Starojický
zpravodaj
OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník III. ● číslo 01/2003

D

ub
vesnice,
rozkládající se při
západní hranici okresu
na rozvodí Černého a
Baltského moře a do
integrace
patřila
k nejmenším obcím. Leží
při hlavním silničním
tahu
Hranice-Ostrava.
Domy
se
nacházejí
částečně
ve
svahu
Dubského
kopce,
částečně
v rovině
potoka Luhy. zatímco
v r. 1930 měla obec
ještě 234 obyvatel
(z toho 174 německé národnosti, v roce 1991 žilo v obci jen 93 obyvatel ve 26
domech (nyní 96 obyvatel ve domech). Katastr obce měl rozlohu 273 ha.
Poprvé se Dub připomíná r. 1412 jako součást panství starojického, ale již
počátkem 16. stol. byla vesnice připojena k panství hranickému. Do r. 1960 byla obec
součástí okresu Hranice. Roku 1976 byla obec integrována k Heřmanicím u Polomi a
spolu s nimi v r. 1979 ke Starému Jičínu. Obec byla čistě zemědělská.
Do roku 1945 byla obec převážně německá (Daub). Roku 1897 zde byla otevřena
jednotřídní německá škola, která zanikla v důsledku odsunu německého obyvatelstva
po r. 1945.
Prastaré osídlení dokládají nálezy nástrojů z doby kamenné poblíž vesnice.
Nachází se zde také pomník obětem I. světové války. Podle starého projektu
Odersko-dunajského kanálu měl být u Dubu vybudován nákladní přístav.
Na obecním pečetidle Dubu , pořízeném r. 1766 a užívaném další století bylo
zobrazeno šest ptáků, z nichž tři stojí na poli a tří se nad nimi vznášejí.
V současnosti obec náleží k římsko-katolické farnosti v Hustopečích nad Bečvou.
********************************************************

Pohlednici je možné zakoupit na
Obecním úřadě na Starém Jičíně.

Výtah z z 3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín
konaného dne 26. 2. 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 8. 1. 2003
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí
- zprávu Finančního výboru obce Starý Jičín z jednání dne 20.1.2003 a
10.2.2003
- zprávu Kontrolního výboru obce Starý Jičín z jednání dne
22.1.2003

II.

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání

schválilo

a) Rozbor hospodaření obce Starý Jičín za rok 2002
rozpočet obce činil po všech změnách v průběhu roku
v příjmové části
31.298.053,02 Kč
se zapojením počátečního stavu k 1.1.2002 5.700915,94 Kč
celkem
36.998.968,96 Kč
ve výdajové části
26.448.239,67 Kč
výdaje – 8 třída financování
1.039.800,00 Kč
celkem
27.488.039,67 Kč
zůstatek na účtu k 31.12.2002 činil
9.510.929,29 Kč
b) Rozbor nákladů a výnosů Hospodářské činnosti obce za rok 2002
výnosy hospodářské činnosti
1.752.927,06 Kč
pohledávky za rok 2002
5.370,00 Kč
náklady hospodářské činnosti
1.022.469,66 Kč
hospodářský výsledek za rok 2002
730.457,40 Kč
zůstatek na účtu k 31.12.2002
725.087,40 Kč
c) Rozbor hospodaření sociálního fondu obce za rok 2002
v příjmové části vč. počátečního stavu
67.192,15 Kč
ve výdajové části
46.603,00 Kč
zůstatek na účtu soc. fondu k 31.12.2002 činil
20.589,15 Kč
d) Rozbor hospodaření Technických služeb obce Starý Jičín za rok
2002, včetně FKSP za rok 2002
počáteční stav k 1.1.2002
46.610,40 Kč
v příjmové části /výnosy/
1.195.101,27 Kč
ve výdajové části
1.274.256,00 Kč
zůstatek na účtu k 31.12.2002
17.051,89 Kč

hospodářský výsledek /ztráta/

- 79.154,73 Kč

e) Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2003
- je sestaven jako schodkový o 8-třídu financování
rozpočet příjmu 16.000.000 Kč /8-třída financování příjmů
5.000.000,- Kč/
rozpočet výdajů 19.920.200 Kč /8-třída financování výdajů = splátka
půjček a úvěru – 1.079.800 Kč/
f) Rozpočet sociálního fondu obce Starý Jičín na rok 2003
- je sestaven jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši 85.879,15 Kč
g) Rozpočet hospodářské činnosti obce Starý Jičín na rok 2003
- je sestaven jako ziskový
360.000 Kč
výnosy celkem
1.800.000 Kč
náklady celkem 1.440.000 Kč
h) Rozpočet Technických služeb obce Starý Jičín, včetně FKSP na
rok 2003
-je sestaven jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši
1.660.000 Kč
ch) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e použití hospodářského
výsledku Hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2002 a tím
jeho zapojení do rozpočtu r. 2003 ve výši 730.457,40 Kč na
výstavbu kanalizačních přípojek s napojením na ČOV ve Starojické
Lhotě.
III.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání

schva luje:

a) Nabytí pozemku p.č. 190/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
do majetku obce od Josefa a Stanislavy Holeňových - darovací smlouvou
(majetkoprávní záměr P31/2002)
b) Nabytí pozemků pod bývalou silnicí III/04811 Starý Jičín – Jičina
v k.ú. Starý Jičín p.č. 334 – ost. pl.- silnice o výměře 2949 m2 ,
v k.ú. Jičina - p.č. 791/2 ost. pl. – silnice o výměře 109m2
- p.č. 791/3 ost.pl.- silnice o výměře 253m2
- p.č. 791/4 – ost. pl.- silnice o výměře 403 m2
od Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace Ostrava
– darovací smlouvou (majetkoprávní záměr D1/2003)
c) Prodej pozemku p.č. 318/9 o výměře 555 m2 v k.ú. Heřmanice u Polomi
Radomíru Kopeckému za cenu dle odborného odhadu 4.860.-Kč
(majetkoprávní záměr obce P2/2003)
d) Prodej pozemku p.č. 253/1 o výměře 2780m2 v k.ú. Heřmanice u Polomi
Radislavu Schmidtovi za cenu 1.950.-Kč + náklady řízení.
(majetkoprávní záměr P5/2002)

IV.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a) Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
odvolává dle § 84 odst. 2 písm. o) z funkce člena finančního výboru p.
Lenku Schuchovou a na její místo volí nového člena p. Janu
Kapustovou, bytem Starý Jičín 53
b) Zastupitelstvo obce podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., zřizuje
osadní výbor Heřmanice u Pol. (v počtu 5 členů)
ve složení: předseda:
Michalík Petr
členové:
Postová Jana, Balog Petr, Michalík Tomáš,
Zelík Jaroslav
osadní výbor Palačov (v počtu 5 členů)
ve složení: předseda:
DiS. Vahala Miloslav
členové:
Kohout Roman, Vahala Radek, Horák Ivo,
Beier Martin
- pro volební období 2002 – 2006
c) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo obecně závaznou
vyhlášku obce Starý Jičín 1/2003, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č3/2002 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
d) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo doplnění a změnu
ustanovení Programu obnovy vesnice obce Starý Jičín, který byl
schválen ZO dne 27.12.1999 /viz. dále/.
Svatoslav Vahalík
starosta

Zánik Územní vojenské správy
v Novém Jičíně
Na základě zákona č. 286/2002 Sb.,
kterým byl novelizován Branný zákon č.
218/1999 Sb., zanikla k 31.12.2002
Územní vojenská správa Nový Jičín.
Výkon vojenských správních záležitostí,
které ÚVS Nový Jičín vykonávala,
přechází od 1.1.2003 na Územní
vojenskou správu Frýdek Místek.
Kontaktní adresa:
Územní vojenská správa
Politických obětí 117
738 02 Frýdek Místek
tel: 558 431 191,2
558 432 612 –N ÚVS
fax: 558 647 146

Leoš Zdražil
místostarosta

Březen – měsíc Internetu

Březen bude v roce 2003 v ČR měsícem
internetu. Již 6. ročník projektu, který
organizuje BMI SDRUŽENÍ pod oficiální
záštitou Delegace Evropské komise v ČR,
přinese v duchu motta „Internet bez bariér“
množství konferencí, seminářů, soutěží a
dalších příležitostí k seznámení s internetem
a možnostmi jeho využití. Zvláště se zaměří
na to, jak internet pomáhá odstranit bariéry
v životě lidí se zdravotním postižením.
Podrobný program „Měsíce Internetu“ bude
postupně aktualizován na www.brezen.cz

Poplatek ze psů bude vybírán v souladu s obecně závaznou vyhl. obce č. 3/2001.
Poplatek do výše 120,- Kč je splatný do 30.4.2003 (vybírán za psy, starší 6 měsíců).
U vyšších částek m ů ž e být poplatek uhrazen ve dvou částkách a to do 30.4.2003 a
25.10.2003. Případně najednou do 30.4.2003.
Majitel psa obdrží v průběhu března 2003 složenku, dle výše, která je uvedena v „Oznámení o
chovu psa a stanovení poplatku“. Pokud nebyly sděleny změny, bude se jednat o stejnou
částku, jako v r. 2002.
Zároveň upozorňujeme majitele, že požadované úlevy z poplatku ze psa dle čl. 6 výše
uvedené vyhl. budou předmětem kontrol obecní policie počínaje březnem 2003.
Při zjištění nedostatků a porušení vyhl. bude úleva na r. 2003 zrušena a rozdíl v poplatku
formou rozhodnutí doměřen.
Jedná se zejména o porušování při umístění psa a při pohybu psa mimo dobu s doprovodem (tj.
i v nočních hodinách).
Výňatek z vyhlášky obce č. 3/2001 – o místních poplatcích:
Čl. 6 – dost. II. Úlevy z poplatku ze psa

odst. 3) z ostatních psů:
a) pes není bojové plemeno vč. kříženců …..200,-Kč
b) pes se pohybuje jen ve vyčleněném prostoru RD, zahrady, objektu (mimo dobu
pohybu s doprovodem):
 jehož ohraničení je 2x vyšší než výška psa stojícího (na zadních) a zabraňuje
v úniku psa …..300,- Kč
 vyčleněný prostor je umístěn minimálně 20 m od komunikace, sousedního RD,
bytu, apod., nebo je neprůhledně oplocen a nejsou v něm další psi starší 6
měsíců … 350,- Kč.

Máme za sebou první rok, kdy likvidace domovního odpadu v obci byla
zpoplatněna dle obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. Pokud
necháme hovořit přesná čísla, tak odvoz komunálního odpadu (vývoz popelnic )
stálo v roce 2002 naší obec celkem
693.934.-Kč (při stavu obyvatel 2416 vychází na jednoho obyvatele částka 287.Kč).
Další náklady spojené s likvidací odpadu byly vynaloženy na:
- nákup kontejnerů na separovaný odpad (plasty, sko) : 137.250.-,
- nálepky na popelnice (z důvodu evidence):
4.405.------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkové náklady v roce 2002 ……835.589.- …………tj.345. Kč na jednoho
obyvatele.

V této částce nejsou zahrnuty náklady na pracovníka (nebyl zvýšen počet
pracovníků na úřadě) a také administrativní náklady související s vedením evidence
tj. poštovné, kancelářské potřeby, výpočetní technika apod.)
Od občanů bylo vybráno 591.525.-Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích byly kryty
z rozpočtu obce. Hospodaření s vybranými prostředky a účelnost jejich využití bude
kontrolovat finanční nebo kontrolní výbor.
Vzhledem k výše uvedenému zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
dne 26.2.2003 změnu výše místního poplatku a to na 360.-Kč ročně. Opětovně platí,
že posunutím účinnosti vyhlášky od 1.3.2003 bude obec vybírat poměrnou část za
rok 2003 tj.
300.-Kč na občana. Složenky budou doručeny v průběhu měsíce března,
splatnost poplatku je k 30.6.2003.
Technické služby obce Starý Jičín, které byly obcí pověřeny evidencí
popelnicových nádob, zajišťují také dodání nebo výměnu nádob. Pro řádnou
evidenci mají být popelnice opatřeny červenou nálepkou, která označuje, že
nádoba je vedena v evidenci, neoznačené popelnicové nádoby nebudou TS Nový
Jičín vyváženy. Dále sdělujeme, že pokud TS Nový Jičín popelnici ve svozovém dni
nevyvezou, nechte ji vystavenou na obvyklém místě.
Svoz by měl být dokončen následující den.
Podnikatelské subjekty upozorňujeme, že využít svozu popelnicových nádob
na odpady z provozovny mohou jen na základě smlouvy uzavřené s obcí!
Upozorňujeme, že vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen
oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 15 dnů, ode dne, kdy
nastala skutečnost zakládající nárok osvobození.
Ve stejné lhůtě je poplatník, osvobozený od poplatku, povinen oznámit zánik
osvobození.
Další poznatky k poplatku za systém shromažďování za provoz systému
shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – nyní bez čísel:
¾ novým systémem skutečně ubylo černých skládek v obcích;
¾ občané mají možnost separovat odpad- separovaný odpad je opravdu využit
jako druhotná surovina a tím se snad sníží zatížení životního prostředí;
¾ obrovský nárust požadavků na dodání popelnicových nádob v začátku roku
2002 svědčí o tom, že produkovaný odpad končí na skládce ne jinde
- přestože je odvoz TDO několikanásobně větší, na kvalitě ovzduší se to výrazně
neodrazilo.
Proč?
 stále je část odpadu spalována v kotlích na pevná paliva ?
 spalují se nekvalitní pevná paliva?
 v rámci šetření se topí odpadem z firem – např. při výrobě dřevotřískových
výrobků?
Každopádně to, co dýcháme na Starém Jičíně, není ovzduší
zplynofikované obce !!!

Nebo je nám to jedno, v jakém prostředí žijeme my, naše děti?

Zaplaceno dne

komu

za

částka

17.12.2002
04.12.2002
05.12.2002
09.12.2002
09.12.2002
10.12.2002
13.12.2002
17.12.2002
17.12.2002
17.12.2002

SME
fa.STARSTAV
Tech.služby N.J.
MF ČR
MŽP ČR
Obec Jeseník n/O
Janýška Martin
Štěrba Ivo
fa.STARSTAV
fa.STARSTAV

záloha na energii „Porubská brána“ 12
54.480,stav.práce na tur.ubytovně
224.632,odvoz odpadů za občany 11/02
54.286,7. splátka půjčky na výst.PB
200.000,1. splátka půjčky na výst ČOV ST.Lh. 199.800,staveb.práce na plynofik. – dotace
1.369.650,Kupní smlouva na RD na Jičině
120.000,Kopírovací stroj Minolta do ZŠ
50.203,stav.práce na opravě chodníku
98.878,stav.práce na opravě chodníku
176.958,-

03.01.2003
06.01.2003
06.01.2003
09.01.2003
24.01.2003

Nosálková Vend.
MŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
Tech.služby N.J.
FÚ N.J.

Náves Palačov – aut.čekárna,plakát.pl. 97.545,Příspěvek na provoz z rozpočtu obce
125.000,Příspěvek na provoz z rozpočtu obce
250.000,odvoz odpadů za občany 12/02
51.918,popl.za odebrané množst.vody IV/IV/02 54.138,50

06.02.2003
06.02.2003
18.02.2003
14.02.2003
28.02.2003
28.02.2003

MŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
SME
Tech.služby N.J.
Obec Jeseník n/O
ZŠ Starý Jičín

Příspěvek z Krajsk.úřadu na provoz
504.000,Příspěvek z Krajsk.úřadu na provoz 1.866.000,záloha na energii na I/IV/2003
108.790,odvoz odpadů za občany 01/03
75.983,staveb.práce na plynofik. – dotace
587.473,43
Příspěvek na provoz z rozpočtu obce
250.000,-

Akce pro rok 2003 a jejich finanční náklad
1) 4.8. Náves Palačov
2) 5.2. Vybudování jednotné kanalizace s napojením
na ČOV N.Jičín v části Starý Jičín směr Jičina
3) 5.4. Dobudovat chodníky – chodník St.Jičín-Vlčnov
- chodník od náměstí k TU
4) 5.6. Dokončení kanalizačních přípojek ve St.Lhotě
+ fin.prostř.z HČ
5) 5.7. Provedení plynofikace v Dubu a Heřmanicích
6) 5.8. Veřejné osvětlení od pošty k Turistické ubytov.
7) 6.1. Dokončení Turistické ubytovny
8) 6.2. Výstavba budovy Hasičské zbrojnice St.Jičín
9) 6.3. Radnice Starý Jičín
10) 6.4. Oprava hřbitovní zdi
11) 6.6. Rekonstrukce šaten na hřišti St.Jičín
12) 6.7. Víceúčelové sportovní zařízení v Janovicích

cca 450.000,- Kč
cca
cca
cca
cca

120.000,- Kč
500.000,- Kč
120.000,- Kč
540.000,- Kč
717.000,- Kč
cca 2.100.000,- Kč
cca 180.000,- Kč
cca
50.000,- Kč
cca 2.110.000,- Kč
cca
50.000,- Kč
cca
400.000,- Kč
cca
650.000,- Kč
cca
150.000,- Kč

Finanční krytí výše uvedených akcí bude řešeno z rozpočtu obce na rok 2003.

Vyhodnocení
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
v letošním roce 2003
Ve dnech 3. – 8. ledna 2003 proběhla na Starém Jičíně
a v jeho částech Tříkrálová sbírka. Celkem bylo za diecézi Starý Jičín vybráno
69.183,- Kč. Jak jednotlivé obce přispěly koledníkům do pokladniček, vyhodnocuje
uvedená tabulka:

Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Kojetín
Starý Jičín - Žlabec
Loučka

Celkem v roce 2003
Finanční částka z pokladniček
vybraných koledníky bude
rozdělena takto:
50% na adopci na dálku a na
vybavení MŠ ve Starém Jičíně a
v Petřkovicích
15% na rozvoj ošetřovatelské a
pečovatelské služby v regionu,
kde působí Charita Odry
10% na humanitární pomoc u nás i
v zahraničí
15% na činnost Diecézní charity
ostravsko-opavské
5% na činnost Sdružení České
katolické Charity
5% na režie (náklady z pořádáním
„Tříkrálové sbírky“)

Konkrétní částku pro MŠ Starý Jičín
zveřejníme na základě informací
poskytnutých Charitou Odry.

5.850,- Kč
10.526,- Kč
3.405,- Kč
5.816,- Kč
10.600,- Kč
7.729,- Kč
8.824,- Kč
3.020,- Kč
6.662,- Kč
6.751,- Kč
69.183,- Kč
Pro srovnání uvádíme výnos
Tříkrálové sbírky v roce 2002:
Na Starojicku bylo v roce 2002
vybráno celkem 62.774,- Kč .
34.525,- Kč (55% z výtěžku
Tříkrálové sbírky) bylo přiděleno
SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín. Tato
částka byla použita na úhradu:
 „školy v přírodě“ a
školního výletu sociálně
slabším žákům,
 volnočasové aktivity dětí
ve školním klubu a
družině,
 florbalový maratón a
olympijský den.

Zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech umožňuje obecním úřadům
přijímat žádosti o vydání těchto dokladů. U obecního úřadu Starý Jičín se tyto žádosti
přijímají na matrice.

1. Žádost o první vydání

občanského průkazu (ve věku
15 let) se podává u:
¾ matričního úřadu v místě trvalého
pobytu žadatele, nebo
¾ Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října
117, Ostrava
K žádosti je nutné doložit:
 rodný list dítěte
 oddací list rodičů z manželství, ze
kterého je dítě narozeno (není-li
možno doložit, pak rodné listy
rodičů)
 doklad totožnosti zákonného
zástupce.

2. Vydání nového občanského

průkazu

 občan je povinen předložit před
vydáním nového OP dosavadní OP
a 1 fotografii,
 nemůže-li občan předložit
dosavadní OP, je povinen se
prokázat
a) rodným listem
b) 1 fotografií
c) dalšími doklady osvědčující
skutečnosti zapisované do OP
(oddací list, rodné listy dětí a
další …)
d) je-li důvodem vydání nového
OP změna nebo doplnění údaje
zapisovaného do OP, je občan
povinen předložit též doklad o
této změně nebo doklad
potvrzující nový údaj.



žádost může podat občan starší 15 let (za občana mladšího 15 let podává žádost
zákonný zástupce)
 k žádosti se přikládá 1 fotografie (35x45 mm)
 občanský průkaz
 rodný list
 rodný list dítěte, pokud je dítě zapsáno do CP
 oddací list
Občané od 15 let:
Děti do 15 let:
200,- Kč
vyhotoven do 30 dnů
50,- Kč
vyhotoven do 30 dnů
platnost 10 let
platnost 5 let
600 Kč
platnost 1 rok

vyhotoven do 7 dnů

150,- Kč
platnost 1 rok

vyhotoven do 7 dnů

Zapsání dítěte do cestovního pasu je zpoplatněno částkou 50,- Kč a provádí se na
Městském úřadě, Divadelní, Nový Jičín – na počkání.

Dne 13. února 2003 oslavili manželé Anna a Rudolf Urbanovi z Heřmanic u
Polomi briliantovou svatbu – 60 let společného života. Do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a co nejvíce radostí.
.

Manželé Blažena a Antonín Orlitovi z Vlčnova oslavili dne 7. února 2003 zlatou
svatbu - 50. let společného života. Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a co
nejvíce radostí přejí
dcery Marie, Anna a Blažena s rodinami.
I Obec Starý Jičín se připojuje ke gratulaci – Svatoslav Vahalík, starosta.
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - Transfůzní oddělení
oznamuje, že pan Zdeněk Randýsek z Vlčnova dosáhl počtu 50 bezplatných
odběrů krve. Obec touto formou děkuje dárci za obětavý přístup.
Svatoslav Vahalík, starosta

Své matce, své ženě vzdávej vždy dík za každý společný okamžik
Jedna ti dala svou krev a druhá srdce za úsměv:
Dal jsi jim víc?
Již pouhou přítomností těchto žen je život tvůj plností umocněn
A v tisíceru drobných prací se jejich láska stále vrací.
Vyšels j im vstříc?
Rozdávat štěstí je tak prosté. Jen rosou pochopení roste.
Láska se nehalí do velkých vět. Snaž se i v mlčení jí rozumět.
Umíš je ocenit?
Ta něžná srdce nenechávej hladem. Buď pro ně v žití pevným hradem.
I ony jsou tvou věrnou tvrzí. V ní skrývej vše, co těší tě i mrzí.
Dokážeš dát jim klid?
I slunce zapadá. A přijde mrak.V lodičku slz vám změní zrak.
Tak mnohý pošetilý čin položí mezi vás studený stín.
U m í š j ej z a p u d i t ?
Ať byl tvůj přínos velký či malý, ony přec dávaly vždy víc než přijímaly.
Žijí jen pro tebe. Jsi jejich svět. Nenech tu lásku zakrnět.

M yslíš, že stačí podat květ?

Po několikaletém úsilí se obci Starý Jičín podařilo připravit 5 stavebních míst pro
rozšíření zástavby rodinnými domy. Jedná se o pozemky v k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína, kde nové stavební pozemky vznikly odkoupením a rozměřením bývalé farské
zahrady /v mírném svahu pod hradem – směr jihozápadní, za hřbitovem směr
Hůrka/.
Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu v těsné návaznosti na stávající zástavbu, má
obec zájem, aby zástavba rodinnými domy byla zrealizována najednou, tj. v časovém
úseku do dvou let od podpisu kupní smlouvy na pozemek. V kupní smlouvě bude
také sjednáno předkupní právo na pozemek, které bude spočívat v povinnosti
kupujícího nabídnout pozemek obci v případě prodeje pozemku či jiného zcizení.
Toto předkupní právo bude zrušeno po předložení kolaudačního rozhodnutí na
stavbu RD. Pokud by nebyla stavba zrealizována do 2 let od prodeje, bude mít obec
právo požadovat pozemek zpět do svého vlastnictví.
V současné době je vydáno stavební povolení na inženýrské sítě k 5ti RD,
předpokládáme, že pozemky budou připraveny k zástavbě k 30.9.2003.
Pokud by měl někdo zájem o výše uvedené stavební místo, nechť zašle žádost
do 20.3.2003 na Obecní úřad Starý Jičín. Zájemci budou určeni dle pořadí došlých
žádostí. Do pokladů PD k inženýrským sítím a návrhu kupní smlouvy je možno
nahlédnout v úřední hodiny na obecním úřadě. Cena pozemků je stanovena na 325,až 350,- Kč/m2.

Každé úterý a čtvrtek
od 18:30 – 20:00 hodin
Tělocvična ZŠ Starý Jičín

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ sk.B
JARO 2003
12.kolo
13.kolo
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22.kolo
15.kolo
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20.kolo
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Žilina
Odry
Vražné
Kujavy
Děrné
Bravantice
Spálov
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Kunín
Stachovice
Mankovice
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V
D
D
V
D
V
V
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ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU DOROSTU sk.B
JARO 2003
Odjezd
17.kolo
18.kolo
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20.kolo
12.kolo
21.kolo
22.kolo
16.kolo
15.kolo
14.kolo
13.kolo
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17.5.2003

16:00
16:00
16:30
14:15
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14:15
16:30

SO 31.5.2003
NE 8.6.2003

16:30
14:15

Velké Albrechtice
Bartošovice
Vražné
Odry
Suchdol n. Odrou
Jistebník n. Odrou
Tísek
Jeseník n. Odrou
NEHRAJE SE
Kunín
Jakubčovice n. Odrou
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V
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V
D
D
V
D
D
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15:00
13:15
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13:00

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ
JARO 2003
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
17.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
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NE
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NE
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30.3.2003
6.4.2003
13.4.2003
20.4.2003
27.4.2003
1.5.2003
3.5.2003
11.5.2003
17.5.2003
25.5.2003
31.5.2003
8.6.2003
14.6.2003

15:00
16:00
16:00
16:30
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16:30
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16:30
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16:30

Jistebník n. Odrou
Zbyslavice
Hladké Životice
Libhošť
Stachovice
Rybí
Fulnek ,,B“
Mořkov
Studénka
Štramberk
Vražné
Velké Albrechtice
Hostašovice

V
D
V
V
D
D
V
D
V
D
V
D
V

Odjezd
13:45
15:00
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

Obecní úřad Starý Jičín :
ústředna: 556 752 581
fax: 556 752 551
kancelář HSO: 556 785 155
556 785 156
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: 723 553 076
Obecní policie Starý Jičín 607 816 055
728 610 660

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

tel: 556 752 604
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 a poděkování zveřejníme zdarma.
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