Starojický
zpravodaj
OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník III. ● číslo 03/2003

anovice – tato obec představuje krátkou řadovou ves
ve vzdálenosti asi 2,5 km na jihozápad od Starého Jičína. Její
zástavba je umístěna ve svahu po obou stranách silnice ve
směru do Valašského Meziříčí. Zatímco v r.1930 byla obec
obývána ještě 281 obyvateli, kteří žili v 52 domech, r.1991
zde žilo v 52 domech se 74 byty 234 obyvatel (dnes 237
obyvatel v 70 domech) při výměře katastru 336 ha.
Z celkové rozlohy 327 ha hospodářské půdy činila pole 238
ha. Již první zmínka o obci z roku 1464 ji uvádí jako součást
panství starojického. Od roku 1848
existovala v obci
jednotřídní škola, která však byla počátkem 70. let zrušena a
žáci byli převedení do nové Základní školy ve Starém Jičíně
(1973) .
Na návrší u obce stával dřevěný mlýn, který byl zdaleka
viditelnou dominantou siluety krajiny. Kousek pod ním dnes
stojí nově postavené obecní pohostinství „Na Větřáku“s
dětským hřištěm. V meziválečném období bývala v obci
záložna, kamenolom a hospodářské a strojní družstvo. JZD
bylo v obci založeno roku 1957 a po sloučení s okolními
družstvy v JZD „20 výročí osvobození“ v roce 1965 se o osm
let později stalo součástí celku JZD „Starojicko“.
Uprostřed parčíku na návsi je umístěn pomníček s reliéfy
portrétů významných rodáků – bratří Vahalíkových, z nichž
zejména František byl předním činitelem národního kulturního
a politického života Moravy v 90. letech minulého století.
Proslul jako žurnalista, organizátor osvětové práce,
překladatel právních spisů z angličtiny, sběratel vlastivědných
památek a propagátor zřízení moravské univerzity. V obci se
nachází kostel Sv.Andělů strážných z r.1913, tenisové,
volejbalové a basketbalové hřiště s ledovou plochou.
Na obecním pečetidle, pořízeném v roce 1749, byl
zobrazen stvol pěti květin, vyrůstající z trojvrší.

Vážení spoluobčané,
ve středu 27.8.2003 jsme se
naposledy rozloučili s bývalým starostou obce panem
Antonínem Hrňou, který
stál v čele obce celých 18 let.
Pan Antonín Hrňa se narodil ve vsetínském okrese
v obci Hovězí, posléze se
rodina usadila v Polouvsí.
Když později založil rodinu,
postavil pro ni rodinný dům
ve Starojické Lhotě.
Krátce byl zaměstnán jako
řidič autobagru v krajském
podniku lesnicko-technických meliorací ve Valašském
Meziříčí.
pokračování na str. 2

*******************************************************

Pohlednici je možné zakoupit
na Obecním úřadě na Starém Jičíně.

pokračování ze str. 1

V roce 1961 pak nastoupil u tehdejšího ONV, jako řidič
osobního vozidla. Při tomto zaměstnání absolvoval střední
zemědělsko technickou školu s maturitou a později dálkově také
Střední průmyslovou školu dopravní v Bruntále. Svou pílí a
schopnostmi se vypracoval na vedoucího odboru vnitřních věcí
Okresního národního výboru v Novém Jičíně.
Od roku 1979 věnoval pan Hrňa své pracovní úsilí rozvoji obce Starý Jičín,
nejprve jako vedoucí hospodářskosprávního odboru MNV Starý Jičín, poté jako
tajemník a od srpna roku 1984 jako předseda MNV Starý Jičín. V čele obce pak
stál po celých 18 let, po roce 1990 již jako starosta.
Více než 40 let svého života pracoval ve veřejné správě, znal tedy její
problematiku velmi dobře. Svým srdcem byl pan Antonín Hrňa stavař, jeho
životní úsilí pro rozvoj obce se odrazilo především v této oblasti. Za
nejúspěšněnjší akce, do kterých vložil své schopnosti a energii patří vedle
mnoha dalších např.:
 Motorest Starý Jičín
 Kulturní dům v Janovicích
 skupinový vodovod Porubská brána, úprava vody zajišťuje dodávku pitné
vody do okrajových obcí okresu (Přerov, Vsetín a Nový Jičín)
 plynofikace obcí Starojická Lhota, Jičina, Starý Jičín, Vlčnov, Palačov,
Petřkovice
 rekonstrukce věže hradu Starý Jičín
a z posledních let pak:
 rekonstrukce náměstí Starý Jičín
 ČOV ve Starojické Lhotě
 Turistická ubytovna Starý Jičín atd.
Ve svém osobním životě se těšil z úspěchů svého syna, byl laskavým
dědečkem tří vnuků. Miloval přírodu. Ve volných chvílích se věnoval myslivosti,
péči o rybníky v Polouvsí. O síle osobnosti Antonína Hrni svědčí skutečnost, že
byl zvolen starostou obce po tři volební období za sebou. S ohlédnutím za
výsledky jeho práce je nutné uznat, že pan Antonín Hrňa za sebou zanechává
kus poctivé práce, která bude po mnoho let sloužit ostatním generacím.
Čest jeho památce.
Svatoslav Vahalík
starosta obce

Výtah z 5. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 13.08.2003
I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v á l i l o
o činnosti rady obce za období od 21. 5. 2003

zprávu

II. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

schválilo

a) II. změnu rozpočtu obce na rok 2003 s tím, že po změně bude činit
rozpočet v příjmové části 28.000.000 Kč a v 8-třídě financování
3.920.200 Kč a ve výdajové části 31.920.200 Kč. Rozpočet obce je
schodkový o 8-třídu financování.
b) Navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci obce Základní škole Starý
Jičín o příspěvek ve výši 138.285,90 Kč. Částka je určena na opravu
vzduchotechniky, elektroinstalace a nadstřešení rampy ve školní
jídelně. Tyto opravy jsou nutné dle požadavků vyhlášky č. 108/2001,
kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
c) Čerpání rozpočtu obce k 31.7.2003
- rozbor plnění příjmů rozpočtu obce
- rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce
- rozbor financování 8-třídy příjmů a výdajů rozpočtu obce
- plnění výnosů a čerpání výdajů u hospodářské činnosti obce
III. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e :
a) Směnu pozemků v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína, když obec Starý
Jičín převede na manžele Gajdošíkovy pozemek p.č. 829/8 – ost.
plocha o výměře 292m2 a manželé Gajdošíkovi převedou na obec
pozemky p.č. 80/2 - ost. plocha o výměře 41m2 a p.č. 830/7 – ost.
plocha o výměře 45 m2. Cena je stanovena jako rozdíl mezi cenami
dle znaleckého posudku, tj. Gajdošíkovi uhradí obci 11.230.-Kč (číslo
jednací maj.6/2003)

b) Bezúplatný převod pozemku p.č. 47 - zastavěná pl. a nádvoří o
výměře 493 m2 v k.ú. Starý Jičín od ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na obec Starý Jičín (maj. 7/2003)
c) Odkoupení objektu (stavby) pošty č.p. 132 od POŠTY s.p. na
pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Starý Jičín za cenu stanovenou znaleckým
posudkem sníženou o hodnotu věcného břemene spočívající v právu
Pošty s.p. užívat vymezené prostory pro poštovní služby občanům
celková cena 980.830,-Kč (maj. 8/2003)
d) Odkoupení pozemků p.č. 628 - ost. plocha o výměře 72 m2 a p.č. 5 zahrada o výměře 591 m2 v k.ú. Starý Jičín od Římskokatolické
farnosti Starý Jičín za celkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem
20.120.-Kč (maj.10/2003)
e) Odkoupení pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína v okolí areálu
čističky odpadních vod
• pozemek p.č. 318 - lesní pozemek o výměře 239m 2 od Lesů ČR
s.p. Hradec Králové
• pozemek p.č. 316/2 - ost. plocha o výměře 175 m2 od společnosti
MILNEA s.p. OLOMOUC v likvidaci
• pozemky p.č. 317/3 – zahrada o výměře 43 m2 a p.č. 317/4 o
výměře 947 m2, od Pozemkového fondu ČR
• pozemky p.č. 573/3 - lesní pozemek o výměře 553 m2 od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ceny budou stanoveny dle znaleckého posudku. (maj.13/2003)
f) Odkoupení pozemků p.č. 542/1 - vodní plocha o výměře 1521m2
v k.ú. Starý Jičín za cenu stanovenou znaleckým posudkem 9.950.-Kč
a pozemku p.č. 542/2
– vodní plocha o výměře 1309 m2 v k.ú. Starý Jičín za cenu
stanovenou znaleckým posudkem 8.560.-Kč (maj.14/2003)
g) Odkoupení pozemku p.č. 32 – ostatní plocha o výměře 80 m2 v k.ú.
Starý Jičín od paní Marie Hanzelkové za cenu dle znaleckého posudku
tj. za 4.660.-Kč (maj. 15/2003)
h) Prodej nemovitosti – budovu občanské vybavenosti č.p. 63 na
pozemku p.č. 57 zast. plocha a nádvoří, včetně tohoto pozemku
o výměře 100m2 v k.ú. Janovice u Nového Jičína za cenu stanovenou
znaleckým posudkem 225.630,- Kč. (maj. 16/2003)
i) Prodej pozemku p.č. 417/7 – zast. plocha a nádvoří o výměře 89 m2
v k.ú. Starý Jičín Marii Beránkové za cenu dle znaleckého posudku tj.
za 15.550.-Kč + náklady řízení (maj.17/2003)

j) Prodej pozemku p.č. 57/5 o výměře 1130 m2 v k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína manželům Hermanovým za cenu 325 .- Kč za m2 z účelem
výstavby rodinného domu.Z důvodu, že pan Mrklovský od odkoupení
odstoupil (prodej schválen usnesením ZO III. písm.c), byl pozemek
přidělen dalšímu zájemci. (maj. 29/2001- 3)
k) prodej pozemku p.č. 57/4 o výměře 1165 m2 v k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína za cenu 350.-Kč za m2 za účelem výstavby rodinného domku.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných kupních
smluv, podle bodu c) kupní smlouvou se zřízením věcného břemene.
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e:
a) Zastupitelstvo obce Starý Jičín souhlasí s podpisem smlouvy č.1 o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. Poskytoval /Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě/ podle
této smlouvy poskytne neinvestiční dotaci v požární ochraně určenou
na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
a to
= 10.900 Kč na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH
územní obvod
= 4.800 Kč na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek
SDH.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín souhlasí s podpisem smlouvy č.2 o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. Poskytovatel /Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě/ podle této
smlouvy poskytne neinvestiční dotaci v požární ochraně určenou na nákup
ochranných prostředků požární ochrany pro členy jednotek SDH obce a to
= 52.000 Kč na 4 ks zásahových obleků
= 75.600 Kč na 12 párů zásahové obuvi
= 16.200 Kč na 2ks ochranných přileb.
b) Podmínky prodeje obecních bytů v bytovém domě Starý Jičín č.p.
127,128 a 129 na Starém Jičíně dle přílohy č. 1
c) V souladu se zák.č. 128/2000 Sb., o obcích , zák. č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č.257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a knihovnických služeb, ve znění pozdějších předpisů výše uvedených
zákonů zřizovací listinu Obecní knihovny Starý Jičín
 Knihovní řád Obecní knihovny Starý Jičín

 jmenování do funkce vedoucí knihovnice obecní knihovny paní
Šárku Horákovou, bytem Jičina 4
d) Zastupitelstvo obce Starý Jičín souhlasí s podáním žádostí o dotaci
v rámci programu obnovy venkova pro rok 2004 na Ministerstvo pro
místní rozvoj a příslušné orgány státní správy na stavby:
- Přestavba nákupního střediska na RADNICI na St.Jičíně
- Požární zbrojnice Starý Jičín
- Rekonstrukce a nástavba budovy Mateřské školy St.Jičín
- Dům se sociálními byty na Starém Jičíně
- Chodník pro pěší Starý Jičín – Vlčnov
- Rekonstrukce a rozšíření hřbitova Starý Jičín
- Kanalizace Starý Jičín – napojení na kanalizaci Nový Jičín
- Sportovní areál Janovice
místostarosta
starosta
Leoš Zdražil
Svatoslav Vahalík

7.10.2003

8.10.2003

Heřmanice
Dub
St. Lhota
Palačov

9.10.2003

Starý Jičín
Petřkovice
14.10.2003
Janovice
Jičina
15.10.2003
Vlčnov

točna
budova OK
před obchodem
Jednoty
naproti
pohostinství
za nákup.
střediskem
točna
před hasičárnou
u budova OK
u kontejneru na
separ. odpad

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
koberce, matrace, WC mísy, umývadla, porcelán atd.
 kontejner bude přistaven mezi 800 – 1000 hodinou a na místě bude stát
24 hodin.

Dne 23. června 2003 se paní Anna Zelíková z Heřmanic u Polomi dožila
krásného životního jubilea – 90 let.
Pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let přeje
osadní výbor v Heřmanicích.

Dne 28. října 2003 oslaví pan Jaroslav Korčák z Jičiny u Starého Jičína
významné životní jubileum – 100 let. Stálé zdraví, štěstí a spokojenost do
dalších let přeje dcera Jiřina a synové Jaroslav a Zdeněk.
I obec Starý Jičín se připojuje ke gratulacím - Svatoslav Vahalík, starosta.

Budovu občanské vybavenosti č.p. 63
na pozemku p.č. 57 – zast. plocha a
nádvoří, včetně st. pozemku o výměře
100 m2 v k.ú. Janovice u Nového
Jičína za cenu stanovenou znaleckým
posudkem 225.630.-Kč.
V případě, že nebude zájem o
odkoupení nemovitosti z řad občanů
Starého Jičína do konce roku 2003, bude
nemovitost nabídnuta k prodeji přes
regionální realitní kancelář.
Budovu bývalé školy v Heřmanicích
u Polomi včetně přilehlých pozemků.
Do podkladů je možno nahlédnout na
Obecním úřadě Starý Jičína v úřední hodiny.

OZNÁMENÍ : Obec Starý Jičín vydala k 6.8.2003 tři nové pohlednice:
¾ pohlednice obce - formát A6 (10,5 x 15 cm) = 4,50 Kč/ks
¾ pohlednice obce - formát 2xA6 (10,5 x30 cm) = 8,- Kč/ks
¾ pohlednice hradu - formát 2xA6 (10,5 x 30 cm)= 8,- Kč/ks.
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Hostinec U Horáků-2000

Na základě žádosti Zastupitelstva obce Starý Jičín byl rozhodnutím č.
17/2003 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělen obci Starý Jičín prapor.
Popis praporu koresponduje s historickým znakem obce: list tvoří dva svislé
pruhy, žlutý s červeným korunovaným kozlem vztyčeným k vlajícímu okraji, a
červený se žlutým snopem. Poměr šířky k délce je 2:3.
Slavnostní posvěcení obecních symbolů - historického znaku a
nově uděleného praporu proběhne v neděli 28.9.2003 ve starojickém
kostele Sv. Václava.

Česká televize Ostrava má záměr u příležitosti významného svátku
svatého Václava umožnit divákům shlédnout slavnostní mši z kostela, který je
této osobnosti zasvěcen.
Vzhledem k tomu, že plánovaný přenos z ostravského kostela z technických
důvodů není možný, byl dramaturgií ČT vybrán k přenosu starojický kostel,
který je taktéž zasvěcen sv. Václavovi.
Slavnostní mše, kdy bude obecní znak a prapor posvěcen,
v přímém přenosu zprostředkována televizním divákům.

bude tedy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se v neděli 28.9.2003 budou
v oblasti náměstí Starý Jičín a jeho okolí pohybovat přenosové vozy a další
televizní technika a náměstí se toho dne od 3,00 hodin pro parkování vozidel
uzavře. Bezprostředně po skončení přímého přenosu by měly být prostory
uvolněny pro další slavnostní program obce.
Žádáme tímto občany o pochopení a trpělivost při zajištění této akce České
televize Ostrava.

OBEC STARÝ JIČÍN
Svatoslav Vahalík
starosta obce
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás pozval na
SLAVNOST POSVĚCENÍ PRAPORU A ZNAKU

OBCE STARÝ JIČÍN,
která se uskuteční v neděli dne 28. září 2003
ve farním kostele na Starém Jičíně v době od 9:00 hod.
Slavnost proběhne spolu s oslavou svátku sv. Václava a dále bude pokračovat
na náměstí na Starém Jičíně.
Program:

9:00 hodin - slavnostní mše v místním farním
kostele

10:00 hodin – slavnostní průvod na náměstí
10:30 hodin – vystavení symbolů obce občanům
10:45-12:00 hodin – volný program
vystoupí dechovka Starojičané
15:00-17:00 hodin – koncert dechové hudby z Lichnova
Na hojnou účast se těší

Svatoslav Vahalík

V případě nepříznivého počasí akce bude probíhat v sále kulturního domu.

zaplacena

komu

za

částka

3.6.2003
6.6.2003
6.6.2003
24.6.2003
24.6.2003

Česká pojištovna a.s.
pojištění obecního majetku
Technické služby Nový Jičín TDO - občané za 05/2003
Technické služby Starý Jičín Oprava a údržba v 05/2003
ZŠ Starý Jičín
převod fin.prostř. Z KÚ
MŠ Starý Jičín
převod fin.prostř. Z KÚ

76.748,55.879,64.784,610.000,177.000,-

8.7.2003
8.7.2003
8.7.2003
11.7.2003
11.7.2003
21.7.2003
21.72003
21.7.2003
24.7.2003
24.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003

HOLDING - dopr.stavby
Obec Jeseník nad Odrou
Multip-stav spol.s.r.o.
MŠ Starý Jičín
Technické služby Nový Jičín
ZŠ Starý Jičín
MŠ Starý Jičín
Starstav stav.sdružení
Obec Jeseník nad Odrou
Petr Marek, Životice u NJ
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo financí ČR
FÚ Nový Jičín
Hrňa Radomír, HRRA

oprava komunikací v Petřkovicích
plynofikace Dubu a Heřmanic
Inž.sítě na 5 RD - stavební práce
příspěvek na III/IV/2003 - od Obce
TDO - občané za 06/2003
převod fin.prostř. Z KÚ na III/IV/03
převod fin.prostř. Z KÚ na III/IV/03
Hasičárna - stavební práce
plynofikace Dubu a Heřmanic
Škoda PICKUP pro Tech.služby
Splátka půjčky č.2 - na výst. ČOV
Splátka půjčky č.8 - na výst. PB
Vratka přečerp.prostř.na výstav. PB
Hasičárna - vypracování PD

171.657,20
77.760,90
420.189,123.734,30
57.213,1.421.000,398.000,355.760,833.779,80
99.900,199.800,200.000,500.000,101.397,-

8.8.2003
8.8.2003
12.8.2003
12.8.2003
18.8.2003
19.8.2003
19.8.2003
22.8.2003

Multip-stav spol.s.r.o.
Technické služby Nový Jičín
ORVO,Zelenka Vlastimil
FÚ Nový Jičín
SM Energetika
ZŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
Pončík Antonín,Jeseník n/O

Inž.sítě na 5 RD - stavební práce
TDO - občané za 07/2003
Náves palačov - přípojka NN + elektr.
Daň z převodu nemovitostí - Dům Sl.
záloha na 08-10/2003 na obce
neinvestič.přísp.-rampa,nerozb.světla
investič.přísp.-na vzduchotechniku
COV - přípojky - stavební práce

819.521,90
86.315,53.740,40
125.000,97.010,53.792,40
84.493,50
424.816,-

1) Důležitá telefonní čísla tísňového volání
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo
průmyslového zařízení …), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě
volejte číslo 150 – Hasičský záchranný sbor.

Při předávání zprávy uveďte:





kde hoří,
co hoří,
své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte,
po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz
k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje
při všech stavech ohrožujících život.
Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 –
Zdravotnická záchranná služba.
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání
trestného činu volejte telefonní číslo 158 – Policie
ČR nebo 156 – Městská policie.

2) Pro případ ohrožení
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné
události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry,
vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem
nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických
provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek,
radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy,
zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních
hodnotách.
Tato příručka obsahuje návod jak se připravit na dopad možných
následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených
lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní
poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního
prostředí.

NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE

3) Obecné zásady

PŘIPRAVENÝM!

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén,
zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu,
pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte
dodržovat následující zásady:
 RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
(rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny
zaměstnavatele apod.).
 NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.











NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení
přetížena.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím
lidem.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až
potom záchrana majetku.
UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů
státní správy a samosprávy.
Pokračování v příštím čísle – varovný signál.

Puškařství TOROP s licencí provádí práce na dlouhých i krátkých

zbraních vč. obnov kovu i dřeva.
Znehodnocování a ničení dle zákona. Prodej jednoranných flobertek bez
povinnosti registrace.
Tel: 556 752 434 – Ing. Oldřich Pejčoch, Starý Jičín 102– panelový
dům vedle zdravotního střediska.
MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA
Masáže rekondiční a baňkové
Nová autoškola V Novém Jičíně
Pavol K a l a m á r
*A U T O Š K O L A S P O R T *
Nový Jičín, ul. Divadelní
(stadion, učebna
na tribuně FC NJ)
úterý a čtvrtek 1300 – 1700hod.
Tel: 556 705 418, 607 934 054,
Kurz – výuku skupiny „B“
ZAHAJUJEME PRŮBĚŽNĚ!
Cena kurzu: =5.900,--Kč
 Výuka se zkušeným učitelem
s 15-ti letou praxí v autoškole!
 Individuální přístup!
 Možnost zapůjčení učebnic
ZDARMA!
 Dále zajišťujeme kondiční jízdy,
školení řidičů!
 Možnost splátek – první
minimální záloha je 900,-- Kč!

BJ

Blanka Janíková
objednávky PO – PÁ

Administrativní centrum
ZD Starojicko a.s.
Loučka u N. Jičína
tel: (+420)605122671
MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA
 ošetření nohou tzv. suchou cestou – je
to ošetření vhodné hlavně pro nohy
postižené otlaky, prasklinami, kuřími
oky, zarostlými nehty apod.
 Toto ošetření je šetrné a bezbolestné,
provádí se brusnými frézami.
Masáže rekondiční a baňkové
 uvolňují napětí ve svalech způsobené
nadměrnou námahou, stresy nebo
jednostranným zatížením.
 Masáže jsou příjemné, odpočinkové.

SDH V JANOVICÍCH
Vás srdečně zve na

Hodovou diskotéku D.J.Johnyho

která se uskuteční v sobotu 6.září 2003 ve 20.00 hodin v areálu
Hostince na Větřáku v Janovicích
v neděli 7.září 2003 ve 13.00 hodin na tradiční fotbalové utkání
SVOBODNÍ – ŽENATÍ
v pondělí 8.září 2003 v 13.00 hodin na taneční posezení v
Hostinci na Větřáku se skupinou Cipos+
Občerstvení všeho druhu zajištěno !!!
S pozdraven „Ať žijou hody“ se na Vaši účast těší HASIČI !!!
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční

Vlčnovské hody,
které proběhnou ve dnech 25.10.2003, kdy se bude konat zábava pro
mladé a v pondělí 27.10.2003, kdy se uskuteční sousedské posezení
s hudbou ÁMOS.
Srdečně zvou a na hojnou účast se těší HASIČI

Dovolujeme si pozvat všechny, kdo mají chuť si zasportovat již

11. ročník BĚHU Sv. VÁCLAVA,
který se uskuteční dne 20.9.2003 na Starém Jičíně.

PREZENTACE:
START:
STARTOVNÉ:

CÍL:
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:

830 – 945 hod. u Oční studánky na Svinci
1000 hod. od Oční studánky
Děti a studenti – 10,- Kč
Pracující – 20,- Kč
U kostela Sv. Václava na Starém Jičíně
Ve 1200 hod. před kostelem Sv. Václava.

Trať je dlouhá cca 4,5 km a vede přírodním terénem i silnicí.
TEŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!

JSDH obce Starý Jičín je zařazena v rámci integrovaného záchranného
systému v kategorii JPO3, jako jednotka s územní působností.
V období od 1.1.2003 do 25.8.2003 byla jednotka povolána celkem k 31
událostem.
Z toho k 15 požárům :
 3 požáry na území obce Starý Jičín
 4 v Novém Jičíně
 2 v Jeseníku n/O
funkce
jméno
 2 v Odrách
velitel jednotky Tomáš Ulrych
 1 ve Straníku
 1 ve Štramberku
zástupce velitele
 1 v Šenově u NJ
jednotky, velitel
Radim Sudolský
 1 v Bludovicích.
družstva,
V KVĚTNU 2003 byla činnost
naší jednotky prověřena HZS Mor.
kraje za přítomnosti vedení obce,
následně nám byla přidělena
účelová dotace z KÚ MS na nákup
zásahových obleků, přileb a
zásahové obuvi. Dále byla jednotka
dovybavena 4 dýchacími přístroji
SATURN, jejichž počet vzrostl na 8.
Dopravní automobil AVIA byl
vybaven vozidlovou radiostanicí,
stejně jako CAS25 LIAZ.
V příštím roce by jednotka měla
být
dovybavena
dalšími
technickými prostředky.
V ČERVENCI 2003 byla naše
jednotka dovybavena prostředky
k odchytu a likvidaci obtížného a
bodavého hmyzu. A již v tomto
měsíci vyjížděla ke 3 těmto
událostem.

strojník
velitel družstva,
strojník
technik strojní
služby
strojník
strojník
strojník
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič

telefon
724 185 602
603 432 575

Jan Janyška
Tomáš Janyška
Oldřich Černý
Michal Bezděk
Jiří Blažek
Filip Indrák
Jan Blažek
Miroslav Janyška
Lukáš Janyška
Josef Ulrych ml.
MUDr. Josef Rybář
Jaroslav Chrápek
Milan David
Pavel Černý
Jiří Novák
Vladislav Martoch

V SRPNU 2003 řešila JPO3 8 událostí nejen na území obce Starý Jičín:
1) jednou prováděla čerpání vody ze sklepních prostor;
2) ve 4 případech byla dovážena užitková voda do domácností, které jsou
odkázány na vlastní zdroj vody, jenž vyschl vlivem dlouhotrvajícího sucha;
3) jednotka byla povolána k hotovosti na centrální požární stanici do Nového
Jičína v rámci bojového prověřovacího cvičení jednotek HZS MS kraje.

Celý svět se potýká se znečišťováním ovzduší, vody i půdy. Zlepšovat
životní prostředí však může každý z nás tříděním odpadů počínaje a
výběrem ekologických výrobků konče. Ekologické hospodaření musí
splňovat přísná a kontrolovaná kritéria – zemědělci při výrobě biopotravin
nesmějí používat například syntetické pesticidy, umělá hnojiva ani
geneticky modifikované plodiny.
Co se týče obalů, výrobci s nimi mnohdy zbytečně plýtvají a některé
jsou velmi těžce nebo nákladně recyklovatelné, např. krabice od nápojů.
Proto bychom si měli vybírat zboží ve snadno recyklovatelném obalu.
Můžeme také eliminovat výrobu rizikových chemikálií. Jsou obsažené
v kobercích, televizorech, oblečení i kosmetice. Například z některých
barev se při usychání uvolňují rakovinotvorné chemikálie. Je tedy lepší
používat akrylátové vodou rozpustné barvy. Vyhýbat bychom se měli i
výrobkům z PVC, které často obsahují ftaláty. I v různých osvěžovačích
vzduchu jsou některé rizikové chemikálie a pro životní prostředí je lepší
více větrat. V kosmetice je na výběr řada biovýrobků, které škodlivé látky
neobsahují.
Jak šetřit energii a neotravovat vzduch:
 Žádejte od svého rozvodného závodu tzv. zelenou elektřinu,
proud vyráběný z větrných mlýnů či malých vodních elektráren;
 Tzv. kompaktní zářivky jsou sice dražší, ale díky nižšímu účtu za
proud se brzy zaplatí. Ušetří až 80% elektřiny;
 Jednoduchá izolace v bytě či domě sníží účet za vytápění asi o
20%
 Tlakový hrnec ušetří až 50% energie, hrnec s vybouleným
dnem ji naopak až 30% vyplýtvá. Poklička na hrnci sníží
spotřebu energie o polovinu;
 Plynový sporák potřebuje méně energie než elektrický,
mikrovlnná trouba je úspornější než běžný vařič;
 Nejezděte všude autem . Exhalace oxidu uhličitého, který je
podle všeho hlavní příčinou změn klimatu, rostou nejrychleji
právě v automobilové dopravě;
 Třídění odpadů a následná recyklace šetří suroviny a energii
k výrobě materiálu. Např. recyklace hliníkové plechovky
spotřebuje 5% elektřiny ve srovnání s potřebou pro její výrobu
z nově získané přírodní suroviny;
 Nespalujte především plasty, ať již na zahradě nebo v kamnech.
Ale i při spalování loňského listí vzniká řada nebezpečných
látek, včetně dioxidů a toxických kovů.
Výňatek z časopisu Ekologie.

Obecní úřad Starý Jičín :
ústředna: 556 752 581
fax: 556 752 551
kancelář HSO: 556 785 155
účtárna: 556 785 151
matrika: 556 785 152
technické služby: 556 785 153
starosta: 556 785 154
602 765 290
místostarosta:777 790 665
Pro případ poruchy obecního vodovodu:
p. Hrachovec: 556 752 414
723 553 076

MUDr. Irena Ševečková
Praktická lékařka pro dospělé
tel: 556 752 582
MUDr. Hana Kobsová
Praktická lékařka pro děti a dorost

tel: 556 752 604

Obecní policie Starý Jičín 607 816 055
728 610 660

www.kobsova.euweb.cz
e-mail: hana.kobsova@cs-net.cz

Od 1.1.2003 činí poplatek za zveřejnění inzerce ve Starojickém zpravodaji:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

125,- Kč
/8 strany a menší

1

Blahopřání k významným jubileům, poděkování a oznámení zveřejníme
zdarma.
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