Starojický
zpravodaj
OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník III. ● číslo 02/2003

H

eřmanice
u
Polomi
–
vesnička,
ležící
v jihozápadním výběžku okresu při silnici z Dubu do
Milotic n/B v mírném údolí pod západními svahy kopce
Stráže (365 m). Zatímco v r. 1930 žilo v 45 domech 350
převážně německy hovořících obyvatel, v důsledku
poválečného odsunu a postupného vylidňování žilo r.
1991 v obci již jen 113 obyvatel ve 34 domech. (dnes
111 obyvatel v 54 domech). Německé označení obce
bylo Hermitz. Katastr obce měl rozlohu 396 ha.
Poprvé je vesnice připomínána r. 1201 při darování
hranického panství klášteru Hradisko. Sdílela tedy
osudy panství hranického a do r. 1960 byla obec také
součástí okresu Hranice. V původně zcela české obci
postupně převážilo obyvatelstvo německé národnosti.
Od r. 1848 zde také existovala jednotřídní německá
obecná škola. Teprve po r. 1918 prodělává za podpory
Ústřední matice školské pozoruhodný vývoj i české
školství. Vzniká zde v r. 1919 česká menšinová obecná
škola, která je v r. 1926 novostavbou rozšířena i o
měšťanskou školu. Po Mnichovu byla tato škola
přestěhována do Hustopeč n/B. Úplná základní škola
byla zrušena teprve k 1.9.1973 a zbývající dvě třídy 1.5. ročníku k 1.9.1979. Žáci byli převedeni do nové
základní školy ve Starém Jičíně, k němuž byla obec
integrována k 1.1.1979, když její součástí již od roku
1976 byla vesnička Dub.
Po stránce církevní organizace náleží obec k farnosti
v Bělotíně. JZD bylo v obci založeno r. 1952. V roce
1965 vytvořilo spolu se sousedním JZD v Dubu JZD
„Svornost“ a tento ekonomický celek se k 1.1.1975
připojil k JZD „Starojicko“.
V současnosti v obci funguje jedno soukromé
pohostinství a jeden soukromý obchod.

Není to tak dávno, co
jsme na stránkách
informátoru upozorňovali
občany, že spalování
odpadu v kotlích na
pevná paliva je zdraví i
životu nebezpečné.
Rozepisovali jsme, jaké
škodliviny unikají do
ovzduší spalováním
plastů, PVC, gumy, pryže,
textilií aj.

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

Pohlednici je možné zakoupit na
Obecním úřadě na Starém Jičíně.

Výtah z 4. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 21. 5. 2003
I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v á l i l o
zprávu o činnosti rady obce za období od 26. 2. 2003
II. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

schválilo

a) Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2002, který obsahuje
1. Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2002
2. Roční hospodaření Hospodářské činnosti obce za rok 2002
3. Roční hospodaření Sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2002
4. Roční hospodaření Technických služeb obce Starý Jičín za rok
2002
5. Finanční vypořádání za rok 2002
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2002
Závěrečný účet obce je přílohou k tomuto usnesení
Zastupitelstvo obce v souladu s § 17 z.č. 250/2000 Sb.,

s celoročním hospodařením obce – bez výhrad

souhlasí

b) I. změnu rozpočtu obce na rok 2003 s tím, že po změně bude činit
rozpočet
v příjmové části 25 000 000,- Kč a v 8-třídě financování 3.920.200,Kč a ve
výdajové části 28.920.200,- Kč. Rozpočet obce je schodkový o
8- třídu financování.

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

c) Čerpání rozpočtu obce k 30.4.2003
- rozbor plnění příjmů rozpočtu obce Starý Jičín
- rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce Starý Jičín
- rozbor financování 8-třídy příjmů a výdajů rozpočtu obce
St.Jičín
- plnění výnosů a čerpání výdajů u Hospodářské činnosti obce
S.Jičín

III. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo
a schválilo:
Prodej pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína za účelem výstavby
rodinných domků
a) manželům Mišákovým pozemek p.č. 57/2 o výměře 1215m2 za cenu
350.- Kč/1m2
b) Petru Šimkovi pozemek 57/3 o výměře 1079 m2 za cenu 350.-Kč/m2
c) Petru Mrklovskému pozemek p.č. 57/5 o výměře 1130 m2 za cenu
325.-Kč/m2
d) Mgr.Kateřině Neklové, Josefu Neklovi a Janu Žatečkovi pozemek p.č.
57/6 o výměře 1010 m2 za cenu 325.-Kč/m2
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh předložené kupní smlouvy se
zřízením předkupního práva pro obec a pověřuje starostu podpisem
příslušných smluv.V případě odstoupení žadatele od kupní smlouvy,
zastupitelstvo obce schvaluje, aby byla uzavřena smlouva s dalšími žadateli
v pořadí, v jakém žádosti došly.
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a) Zastupitelstvo obce Starý Jičín tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 25872826, konanou dne
20.6.2003 v 10:00 hodin v sále kulturního domu v Životicích u Nového
Jičína, v níž má obec majetkovou účast, pana Svatoslava Vahalíka, nar.
14.10.1951, bytem Starý Jičín 24 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné
valné hromadě jménem a v zastoupení obce Starý Jičín jako akcionáře
uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání jak
jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a
vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře
vyplývající ze stanov a ze zákona.
b) Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje prominutí
pohledávky ve výši 100.000,- Kč od firmy LG TRAX spol. s r.o., se sídlem
Praha 10, Černokostelecká 118. Důvodem je vyjádření právního poradce,
že pohledávka je nevymahatelná. Náklady na vymáhání vysoké a soudní
vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné.
místostarosta
Leoš Zdražil

starosta
Svatoslav Vahalík

UPOZORNĚNÍ !
Od 1.5.2003 jsou k dispozici
2 nové autobusové linky pro
obec HEŘMANICE u Pol.:
So, Ne : 750 - 820 NJ – Heřm.
820 – 850 Heřm. – NJ
Ne: 1350 – 1420 NJ - Heřm.
1420 - 1450 Heřm. - NJ

Ústřední vojenská
správa
Frýdek Místek
oznamuje
změnu telefon. čísla:
ústředna: 973 488 311
fax: 973 488 361

viz. autobus. jízdní řád

Ke dni 1.5.2003 došlo
ke změně sídla
Pozemkového fondu ČR
územního pracoviště v N. Jičíně
Nová adresa:
Pozemkový fond ČR
územní pracoviště v Novém Jičíně
Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín
tel: 556 707 561
fax: 556 702 942

UPOZORNĚNÍ
V průběhu měsíce července a srpna
převážná většina zaměstnaných občanů
čerpá řádnou dovolenou. Přejeme jim,
aby si dovolené opravdu užili, odpočinuli
si a načerpali nových tolik potřebných sil
do další práce.
Také zaměstnanci obce budou během
těchto měsíců v souladu se zákoníkem
práce čerpat řádnou dovolenou, proto
bude na některých úsecích činnost úřadu
částečně omezena.
Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání referenda o přistoupení České
republiky k Evropské unii
Starosta obce Starý Jičín podle § 21 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o
přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o
provádění referenda)

oznamuje
1. Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se
uskuteční
v pátek dne 13. června 2003 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 14. června 2003 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o
přistoupení České republiky k Evropské unii je Obecní úřad Starý Jičín

3. Místem konání referenda
¾ v okrsku č. 1 Dub
je místnost pro hlasování v budově osadního výboru č.p. 28 /zasedací
místnost/ pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části
Dub
¾ v okrsku č. 2 Heřmanice u Pol.
je místnost pro hlasování v budově hasičské zbrojnice č.p.39 /zasedací
místnost/ pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části
Heřmanice u Pol.
¾ v okrsku č. 3 Janovice
je místnost pro hlasování v budově osadního výboru č.p. 34 /zasedací
místnost/ pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části
Janovice
¾ v okrsku č. 4 Jičina
je místnost pro hlasování v budově osadního výboru č.p. 74 /zasedací
místnost/ pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části
Jičina
¾ v okrsku č. 5 Palačov
je místnost pro hlasování v budově hasičské zbrojnice č.p.32 /zasedací
místnost/ pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části
Palačov
¾ v okrsku č. 6 Petřkovice
je místnost pro hlasování v budově pohostinství č.p. 57 /zasedací místnost/
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části
Petřkovice
¾ v okrsku č. 7 Starojická Lhota
je místnost pro hlasování v budově osadního výboru č.p. 88 /zasedací
místnost/ pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části
Starojická Lhota
¾ v okrsku č. 8 Starý Jičín, Vlčnov
je místnost pro hlasování v Kulturním domě Starý Jičín č.p. 21 /sál/
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v místní části Starý
Jičín a Vlčnov.
4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem.
5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro
hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném
rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.
Ve Starém Jičíně, dne 20. 5. 2003

Svatoslav Vahalík
starosta

pokračování ze str. 1

Předpokládali jsme, že si každý, kdo spaluje nějaký odpad, uvědomí svou
zodpovědnost za kvalitu ovzduší v obci. Nestalo se však vůbec nic. Nadále musíme
snášet
černý, štiplavý kouř, který vyrábí několik domácností
ve víceméně
pravidelných intervalech.
Naši občané zpravodaj asi vůbec nečtou, také je možné že je problematika ovzduší
nezajímá anebo je jim jedno úplně všechno.
A teď tedy něco pro ty, co produkují ten příšerný smrad v obci:
Vážení spoluobčané, zanechte tohoto nešvaru! Nemyslete si, že okolí o Vaší
činnosti neví, že zatajíte, že zrovna z Vašeho komínu se line ten dusivý dým. Všichni
Vás známe. Jen nám chybí ta odvaha říci: „Ty sousede, co to pálíš za nepořádek?!
Nech toho, otravuješ nám s tím život.!!“
Pokud to děláte proto, že nám zase zdražili plyn, pak se zamyslete, jestli Vám
zdraví není přece jen dražší. Vždyť obec kdysi nebyla plynofikována, přesto se
z komínů nelinula ta “libá vůně“ a to se topilo kaly, uhlím, dřevem, koksem . Ano,
opravdu je to tím, že se do kotle na pevná paliva dostává odpad. Spotřební život
přináší spoustu nových výrobků a ty mají obaly, také odpad z výroby nábytku –
dřevotřísky končí v kamnech……..
A pokud si vy, „paliči“, myslíte, že v demokracii můžete pálit, co se Vám zlíbí, tak
vám vzkazujeme: „Demokracie znamená svobodu vlastního konání a ta končí
tam, kde začíná omezování jiných „.
Obec (obecní úřad ) nebude nikomu nařizovat, čím má topit. Ale má spravovat věci
obecní podle platných právních předpisů , má zajistit pořádek v obci a podle práva
chránit odpovědnou většinu před neodpovědnou menšinou. Proto bude věnována
velká pozornost tomu, co vychází z komínů našich obydlí. Pro začátek budou
majitelé objektů upozorňováni, poté budou znečišťovatelé zveřejněni a pokud se
situace nezlepší, nastanou sankce.
Věnujte, prosím, pozornost a hlavně odpovědnost okolnímu životnímu prostředí.
Svatoslav Vahalík

Zákon o provozu na pozemních komunikacích zcela nově s účinností od 1.
ledna 2003 ukládá také obecní policii p o v i n n o s t do pěti pracovních
dnů od projednání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
podle § 22 odst. 1 písmene e) a f) přestupkového zákona, zaslat příslušnému
městskému úřadu oznámení o uložení pokuty za takový přestupek
v blokovém řízení.
S účinností od 1. ledna 2003 mají strážníci poměrně rozsáhlá oprávnění
řešit přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v blokovém
řízení, tedy s konečnou platností o nich rozhodnout. Každý přestupek řidiče
bude proto na jeho kartě zaznamenán. Obsahem oznámení příslušným
úřadům o uložení pokuty budou osobní data přestupce, data narození a
místo jeho bydliště. Dále bude obsahovat charakter přestupku a výše
uložené pokuty řidiči. Tato oznamovací povinnost se bude vztahovat
výhradně na přestupky, kterých se dopustil řidič motorového vozidla.
Pokud řidič podezřelý ze spáchání přestupku odmítne obecní policii pokutu
zaplatit, zasílá se toto oznámení příslušným úřadům ke správnímu řízení.
Jan Slepák - Obecní policie Starý Jičín

Obec Starý Jičín připravila pro novou zástavbu stavební
místa pro pět rodinných domků. Jedná se stavební místa
na bývalé farské zahradě ve Vlčnově. V současné době
jsou kupní smlouvy před podpisem. Zároveň bylo vydáno
stavební povolení na inženýrské sítě
a
pozemní
komunikaci k výše uvedeným pozemkům. Výběrové řízení na výstavbu inž.
sítí vyhrála firma MULTIPSTAV Nový Jičín s tím že k zahájení prací dojde
začátkem června.
Žádáme spoluobčany, kteří mají své nemovitosti v okolí zástavbové lokality
o trpělivost v souvislosti s plánovanou výstavbou.

Už se Vám někdy stalo, že jste šli na večírek, oslavu, do práce, do školy
nebo kamkoli jinam, dělali jste ladné krůčky a najednou…jste stáli v měkké
hromádce, kterou mohl udělat zrovna Váš miláček? Je zřejmé, že to není nic
příjemného.
Takovýto problém obtěžuje nejen občany naší obce, ale i turisty, kteří se
zde přijedou podívat. Proto bychom Vás chtěli upozornit, že pokud Váš
pejsek pobíhá volně po obci a dělá takovouto neplechu, nemuselo by se Vám
to vyplatit. Při stálém opakování budou majitelé těchto zvířátek pokutováni
obecní policií.
Žádáme Vás o větší zodpovědnost za Vaše pejsky. Tato skutečnost není
problémem jen naší obce, ale i jiných okolních vesnic či měst. Je jen na nás,
jak se k tomuto problému postavíme, jestli budeme i nadále narážet na tyto
hromádky, nebo se budeme těšit z krásy a čistoty naší obce.

Vážení občané,
upozorňujeme Vás, že do kontejneru na SKLO a PLAST nepatří
uhynulá zvířata, odpad z domácností, ani ostatní odpad kromě
Pokud bude v kontejneru nalezen jiný odpad, než na který je určen,
musí být tento svoz vyvezen na skládku TDO do Mořkova a projeví se na
poplatcích za odpad. Buďte ohleduplní sami k sobě i svým spoluobčanům!

Upozorňujeme občany na OHLAŠOVACÍ POVINNOST týkající se svozu
komunálních odpadů dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2002 čl. III:
Poplatník (fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt) je povinen
oznámit správci poplatku písemně na předepsaném formuláři
(k dispozici na obecním úřadě) vznik nebo zánik své poplatkové
povinnosti s uvedením jména, adresy a data narození poplatníka, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost nastala či
skončila.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
točna
Heřmanice
10.6.2003
budova OK
Dub
St. Lhota
11.6.2003
Palačov
12.6.2003 Starý Jičín
Petřkovice
16.6.2003

17.6.2003

Janovice

před
obchodem
Jednoty
naproti
pohostinství
za nákup.
střediskem
točna
před
hasičárnou

Jičina

u budova OK

Vlčnov

u kontejneru
na separ.
odpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Heřmanice 1600 - 1615
Dub

1620 - 1635

St. Lhota

1645 - 1710

Palačov

1600 - 1625

St. Jičín

1630 - 1700

10.6.2003

11.6.2003
Petřkovice 1600 - 1630
16.6.2003 Janovice
Jičina

1635 - 1705
1710 - 1730

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
koberce, matrace, WC mísy, umývadla, porcelán atd.
 kontejner bude přistaven mezi 800 – 900 hodinou a na místě bude stát 24
hodin.
NEBEZPEČNÝ ODPAD:
ledničky,televizory, obrazovky, pračky, pneumatiky, akumulátory a
kovový odpad.
 kontejner bude přistaven ve výše uvedenou hodinu.

Všem držitelům cestovních pasů doporučujeme:
¾ zkontrolovat si termín ukončení platnosti pasu,
¾ ujistit se, že cestovní pas je platný ještě minimálně po dobu, kterou
požaduje stát, do kterého chcete cestovat (zpravidla 1 – 6 měsíců).

Připomínáme, že:
¾ lhůta stanovená zákonem pro vydání cestovního pasu je 30 dní
¾ budete-li v souvislosti s Vaší cestou do zahraničí žádat o vydání víza,
musíte k této lhůtě připočíst ještě dobu potřebnou na vyřízení této
žádosti.

Doporučujeme:
¾ požádat si včas o vydání cestovního pasu,
¾ nenechávat podání žádosti na poslední chvíli před odjezdem do
zahraničí, abyste stihli vyřídit nezbytné formality v klidu a bez
mimořádných výdajů.

Nejčasteji používaná
chlapecká jména v
uplynulých pěti letech
4

4
4

6
4

Jakub
Tomáš
Daniel
Martin
Ladislav

Nejčastěji používaná
dívčí jména
v uplynulých pěti letech
4
Tereza

5

5

Kristýna

Veronika

zaplacena

komu

za

částka

6.3.2003
18.3.2003
6.3.2003
25.3.2003
31.3.2003

Bolt Soft s.r.o.
počítače 2 ks + programy
SM Energetika
záloha na Porubskou bránu
Technické služby Nový Jičín TDO - občané za 02/2003
Obec Jeseník nad Odrou
Plynofikace Dubu a Heřmanic
Mička Luděk
Les-výřez dřevin

115.832,20
54.480,52.392,77.904,25
102.884,30

4.4.2003
4.4.2003
23.4.2003
24.4.2003
24.4.2003
30.4.2003
30.4.2003
30.4.2003
30.4.2003
30.4.2003

MŠ Starý Jičín
příspěvek na II/IV/2003
Technické služby Nový Jičín TDO - občané za 03/2003
FÚ Nový Jičín
vratka přečerp.prostředků na výst.PB
ZŠ Starý Jičín
převod fin.prostř. Z KÚ
MŠ Starý Jičín
převod fin.prostř. Z KÚ
Obec Jeseník nad Odrou
plynofikace Dubu a Heřmanic
Multip-stav spol.s.r.o.
Odbahnění biologických rybníků
Starstav stav.sdružení
Chodník u Tur.ubytovny
Starstav stav.sdružení
Šatny - stavební práce
Starstav stav.sdružení
Nástavba střechy kabin

122.358,30
55.836,250.000,2.195.000,663.000,668.240,176.299,20
104.462,268.866,132.143,-

5.5.2003
16.5.2003
9.5.2003
16.5.2003
16.5.2003
16.5.2003
22.5.2003
28.5.2003
28.5.2003

Technické služby Starý Jičín údržba majetku v obcích v 04/2003
50.250,SM Energetika
záloha na 05-07/2003 na obce
100.150,Technické služby Nový Jičín TDO - občané za 04/2003
59.280,Starstav stav.sdružení
Šatny - stavební práce - II.etapa
232.948,Obec Jeseník nad Odrou
Plynofikace Dubu a Heřmanic
203.655,Obec Jeseník nad Odrou
Plynofikace Dubu a Heřmanic
69.694,Hurtík Jan,Starý Jičín
PD - rekonstrukce a nástavba MŠ ástavba MŠ 57.000,Mička Luděk
Les - výsadba stromků
145.944,80
ZŠ Starý Jičín
Příspěvek na III/IV/2003
250.000,-

Tak jako mnoho jiných i starojický hrad má svou bílou paní. Bývala
kdysi manželkou pana Jana, posledního z rodu starojických Kravařů. Zemřela
za velmi podivných okolností, které nikdy nebyly objasněny. Mladá paní po
sobě zanechala malou dcerku. Pan Jan svou krásnou ženu miloval tak
oddaně, že po její smrti už nedokázal pojmout za manželku žádnou jinou
ženu, a tak slavný rod Kravařů vymřel po meči. Jako bílá paní se poprvé
zjevila krátce po své smrti. Seděla tehdy u postýlky své dcery a se slzami
v očích ji hladila po vlasech. Její kanoucí slzy se při dopadu na zem měnily
v perly. Pánova sestra přesvědčila svého bratra, aby nechal z perel vytvořit
dva náhrdelníky. Jeden pro Janovu dceru a druhý pro ni. Stala se však
prapodivná věc. Náhrdelník, který připjali Janově dcerce, se rozzářil, jako

žhavé polední slunce. Zato perly v náhrdelníku pánovy sestry se proměnily ve
žhavé uhlíky. Spálily jí krk natolik, že za pár týdnů na to zemřela. Mezi čeledí
pak kolovalo, že právě pánova sestra byla dozajista vinna smrtí hradní paní,
a ta se jí proto tak krutě pomstila.
Od té doby se zjevila bílá paní ještě mnohokrát. Nikoho nelekala a
nestrašila. S vážnou tváří přecházela v bělostném rouše po chodbách a
vlídně kynula každému, koho potkala. Její pouť vždy končila v hradním
příkopu, kde chvíli postávala u osamělé borovice a pak zmizela.
Naposledy byla bílá paní spatřena, když už byl hrad v rozvalinách. Majitelem
panství a hradu Starý Jičín byl hrabě Deym, který chtěl hrad opravit. Možná,
že to bylo právě znamení bílé paní, jež jej od tohoto úmyslu odvrátilo. Pan
hrabě se po dlouhém pobytu v cizině vracel domů na své panství, a jak bylo
dobrým zvykem, Starojičané se pečlivě připravovali na jeho uvítání.
Nejoblíbenější květinou pana Deyma byla chrpa. Věděl to i domkař Bajer, a
tak poslal svou dceru, aby mu oblíbené květiny natrhala. Děvče trhalo
květiny v hradních rozvalinách. Znenadání se objevila bílá paní, kynula
děvčeti, aby ji následovalo. Sotva děvče uposlechlo a ušlo několik kroků,
zhroutila se s rachotem ta část hradební zdi, pod níž trhalo květiny. Když
potom zpravili o příhodě pana hraběte, neřekl ani slovo, ale od té doby se již
o opravě hradu nikdy nezmínil.

TENISOVÝ ODDÍL STARÝ JIČÍN
POŘÁDÁ 20. ROČNÍK
TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

VE VOLEJBALE
O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN
Termín :
Místo :
Zahájení :

2. srpna 2003
Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
V 8.30 hodin se začínají hrát první zápasy

Všichni fanoušci tohoto sportu přjďte povzbudit účastníky.
Občerstvení zajištěno, krásné počasí a dobrou náladu s sebou.
Srdečně zvou pořadatelé.
V termínu 27.-29.6.2003 (den bude upřesněn) se na kurtech ve Vlčnově
uskuteční volejbalový turnaj družstev z okolních obcí Starého Jičína
( Heřmanice, Jičina, Star. Lhota, Starý Jičín, Vlčnov…..)

FIRMA PACHOLSKÁ OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE SE NA
MÍSTNÍM HŘBITOVĚ BUDOU PROVÁDĚT TYTO PRÁCE:
RENOVACE STARÝCH TERASOVÝCH POMNÍKŮ A RÁMŮ OD
MECHŮ, LIŠEJNÍKŮ A OSTATNÍCH NEČISTOT
S NÁSLEDNÝM NAPUŠTĚNÍM VYSOCE ÚČINNOU
KONZERVAČNÍ LÁTKOU ZABRAŇUJÍCÍ VSAKOVÁNÍ VODY,
PRASKÁNÍ TERASA, TVOŘENÍ MECHŮ, LIŠEJNÍKŮ A
OSTATNÍCH ŠKODLIVÝCH NEČISTOT
SE ZÁRUKOU 5 LET.
PO RENOVACI JSOU TERASOVÉ POMNÍKY A RÁMY JAKO
NOVÉ.
DÁLE PROVÁDÍME REKONSTRUKCE, OPRAVY POMNÍKŮ A
RÁMŮ, STŘÍBRNĚNÍ A ZLACENÍ PÍSMA, PRODEJ LAMP A
VÁZ.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA TE. ČÍSLECH:
JEDNATEL 777 610 355
603 766 934
PLATBY AŽ PO PROVEDENÍ PRÁCE
PACHOLSKÁ ŠAFAŘÍKOVA 720,UHERSKÉ HRADIŠTĚ 686 01

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

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.

STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN
Vydavatel: Obec Starý Jičín Redakce a inzerce: OÚ Starý Jičín, tel.:556752581, 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: Radka Manová, Lucie
Furmánková Ročník: III Číslo II Tisk:p.Valchář, Suchdol n.O.

