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Vážení spoluobčané,
každoročně nás doba adventní přinutí trochu zpomalit v tom obrovském
životním tempu; dlouhé noci, plískanice za oknem a teplo domova nám
dávají prostor a zároveň tak trochu nutí k přemýšlení, ohlédnutí se za
uplynulým rokem. A je to tak dobře.
Přeji Vám, ať čas vánoční prožijete obklopeni rodinou, přáteli, prostě
někým blízkým, se kterým můžete sdílet radostné okamžiky, jiskření v
očích i chvíle stýskání. Ať sněhová peřina přikryje všechny bolavé rány a
zchladí čerstvé jizvy.
V novém roce přeji všem pevné zdraví a splnění krásných, tajných i
odvážných snů. A to i tak krásně odvážných jako v písni Jarka Nohavici:
„… Chtěl bych vidět, jak Baník poráží Barcelonu…!“
Za celý kolektiv pracovníků obce - hezké Vánoce všem.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta

Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Starý Jičín č. 1
konaného dne 8.11.2010.
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
1/1 ověřuje a bere na vědomí
podle § 69 odst. 1) platnost volby členů zastupitelstva obce:
jmenný seznam členů:
Bezděk František
Horut Roman, Mgr.
Hrnčíř Rudolf, Ing.
Kalíšek Rudolf, Bc.
Klimpar Miroslav, Ing.
Pavlík Aleš
Pecháček Martin
Pospěch Alois
Pospěch Ladislav, Mgr.
Prašivka Alan
Rybář Josef, MUDr.
Rýpar Ladislav
Vahalíková Eva
Zábranský Josef, MUDr.
Zdraţil Leoš

volená strana:
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
"Za rozvoj Starojicka"
"Za rozvoj Starojicka"
Sdruţení PS a NK ,, Za Starojicko“ KSČM a NK
KDU - ČSL
ČSSD
"Za rozvoj Starojicka"
KDU-ČSL
ČSSD
"Za rozvoj Starojicka"
"Za rozvoj Starojicka"

1/2 schvaluje jednací a volební řád ustavujícího zastupitelstva obce
1/3 schvaluje hlasování veřejnou volbou ve všech bodech programu
1/4 volí mandátovou komisi pro ustavující zasedání v tomto sloţení:
Předseda Mgr. Ladislav Pospěch
Členové MUDr. Josef Rybář, Alois Pospěch
1/5 volí volební komisi pro ustavující zasedání v tomto sloţení:
Předseda MUDr. Josef Zábranský, ml.
Členové Bc. Rudolf Kalíšek, František Bezděk
1/6 určuje
podle § 84 odst. 2 písm. k) a m) počet a funkce uvolněných členů Zastupitelstva obce Starý
Jičín a to tak, ţe:
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1 člen se určuje jako uvolněný člen Zastupitelstva obce Starý Jičín, který bude uvolněný
ve funkci starosty
a
1 člen se určuje jako uvolněný člen Zastupitelstva obce Starý Jičín, který bude uvolněný
ve funkci místostarosty.
1/7 volí
podle § 84 odst. 2 písm. m)
a) do funkce uvolněného starosty
b) do funkce uvolněného místostarosty
c) do funkce člena rady obce
pro volební období 2010 – 2014.

Ing. Rudolfa Hrnčíře
Ing. Miroslava Klimpara
Martina Pecháčka
Aloise Pospěcha
Leoše Zdraţila

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Starý Jičín 8.11.2010

Motto: „.…čas ubíhá a nevrací, co vzal…jen vzpomínka a úcta zůstávají ...
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech si připomínáme smutné 2. výročí úmrtí
pana Svatoslava Vahalíka,
který tak nečekaně odešel od svých nejbližších
a také od rozdělané práce starosty obce.
Věnujte, prosím, tichou vzpomínku člověku
s širokým srdcem, který měl rád lidi.
Manželka Libuše,
dcery Natálie a Andrea s rodinami,
spolupracovníci z radnice.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO OBCE
V sobotu 9.10.2010 se v obřadní síni radnice uskutečnilo „Vítání občánků do naší obce“. V období
od dubna do září 2010 se narodilo 17 dětí. Starosta obce jich přivítal 15 a další 4 děti, které se
předchozích vítání nemohly zúčastnit. Kulturní vystoupení opět zajistily děti ze Základní školy
Starý Jičín pod vedením paní Ilony Stoklasové.
Našim malým občánkům přejeme do jejich ţivota hlavně stálé zdraví, hodně štěstí a mnoho
příjemných chvil!

Laura CANIBAL, Vlčnov
Rozálie TOBOLOVÁ, Starý Jičín
Adéla DORAZILOVÁ, Vlčnov
Adéla PEČENKOVÁ, Vlčnov

Jakub CAGAŠ, Starý Jičín
Veronika ŠINDLEROVÁ, Starý Jičín
Denis BEZDĚK, Vlčnov
Adéla HASALOVÁ, Vlčnov
Štěpán Josef POLÁŠEK, Starý Jičín
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Kristýna KURÁŇOVÁ, Starý Jičín
Leontýna KELNAROVÁ, Heřmanice
Martin ŠKAŘUPA, Petřkovice
Štěpán ŠKAŘUPA, Petřkovice
Hedvika HOLUBOVÁ,Starojická Lhota

Adam SIROTA, Janovice
Veronika PÁTEROVÁ, Janovice
Zuzana MOJŢÍŠKOVÁ, Starojická Lhota
Vojtěch MERHOUT, Starojická Lhota
Sofie BANAŠÁKOVÁ, Janovice
František BERKA, Janovice
Vojtěch KOLENOVSKÝ, Starojická Lhota

JUBILANTI Z OBCE
Všem občanům, kteří se v období prosinec 2010 aţ únor 2011 doţijí významného ţivotního
jubilea, přejeme pevné zdraví, hodně pohody a spokojenosti v ţivotě.
Za obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce.
Marie HUBOVÁ, Palačov
Antonín KORABEČNÝ, Petřkovice
Milada MERTÍKOVÁ, Palačov
Antonie KUCHTOVÁ, Palačov
Antonín CHLAPÍK, Vlčnov
Ladislav TVRDÝ, Palačov
Libuše ORLITOVÁ, Vlčnov

Miroslav TOMAN, Heřmanice
Jiřina JANÝŠKOVÁ, Petřkovice
Libuše POLZEROVÁ, Starý Jičín
Vlastimil KLIMPAR, Vlčnov
František MARTOCH, Vlčnov
Jan SICH, Starý Jičín

V případě, ţe některý z jubilantů nechce být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí na Obecní
úřad Starý Jičín (tel. 556 785 152) nebo informační centrum (tel. 556 785 159).
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OBŘADNÍ DNY V ROCE 2011
Radou obce Starý Jičín č. 1 ze dne 15.11.2010 byly schváleny
dny, místo i hodiny pro uskutečňování svatebních obřadů.
Obřady se budou konat v obřadní síni Obecního úřadu Starý
Jičín č.p. 133 vţdy první sobotu v měsíci od 9:00 do 13:00
hodin.

Termíny obřadních
dnů:

Svatby, které se uskuteční v pracovních dnech, o sobotách a
nedělích, které nejsou určeny ke svatebním obřadům a které
nebudou ve stanovenou dobu, na stanoveném místě, budou
podléhat správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb.,
poloţka 12c ve výši 1.000,- Kč.
Z bezpečnostních důvodů se na hradě Starý Jičín v roce 2011
nebudou uskutečňovat svatební obřady.
Svatební obřad je moţné objednat u paní matrikářky Aleny
Hruškové na tel. 556 785 152, e-mail: hruskova@stary-jicin.cz

5.2.2011
5.3.2011
2.4.2011
7.5.2011
4.6.2011
6.8.2011
3.9.2011
1.10.2011
5.11.2011

OTEVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín na
konci roku 2010:
============================================================
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od čtvrtku 23.12.2010 do pátku 31.12.2010 pro veřejnost uzavřen.
V této době bude uzavřeno také informační centrum.
Poslední den výběru (vkladu) hotovosti
v pokladně obce a zároveň
poslední úřední den bude ve středu
dne 22.12.2010.
První úřední den v roce 2011
připadne na pondělí 3.1.2011.
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ŢÁDOST – KRÁDEŢE V OBCI
Obecní policie Starý Jičín v součinnosti s Policií České republiky
ţádá občany o spolupráci při pátrání po neznámých pachatelích,
kteří se dopouští majetkové trestné činnosti na starších osobách.
V současné době se v katastrálním území Starý Jičín, ale i mimo
něj pohybuje osobní motorové vozidlo, které je tvořeno posádkou
osob rómské národnosti (dvě ţeny a muţ). Tyto osoby se pod
záminkou prodeje různého zboţí dopouští krádeţí a k páchání
majetkové trestné činnosti si záměrně vybírají především osoby
důchodového věku.
Ţádáme tímto občany o jakékoliv informace vedoucí k dopadení
neznámých pachatelů, kteří s osobami jednali a mohli by
poskytnou jejich popis, popis vozidla, ve kterém se pohybují,
registrační značku, popřípadě jiné důleţité skutečnosti. Dále
občany vyzýváme k opatrnosti a obezřetnosti před takovými
osobami.
OBECNÍ POLICIE – tel: 607 816 055

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŢE
O NEJČERNĚJŠÍ KOUŘ Z KOMÍNA
Váţení spoluobčané,
jakékoli články o tom, co se má a nemá spalovat v kotlích rodinných
domů, nabídka odborné pomoci o vhodnosti kotle v souvislosti se
spalovaným materiálem, to se v naší obci zcela míjí účinkem.
Nadále se z mnoha komínů v obci šíří „smrad, ţe by jeden pad“.
Moţná se u všech těch článků někdo dobře pobavil, někdo třeba
zamračil a snad i naštval: co mu má kdo povídat, kdyţ na jiné
topení prostě nemá. Bohuţel, štiplavý kouř vychází i z komínů
občanů, kterým stojí ve dvoře auto „za půl mega“… Sotva začala
topná sezona, zase je v obci nedýchatelno, procházkou po obci si tak spíše nastartujete zánět
průdušek nebo alergii a večer - to se nedá vůbec vyvětrat. A není to „výsada“ jen náměstí obce
Starý Jičín, stále více podnětů zhoršení ovzduší přichází také z okolních obcí.
Řešením by bylo změřit obsah zplodin z kaţdého komína a podle toho to pěkně spočítat: tak
tuhle hromadu škodlivin jsi, vlastníku nemovitosti vypustil do ovzduší a za toto znečištění zaplatíš
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takovou sumičku. Moţná by se pak všem „paličům“ najednou vyplatilo napojit se na plyn nebo
pořídit kvalitní kotel s dobrým spalováním na kvalitní palivo. A pak bychom se moţná v obci mohli
zhluboka nadechnout. Zatím to tak nefunguje, občan znalý práva si je vědom, ţe nemusí
kontrolu pustit do nemovitosti a tak soustavně tvrdí, ţe nespaluje nic zakázaného…. A dokázat
v našem právním systému někomu úmysl…. k tomu asi není třeba více slov.
Je škoda, ţe člověk vţdy potřebuje nad sebou nějaký „bič“, aby se choval řekněme rozumně,
aby doslova neobtěţoval okolí. Pořád nějak nemůţeme přijít na to, co by pomohlo.
Proto do doby, neţ dostanou naši „paliči“ rozum, BUDEME VYHLAŠOVAT SOUTĚŢE.
Začínáme na téma: „O nejčernější dým nad rodinným domem“ – vítězné foto této topné
sezony bude zveřejněno v dalším zpravodaji. Uţ dnes máme materiálu, ţe bude těţko vybírat,
kandidátů na první místo je bezmála dvacet. To bude opravdu těţké finále.
Poté budou následovat další výţivná témata jako: „O nejodpudivější smrad z komína“ - to
bychom mohli jako komisi přizvat někoho z České inspekce ţivotního prostředí a zase zveřejníme
výsledkovou listinu.
A pak vymyslíme další způsob, jak paličům ukázat, ţe to, co vypouští do ovzduší, je opravdu
špatně. Přece musí existovat způsob, jak zabezpečit všem (a zdůrazňuji i těm našim „paličům“)
tak obyčejnou věc, jako čisté ovzduší.
Ing. Rudolf Hrnčíř - starosta obce

OBECNÍ KNIHOVNA NA STARÉM JIČÍNĚ
Poslední moţnost zapůjčení knih z knihovny na Starém Jičíně v roce
2010 máte v sobotu 18.12.2010 od 8:30 do 10:30.
V roce 2011 bude knihovna poprvé otevřena ve čtvrtek 6.1.2011
v době od 16:00 do 19:00 hodin.

PŘIPOMÍNKA SPOLKŮM, PŮSOBÍCÍM V OBCI
Upozorňujeme všechny spolky a sdruţení působící v naší obci, ţe v příštím roce bude
podmínkou pro přiznání finanční podpory na činnost výroční zpráva o činnosti za rok
2010.
Nemusí to být rozsáhlé slohové dílo, ale stručná zpráva, jak se spolku nebo sdruţení v roce 2010
dařilo, kolik členů v něm pracuje, jaké akce se pořádaly, zda se pracuje s mládeţí a podobně……

INFORMAČNÍ CENTRUM OBCE
Informační centrum obce nabízí k prodeji mnoho propagačních materiálů obce a hradu Starý
Jičín. Můţete zde zakoupit keramické výrobky (zvonky, hrnky), turistické známky či odznaky,
pohlednice, magnety, klíčenky, broţury, knihy, sirky s magnetem, vlaječky...

8

Kontakt:
Informační centrum obce Starý Jičín
742 31, Starý Jičín č.p. 133
tel: 5556 785 159
e-mail: ic@stary-jicin.cz
web: www:stary-jicin.cz

VYHODNOCENÍ SOUTĚŢE
„O nejzajímavější svítící dýni 2010“
Ve dnech 30.10. – 31.10.2010
proběhla v
rámci Výstavy
zahrádkářů Starojicka soutěţ
„O nejzajímavější svítící
dýni 2010“, kterou v září
vyhlásil starosta obce Ing.
Rudolf Hrnčíř. Bohuţel, soutěţe
se
zúčastnilo
pouze
5
soutěţících
se
svými
překrásnými dýněmi, které se
pyšnily před budovou radnice
na Starém Jičíně.
Všechny
výtvory byly velice zajímavé,
avšak zvítězit můţe vţdy pouze
jeden.
Z celkových
435
odevzdaných hlasovacích lístků
vyhrála s obrovským náskokem 240 hlasů paní Jana Davidová z Vlčnova. Pan starosta se
rozhodl odměnit všechny soutěţící, buď poukázkami na nákup v OD Kaufland či společenskými
hrami.
Na fotografiích zhlédnete všechny nádherné výtvory. Jejich autorům velice děkujeme. Těšíme se,
ţe příští rok se do soutěţe přihlásí více účastníků, jejichţ výrobky potěší naše oči.
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2. místo
Karolína a Štěpán Smolkovi, Příluky

3. místo
Jan Klanica, Petřkovice

Tereza Vahalíková, Vlčnov

Libuše Holubová, Nový Jičín

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Novém Jičíně informuje, že
pan Zdeněk Randýsek z Vlčnova
dovršil 140 bezplatných odběrů krve.
Děkujeme.
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ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY MUDr. Kobsové
Během vánočních svátků bude ordinace na Starém Jičíně
uzavřena. Zástup v Novém Jičíně na ul. Gregorova č.p. 35:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 9:30

ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ MUDr. Havlíkové
Milí pacienti, přeji vám příjemné proţití vánočních svátků, mnoho zdraví
a štěstí v novém roce a těším se na vás.

Ordinace během vánočních svátků:
Pondělí 27.12.
Úterý
28.12.
Středa 29.12.
Čtvrtek 30.12.
Pátek
31.12.

7:30 – 9:30
13:00 – 15:00
7:30 – 9:30
ordinace uzavřena
ordinace uzavřena

Přijímáme další pacienty, moţnost objednání telefonicky 556 752 582
nebo e-mailem na www.doktor-staryjicin.cz

OKÉNKO LÉKAŘE
MUDr. HAVLÍKOVÁ radí a informuje
Milí pacienti,
před námi je opět zima a s ní nachlazení a chřipky. Jak je jiţ téměř zvyklostí na konci podzimu,
dovolím si i letos sdělit vám pár informací o nachlazení a o tom, jak se s ním vypořádat.
Co to je chřipka a nachlazení?
Někdy je pro vás nesnadné určit, co vás zrovna potkalo.
Obě onemocnění jsou virové infekce dýchacího ústrojí, které mají něco společné, ale jinak mnoho
odlišného.
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Nachlazení je nejobyčejnější respirační onemocnění a mnohem závaţnější chřipka je vysoce
nakaţlivá.
Co mají společného ?
1.) vyvolávají je viry, které napadají sliznici dýchacího ústrojí
2.) neúčinkují na ně antibiotika
3.) k náchylnosti přispívá sníţená imunita, stres, nedostatek spánku a pohybu, nezdravá strava,
alkohol a kouření
4.) při oslabení organismu či nedodrţení klidového reţimu můţe přejít do zánětu průdušek,
angínu či zánět srdce, které jiţ vyţadují léčbu antibiotiky.
Nachlazení se vyvíjí postupně, projevuje se ucpaným nosem, kýcháním, rýmou, bolestmi v
krku, chrapotem a lehce zvýšenou teplotou. K uzdravení postačí obyčejně týden, máte-li v
pořádku imunitní systém, můţe se doba léčení zkrátit na 3 - 4 dny.
Pro chřipku je typický prudký začátek. Inkubační doba po styku s nakaţeným je 18-48 hodin.
Nakaţení se projeví horečkou nad 38oC, zimnicí, třesavkou, malátností, bolestí celého těla, svalů,
kloubů, silnou bolestí hlavy a suchým dráţdivým kašlem.
Chřipkový virus je vysoce nakaţlivý, přenáší se vzdušnou cestou drobnými kapénkami sekretů
dýchacích cest, je schopen přeţít i několik hodin na kontaminovaných předmětech. Proto je
nutno velmi dbát na hygienu, mýt si často ruce, protoţe nevíte, po kom saháte na kliku,
sluchátko telefonu, zábradlí. Pozor! Chřipku nikdy nepřecházejte vzhledem k moţným
komplikacím - zánět průdušek či plic, onemocnění srdce. Chřipku je nutno " vyleţet".
Nejdůleţitější je oběma nemocem předcházet prevencí, posilováním imunitního systému
přísunem vitamínů, stopových prvků a minerálů v ovoci a zelenině, zdravým ţivotním stylem pohybem se zdravou stravou. Důleţitou a u nás stále opomíjenou prevencí chřipky je očkování.
Jak léčit chřipku a nachlazení?
Na horečku nad 38oC pouţijte Paralen či Ibalgin. Jedna tableta mnohdy nemá účinek, lék je
potřeba podat 3x denně, někdy i po 4 hodinách eventuelně oba preparáty prostřídat. Na suchý
kašel zabírá Sinecod č Tussin. Pokud je kašel produktivní, to znamená, ţe vykašláváte hleny, je
na místě terapie např. Mucosolvanem, Bromhexinem čři ACC long. Na bolest v krku pak účinkuje
např. Septisan, Septofort, Tantum verde , na úpornou bolest Bioparox.
Nezapomínejte na vydatný přísun vitaminu C a tekutin, medu, zázvoru, česneku atd. Lékaře je
nutno vyhledat, pokud teplota nad 38oC trvá tři dny, je-li kašel s hlenem zeleným, je- li bolest na
hrudníku či dušnost, bolest v krku a horečka 24 hodin.

VÝZVA K VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Upozorňujeme občany, ţe řidičské průkazy vydané
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich drţitelé povinni vyměnit nejpozději
do 31. prosince 2010!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Kompletní a přehledné informace najdete na
www.vymentesiridicak.cz .
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MYSLÍTE I NA BEZPEČNOST?
Blíţí se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období
snad v ţádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami.
Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať uţ jsou koupené v kamenných
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v kaţdém
případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly
v dekoraci upevněny na nehořlavé podloţce nebo v nehořlavém drţáčku a aby dekorativní ozdoby
byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí.
Rovněţ stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme.
Samozřejmostí by měla být nehořlavá podloţka a bezpečná vzdálenost od
záclon a závěsů. V ţádném případě výzdobu neumísťovat do prostor
nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes uţ někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při
prodeji upozorňují visačkou na způsob pouţití jejich výrobku, např.
„Nezapalovat, slouţí pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od
hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na
vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.
Na zvýšenou pozornost bychom měli dbát rovněţ v kuchyni. Intenzita
vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána
spoustou jiných „vánočních úkolů“. Abychom si při tom všem vánočním domácím shonu byli jisti,
ţe budeme včas vědět o vznikajícím poţáru a mohli jej ihned v počátcích zlikvidovat, je velice
vhodné nainstalovat si hlásiče poţáru, které nás svým zvukovým signálem upozorní na hrozící
nebezpečí. Poţární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé
rodiny.
Rovněţ oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění
nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době
máme moţnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a trţnicích
zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být
obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením
třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
 pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněţ odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové
kapsle, bouchací kuličky, třaskavé prouţky apod., které lze volně nakoupit ve většině
obchodů a stánků.
 pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18
let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety,
petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich pouţívání není povoleno blízkosti nemocnic,
škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.
 při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předloţit průkaz
odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové
rány a různé druhy raket.
 pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a
pouţití je třeba zpracovat projekt, který rovněţ schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se pouţití
různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na
ostatní osoby, nepouţívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
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Kaţdoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, kdy
se zraní nebo dokonce zemřou desítky lidí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Chcete
být další obětí Vy nebo se nad poţární bezpečností u Vás doma trochu zamyslíte?

Článek zpracovala:
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

ZLODĚJI ÚTOČÍ PŘED VÁNOCEMI
Novojičínští policisté jiţ tradičně před vánočními svátky upozorňují občany
na kapsáře. Největším lákadlem pro zloděje jsou lidé na předvánočních
nákupech s naditými peněţenkami. Například kapsáři se nejčastěji pohybují
v nákupních centrech, obchodních domech, hromadných dopravních
prostředcích a na trţištích. Policie upozorňuje i na neuzamčené dveře
domů, bytů či kanceláří. Rovněţ apeluje na majitele a řidiče vozidel, aby v
nich nezanechávali ţádné cenné věci, které by mohly zlákat zloděje.
Pozor na kapesní krádeţe
Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem
předchází shon, nákupní horečka a starosti s výběrem těch správných dárků. Blíţí se však také
období, na které se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!!! Přišel jejich čas.
Nedáváme jim však také trochu příleţitosti sami, neulehčujeme jim "jejich" práci??? V minulosti
jsme jiţ opakovaně informovali o mnoţení kapesních krádeţí v obchodních domech, navzdory
prováděné prevenci (novinové články, rozhlas, varovné relace v obchodních domech) jejich počet
opět vzrůstá!! Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme: Kapsáři vyhledávají místa, kde se
pohybuje větší mnoţství lidí. Vyuţívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a
osobními doklady. Samotná krádeţ bývá bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři
kradou tak dokonale a nepozorovaně, ţe se okradený o chybějících dokladech či peněţence dozví
často aţ mnohem později a zcela na jiném místě, neţ ke krádeţi došlo. O pachateli a jeho popisu
nemá obvykle ani potuchy.
Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? - Mějte své věci
neustále pod kontrolou!
 muţi, vše důleţité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách
u kalhot,
 ţeny, nenechávejte peněţenku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek,
 nenoste své osobní doklady v peněţence,
 nemějte při sobě větší finanční hotovost,
 čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty
 v případě krádeţe platební karty okamţitě volejte pobočku banky, krádeţ oznamte a
kartu zablokujte,
 zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
 tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte,
 ţeny, noste kabelku pokud moţno u těla a vyuţívejte různá zapínání a zdrhovadla,
 uloţíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte jej stále na očích!!
 nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k
baru či na toaletu,
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 při ukládání zboţí do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále
na očích!!!
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes ni mají hozenou.
Stanete-li se svědky kapesní krádeţe, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například při
podání svědectví policii. Neusnadňujte kapsářům práci!!!

Článek z Informačního servisu PČR pro občany Novojičínska – listopad 2010.

KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA
Nikdy není pozdě na šťastný ţivot …

Klub důchodců Starojicka i v letošním roce měl svá pravidelná setkání kaţdou středu. Středa se
stala pro většinu členů oblíbeným dnem. Jak je vidět na pestré činnosti, členové vstoupili do
nové fáze svého ţivota, která nám nabízí i moţnost, jak úspěšně zvládnout stárnutí. S úsměvem
si uděláme procházku, zatančíme si a pobavíme se u ţivé hudby, ale také dokáţeme spokojeně
relaxovat v bazénu a nebo jen tak posedět u kávy v klubovně.
Kaţdá středa má své vlastní kouzlo a málokdo odchází zamračen, spíše je spokojen a těší se na
další týden. Chvíle pohody trávené v klubu jsou zdravou relaxací, kterou náš organismus
potřebuje.
Ţivot je neustálý pohyb a dojít kaţdou středu do klubu je dění, které plyne kolem nás a do
kterého jsme zapojeni. Je nám jedno, jestli je nám okolo 60-ti nebo jiţ 80-ti. Cítíme se dobře a
spokojení se svým ţivotem. Stále jej ještě dokáţeme naplnit smíchem, pohodou a zapomenout na
běţné problémy.
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Členové klubu mají ochotu a vůli něco podnikat a nebo se jen tak setkávat. Věk pro nás není
důleţitý. Naučili jsme se uvaţovat, jak rychle zvládnout co musíme, a mít tak středeční odpoledne
volné pro návštěvu v klubu.
Konec léta znamená pro členy ukončení volných střed o prázdninách.
Letos jsme akce zahájili jiţ v pondělí na hodech ve Starojické Lhotě. A pak to byly pravidelné
středy – opékání makrel na kurtech ve Vlčnově. Nádherná oslava 80 narozenin u ţivé hudby
s pestrým programem. 2x jsme si zajeli relaxovat na bazén do Hranic. Proběhla velmi pěkná
přednáška Dr. Hromádky „Setkání s Amerikou“ a setkání s autorkou nové knihy „OD VELKÉ
MORAVY SVÍTÁ“ paní Jaroslavou Grobcovou PhDr.
Znovu byl zahájen kurs keramiky v mateřské škole a v prosinci si upečeme a nazdobíme perníčky.
Pak ještě moţná přijde i Mikuláš na posezení u ţivé hudby.
A na úplný závěr r. 2010 si zajedeme zahrát bowling do Loučky.
Koncem roku pak kaţdý člen bude uvaţovat, co si naplánujeme na r. 2011. Jak si zpestřit naše
oblíbené středy, nebo kam vyrazit na výlet a co bychom chtěli ještě proţit zajímavého. Závěr
roku bude v jednotlivých částech a s přáním všeho nejlepšího. V novém roce se v klubovně
sejdeme 5.1.2011.

Starý Jičín 11/2010 - Segeťová Marie, Vlčnov

WiFi metropolitní síť ve vaší obci
Noví uživatelé sítě Starojicky.net jsou připojováni technologií 5GHz. Rychlost se
zvýšila až na 4Mb/sec.
Možnost pořízení nové jednotky 5GHz zakoupením (2000 Kč) nebo pronájmem
(75 Kč / měsíc). Tato nabídka platí pro stávající i nové uživatele.
V případě požadavku na připojení, nahlášení poruchy, ale i v případě potřeby servisu
PC, tiskárny apod. nás můžete kontaktovat:
CENTRÁLNÍ ČÍSLO SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:
CENTRÁLNÍ EMAIL SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:

5555-3-1100
servis@dytron.cz

Telefonicky nás můžete kontaktovat v provozní době, tzn. od Pondělí do Pátku cca
8:00 – 16:00. Více o možnostech připojení na adrese www.starojicky.net.
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Shrnutí vývozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v roce 2010:
Druh

24. dubna 2010 6. listopadu 2010

obaly obsahující nebezpečné látky

1,67 t

1,17 t

televizory, lednice

1,52 t

1,76 t

nábytek a ostatní směsný odpad

23,56 t

39,41 t

pneu

2,98 t

1,1 t

103128,30 Kč

133701,45 Kč

separovaný odpad

1.10. 1.1. 1.4 1.7. 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010

celkem:

236829,75 Kč
Celkem
v
tunách

sklo

5,965

4,17

5,48

3,197

12,847

plasty

10,39

8,78

9,2

8,01

36,38

papír

14,89

0

19,93

0,097

34,917

ţelezo

12,02

0

28,36

0,72

29,08

POSLEDNÍ VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V TOMTO ROCE
Upozorňujeme občany, ţe poslední svoz tuhého komunálního
odpadu v tomto roce se
uskuteční klasicky,
VE ČTVRTEK 23.12.2010!
V uvedený den bude rovněţ vyvezen tříděný odpad.
Pytle s plasty tedy můţete nachystat k popelnicím.
Prvním dnem svozu v novém roce bude čtvrtek 6.1.2011 a poté vţdy co 14. dnů.
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ŢÁDÁME OBČANY, aby v zimním období NEPARKOVALI
SVÁ AUTA NA KRAJNICÍCH VOZOVEK !!!!!
Bráníte tak pluhování a posypu místních komunikací a
způsobujete, ţe komunikace kvůli vám nebude odpluhována !!!
Své vozy vystavujete také moţnému poškození !!!

V průběhu vánočních svátků bude pro VYŘÍZENÍ POHŘBU k dispozici
pracovnice technických sluţeb paní Dagmar Sochová na telefonním čísle
602 143 704.

Informace z výroční zprávy ZŠ Starý Jičín
V loňském školním roce navštěvovalo naši školu 250 ţáků, kteří byli rozděleni do 12 tříd.
Během školního roku jsme kromě výuky zvládli zorganizovat také celou řadu mimoškolních akcí a
soutěţí. Mezi nejúspěšnější patřily především ty tradiční: Mikulášská nadílka, Vánoční laťka,
dětský karneval, 12-ti hodinový florbalový maratón.
Na konci školního roku byli ţáci 1. stupně na 5 denním ozdravném pobytu na Rusavě, ţáci
2. stupně měli zorganizovány školní výlety. Jako kaţdoročně jsme organizovali soutěţ O
sportovce roku a Nejsportovnější třídu a také dvou etapovou soutěţ ve sběru starého papíru.
Celkem jsme nasbírali 37 700 kg, v kraji jsme obsadili 1. místo v absolutním mnoţství a
v průměru na jednoho ţáka jsme obsadili 3. místo. Děkujeme všem, kteří nám k tomuto výsledku
pomohli.
Po několika letech jsme pořádali také pěveckou soutěţ Starojická superstar. Zde zvítězila a 4.
starojickou superstar se stala Karolína Majkusová z 2. ročníku. Na 2. místě skončila Kristýna
Janýšková z 6. ročníku, třetí pak byla Tereza Orlitová ze 4. ročníku.
Připravovali jsme také divadelní představení muzikálu „Ať ţijí duchové“. Počasí bohuţel nepřálo
natočení scén na Starojickém hradě, a tak se premiéra uskutečnila aţ v září 2010 v sále KD ve
Starém Jičíně. Ohlas byl jako v předchozích případech velmi kladný.
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Naše škola je zapojena také do řady projektů. Projekt 21 byl uţ ve zpravodaji představen
Mgr. Adamcem. V jeho rámci jsme mohli vybavit moderní technikou několik učeben.
Dále jsme v červnu 2010 zahájili projekt Krajina sportovní, v němţ pokračujeme ve spolupráci
se školou v Polsku. Projekt soustředěný na ochranu ţivotního prostředí nese název „Recyklohraní“
a je zaměřen na sběr starých elektrických spotřebičů, ţárovek a vybitých baterií. Ke zdravé výţivě
jsou zaměřeny projekty Školní mléko a Ovoce do škol.
Za námi je první rok projektu Komunitní škola, který je zaměřen na vzdělávání dospělých
(angličtina, práce na PC, taneční). Kurzy byly hodnoceny velmi kladně. Letos tedy běţí druhý
ročník.
Máme za sebou také školní rok, který byl naplněn mnoha aktivitami. Byl odveden obrovský
kus prospěšné práce, za níţ je potřeba všem poděkovat. Pomohla naši školu zviditelnit v širokém
okolí.
I v letošním školním roce je připravena celá řada zajímavých soutěţí a akcí. Komunitní škola
uţ rozběhla své kurzy, v nejbliţším období máme před sebou opět Mikuláše a Vánoční laťku
(letos uţ 16. ročník), po Novém roce nás čeká karneval, zápis do 1. třídy, ale také Rodičovský
ples, který budeme spolu s výborem SRPDŠ organizovat v pátek 4. března 2011 v sále KD ve
Starém Jičíně. Srdečně vás na něj zveme.
Celá výroční zpráva je k dispozici na ředitelství ZŠ Starý Jičín, na Obecním úřadě ve Starém
Jičíně a také na webových stránkách školy www.zsstjicin.edunet.cz .
Ve Starém Jičíně 15.11.2010

Mgr. Antonín Kusák
ředitel školy

Ţáci naší školy se opět utkali s polskou školou
Projekt Krajina sportovní měl pokračování na letošní podzim. V září a listopadu se konaly dvě
domluvené aktivity, obě tentokrát na Starém Jičíně.
Poprvé přijelo 45 ţáků z polské Wodzislawi Sl. 22. září 2010, kdy se utkali s 45 ţáky ZŠ Starý
Jičín na atletickém poli. V ten den nám přálo počasí, a tak jsme mohli za slunečného dne fandit
v jízdě zručnosti, v hodu na cíl, v běhu na 60 metrů, ve štafetě, ve skoku dalekém, v kopané a
v tělocvičně ve skoku vysokém. ZŠ Starý Jičín slavila úspěchy, a tak jsme mohli vidět naše ţáky
na stupních vítězů velmi často, přičemţ štafetu naše škola ovládla ve všech kategoriích.
Podruhé jsme mohli ţáky z polské školy přivítat 10. listopadu 2010. Na tento den byly
naplánovány hlavně míčové hry, které zahájili mladší ţáci vybíjenou ve velké tělocvičně a starší
ţáci stolním tenisem v malé tělocvičně. Po té následoval turnaj ve florbalu, v halové kopané,
v basketbalu a na závěr se utkali starší ţáci ve volejbalu. Naši ţáci především vynikli ve florbalu.
V obou aktivitách se vyuţilo sportovního vybavení (doskočiště, tretry, míče), které se mohlo
zakoupit právě z finančních prostředků tohoto projektu.
Záznam, výsledky a fotografie můţete shlédnout na stránkách školy www.zsstjicin.edunet.cz,
pod odkazem Krajina sportovní.
Další setkání v rámci projektu Krajina sportovní se uskuteční 12. - 13. ledna 2011 na polských
horách.
Mgr. Martina Houšková, koordinátor projektu
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Rekapitulace turistické sezony 2010 na hradě Starojickém.
Milí čtenáři tohoto zpravodaje,
Dnes mám moţnost Vás uţ potřetí informovat o dění na
Starojickém hradě.
Letošní rok nám, stejně jako v loňském roce, počasí ukázalo,
ţe něco jiného jsou plány a něco jiného moţnosti. Přestoţe
turistice a návštěvám kulturních památek počasí nepřálo, coţ
je z médií všeobecně známá informace, povedlo se nám pro
návštěvníky hradu uspořádat několik zajímavých akcí a
kulturních vystoupení.
Zcela nepochybně z mého pohledu nejzdařilejší, byla jarní společná akce hradní osádky a členů
hnutí Brontosaurus. Skvělí lidé z hnutí Brontosaurus k nám na hrad znovu zavítali, aby
pokračovali v likvidaci neţádoucích porostů, které hrad hyzdí. Díky hezkému počasí, se nám
povedlo zlikvidovat veškerá křoviska nad přístupovou cestou k hradu.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří byli ochotni zcela zdarma přiloţit ruku k dílu.
Přesto, ţe jsme kvůli špatnému počasí museli mnoho kulturních akcí zrušit, několik se nám jich
povedlo zrealizovat ke spokojenosti všech. Jednou z nich byl krásný koncert skupiny Ţalman &
spol., další hezkou a povedenou akcí byl recitál Jarka Hutky, který na hrad zavítal, nebo
netradiční večerní prohlídka zříceniny za doprovodu strašidel.
Věřím, ţe všem, kdo na podzim přišli na hrad okoštovat výborný moravský burčák se i na této
akci líbilo.
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Pro nadcházející rok máme rozpracován plán kulturních akcí, ale zatím jednáme s účinkujícími.
Kulturní program bychom měli mít připraven do konce února, takţe v dalším vydání zpravodaje
jej pravděpodobně naleznete.
Protoţe v nadcházejícím roce oslavíme 15 let otevření hradní věţe, připravujeme pro tuto
příleţitost koncert velmi oblíbeného a populárního písničkáře. Pokud se nám podaří koncert
dojednat, budu čtenáře informovat v dalším vydání zpravodaje.
Rádi bychom téţ splnili poţadavek návštěvníků, kteří k nám zavítali v období loňských Vánočních
svátků a na Silvestra a znovu bychom chtěli mít v období vánočních svátků 24.12 – 2.1.2011,
vţdy od 10:00 do 16:00 včetně Štědrého dne a Silvestra pro návštěvníky otevřeno. Pokud nám
to počasí dovolí. V tento vánoční čas budeme mít pro milovníky dobrého piva připraven
Kvasnicový leţák RADHOŠŤ a samozřejmě výborný Vánoční punč, teplou medovinku a mnoho
jiných dobytek. A to vše v příjemném prostředí u hořícího krbu. Aktuální info, zda je hradní
hospůdka ten, který den otevřena najdete ve vitrínce nad kostelem, nebo na
www.hradstaryjicin.cz
Na Silvestrovskou půlnoc připravujeme krásnou akci, o které se včas dozvíte z místních
plakátovacích ploch.
Věřím, ţe v nadcházejícím roce nám, ale i vám všem bude počasí více nakloněno, a ţe si najdete
chvilku volna a hrad, který je překrásnou památkou a dominantou Starého Jičína rádi navštívíte.
Ať uţ za některou z kulturních akcí, nebo si jen tak uděláte hezkou a romantickou procházku
zakončenou překrásným výhledem do dalekého okolí.
Arnošt Pokorný
kastelán

Datum
konání:

Pořadatel a název
plesu:

místo konání:

začátek:

hudba:

26.12.2010 Štěpánská poslední
(neděle)
leč i s diskotékou

KD Starý Jičín

20:00
hodin

Ladislav Pospěch +
Zuzka

15.1.2011
(sobota)

Ples SDH Janovice

Hostinec na
Větřáku

20:00
hodin

KRYSTAL

29.1.2011
(sobota)

Sportovní ples

KD Starý Jičín

20:00
hodin

KRYSTAL

12.2.2011
(sobota)

Ples SDH Palačov

Hostinec U
Horáků

20:00
hodin

Dáša a Dušan
Pospěchovi

18.2.2011
(pátek)

Ples SDH Starý
Jičín - Vlčnov

KD Starý Jičín

20:00
hodin

Ladislav Pospěch +
Zuzka

Ples školy (SRPDŠ)

KD Starý Jičín

20:00
hodin

Apos

4.3.2011
(pátek)
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PODZIMNÍ SEZÓNA ROČNÍKŮ 2010/2011
Muţi TJ Sokol Starý Jičín se umístili v tabulce I.B tř. sk. D na 6 místě, kdyţ 7
utkání vyhráli 1x remizovali a 5x odešli ze hřiště poraţeni. Ze 13 utkání získali
22 bodů a aktivní skóre 37:23.
Podzimní část sezóny můţeme hodnotit jako částečně úspěšnou. Určitě mrzí
některá prohraná utkání, kdy jsme po hrubých chybách v obraně zbytečně inkasovali. A také
nemohoucnost našich střelců, kdy i ve doslova vyloţených šancích, nedokázali skórovat. Tým,
pod vedením trenéru bratří Kremlů, ke konci sezóny postihlo zranění našeho kapitána, klíčového
hráče Petra Vahalíka. S tímto se tým dokázal těţko vyrovnat. Ale i přesto, konečné 6 místo a
ztráta na 1 místo pouze 5 bodů, se jeví jako dobrá výchozí pozice pro jarní a rozhodující část
sezóny.
Přejme našim hráčům mnoho úspěchu v tolik milované zimní přípravě a ať se co nejlépe dokáţou
připravit na jaro a tím i poráţet naše soupeře z nedalekého okolí.
Náš dorost, pod vedením nového trenéra pana Aloise Minarčíka, se umístil na 5. místě tabulky
OP, kdy z 10 utkání 5x vyhrál, 1x remizoval a 4x prohrál. Jeho ztráta na první celek Fulneku je 14
bodů. Tento tým byl doplněn hráči, kteří skončili v ţákovském druţstvu a momentálně se
zabydlují v sestavě dorostu. Určitě jsme rádi, i přes některé nedostatky, ţe náš tým dorostu
funguje a doufejme, ţe společnými silami zvládneme některé hráče dotáhnou výkonnostně tak,
ţe v budoucnu budou moci naskočit kvalitně připraveni pro naše druţstvo muţů.
Naši ţáci, pod vedením nového kouče Jana Orlity ,,oluše“ v OP obsadili velice pěkné 3. místo, kdy
po dlouhou dobu byli na čele tabulky. Z 11 utkání 7x vyhráli, 2x remizovali a 2x odešli poraţeni.
Se ziskem 23 bodů ztrácí na vedoucí Veřovice pouze 3 body. Velice dobře se zabydleli v OP ţáků
a svými výkony určitě překvapili.
A naši mladší ţáci, také pod novým trenérem Petrem Zdraţilem, v nové soutěţi na Starém Jičíně
a to OP mladších ţáků obsadili velmi pěkné 3. místo a kvalifikovali se do jarní části „O přeborníka
okresu“ v této kategorii. Z 8 utkání 3x vyhráli a 5x odešli poraţeni. V jarní části se utkají z celky:
Tiché, Veřovic, Bartošovic, Fulneku a Kunína. Oba celky našich ţáků hrají v předzápasech před
muţi a zvláště u těch nejmenších je vidět, jak je fotbal krásný. Jejich nasazení a touha po
vítězství mnohdy zvedla jejich rodiče ze sedadel. Opravdu stojí za to se na naše naděje starojické
kopané přijít podívat.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim hráčům, trenérům, funkcionářům, fanouškům,
sponzorům a rodičům našich ţáků za to, ţe nás podporují. Chtěl bych zdůraznit, ţe si jejich
podpory oddíl nesmírně váţí, protoţe bez nich by fotbal na Starém Jičíně nebyl tam, kde je a
neměl by takovou kulisu, jakou má. Ještě jednou Vám všem, co dělají fotbal fotbalem, děkuji.
Nemohu ani opomenout poděkovat panu Kalíškovi a jeho týmu za ochotu nás všechny dokázat
při našich utkáních obslouţit.
V neposlední řadě patří obrovský dík Obci Starý Jičín, neboť fotbal by bez její podpory u nás asi
ani nemohl fungovat.
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Chtěl bych Vám všem poděkovat za úspěšnou fotbalovou sezónu na Starém Jičíně a do Nového
roku popřát hodně zdraví a štěstí. A těším se s Vámi všemi v jarní části na fotbalových utkáních
na Starém Jičíně.
Za oddíl kopané
Petr Michel, sekretář kopané

Přijďte do firmy ASOMPO, a.s.
pro sušené STOLAŘSKÉ ŘEZIVO za zaváděcí ceny:
dub fošny 50 mm – výběr
dub prkna 30 mm – výběr

13.500,- Kč/m3 + DPH
10.700,- Kč/m3 + DPH

Sídlo: ASOPMO, a.s. Ţivotice u Nového Jičína č.p. 194
Kontakt: 556 759 385, www.asompo.cz
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PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :
www.stary-jicin.cz

 ústředna:
556 752 581 ………podatelna@stary-jicin.cz
fax: 556 752 551
 HSO odbor: 556 785 155 ……… stecova@stary-jicin.cz
 účtárna:
556 785 151……... saganova@stary-jicin.cz
ulrychova@stary-jicin.cz
 matrika:
556 785 152.......... hruskova@stary-jicin.cz
 technické služby: 556 785 153 .... vahala@stary-jicin.cz
sochova@stary-jicin.cz
 starosta - Ing. Rudolf Hrnčíř: 556 785 154, 602 765 290
…. hrncir@stary-jicin.cz
 místostarosta - Ing. Miroslav Klimpar: 556 785 157
606 729 569

provozní
doba

úřední
hodiny

po

645–1700

730–1630

út

645–1500

730–1430

st

645–1700

730–1630

čt

645–1500

730–1430

pá

645-1330

neúřední
den

polední přestávka:
11:45 – 12:30
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583

 informační centrum: 556 785 159… ic@stary-jicin.cz

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 ….. slepak@stary-jicin.cz
 Hasiči Starý Jičín - velitel Radim Sudolský, Bc.
775 920 150........... radim.sudolsky@seznam.cz
 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
724 471 761 .......... hradstaryjicin@email.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 556 752 419
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571

 Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867…. vahala@stary-jicin.cz

Poplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji činí:
(při opakované inzerci je sleva) včetně 20% DPH:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

1

150,- Kč
/8 strany a menší

Blahopřání k významným jubileím a poděkování zveřejníme zdarma.
STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN
Vydavatel: Obec Starý Jičín v prosinci 2010, Redakce a inzerce: Informační centrum Starý Jičín,
tel.:+420 556 785 159, e-mail: ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev.číslo: MKČRE12221, Náklad:
1050ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních částech obce,
Zpracovala: Lucie Pavlíková, Ročník: X., Číslo IV., Tisk: Tiskárna Kontext, spol. s.r.o., Nový Jičín,
Uzávěrka příštího čísla: 21.02.2011 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vţdy
vyjadřovat názor vydavatele.
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