Vážení spoluobčané,
v neděli začala sváteční doba adventu. Byli bychom velmi rádi, kéž
bychom dobu adventu, i u nás ve Starém Jičíně, využili nejen ke
shánění dárků pod vánoční stromek, ale také se zastavili a
zavzpomínali, co se nám v tomto roce podařilo či nepodařilo, a také si
našli čas posedět s přáteli.
Chceme vám všem poděkovat za celoroční přízeň, kterou jste věnovali
naší obci. Přejeme vám, ať prožijete krásné a šťastné vánoce a pod
stromečkem najdete ten dárek, který čekáte. Ať do nového roku 2016
vstoupíte tou správnou nohou a prožijete ho v plném zdraví.
Otevřete oči zimní kráse, zamrzlým okenním tabulkám a večerní
obloze - jasné a plné hvězd. Přivoňte k cukroví a nechte se unášet
podmanivou vůní jehličí. Naslouchejte cinkání rolniček, dětskému
smíchu na kluzišti a krásným koledám ….
Za celý kolektiv obecního úřadu Vám ještě jednou přejeme hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 16.09.2015:
7. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
7.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatelé zápisu:
Mgr. Ladislava Pospěcha a p. Evu Vahalíkovou.
7.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání
7. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 16.9.2015.
7.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 8.7.2015 do 2.9.2015.
Finanční záležitosti
7.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4., 5.
a 6. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2015.
7.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání
nákladů k 31.8.2015.
7.6. Zastupitelstvo obce na základě Zprávy Krajského úřadu MSK ze dne
5.8. – 6.8.2015 bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání
hospodaření obce za období 01-06/2015 s výrokem: nebyly
zjištěny k 30.6.2015 chyby a nedostatky.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákon o obcích) po projednání schvaluje:
7.7. Odkoupení pozemků od fyzických osob v k.ú. Starojická Lhota
p.č. 247/3 – trvalý travní porost - o výměře 380 m2 a p.č. 243/15
– trvalý travní porost - o výměře 47 m2 za cenu stanovenou dohodou
30,- Kč za m2. Pozemky jsou zaměřeny GP č. 478-36/2015, náklady
na řízení hradí obec (majetkoprávní záměr P6/2015).
7.8. Odkoupení pozemku od ÚZSVM Praha v k.ú. Heřmanice u
Polomi p.č.246 – zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 1021 m2
za cenu max. 30.-Kč za m2 (majetkoprávní záměr č. P7/2015).
Organizační záležitosti
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Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
7.9. Schvaluje sjednocení názvosloví GeoNames u geografického
objektu - nádrž „Starý Jičín“.
7.10. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
7.11. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
bere na vědomí
podaný návrh na pořízení změny
územního plánu paní Magdy Bezděkové, bytem Petřkovice 3, 741 01
Nový Jičín
n e s o u h l a s í ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona s
pořízením změny Územního plánu pro Obec Starý Jičín.
odkládá
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní
Magdy Bezděkové, bytem Petřkovice 3, 741 01 Nový Jičín v souvislosti s
předložením zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období
2012 - 2016 pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona co 4 roky od
vydání územního plánu) v prosinci 2016.
7.12. Schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace“, kdy poskytovatelem je
Obec Starý Jičín a příjemcem Moravskoslezský kraj. Obec poskytne
MSK investiční dotaci ve výši 576.453,08 Kč (tj. 15% celkových
uznatelných nákladů) na pořízení 1ks dopravního automobilu
Mercedes Benz Sprinter 516 CDI Kawa 4x4 5t (vysoutěžený za kupní
cenu 3.842.960,- Kč s DPH) pro zajištění činnosti JPO II Starý Jičín –
jedná se o realizaci projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“
reg. CZ.1.10/1.4.00/05.01822.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 8
proběhne ve středu 9. prosince 2015 v 17:00 hodin
v malém sále za vinárnou v KD Starý Jičín č.p. 21.
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý
Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÝ JIČÍN V ROCE 2016:
……………………………………………………………………
ZO č. 9 dne 17.2.2016
ZO č. 10 dne 20.4.2016
ZO č. 11 dne 22.6.2016

ŽIVOTNÍ

ZO č. 12 dne 14.9.2016
ZO č. 13 dne 7.12.2016

JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období prosinec
2015 až únor 2016 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co
nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Antonie Kuchtová, Palačov
Antonín Chlapík, Vlčnov
Božena Dohnalová, Heřmanice
Ludmila Charvátová, Palačov
Rudolf Kalíšek, Starý Jičín
Ladislav Tvrdý, Palačov
Jiří Kostura, Starý Jičín
Libuše Orlitová, Vlčnov

Miroslav Toman, Heřmanice
Jiřina Janýšková, Petřkovice
Libuše Polzerová, Starý Jičín
Jan Sich, Starý Jičín
Ladislav Kohout, Palačov
Marie Hubová, Palačov
Antonín Korabečný, Petřkovice
Milada Mertíková, Palačov

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden,
nechť to oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel (Lucie
Pavlíková), tel. 556 785 152, mail: pavlikova@stary-jicin.cz .
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OBCE

V sobotu 3. října 2015 přivítal pan starosta do naší obce 5 nejmladších
občánků, narozených od dubna do srpna 2015.
V rámci projektu „Strom pro dítě“ dostalo každé přivítané děťátko dar od
obce - svůj strom. Všichni rodiče zvolili možnost zasazení stromu na
svých soukromých pozemcích. Fotografii z vítání občánků naleznete na
zadní straně zpravodaje.
Novým, malým občánkům přejeme, aby v životě prožili jen
samé příjemné chvíle a vždy se na ně usmívalo štěstí.
Lucie Pavlíková – evidence obyvatel

VZPOMÍNKA
Dne 28. listopadu 2015 uběhlo sedm let
od úmrtní našeho manžela, tatínka a dědečka

pana Svatoslava Vahalíka.
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici,
na hrob Ti položíme.
Tiše se zastavíme,
na Tebe zavzpomínáme.
Celá rodina, přátelé a známí.

OBŘADNÍ DNY V

ROCE

2016

Pro konání občanských svatebních obřadů (příp. výročí svateb) jsou
stanoveny termíny, které lze zamluvit na matrice Obecního úřadu Starý
Jičín – Lucie Pavlíková (tel. 556 785 152, pavlikova@stary-jicin.cz).
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Úředně určenou místností je obřadní síň radnice Obce Starý Jičín
s kapacitou 36 míst k sezení. Svatební obřady, konané v obřadní
síni a v určené oddávací dny nejsou zpoplatněny.
Svatební obřad provádíme, na základě dohody a za správní poplatek, i
mimo úředně stanovenou dobu.
OBŘADNÍ TERMÍNY:
Leden
16.1.2016
Únor
13.2.2016
Březen
5.3.2016
Duben
2.4.2016
Květen
7.5.2016
Červen
4.6.2016
Červenec
16.7.2016
Srpen
není určen obřadní den
Září
10.09.2016
Říjen
08.10.2016
Listopad
05.11.2016
Prosinec
není určen obřadní den
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Květen
7.5.2016
Říjen
8.10.2016

Svatební obřady se konají
v době od 09:00 – 13:00 (tzn.
první sňatek v 9:00 a poslední do
13:00 hodin tzn. půl hodiny před
koncem).
V případě uzavření sňatku mimo
radou obce schválené obřadní
dny, či na jiném vhodném místě
např. na Hradě Starý Jičín, je
zákonem
stanoven
správní
poplatek 1.000,- Kč.
Svatební obřady konané na
Hradě Starý Jičín popř. na
jiném
vhodném
místě,
konané venku, se z důvodu
nepředvídatelnosti počasí
konají pouze v období od 1.
května 2016 do 30. září 2016.
UPOZORŇUJEME, že v případě
nepříznivého počasí se obřad
uskuteční v obřadní síni obecního
úřadu.

Poplatky za svatební obřad:




0,- Kč za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz. tabulka) od
9,00 – 13,00 hodin.
1.000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo obřadní dny, na jiném
vhodném místě, v jiný čas.

Správní poplatky se hradí při sepisování dotazníku k uzavření sňatku, popř.
na účet obce.
Lucie Pavlíková - matrika

Starojický zpravodaj č. 04/2015

OBECNÍ ÚŘAD V

DOBĚ

VÁNOC

UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín
na konci roku 2015
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od středy 23.12.2015 do pátku 1.1.2016
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu
(výběru) hotovosti v pokladně obce bude v úterý
22.12.2015.
První úřední den v roce 2016 připadá na pondělí 4.1.2016.

V případě HAVÁRIE VODOVODU VE SPRÁVĚ OBCE
kontaktujte vedoucího technických služeb - Dis. Miloslava Vahalu
na tel: 776 562 867.
V případě nutnosti VYŘÍZENÍ POHŘBU, týkající se obecních
hřbitovů ve Starém Jičíně, Starojické Lhotě a Palačově,
kontaktujte Dagmar Sochovou na tel: 602 143 704.

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2015 a 2016
 Poslední svoz popelnic a recyklačních pytlů v roce 2015
proběhne ve čtvrtek 31.12.2015.
 První svoz v roce 2016 se uskuteční ve čtvrtek
7.1.2016.
Další sběry v roce 2016 budou probíhat od 7.1.2016,
vždy ve čtvrtek - v lichý týden v roce (co 14 dnů).
Separační dvůr ve Vlčnově bude otevřen v sobotu 9.1.2016
od 9:00 do 11:00 hodin.
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VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2016
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

7, 21
4, 18
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23

Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

7, 21
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10, 24
8, 22

VÝŠE POPLATKU ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016
Místní poplatek za svoz tuhého domovního odpadu
na rok 2016 činí 480,- Kč za osobu.
Poplatek je splatný k 30.6.2016 (složenky se nerozesílají).
Jsme rádi, že občané vzali třídění odpadů opravdu vážně a proto
rada obce navrhuje zastupitelstvu obce ke schválení místní
poplatek za odvoz TDO v roce 2016 ve stejné výši jako
letos (480,- Kč za osobu) a to přes to, že se ceny za odvoz
odpadu pro obec neustále zvyšují.
Tímto chválíme občany za řádné třídění odpadů. Poplatek
se tedy zvyšovat nemusí.

POŠKOZENÍ NÁDOB NA TDO
Pokud po vývozu odpadů zjistíte poškození nádoby na TDO,
nahlaste to ihned, popřípadě následující den po vývozu tj. v pátek
na tel. 556 785 153.
Reklamace zničené nádoby jinak nebude uznána.

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V zimním období - do 31.3.2016 bude provoz sběrného dvoru
ve Vlčnově omezen POUZE NA SOBOTY V LICHÉM TÝDNU
(soboty v týdnu, kdy se vyváží domovní odpad) v době od 9:00
do 11:00 hodin.
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KOPMOSTÉRY ZDARMA
Na základě ušetřených finančních prostředků za třídění TDO,
schválila rada obce každému vlastníkovi rodinného domu, či
evidenčního čísla (tj. chata) ZDARMA OBECNÍ KOMPOSTÉR na
biologicky rozložitelný odpad.
Pokud jste si kompostér nevyzvedli, máte možnost učinit tak
v době otevření separačního dvoru.

P R O M A J I T E L E M O T O R O V Ý CH V O Z I D E L
Žádáme majitele motorových vozidel, aby
v zimním období, v případě sněžení,
neparkovali svá auta na místních a
účelových komunikacích obce a v jejich
těsné blízkosti. Technickými službami obce
bude prováděno plužení vozovky a hrozí
poškození, jak odstavených vozidel, tak i obecního majetku.
Tam, kde nebude možno provést bezpečnou údržbu, nebude
plužení komunikace, kvůli bezohledným majitelům odstavených
vozidel provedeno.
DiS. Miloslav Vahala – vedoucí TS

B Ý V A L Á T U R I S T I C KÁ U B Y T O V N A
Budova bývalé turistické ubytovny, polyfunkční dům, nájemní
byty, dům s pečovatelskou službou…………
Tak nějak všemi názvy můžeme popisovat budovu na č.p. 35 ve Starém
Jičíně - Vlčnově. Budovu, kde dole je dětské zdravotní středisko MUDr.
Kobsové a vedle zdravotní středisko pro dospělé MUDr. Havlíkové.
Momentálně zde běží stavební úpravy horních pater a zadní části přízemí,
za účelem zřízení bydlení pro naše starší a nemocné spoluobčany.
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Sociální služby v našem státě se ubíraly a bohužel ještě ubírají
různorodými cestami. Loni proběhl v médiích článek o budově, někde
v okolí Přerova, kde majitel vybíral tučné nájemné, ale i peníze na stravu,
kterou poskytoval pouze sporadicky a dle svého finančního uvážení. Na
základě těchto negativních zkušeností a praktik se ale pomalu vše
zlepšuje a někdo konečně v našem státě pochopil, že „volný trh“ vše
nespasí a bohužel mnohdy bývá kontraproduktivní a myslím, že u
sociálních služeb, to platí obzvlášť. Ale zpět k naší budově.
Jako obec se rozrůstáme a nikdo z nás nemládne. Cítili jsme potřebu, mít
vlastní zařízení, ve kterém bychom se mohli důstojně a se ctí o naše
občany postarat. Jakou cestu péče zvolit a kam budovu, a tím i péči
nasměrovat? Toť byla otázka. Názorů bylo hodně, ale budova je pouze
jedna, a ne zrovna velká, tak jak jsme zvyklí třeba v Novém Jičíně.
V rozhodnutí nám pomohlo svolání mimořádného zastupitelstva, kde
hostem byl doktor, spoluvlastník podobného fungujícího zařízení
s několikaletou tradicí. Jeho slova a jednoznačná filozofie zněla - kdo
může a postará se ještě o sebe, ať zůstává doma a využívá terénní a
ambulantní služby, a kdo již potřebuje celodenní péči, o toho je třeba se
postarat.
Protože v r. 2012 se změnila požární norma, budova turistické ubytovny
již nevyhovovala a bylo potřeba přistoupit k velkým stavebním úpravám,
jenž největší byl zbourání stávajícího schodiště a vybudování nového
s velkou výtahovou šachtou pro možnost převozu lůžka a výměna celého
stropu posledního podlaží. V budově vznikne 6 nájemních bytů hrazených
z prostředků Ministerstva pro místí rozvoj ČR, kde následné podmínky
nájmu jsou regulovány, podmiňovány vypsaným dotačním programem, a
9 pokojů se sociálním zařízením včetně kuchyňské linky. Stavební práce
budou dokončeny v červnu 2016 a následně proběhne kontraktační řízení
na provozovatele budovy, protože obec nemá registraci, ani
autorizovanou osobu na provádění sociálních služeb. V našem záměru je
taktéž, aby provozovatel budovy prováděl i terénní sociální službu.
To vše snad proběhne velice rychle a doufáme, že ke konci roku 2016
bude budova v plném provozu. Momentálně běží stavební úpravy a
termín, který má dodavatelská firma MILIMEX s.r.o. z Ostravy, je doslova
vražedný. Ale takové jsou dnes bohužel podmínky fondů. Záměrně
nepopisuji peripetie vzniku projektové dokumentace a následného
výběrového řízení, protože málem k výstavbě letos vůbec nedošlo, ale
doufám, že o co větší byly „porodní bolesti“ záměru, o to bude následný
„život“ budovy prospěšný pro nás všechny.
Ing. Miroslav Klimpar – místostarosta obce
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NAŠÍ OBCI

Vážení občané, je zde nová výzva na výměnu stávajících starých kotlů na
pevná paliva za modernější, s vyšší účinností spalování, a tím i menší
zátěží zplodinami na okolí. Tato dotace se jeví daleko vstřícnější než ta,
co proběhla před dvěma lety. O co vlastně jde a co můžeme získat?
Období výzvy je v termínu 18.12.2015 až 29.2.2016. Příjem žádostí je od
1.2.2016 do 29.2.2016 poštou nebo osobně na Krajském úřadě MSK
v Ostravě. Realizace a vyúčtování je do 15.9.2016.
Ti, co již kotle vyměnili bez dotací, se mohou taky přihlásit, zpětně od
15.7.2015. Musí však tak, jako všichni, splnit následující podmínky.
Předmětem podpory je výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném
domě za:
 kotel na pevná paliva emisní třídy 5+,
 plynový kondenzační kotel,
 tepelné čerpadlo,
 instalaci solárně – termických soustav pro přitápění nebo přípravu
TUV.
Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění, zapsaných v seznamu
podporovaných výrobků, více informací na www.lokalni-topeniste.cz,
www.sfzp.cz. Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva. Dobré je provést fotodokumentaci
původního stavu kotelny a následně stavu po rekonstrukci.
Nedílnou součástí podpory je podmínka provést tzv. „mikro“
energetická opatření, kdy na základě návštěvy a vyhodnocení
odbornou osobou, provedete do hodnoty 20.000,- Kč následující
opatření:
 Zateplení střechy nebo půdních prostor.
 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.).
 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace
tepelných mostů.
 Oddělení vytápěného prostoru RD od venkovního (zádveří).
 Dílčí výměna oken.
 Výměna vstupních a balkónových dveří.
 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahu vstupních
dveří.
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 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
Vhodnost vybraného opatření potvrzuje energetický specialista, seznam
specialistů na http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertiList.aspx
Mikro opatření není třeba provádět v případě kdy RD má energetickou
třídu C a lepší, nebo objekt má současně podanou žádost v programu
zelená úsporám.
Financování
 70% způsobilých výdajů v případě kotle spalující pouze uhlí,
 75% způsobilých výdajů v případě kombinovaného kotle (uhlí +
biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 80% způsobilých výdajů v případě tepelných čerpadel nebo
kotle na biomasu,
 podpora může být o 5% zvýšena, jedná-li se o obec v prioritním
území, kde Starý Jičín také spadá,
 dále bude podpora zvýšena o 5% u každého projektu fyzické osoby
z prostředků Moravskoslezského kraje,
 dále rada obce odsouhlasila na svém zasedání příspěvek na tato
opatření, jehož výše bude dodatečně upřesněna a bude účtován
prostřednictvím Moravskoslezského kraje.
Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby činí 150.000,Kč, výdaje na mikro opatření tvoří max. 20.000,- Kč (z maximálně
možných 150.000,- Kč). Podpora bude vyplácena ex. post, po předložení
uznatelných nákladů formou faktur.
Uznatelné způsobilé výdaje jsou stavební práce, dodávky a služby
spojené s realizací kotle, nové otopné soustavy nebo její úpravou,
náklady na zkoušky nebo testy, náklady na pořízení průkazu energetické
náročnosti budovy, náklady na realizaci „mikro opatření“ (lze provádět i
svépomocí, v tomto případě je způsobilým výdajem pouze materiál.)
7.12.2015 jdeme na další školení o těchto dotacích a budeme Vás ihned
informovat.
Obecné kontakty na pracovníky „kotlíkových dotací“ z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje:
Kotlíková linka: 595 622 355
E-mail:
kotliky@msk.cz
Ing. Miroslav Klimpar – místostarosta obce
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V Ý S T A V B A CH O D N Í K O V É H O T Ě L E S A
V PALAČOVĚ
Vážení spoluobčané,
dne 26.11.2015 byly ukončeny vlastní stavební práce na akci
„Chodníkové těleso, Palačov“ vydáním kolaudačního souhlasu.
Celkové stavební náklady činily 4.341.487,80 Kč, z toho dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly 2.884.000,00 Kč a ostatní
náklady ponese z vlastního rozpočtu Obec Starý Jičín.
Do této doby už byly proplaceny práce na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení, příprava podkladů, zpracování a
podání žádosti o dotace, zadávací řízení na zhotovitele stavby a
zpracování dalších podkladů, které sice nejsou uznatelným nákladem, ale
budou promítnuty do celkového spolufinancování akce, a zároveň
veškeré stavební práce.
Stavbu prováděla firma BISTA – KBW s.r.o., Bílovec.
Zpracování projektové dokumentace a výkon stavebně technického
dozoru investora, zabezpečení kolaudačního souhlasu, prováděla
projekční kancelář UNIPROJEKT Nový Jičín. Zpracování žádosti o dotaci,
monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platby, závěrečného vyhodnocení
akce firma INNOVA Int. s.r.o., Ostrava.
Projekt je spolufinancován státním rozpočtem České republiky
prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.
Děkuji všem, kteří byli zapojeni do projektu za odvedenou práci.
Ing. Rudolf Hrnčíř - starosta obce

KNIHA

HRAD

STARÝ JIČÍN

Obec Starý Jičín se finančně podílela na prvním
vydání knihy Hrad Starý Jičín.
Autoři Lucie Augustinková, Aleš Knápek, Petr Martinec.
Kniha je z roku 2014.
Zakoupíte ji na obci za cenu 100,- Kč s DPH.
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LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ
V DOBĚ VÁNOC
LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Přijímáme nové pacienty!

Úterý 22.12.:

13:00 - 15:00

Středa 23.12.:

7:30 – 10:00

Pondělí 28.12.: 7:30 – 10:00
Úterý 29.12.:
Středa 30.12.:

7:30 – 10:00
7:30 – 10:00

Přejeme všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, v novém
roce mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST

MUDr. Hana Kobsová
Starý Jičín – Vlčnov 35
tel: 556 752 604
mobil: 603 433 786
e-mail: hana.kobsova@centrum.cz
http://www.kobsova.euweb.cz/
Běžné ordinační hodiny:
Pondělí:

10:00 – 12:00

Úterý:
Středa:

10:30 – 12:00
12:00 – 14:00
Ordinace pouze v NJ,
ul. Gregorova.
10:30 – 12:00

Čtvrtek:
Pátek:

V období vánočních svátků
v době od 28.12.2015 31.12.2015 bude ordinace
pouze v Novém Jičíně,
Gregorova 35 v době
od 7,30 - 10,00 hodin.
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CO NE…

Co patří do kanalizace, a co ne? Buďme
ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní
peněžence.
Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava dotéká stále více látek,
které do odpadních vod nepatří. Způsobují provozní problémy,
zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí
Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká
republika k evropským premiantům, v kanalizaci ale často končí
předměty a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat
potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a
působí technické problémy při odkanalizování a čištění odpadních vod.
Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází do čistíren společnosti
SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní
prostředí komplikuje a prodražuje proces odkanalizování a čištění.

„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu
způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové
částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený
tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit
ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají kanalizační
čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává
chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje
patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel
kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě
energie, jako paliva nebo například při výrobě kosmetiky.
Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe
v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří
hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo
textilie, které se používají k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu možnému
ucpání.
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Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků
jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky
dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií,
ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou do odpadní vody, mohou
narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní
problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na naši
provozní činnost. Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické
problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém
důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění
odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod,
nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství. To, co je
možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“
vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s celkovou
délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než 525 000
obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren
odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, což odpovídá
zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 bylo odkanalizováno téměř 28
milionů m3 odpadních vod.
Co do kanalizace nepatří?
- Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších
domácích pracích;
- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad);
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…);
- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné
látky, čisticí prostředky atd.);
- Léky (patří zpět do lékárny)
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz , www.smvak.cz
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Pro editory:
 Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je
rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a
dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR.
 Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění
a čistění odpadních vod.
 V roce 2014 společnost vyrobila 64 533 tisíc m3 pitné vody, což
odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem
128 litrů, u vody fakturované domácnostem 87 litrů.
 Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s délkou
1740 kilometrů v 81 obcích. Na ni je připojeno více než 525 000
obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65
čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den.
V roce 2014 odváděla
společnost odpadní vodu
ze 49 999 kanalizačních
přípojek a bylo
odkanalizováno téměř 28
milionů m3 odpadních
vod.
 Rozhodujícím vlastníkem
společnosti SmVaK je
Aqualia Czech S.L.

OBECNÍ KANALIZACE
Obec Starý Jičín je provozovatelem ČOV Vlčnov a
Starojická Lhota, čerpacích stanic splaškových vod Vlčnov
(lokalita Vsetínek) a Jičina.
Jako provozovatel těchto zařízení evidujeme narůstající
množství předmětů, které nepatří do splaškové kanalizace.
Tímto způsobem nezodpovědní občané těchto lokalit způsobují provozní
problémy, zvyšují náklady na likvidaci a čištění odpadních vod a zatěžují
životní prostředí. Čištěni je následně dražší, což se projeví na výši ceně
za odvádění odpadních vod (stočné), kterou platíme.
DiS. Miloslav Vahala – vedoucí TS
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SBÍRKA

"My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám…“
Vážení občané, opět Vás v lednu po roce navštíví Tři
králové a přinesou do Vašich příbytků Novoroční přání
pro rok 2016.
Jsme velice potěšeni Vaší mnoholetou velkorysou
podporou, díky které jsme mohli pomoci mnoha lidem
ve Vašem okolí, kteří se z rozličných důvodů ocitli
v tísni, kterou nedokázali řešit vlastními silami.
Abychom však mohli nadále a snad i ve větší míře potřebným lidem
pomáhat, prosíme Vás o podporu i v nadcházející sbírce, která proběhne
ve Starém Jičíně a v jeho místních částech od 1. 1. do 14. 1. 2016.
Výtěžek bude zejména využitý k naplnění záměrů Charity Nový Jičín, která
se snaží lidem ve vašem okolí poskytovat široké spektrum svých služeb.
Největší díl z letošní Tříkrálové sbírky bude použit k rozšíření nabídky
Půjčovny kompenzačních pomůcek. Nemalá část výtěžku bude taktéž
sloužit k podpoře prorodinných aktivit a poskytování humanitární pomoci.
Chceme neustále rozšiřovat nabídku i kvalitu našich služeb, avšak bez Vaší
pomoci jsme často omezení pomoci všem, kteří se na nás obrátí a pomoc
skutečně potřebují.
Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků, a aby Vás požehnání
tříkrálových koledníků provázelo po celý rok 2016.
Marcel Brož
ředitel Charity Nový Jičín

KOLO PRO ŽIVOT
Vážení spoluobčané, přátelé,
v minulém zpravodaji jsme Vás oslovili a požádali, aby jste se spolu s námi
přidali k dobré věci a darovali Vaše nepotřebné jízdní kolo, případně
autolékárničku s prošlou lhůtou pro potřeby školáků a jejich rodin v Gambii.
Start akce byl naplánován na začátek srpna, ukončení - symbolicky v den i
v místě cíle běhu sv. Václava, tedy na konec září 2015.
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Dovolte mi, abych
zdůraznil myšlenku,
se kterou jsme do
této akce
vstupovali:
„Důležitý není
počet kol, ale
šíření myšlenky“.
Výsledek
charitativní sbírky
nás totiž velmi mile
překvapil. Do konce
září se totiž vybralo
86 jízdních kol a
více než 25
lékárniček, náhradní díly a pumpičky nepočítaje. Vzhledem k tomu, že nás
mezitím společnost Kola pro Afriku, o.p.s. požádala o posun termínu
odvozu z důvodu logistických potíží se sbírka vyšplhala už na 105 kusů
jízdních kol a 32 lékárniček.
Za Vaše dary Vám místní organizace KDU-ČSL a křesťanská organizace
Orel, vyjadřují upřímné poděkování, a to nejen za pomoc materiální, ale
také za pomoc při šíření myšlenky pomoci chudým a potřebným a do
nového roku 2016 Vám přejí pevné zdraví, čistou mysl, upřímnou lásku a
Boží požehnání.
Vážení spoluobčané
Za organizační tým Pavel Vahalík
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Milí čtenáři tohoto zpravodaje,
v únoru už to bude 8 let od doby, kdy jsem se na základě nájemní smlouvy
ujal provozu strážní věže a hospůdky na hradě. Každým rokem, vždy na
konci sezony se Vás „obyvatele podhradí“ snažím informovat
prostřednictvím zpravodaje o tom, co se na hradě děje a událo.
Letos bych chtěl začít trošku jinak a to poděkováním. Chtěl bych zde
poděkovat Vám, Starojičanům za to, že jste objevili cestu k hradu a že i
díky Vaši účasti se daří na hradě vytvářet zajímavé kulturní akce typu
Rekord ve vytvoření svítícího hada vloni, nebo Večerní běh pro Světlušku
letos. Samozřejmě, že v poděkování nemohu opomenout ani radu obce.
Obě výše zmíněné akce, které jste si, věřím, náležitě užili, by byly těžko
uskutečnitelné bez finanční pomoci obce, kterou rada zastupuje a finanční
spoluúčast schvaluje. A ještě jedno poděkování si nemohu odpustit. Chtěl
bych zde poděkovat „skalním“ přátelům hradu, kteří nám letos na jaře
pomohli postavit krásný dřevěný přístřešek pro návštěvníky a to zcela
zdarma, bez nároku na odměnu. A to jmenovitě panu Ladislavu Jurošovi,
který ochotně vykopal základové patky, Davidu Kramolišovi, který nám
pomohl svařit kovové díly, panu místostarostovi Klimparovi, který se
ochotně podílel na nátěru materiálu a panu starostovi, který na vše bedlivě
dohlížel. Dík patří samozřejmě i všem zástupcům obce, kteří přístřešek
schválili a svým trpělivým jednáním s příslušnými úřady dojednali. Velký
dík patří i panu Milanu Segeťovi a Jaroslavu Vajdovi, kteří na stavbě a
zastřešení přístřešku téměř týden zcela zdarma pracovali. Ještě jednou
VELKÝ DÍK VŠEM.
Jsem moc rád, že se všechno takto skvěle daří, že návštěvníci hrad Starý
Jičín, o kterém vlastně velmi málo lidí vědělo, objevili, že jej rádi navštěvují
a užívají si pohody a klidu, který jim pobyt na tomto krásném a
romantickém místě nabízí.
Chtěl bych se zde vrátit ještě jednou k nejvýznamnější akci letošní sezony,
kterou byl Večerní běh pro Světlušku. Jednalo se o akci zcela nekomerční,
kde bylo cílem pomoci nevidomým jak skrze nadační fond Světluška
zřízený Českým rozhlasem, tak přímo nevidomému klukovi Lukáši, kterého
jsme náhodně potkali v Novém Jičíně. Díky této akci, do které se ochotně
zapojila i obec a svými dary i místní firmy, povedlo se nám poslat na konto
nadace Světluška bezmála 9.000,- Kč a přímo nevidomému klukovi
z Nového Jičína jsme mohli hned na hradě předat 4.400,- Kč, za které mu
maminka koupí pod stromeček speciální hodinky pro nevidomé, po kterých
Lukáš léta touží. Následně jsme od nadace Světluška získali ještě volné
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vstupenky na koncert pro Světlušku vysílaný v přímém přenosu ČT1, který
jsme i s nevidomým Lukášem navštívili. Všechny informace o této krásné
akci včetně fotek si můžete prohlédnout na www.hradstaryjicin.cz.
Díky Vám všem, kteří jste se této akce zúčastnili a přispěli na
dobrou věc.
Přesvědčil jsem se o tom, že akce tohoto typu mají svůj význam a proto
bych v budoucnu chtěl tímto směrem pokračovat. Není totiž v okolí hrad,
kde by lidé na většinu kulturních akcí neplatili žádné vstupné a navíc si
odnášeli věcné dary, či finanční pomoc, jako to bylo na akci pro Světlušku.
Reakce návštěvníků na facebookovém profilu hradu jsou důkazem, že si
toho náležitě váží.
Ještě jednou Vám všem výše zmíněným za Vaši podporu děkuji a těším se
na další zajímavou sezonu a na Vaši návštěvu na hradě.
Letos už sice sezona skončila, ale jak víte, hrad můžete navštívit kdykoliv,
neboť je volně přístupný. Hradní hospůdka pro Vás bude letos ještě
otevřena přes Vánoční svátky, Silvestra a Nový rok. Poté budeme muset
zazimovat a těšit se na Vás až na jaře. Všechny informace o tom jak bude
o Vánocích otevřeno, najdete v prosinci na stránkách hradu
www.hradstaryjicin.cz.

Arnošt Pokorný, kastelán.

VČELAŘSTVÍ
Vážení občané, přátelé včel a přírody,
včelařství v našem kraji má velmi dlouhou tradici. Jak již většina s vás ví,
Český svaz včelařů - Základní organizace Janovice je tady již více jak 103
let. V roce 2015 je v naší organizaci aktuálně 60 včelařů s celkovým počtem
427 včelstev.
Přestože včelí příbytky statisticky celorepublikově počítáme stále na
statisíce, stav chovatelů a včel z roku na rok klesá. Starší generace, která
si pamatuje zlaté časy našeho včelařství, pomalu končí a štafetový kolík
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není komu předat. Je třeba si uvědomit, že včely jsou největšími opylovači
naší přírody. Bez těchto malých pracovitých tvorečků by se příroda kolem
nás a na naší planetě zcela změnila a lidstvo by bylo odsouzené do několika
let ke svému zániku.
Náš svaz včelařů a organizace májí ve svém plánu pomoci začínajícím
včelařům, kteří se nebojí a nejsou alergičtí na pyl a včelí bodnutí. Členem
našeho svazu se může stát občan od 10 let se souhlasem rodičů.
Chov včel je užitečná záliba, která se stává mnohdy celoživotním
koníčkem. Chceš-li chovat včely a naučit se lépe pozorovat přírodu kolem
sebe, tak přijď mezi nás. Přivítáme mezi nás každého nadšence, který by
se chtěl touto činností zabývat.
Protože se blíží konec roku, chtěl bych tímto poděkovat Zastupitelstvu obce
Starý Jičín v čele s panem starostou za vzájemnou vstřícnost a spolupráci
v letošním roce a budeme se těšit na spolupráci v roce příštím.
Dovolte mi, abych jménem naších včelařů a jménem svým popřál dětem,
aby si užily vánoční čas plný radostného očekávání, překvapení, tajemství
a radosti. Vám všem krásné prožití svátků vánočních tak, aby stále platilo,
že Vánoce jsou svátky klidu a pohody.
Do nastávajícího nového roku 2016 přeji všem hodně pevného zdraví,
vzájemného porozumění, lásky a vše dobré co k životu patří.

„Na všechny tvé choroby, včela lék ti vyrobí.“
Vítězslav Hrachovec - předseda ZO Janovice
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ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V úterý 1. září začal nový školní rok 2015 - 2016. A s ním přišlo na naší
školu 53 nových prvňáčků, kteří nastoupili do dvou prvních tříd. Přejeme
jim hodně úspěchů, ať se jim u nás líbí a vždy se do naší školy těší.
Během celého školního roku budou pro děti znovu zorganizovány různé
akce. Z těch významných je to např. sběr papíru, Mikulášská nadílka,
Vánoční laťka, maškarní ples, Den otevřených dveří, zápis do 1. ročníku,
lyžařský výcvik, lyžařská školička, Předškoláček, Florbalový maraton,
škola v přírodě, celoroční soutěž O nejlepšího sportovce roku. Pro rodiče
bude organizován rodičovský ples. V rámci školního klubu a Komunitní
školy je otevřena pro všechny věkové kategorie celá řada zajímavých
kroužků. Doufáme, že dětem i rodičům se na naší škole bude líbit a celý
školní rok proběhne ke spokojenosti nás všech.
Mgr. Roman Horut
SPOLEČNĚ POMÁHÁME

Ve středu 4. listopadu jsme se na pozvání pana starosty města
Kopřivnice již podruhé zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků
charitativní akce ve sběru vršků PET lahví pro nemocnou Adélku.
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Naše škola patřila mezi tři nejlepší kolektivy, neboť jsme nasbírali
téměř 100 kg (1 kg = 500 vršků, a tak si snadno můžete spočítat, kolik
jsme jich celkem nashromáždili). I když jsme za pozvání na městský úřad
byli rádi, hlavním smyslem sbírky nebylo vyhrát, ale pomoct
někomu, kdo neměl zatím v životě takové štěstí jako my, kteří jsme
zdraví a bereme to jako samozřejmost. A to se nám ve spolupráci s vámi
povedlo! Dát dohromady 50 000 víček je opravdu skvělý výkon, proto
všem aktivním sběratelům moc děkujeme. Dětí, které potřebují pomoc,
je bohužel stále hodně, a tak i letos pokračujeme ve sbírání, tentokrát
pro Natálku z Mořkova. Víčka můžete nosit po celý školní rok a házet
je do pytlů u školního bufetu. A pokud chceme být letos ještě lepší, stačí,
když každý žák školy donese více než 152 vršků.
Mgr. Libor Petráš
PODZIMNÍ SPORTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Se začátkem
nového
školního roku
se děti zapojují
tradičně do
školního
sportování.
Kromě mnoha
sportovních
kroužků, které
mohou u nás
ve škole děti
navštěvovat,
se zúčastňují
také různých
sportovních
soutěží. A jednou z nich je i atletický čtyřboj. Starší děti od 6. do 9.
tříd porovnaly své síly v běhu na 60 metrů, ve skoku dalekém, v hodu
kriketovým míčkem a ve vytrvalostním běhu. Závodily jak v kategorii
jednotlivců, tak v kategorii smíšených dvojic. Celé závody proběhly
v duchu fair play, čestně a poctivě. Navíc s velkým bojovným nasazením
mnoha závodníků. Ale jak už to tak bývá, zvítězit mohou jen někteří.
V kategorii dvojic zvítězili mezi mladšími společně Marie Kasperčíková
a Jakub Zdražil, mezi staršími Michaela Horutová a Adam Pajor.
Z jednotlivců se stali nejvšestrannějšími atlety z mladších dívek Jessika
Sadílková a u chlapců Jakub Zdražil. V kategorii 8. a 9. tříd byla
nejlepší z dívek Michaela Horutová, u kluků Martin Zelík.
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Dalším sportovním odvětvím, ve kterém naši žáci poměřili své síly, byl
stolní tenis. V mladší kategorii (6. a 7. třídy) zvítězili Monika
Hatlapatková a Kamil Krutílek. Ve starší (8. a 9. třídy) Michaela
Horutová a David Beier. Navíc děvčata uspěla i v okresním kole,
které se uskutečnilo v Bartošovicích. Náš tým hrál ve složení Michaela
Horutová, Kateřina Hatlapatková, Monika Hatlapatková a odvezl
si stříbrné medaile za velmi pěkné 2. místo.
Opět po roce jsme se přihlásili spolu s dalšími 20 školami z celého
novojičínského okresu zcela dobrovolně k náročnému běhu v beskydských kopcích u skokanských můstků ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Nejdříve se na start okresního kola v přespolním běhu postavily naše
mladší holky, které svedly velmi tuhý boj s ostatními běžkyněmi, což
jim v celkovém součtu přineslo velmi pěkné 5. místo z 19 družstev.
Navíc Nikola Štramberská bojovala až do posledních sil o 3. místo, ale
bohužel až téměř u cílové pásky byla poražena. Přesto obsadila 4.
místo, které je v konkurenci 95 závodnic velmi cenné. Mladší kluci se
nenechali také zahanbit a nakonec skončili na hezkém 7. místě, rovněž
z 19 družstev. Díky za vzornou reprezentaci naší školy si zasloužili
Blažena Orlitová, Jarek Václavík, Nela Nasswetterová, Mirek
Synek, Jana Volková, Katka Kremlová, Jakub Zdražil, Martin
Hrubý, Nikola Štramberská a Vráťa Vahalík.
My si jen můžeme přát, abychom o takových hezkých sportovních
úspěších našich dětí psali i v roce 2016. K tomu jim přejeme hlavně
hodně zdraví a velkou porci sportovního elánu.
Mgr. Kateřina Horutová

INFORMAČNÍ

P O R T Á L - dTest

Natržené bankovky nesmí obchodníci odmítnout
Nezřídka se nám při placení dostane do rukou bankovka, které chybí růžek
či část okraje, je pomačkaná, natržená nebo dokonce na dva kusy a
slepená izolepou. Nejsou výjimkou ani bankovky popsané či pomalované.
Co pak s nimi udělat? Je možnost je odmítnout? A co obchodník, musí je
od nás vždy přijmout?
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Stačí malá nepozornost při placení a snadno se nám do rukou dostane
opotřebovaná nebo dokonce poškozená bankovka. Je tak trochu jako
„černý Petr“, rádi bychom ji už neměli, ale nikdo ji nechce přijmout. Co
teď? Rozhodně nemusíme s každým nepatrným poškozením běžet do
banky, ale měli bychom umět rozpoznat, zda můžeme poničenou
bankovkou zaplatit a zda ji musí obchodník přijmout.
Existují jasná pravidla pro přijímání opotřebovaných a poškozených peněz.
Stává se, že pokladní při placení odmítnou přijmout bankovku s
odůvodněním, že poškozené peníze přijímat nemusí. Ne vždy ale postupují
správně. Zatímco bankovky opotřebované oběhem, typicky pomačkané,
odřené, s narušeným okrajem či zašpiněné, nelze odmítat, u poškozených
se s jejich odmítnutím setkat můžeme.
Zákon rozlišuje mezi běžným a nestandardním poškozením. Pro nás jako
fyzické osoby platí, že jiné než opotřebované bankovky akceptovat
nemusíme. U podnikatelů hraje roli, jestli jde o fyzickou nebo právnickou
osobu. Režim fyzických osob je stejný, jedinou výjimkou jsou směnárníci,
pro které platí to, co pro právnické osoby. Většina obchodníků jako
právnické osoby má povinnost přijímat všechny bankovky až na
nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, ale které nejsou celé.
Celou se pak rozumí i třeba bankovka s chybějícím růžkem ne větším než
dva centimetry nebo právě natržená bankovka bez ohledu na délku a počet
natržení. Právnické osoby musejí dokonce přijmout i bankovku roztrženou
na dvě části a slepenou lepicí páskou. Nevadí ani mastná skvrna nebo
čárnutí. A co je důležité, nesmí je už vracet do oběhu. Nenechme si tedy
namluvit, že bankovku, která je pouze natržená, nepřijímají.
Výrazně poškozené či úmyslně poničené peníze do oběhu nepatří. Takové
bankovky může odmítnout každý kromě České národní banky a zejména
banky provádějící hotovostní operace. Jenže ty nám ji zabaví bez náhrady.
O nestandardní poškození, které rozhodně nebylo způsobeno běžným
zacházením, se jedná v případě ohořelých či zetlelých bankovek, dále jsouli roztržené na více než dvě části nebo mají nečitelný či proděravělý
obrazec. Pokud však bude bankovka vlivem tepla jen zahnědlá nebo jen
propálená, nepokládá se za ohořelou. Pokud bankovka po nechtěném
vyprání zůstane beze změn viditelných pouhým okem, obrazec a některé
ochranné prvky jsou rozeznatelné, musí ji obchodník přijmout a dále do
oběhu nevracet stejně jako bankovku popsanou či pomalovanou z jedné
strany.
Možný box
Poradit se také můžete s právními poradci dTestu na poradenské lince
299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTestu
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OBEC STARÝ JIČÍN
si Vás dovoluje pozvat na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
na náměstí ve Starém Jičíně.
Ve středu 2.12.2015 v 16:00 hodin.
Program:
 Zahájí starosta a místostarosta obce.
 Vystoupí dechová hudba Starojičané a děti
z místní mateřské školy.
 Pro všechny účastníky bude připraveno
teplé občerstvení a sladká vánoční pozornost.
Děti, lucerničky s sebou!
Na všechny se těší kolektiv zaměstnanců obce.

Manželé Polzerovi zvou na zahájení ukázky

"ŽIVÉHO BETLÉMU" na motivy pohádky Josefa Lady.
U kašny na náměstí ve Starém Jičíně
ve středu 9.12.2015 v 17:00 hodin.
Doba představení cca 30 minut.
V muzeu u Polzerů bude zahájena výstava lidových betlémů.
Koledy zahraje dechová hudba Starojičané.
Teplé občerstvení zajištěno.
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POSEZENÍ U KVASNICOVÉHO PIVA
Pondělí 28.12.2015 od 18:00 hodin
v hasičské zbrojnici ve Vlčnově.
Srdečně zve SDH Starý Jičín – Vlčnov

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ ČAJ,
který bude podáván půl hodiny po silvestrovské půlnoci,
tedy již na Nový rok před pizzerií na náměstí Starý Jičín
všem spoluobčanům, kteří se chtějí jen tak sejít,
podat ruce a popřát v novém roce jen to dobré.
Srdečně zvou členové rady obce.

Sbor dobrovolných hasičů Janovice
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 16.1.2016 ve 20:00 hodin
v hostinci na Větřáku.

OBEC STARÝ JIČÍN
srdečně zve občany na

NOVOROČNÍ KONCERT
hudební skupiny z Oder

PAPRSKY.

Sobota 16.1.2016 v 17:00 hodin
v Chrámu páně sv. Václava ve Starém Jičíně.
Vstupné dobrovolné.
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Sbor dobrovolných hasičů Starý Jičín - Vlčnov
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v pátek 5.2.2016 ve 20:00 hodin
v Kulturním domě Starý Jičín.
Ples SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín
pátek 19.2.2016 od 20:00 hodin
v KD Starý Jičín.
Bohatá tombola, program, občerstvení.
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ČSOB Pojišťovna oznamuje
Oznamujeme všem našim klientům, že od 1.11.2015 byla
v Novém Jičíně otevřena nová kancelář ČSOB Pojišťovny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Provozní doba:
PO
UT
ST
ČT
PA

8
8
8
8
8

-

17 hod.
15 hod.
17 hod.
15 hod.
12 hod.

Kontakt:
Palackého 23, Nový Jičín, 741 01
Telefon: 732 845 892
e-mail: jaromir.stepan@obchod.csobpoj.cz
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OBEC STARÝ JIČÍN

Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 752 581 podatelna@stary-jicin.cz

starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta
556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar
klimpar@stary-jicin.cz
hospodářsko-správní odbor:
Marie Štecová
556 785 155
Radka Dubcová 556 785 150

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz

účtárna:
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel, podatelna, inform. centrum:
Lucie Pavlíková
556 785 152 pavlikova@stary-jicin.cz
*********************************************

v Technické služby:

556 785 153
vedoucí technických služeb
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867 vahala@stary-jicin.cz

správa hřbitova, pokladna obce: 556 785 153
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

v Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák

556 785 158
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz

v Hasiči Starý Jičín – velitel
Bc. Radim Sudolský, DiS.

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:30

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75

tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590

msstarojickalhota@seznam.cz

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.cz

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
www.hradstary-jicin.cz
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Nicolas Csiba, Ondřej Černický, Radek Hub, Vojtěch Janík, Aneta Mročková
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