, tel.:+420556752581,
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 Redakční rada: Lucie Furmánková Ročník: V.
Číslo II. Tisk: p.Valchář, Suchdol n.O. Uzávěrka příštího čísla: 29.08.2005 do 12:00 hodin.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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