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Zhodnocení volebního období 2006-2010
Vážení spoluobčané,
v říjnu tohoto roku končí funkční období zastupitelstva obce zvoleného na podzim
roku 2006. Tehdy byl zvolen starostou obce pan Svatoslav Vahalík, neuvolněným
místostarostou pan Leoš Zdražil a dalšími členy rady obce Ing. Rudolf Hrnčíř,
Ing. Tomáš Kovařčík a František Bezděk. Pravidelných jednání se účastnili ostatní
členové zastupitelstva obce: Jaroslav Hasal, Rudolf Kalíšek, Ing. Radka Kurfürstová,
Alois Pospěch, MUDr. Josef Rybář, Ladislav Rýpar, Zdeněk Šustek, Eva Vahalíková,
MUDr. Josef Zábranský a MUDr. Josef Zábranský ml. Většina členů zastupitelstva
pracovala také v některých z komisí a výborů.
Téměř uprostřed volebního období nečekaně zemřel starosta, pan Svatoslav
Vahalík. Zastupitelstvo obce pak bylo doplněno o nového člena Radovana Pleška,
členem rady se stal Alois Pospěch, zároveň byl zvolen do neuvolněné funkce
II. místostarosty Ing. Tomáš Kovařčík a do čela obce byl na místo starosty zvolen
Ing. Rudolf Hrnčíř.
Přestože jste o dění v obci pravidelně informováni na úřední desce, prostřednictvím Starojického zpravodaje i na webových stránkách obce, dovolím si připomenout některé události uplynulého funkčního období.
V rámci projektu „Cyklostezky po
dětských prvcích“ byly ve většině místních
částí instalovány pro nejmenší občánky
dětské
prvky
(průlezky,
houpačky,
pískoviště). V současné době se dokončuje
rekonstrukce MŠ Starojická Lhota, v základní
škole se připravují projekty na zateplení
budovy a rekonstrukci tělocvičny. Pro obec
Petřkovice, která měla soustavné problémy
s pitnou vodou, byl vybudován nový přivaděč vody – vodovod je posílen ze zdroje
„Porubská brána“. Postupně se realizují opravy sakrálních staveb – kaple Jičina, Dub i
Palačov už mají nové fasády, ostatní se na opravu připravují, obnovou prošla křížová
cesta v Petřkovicích. Hřbitov Starojická Lhota se chystá na celkové rozšíření.

Na hradě sice velmi pozvolna, ale soustavně probíhá sanace hradebního zdiva tak, aby nedošlo
k úplnému sesuvu hradeb. Protože obec Starý Jičín je mimo jiné vlastníkem lesů, průběžně se
obnovují lesní porosty.
Obec se také pustila do projektů na obnovu nelesní zeleně, začínáme obnovovat aleje
kolem polních cest. Další občanská vybavenost jako osadní výbory, hasičárny, kulturní domy
jsou také postupně opravovány. Pro lepší informovanost občanů zvláště v případě nečekaných
událostí, havárií apod. se instaloval bezdrátový rozhlas do všech částí obce. Po dlouhé době se
také podařilo dokončit územně plánovací dokumentaci obce - územní plán. Zpřehlednila se
podpora společenského dění v obci, sdružení a spolky pracující v obci mohou požádat
o finance na podporu činnosti. Každoročně se činnost skupin vyhodnocuje a na základě aktivit
během roku jsou přidělovány finanční prostředky na další období. Rozjela se spolupráce
s občanským sdružením Komunitní škola, které podporuje vzdělávání a aktivity bez rozdílu
věku.
Největšími realizovanými projekty co do objemu finančních prostředků i souvisejících
prací byly rekonstrukce budovy na náměstí na novou radnici, vybudování inženýrských sítí
pro výstavbu 48 rodinných domů ve Vlčnově a realizace kanalizace na Jičině. Snad už si občané
zvykli na příjemné, prostorné a důstojné prostředí nové radnice. Po napojení všech domů na
Jičině na novou kanalizaci si konečně vydechne od zátěže retenční nádrž pod obcí. A už
registrujeme nově přihlášené občany k trvalému pobytu v lokalitě Vlčnov - 48 RD.
Máme také za sebou první zkušenost s bleskovou povodní a se vším, co s tím souvisí.
Zděšení, šok, zoufalství, obrovská lidská obětavost, solidarita, ale také vypočítavost a závist. Je
zajímavé, jak pestrou škálu lidských emocí mohou vyvolat dvě hodiny vydatné průtrže
mračen. Samostatnou a dlouhou kapitolou na pokračování by bylo povídání o nápravě
povodňových škod.
Pro ty, co ještě pochybují o významu SDH, vzkazuji, že dobrovolní hasiči jsou pro obec
v těchto chvílích pokladem a touto cestou bych chtěl všem, kteří se potýkali s velkou vodou,
za jejich obětavý přístup a spolupráci poděkovat.
Samozřejmě jsou záležitosti, které se nám nepodařilo dotáhnout do zdárného konce.
V sociální oblasti je třeba zabezpečit pro starší občany - odkázané na pomoc druhých bydlení v domě s pečovatelskou službou, není dořešeno využití objektu bývalé školy
v Heřmanicích. Plány a snaha jsou, chybí
to druhé podstatné - finance.
Přes
opakované
upozornění
ve zpravodaji, házení odborných letáků
do schránek hříšníků, případně ústní
domluvy jsme nedokázali přesvědčit
chronické znečišťovatele ovzduší, že
pálení čehokoliv jiného než určeného
paliva, je nebezpečné především pro nás
samotné.
Bojujeme
s neukázněnými
„pejskaři“, vandalismem, v centru obce
chybí parkovací místa a určitě je toho
mnohem více.
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Těší mne, že se podařilo dotáhnout do konce záležitosti, které rozpracoval pan starosta
Svatoslav Vahalík, na mnoha už dokončených projektech má nesporné zásluhy. A přál bych si,
aby nové zastupitelstvo obce navázalo na započaté akce stávajícího vedení obce.
Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16. října 2010 budete mít možnost po čtyřech letech opět zasáhnout do
dění v obci tím, že se zúčastníte volby 15 členů zastupitelstva obce a vyberete tak směr,
kterým se naše obec bude dále ubírat. Správa věcí veřejných není jednoduchá záležitost,
vždy je to práce především s lidmi, a co se líbí jednomu, je pro druhého neřešitelným
problémem. A skoro vždy se jedná především o finance. Mnoho dokončených akcí by se
nezrealizovalo bez finanční podpory některé z dotací (kraje, stát, EU).
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

15. – 16. října

Komunální volby 2010

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 23. 6. 2010
22/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 22. zasedání ZO dne 23.6.2010
22/2 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti
Rady obce za období od 12.5. 2010 do 14.6. 2010
22/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis o jednání KV a FV ze dne 10.5.2010

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
22/4 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2009, který obsahuje :
- roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2009
- roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2009
- roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2009
- finanční vypořádání za rok 2009
- roční hospodaření příspěvková org. – Zákl. škola Starý Jičín za rok 2009, včetně
fondů a vedlejší hospodářské činnosti
- roční hospodaření příspěvková org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok 2009,
- včetně fondů
- výkaz o hospodaření za rok 2009 – audit
- výhled zadluženosti obce Starý Jičín – splátky půjček a úvěrů
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Závěrečný účet obce je přílohou k tomuto usnesení. Zastupitelstvo obce v souladu s § 17 zák.
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2009 - bez výhrad.
22/5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 3 a 4. změnu rozpočtu
Obce Starý Jičín na rok 2010
22/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plnění výnosů a čerpání nákladů k
31.5.2010 u Hospodářské činnosti obce Starý Jičín
22/7 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledek přezkoumání
hospodaření
za rok 2009 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2009
se závěrem: při přezkoumání hospodaření obce podle §2 a §3 zákona č.420/2004 Sb.
nebyly dle §10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
ZO po projednání schvaluje tyto uvedené majetkoprávní záměry:
22/8 Směnnou smlouvu s Lubomírem Mockem na pozemky v k.ú. Palačov takto: Obec Starý Jičín
převede ze svého vlastnictví na Lubomíra Mocka pozemek p.č. 76/10 – ostatní plocha o
výměře 20 m2 a Lubomír Mocek převede ze svého vlastnictví do vlastnictví obce pozemky p.č.
1185/8 - ostatní plocha o výměře 11 m2 a p.č. 1185/9 - ostatní plocha o výměře 15
m2, bez finančního vyrovnání, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr obce č. P11//2010)
22/9 Prodej pozemku p.č. 293/2 – ostatní plocha – o výměře 596 m2 v k.ú. Palačov
MVDr. Pavlu Vašutovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3644-81/2010 tj.
Zároveň bude k pozemku p.č. 293/2 zřízeno věcné břemeno strpění stavby kanalizace pro
oprávněnou Obec Starý Jičín (majetkoprávní záměr obce
č.P 13/2010)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
22/10 Zastupitelstvo obce stanoví dle § 67 zákona o obcích počet členů zastupitelstva obce
na volební období 2010 -2014 a to v počtu 15 členů.
Počet členů bude oznámen na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení
(§ 68 odst. 2 zákona o obcích), tj. 83 dny přede dnem voleb.
22/ 11 Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace určené k financování
prvotních nákladů a nezbytných opatření v rámci přijatého krizového stavu ve výši 180.000,-- Kč.
od Moravskoslezského kraje a o přijetí „Podmínek použití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
22/12 Zastupitelstvo ukládá účtárně obce předložit vysvětlení účtování v oblasti pohledávek
v Závěrečném účtu za rok 2009 na příští zasedání ZO v září 2009.
22/13 Zastupitelstvo obce ukládá řešit požadavek úpravy provozní doby Mateřské školy na
Starém Jičíně s ředitelkou MŠ Starý Jičín.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Leoš Zdražil
1. místostarosta

Společenská kronika obce
Všem občanům, kteří se v období září aţ listopad 2010 doţijí významného ţivotního jubilea,
přejeme pevné zdraví, hodně pohody a spokojenosti v ţivotě.
Za obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce.
Elena KLIMPAROVÁ ze Starého Jičína
František KRUTÍLEK z Petřkovic
Vlasta KLOSOVÁ ze Starojické Lhoty
Václav SUROVEC ze Starého Jičína
Alena POSPĚCHOVÁ z Vlčnova
Jaroslav JANÝŠKA z Petřkovic
Jaroslava HORUTOVÁ z Vlčnova
Bohumil HERALT z Janovic
Irma POMKLOVÁ z Dubu
František VAHALA z Palačova
František MARKUS z Heřmanic
Josef WAGNER ze Starého Jičín
Zdeněk INDRÁK z Vlčnova
František FABIÁN z Vlčnova
Václav BAJER z Janovic
Jiří HORÁK z Jičiny
Valentin POLÁCH ze Starojické Lhoty
V případě, ţe některý z jubilantů nechce být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí na
Informačním centru obce Starý Jičín (tel.: 556 785 159).

Obecní knihovna na Starém Jičíně
Obecní knihovna na Starém Jičíně je po prázdninách opět otevřena
kaţdý čtvrtek v době od 16,00 do 19,00 hod. a navíc ještě poslední
soboty v měsíci v době od 8:30 do 10:30 hod, tedy v roce 2010 v tyto
dny: 25. září, 30. října, 27. listopadu a 18. prosince.

Hlášení závad na OÚ
Váţení občané,
čas od času (a někdy častěji, neţ je příjemné) se stane, ţe vypadne dodávka vody, elektřiny, spojení
telefonní linkou, či přes mobilního operátora. Pokud se jedná o plánovanou odstávku z důvodu
servisních prací, dodavatelé těchto sluţeb obvykle informují své zákazníky dopředu.
Havarijní situace se však předvídat nedají, proto občas něco „vypadne“ bez varování.
V těchto případech doporučujeme kontaktovat přímo společnost, u které si sluţby
platíte. Kontaktní údaje najdete zpravidla na fakturách. Jedině konkrétní dodavatelská
firma je schopna Vám poskytnout přesné informace o příčině závady a době potřebné
k jejímu odstranění.
Víme, ţe Vás tyto výpadky netěší, naopak mohou mnoha lidem pořádně zkomplikovat
rozdělanou práci. Je však zcela zbytečné, aby naštvaný a doběla rozpálený občan jadrně nadával
v kancelářích obecního úřadu. A i kdyby kopal všechny kolem do …, jak vyhroţuje, přerušenou
dodávku sluţeb tímto rozhodně neobnoví.
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Obec jako právní subjekt je také klientem správců sítí a potýká se
s podobnými problémy jako ostatní zákazníci. A také je tak musí řešit.
V případě, ţe občan nebude moci nahlásit závadu ze svého domova, ať uţ
z technického nebo zdravotního důvodu, a poţádá o tuto sluţbu na radnici, není
problém mu vyhovět.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kterým není lhostejné
jejich okolí a kteří telefonicky nebo osobně nahlásí pracovníkům obecního úřadu
havarijní události na veřejných prostranstvích jako je např. vytékání vody, spadlé
dráty elektrického vedení po vichřici, únik plynu apod. Obratem kontaktujeme příslušného správce,
aby se předešlo dalším moţným škodám.
starosta obce
Informace o telefonních číslech pro hlášení poruch:
Elektrická energie – ČEZ - poruchy

840 850 860
1239

Plyn - poruchy
Voda – dodavatel SmVaK Nový Jičín
(pro Janovice, Jičinu, St. Jičín, Vlčnov)

840 111 125

Voda – dodavatel Obec Starý Jičín
(pro Dub, Heřmanice, Palačov, Petřkovice, St. Lhotu)

776 562 867

Už se vám to také stalo?
Provází vás někdy pocit, ţe je toho všeho kolem na vás uţ moc? Stres v práci, starosti doma,
zvyšování cen a sniţování kvality výrobků a sluţeb, šéf vám nerozumí a vy touţíte „upustit páru“?
Těšíte se na tichý sobotní večer nebo poklidnou neděli s rodinou a přáteli na zahradě svého domku,
kde jste se mimochodem celý týden po práci lopotili, a očekáváte, ţe si
uţijete klídku a pohodičky. Pak se to ale stane. Z jedné strany se ozve
burácivý řev křovinořezu, který docela spolehlivě přehluší vysílání rádia
od dalšího občana, jenţ se domnívá, ţe je povinen provozovat veřejnou
hudební produkci pro co největší počet spoluobčanů. Specialisté na
zvukové efekty pak ještě vysílají ze super repráků jakési dunění, coţ
připomíná spíše zemětřesení, neţ hudbu. Nasyceni tímto násobeným
hlukovým doprovodem se večer uzavřete do svého domku s nadějí na
nerušený večer. Po setmění, ještě před půlnocí, jste však neomylně
informováni ohňostrojem, ţe někdo slaví narozeniny nebo cokoliv jiného.
A pak se ještě rozštěkají pejsani v celém širém okolí. No paráda.
Pokud vám to pomůţe, mohu vás ujistit, ţe je to celorepublikový
problém. V některých obcích uţ vydali obecně závaznou vyhlášku, kde tyto
kravály regulují, např. povolí ohňostroj jen na Silvestra nebo zakáţou sekání
trávy v neděli a podobně.
Doufáme, ţe v naší obci nebudeme muset takovou situaci řešit. Třeba bude stačit jen upozornění
těm, kteří si nyní neuvědomují, ţe budou mít někdy děti, které se budí, ţe jednou budou nemocní a
staří a budou touţit po tolik potřebném spánku.
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A v neděli se má odpočívat a ne zápasit s traktorem, křovinořezem, motorovou
pilou a podobným zařízením. Stačí, kdyţ si kaţdý uvědomí, ţe sobotní podvečer a
celá neděle je určena pro odpočinek v klidném prostředí. Bylo by přece smutné,
kdyby se prostá lidská ohleduplnost musela i v naší obci řešit nějakým právním
předpisem. Nicméně pokud to bude nutné… a jinak to nepůjde…
starosta obce
Milí občané, máte pocit, že potřebujete k tomuto tématu něco sdělit? Pokud ano, pište na adresu
podatelna@stary-jicin.cz, nebo vhoďte svou připomínku do schránky na budově radnice.

Ordinace MUDr. Havlíkové na Starém Jičíně
lékař: MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Ordinační hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

07,30 – 11,30
13,00 – 16,30
07,30 – 11,30
13,00 – 15,00
07,30 – 08,30

Kontaktní údaje: tel.: 556 752 582, internetová adresa www.doktor-staryjicin.cz.

HODY V OBCÍCH STAROJICKA
obec

mše svatá

mše svatá

Janovice

Ne 5.9. v 9 hod, v pondělí

Po 6.9. v 9 hod.

Starý Jičín

Ne 26.9. v 7,45 mše svatá
v kostele, poté průvod se sochou
svatého Václava na náměstí

Po 27.9. v 9 hod.

Vlčnov

Ne 24.10. v 7,45

Po 25.10. v 9 hod.

Petřkovice

Ne 7.11. v 9 hod. nebo 10,45

Po 8.11. v 9 hod.

Jičina

Ne 14. 11. v 7,45 na Starém Jičíně

Po 15.11. v 9 hod.
v kapli Jičina

Palačov

Ne 21.11. v 10,45

Po 22.11. v 9 hod.
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Upozornění
Stále více se v obci objevují pozemky ve vlastnictví fyzických osob, o které nikdo
nepečuje, pozemky jsou zapleveleny, narušují vzhled obce a obtěţují okolní nemovitosti
rozšiřováním semen plevelných rostlin. V neudrţovaných porostech se mnoţí škůdci
pěstované vegetace a neupravený terén svádí jiné občany k uloţení dalšího
nepořádku: „však ono se to tam ztratí….“.
S odvoláním na §127 občanského zákoníku, kdy se občan musí
zdrţet všeho, čímţ by nad míru přiměřenou obtěţoval sousedy,
ţádáme vlastníky nemovitostí o ošetřování pozemků tj. posečení a
úklid trávy alespoň 2x ročně.

Cestujeme po Moravě - Moravskoslezský kraj
Chcete si udělat výlet do okolí a nevíte kam? Nechce se vám strávit hodiny na internetu
prohledáváním stovky stránek o turistických zajímavostech? Dáváte přednost přehledným
papírovým publikacím s výstiţnými informacemi a aktuálními obrázky? Pak je tu právě pro vás
publikace Cestujeme po Moravě. Firma Aspida, s.r.o., ji vydává zvlášť pro kaţdý
kraj a právě letos byl aktualizován ten náš, Moravskoslezský kraj.
Obsahuje informace nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně
známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde strávit
dovolenou nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci koupání,
cykloturistiky, turistiky a návštěvníci památek. Častokrát některé informace
udivují i místní občany, kteří byli přesvědčeni, ţe své okolí znají velmi dobře.
Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu ČR,
seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy na výlety, kontakty na
památky (hrady, zámky, muzea, galerie), některé restaurace, ubytovací kapacity a
podnikatelské subjekty, které v těchto místech působí.
Publikace všech krajů si můţete prohlédnout a popř. i zakoupit na informačním centru obce,
nebo také objednat na stránkách www.aspida.cz.

TECHNICKÉ SLUŽBY
OBCE STARÝJIČÍN
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz slouţí k odevzdání normálního mnoţství domácího odpadu a proběhne v sobotu 6.11.2010
podle časového harmonogramu, kdy na URČENÉ MÍSTO a v URČENOU DOBU PŘIJEDE
ŠROTOVACÍ VŮZ a ten veškerý velkoobjemový odpad sešrotuje. Nebezpečný odpad bude
sesbírán spolu s velkoobjemovým! Upozorňujeme, ţe svoz je určen pouze pro odběr
z domácností, nikoli od organizací a firem.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla, skříně, sedačky,
letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky, lavory, květináče), WC mísy,
umyvadla, keramika.
NEBEZPEČNÝ ODPAD: televizory, lednice, zářivky, autobaterie, pneumatiky osobních aut
bez ţelezných ráfků, barvy, oleje, pračky, obrazovky, monitory, rádia, olejové filtry, pesticidy,
herbicidy!!!
Pro drobný odpad typu mobilní telefony, kalkulačky, malá rádia, hračky na dálkové ovládání,
počítačové myši, klávesnice atd. je v budově Obecního úřadu Starý Jičín umístěn E-BOX firmy
Asekol.
Dále upozorňujeme občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si vybrali nejvhodnější
místo k odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu!

obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
6.11.2010

obec

Dub
Starojická
Lhota

Palačov

Petřkovice
Janovice

termín :
SOBOTA
6.11.2010

2. AUTO

1. AUTO
Heřmanice

stanoviště

u hospody

8:00 - 8:20

u školy

8:20 - 8:40

Starý
Jičín

křiţovatka
Polouvsí
u tenisových
kurtů
u obchodu

9:50 - 10:30

u poţární nádrţe

10:30 - 11:00

na návsi
rozcestí u
Tvrdých

11:05 - 11:35

rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

Jičina

rozcestí nad
kaplí

13:20 - 13:40

Janovice

8:45 - 9:15
Starý
Jičín

9:20 - 9:50

Vlčnov
Starý
Jičín

11:35 - 12:05

dolní Ţlabec

8:00 - 8:20

pod Hradem
- u Zámečku

8:20 - 8:45

u Bílého domu

8:50 - 9:10

u bývalého
obecního úřadu

9:15 - 10:00

u nové hasičárny

10:05 - 10:45

rozcestí ke
kurtům
za zdravotním
střediskem
u hospody
u kříţe do
Janovic
u „Růţku“

10:50 - 11:25
11:30 - 12:00
12:10 - 12:50
12:50 - 13:15
13:20-13:40

V případě, ţe vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu, počkejte prosím na jeho příjezd a
neodkládejte věci k cestám!
Při svozu velkoobjemového odpadu NEBUDE odebírán stavební odpad (cihly, beton,
dlaţdice, zbytky pytlovaných malt, lepidel, lepenky, eternity, okna apod.), ţelezo, pračky,
sporáky.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu slouţí k odebrání normálního mnoţství odpadu
nashromáţděného při půlročním provozu domácnosti. Mimořádné mnoţství odpadu (vyklízení
koupené nemovitosti atd.) je třeba řešit individuálně!
Ţádáme občany, aby pračky, sporáky a ostatní ţelezný odpad NEODEVZDÁVALI při sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tyto věci budou sesbírány v rámci SBĚRU
ŢELEZNÉHO ŠROTU hasiči a sportovci z naší obce.
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Termíny vývozu popelnic do konce roku 2010
Tuhý domovní odpad bude vyváţen kaţdý LICHÝ týden ve čtvrtek, v tyto dny:
2. září, 16. září, 30. září, 14. října, 28. října, 11. listopadu,
25. listopadu, 9. prosince, 23. prosince.

Jak třídit separovaný odpad?
Váţení občané,
v obci Starý Jičín a jejích částech jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad – PLASTY, SKLO
a NÁPOJOVÝ KARTON. Zde uvádíme informace, jak odpad správně třídit.
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT NÁPOJOVÉ KARTONY?
Mezi nápojový karton patří krabice od dţusů, mléka a mléčných
výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod.
Do kontejnerů prosím nevhazujte nápojové kartony
znečištěné zbytky potravin (stačí je však vypláchnout vodou
a je moţno je do kontejneru vhodit). U kartonů je také vhodné
rozloţit rohy a stačit je, aby zabíraly co nejméně místa
v kontejneru, popř. v pytli na kartony.
Nápojové kartony je moţno vhazovat do kontejnerů označených
oranţovou samolepkou. Nebo můţete kartony shromaţdovat
v domácnosti do oranţového pytle, který po naplnění umístíte
vedle popelnice k odvozu.
Na poţádání dostanete oranţový pytel na nápojový karton v informačním centru nebo
v kanceláři Technických sluţeb obce Starý Jičín (v budově obecního úřadu).

Co se stane s kartony dále?
Pytle s tříděným odpadem se předávají k dalšímu dotřídění. Kartony
jsou buď aseptické (sloţeny z papíru, polyetylenu a hliníku – trvanlivé
nápoje), nebo neaseptické (sloţeny pouze z papíru a polyetylenu – pro
potraviny k okamţité spotřebě, čerstvé mléko apod.). Správně
vytříděné kartony se pak dále vyuţívají v papírnách, kde se oddělují
jednotlivé vrstvy kartonu a získávají se z něj kvalitní papírová vlákna.
Ta jsou pak surovinou pro výrobu dalšího papíru. Zbytky hliníku a
polyetylenu lze vyuţít přímo v papírně. Nebo se kartony rozdrtí na speciální lince a drť se pak
zatepla lisuje do desek, které je moţné pouţít například jako stavební izolace.
Bliţší informace o třídění, recyklaci a dalším vyuţití tříděného odpadu najdete na webových
stránkách www.jaktridit.cz .
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Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá sběr starého papíru ve dnech

11. 10. – 22. 10. 2010
Prosíme občany, aby starý papír roztřídili – zvlášť noviny, zvlášť časopisy a
zvlášť karton. Knihy, odevzdávané do sběru by měly být zbaveny tvrdých
desek (obalu).
Pro občany, kteří nemají moţnost starý papír do školy donést nebo dovézt, bude sběr starého papíru
uskutečněn v pátek 22. října 2010. Pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových čekáren ve
vaší obci.

Žáci naší školy opět v Polsku
8.června 2010 se konalo první sportovní setkání našich ţáků s polskými partnery v rámci
projektu Krajina sportovní (projekt je spolufinancován s Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA
EUROREGIONU SILESIA při EU). Místem tohoto setkání bylo polské město Wodzislaw Sl.
Celkem se tohoto setkání účastnilo 45 ţáků z naší školy ve věku 9 - 16 let. Všichni připraveni
podat co nejlepší výkony v připravených atletických disciplínách.
Po příjezdu do polského města Wodzislawi Sl. nás
čekalo v aule spřátelené školy oficiální zahájení
projektu. Poté následoval kulturní program ţáků školy.
Následoval přesun všech účastníků sportovních aktivit
na jeden z městských stadionů. Zde se sportovci
převlékli do dresů a boje v rámci atletiky mohly začít.
Disciplíny, jednotlivé kategorie a počty ţáků v nich byly
předem dohodnuty.
Nejprve se závodilo v hodu míčkem. Následoval
skok z místa, běh na 60 metrů pro mladší kategorie a
běh na 100 metrů pro starší kategorie. Kopaná a přetahování lanem se konalo souběţně.
Celý den uzavřel závěrečný ceremoniál vyhodnocování vítězů všech disciplin a kategorií. Ve
všech kategoriích a ve všech disciplínách měla naše škola na stupních vítězů zastoupení. Mezi naše
nejúspěšnější sportovce patřili Adam Kotešovec a Ivana Volková.
Další setkáni se uskuteční 22. září 2010 na Starém Jičíně.
O celém projektu, o jednotlivých setkáních, včetně fotografické dokumentace, se můţete
dozvědět na webových stránkách školy www.zsstjicin.edunet.cz, pod odkazem Krajina sportovní.
Mgr. Martina Houšková, koordinátor projektu
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HARMONICKÝ RŮST OSOBNOSTI ŽÁKA VE 21. STOLETÍ
CZ.1.07/1.1.07/02.0079
Váţení občané,
V posledním čísle Zpravodaje (02/2010) jsem Vás informoval o činnosti jednotlivých částí celého
projektu, o jeho financování a Monitorovacích zprávách.
Dnes jsme jiţ úspěšně dokončili Monitorovací zprávu č. 2 (MZ2/2010), která byla kontrolním
úřadem MSK v Ostravě přijata bezezbytku a všechny dosud vynaloţené finance v projektu byly
uznány jako uznatelné náklady.
V době prázdnin byla vyhodnocena dvě VŘ. Vítězové těchto soutěţí dodali jízdní kola, stany,
spacáky a buzoly. To vše pro modul 4. Pro moduly 1 a 3 byl dodán nový nábytek do knihovny a
dílny (keramická a ruční papír). Také čekáme na dodání keramické pece, vybavení pro výrobu
ručního papíru a keramiky a mnoho nových knih, které se stanou chloubou nové interaktivní
knihovny.
Nyní probíhají poslední úpravy tak, aby se s novým školním rokem zapojilo do připravovaných
aktivit co nejvíce dětí z naší školy.
Projekt můţete sledovat také na jeho webových stránkách www.projekt21.cz
Děkujeme za Váš zájem, Vaši přízeň a těšíme se na to, ţe Vás budeme moci dále informovat ve
Zpravodaji 04/2010
Mgr.Jiří Adamec

Mateřská škola Starý Jičín, Petřkovice a Starojická Lhota
se připravují na nový školní rok 2010/11.
1. Mateřská škola Starý Jičín, příspěvková organizace je státní školou s právní
subjektivitou. Součástí školy jsou odloučená pracoviště MŠ Petřkovice a MŠ Starojická Lhota.
Název Školního vzdělávacího programu: „Život pod hradem“.
Ředitelka školy:
Jitka Tihelková
Učitelky:
Bc. Karla Lušovská, Marcela Segeťová, Libuše Kaláčková
Provozní zaměstnanci:
1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 školnice, 1 účetní
Provoz školy:
6.30 – 16.00 hodin
Kapacita MŠ:
50 dětí, nastoupí 50 dětí
Rozpis tříd:
I. třída: věk 3 - 4,5 let
II. třída: věk 4,5 - 6 let
Kontakt:

Adresa školy: Starý Jičín 75, 742 31
Telefon: 556 752 583, 605 879 202
E-mail: msstaryjicin@cbox.cz
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2. Mateřská škola Petřkovice – odloučené pracoviště
Název Školního vzdělávacího programu: „Malovaný svět“.
Ředitelka školy:
Jitka Tihelková
Vedoucí učitelka:
Jaroslava Zbořilová
Učitelka:
Monika Jachová
Provozní zaměstnanci:
1 kuchařka, 1 školnice a vedoucí stravování
Provoz školy:
6.30 – 16.00 hodin
Kapacita MŠ:
28 dětí, nastoupí 28 dětí
Rozpis tříd:
I. třída: věk 3 - 6 let
Kontakt:

Adresa školy:
Telefon:
E-mail:

Petřkovice 42
556 752 419
mspetrkovice@seznam.cz

3. Mateřská škola Starojická Lhota – odloučené pracoviště
Název Školního vzdělávacího programu: „Ať je teplo nebo zima, v Kočičí Lhotě je nám
prima“.
Ředitelka školy:
Jitka Tihelková
Vedoucí učitelka:
Jana Bartoňová
Učitelka:
Mgr. Jarmila Horutová
Provozní zaměstnanci:
1 školnice
Provoz školy:
6.30 – 16.00 hodin
Kapacita MŠ:
28 dětí, nastoupí 27 dětí
Rozpis tříd:
I. třída: věk 3 - 6 let
Kontakt:

Adresa školy:
Telefon:
E-mail:

Starojická Lhota 64
733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz

Mateřská škola Starojická Lhota byla v roce 2001 z důvodu nenaplněnosti a nevyhovujícího
technického stavu uzavřena. Demografický vývoj počtu narozených dětí a počtu obyvatel, zvláště
mladých rodin v obci Starojická Lhota, Palačov, Dub a Heřmanice naznačuje nárůst, a proto
zastupitelé obce schválili znovuotevření této mateřské školy od 1. září 2010.
Od listopadu prováděla firma Starest rekonstrukci budovy školy. V současné době
zaměstnanci školy připravují školku na nový školní rok, který začíná ve středu 1. září 2010.
V neděli 22. srpna byla mateřská škola otevřená k nahlédnutí pro veřejnost. Byli jsme mile
překvapeni, kolik návštěvníků si přišlo prohlédnout nové prostory Mateřské školy. Obdiv ve tvářích
a četná přání úspěchu při práci s dětmi nás velmi potěšily. Nejvíce zajímala děti a rodiče školka,
kterou začnou děti 1. září navštěvovat.
Další generací, kterou nové prostory zajímaly, byli dospělí, kteří navštěvovali mateřskou
školu ještě jako děti od roku 1973 aţ do uzavření v roce 2001.
Velmi milé a potěšující bylo pro mne setkání s mnoha seniory, kteří chodili do této budovy
v době, kdy slouţila jako základní škola. Jejich příběhy, které vyprávěli, obohatily mé poznání o
této vesnici. Zrekonstruovanou školku si přišli prohlédnout nejen místní obyvatelé, ale i lidé
z blízkého okolí i míst vzdálenějších.
V současné době dostala budova školy jiţ třetí podobu, ale má pořád stejnou tvář – zůstala
školou, a to je dobře! Naším zájmem bylo vytvořit nové zařízení, které bude splňovat podmínky
z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Myslím, ţe se nám to zdárně
podařilo za podpory obyvatelů obce Starojická Lhota, zřizovatele školy a ostatních přátel školy.
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Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této podobě podíleli:
U zrodu projektu stál bývalý starosta Svatoslav Vahalík.
Současný starosta Ing. Rudolf Hrnčíř a Rada obce – podpora vedení školy a realizace
projektu.
Poslankyně Ing. Kateřina Konečná – pomoc při získávání dotací z ministerstva financí.
Jan Hurtík – projektová dokumentace.
Firma PELA CZ, a.s. – stavební realizace I. etapa-výměna střešní krytiny, výměna okenních a
dveřních výplní.
Firma Starest, s.r.o. – stavební realizace II. etapa, provedení dalších prací potřebných
pro opětovné otevření školky.
Jana Bartoňová – návrhy interiéru.
Osadní výbor obce Starojická Lhota, rodiče – úklid školní zahrady.
Firma Jana Suchánková – úklidové práce.
Technické sluţby obce Starý Jičín – úklid okolí.
V další etapě plánujeme zrekonstruovat školní zahradu. Cílem připraveného projektu s názvem
,,Školka v pohybu“ je vybudovat moderní otevřenou zahradu, koncepčně navazující na nově
zrekonstruovanou budovu a nabídnout různé volnočasové aktivity obyvatelům Starojické Lhoty a
okolí. V současné době máme připravenou studii v rámci oblasti podpory venkova z prostředků
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
V novém školním roce přeji dětem a rodičům mnoho pěkných chvil a záţitků v našich
Mateřských školách.
Těší se ředitelka školy Jitka Tihelková a paní učitelky.

Hody ve Starojické Lhotě
V sobotu 21. srpna se v rámci oslav hodů ve Starojické Lhotě uskutečnil 6. ročník Traktoriády,
recesní soutěţe domácích traktorů. Na rozdíl od jiných Traktoriád v té naší nejde o výkon, ale o
legraci. Soutěţící posádky musely prokázat svou dovednost ve třech disciplínách. První byla parodií
na závody formule 1, ve druhé jsme si připomenuli loňskou bleskovou povodeň, která se prohnala
naší obcí, a ve třetí jsme prověřili technickou dokonalost jednotlivých strojů v pomalé jízdě zvané
Lhotský šnek. Celkovými vítězi traktoriády se stala posádka z Poruby Tomáš Janovský a Pavel
Machanec. Diváckou soutěţ o nejatraktivnější traktor vyhrál rovněţ traktor z Poruby.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 18 posádek, coţ je nejvíc v historii soutěţe. Těší nás, ţe si k
nám našly cestu i přespolní posádky, kdy nejvzdálenější účastník k nám přijel dokonce aţ
z Klimkovic.
V neděli 22. srpna se na místním hřišti uskutečnilo
tradiční hodové fotbalové utkání ţenatí – svobodní.
Jak se jiţ stalo téměř pravidlem, vyhráli docela
zaslouţeně ţenatí, i kdyţ jim v druţstvu museli
kvůli vyrovnání počtu hráčů na hřišti vydatně
pomoci i svobodní. O přestávce rozvířily poklidnou
atmosféru na hřišti naše ţeny, které sehrály také jiţ
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tradiční exhibiční utkání svobodné versus matky. Letos se na sebe oba týmy opět patřičně vyzbrojily
a vzduchem nelétal jen míč, ale i šlehačka a ušetřen nebyl ani rozhodčí. Přes početní handicap
nakonec zvítězily matky a ani penalty skóre neotočily. Je vidět, ţe maminky mají po celoročním
tréninku, kdy se svými dětmi musejí zvládat moţné i nemoţné, nad svobodnými děvčaty opravdu
navrch.
Na příští hody se těší
pořádající SDH a SK Starojická Lhota

Svatováclavský hodový jarmark
Váţení a milí občané Starého Jičína a všech přilehlých obcí.
Dovoluji si Vás jménem hradu pozvat v neděli 26.9.2010
na Svatováclavský hodový jarmark, který se uskuteční tentokrát
v poněkud jiném duchu neţ v minulých letech.
Po dohodě s obecním úřadem a bývalými organizátory, manţely
Polzerovými, bylo dohodnuto, ţe jarmark bude organizován
provozovatelem hradu, aby bylo moţno vyuţít zkušeností
s organizováním podobných kulturních akcí na hradě. Původní
myšlenka manţelů Polzerových bude tedy zachována a jarmark bude zahájen Zádušní mší v kostele
ve Starém Jičíně. Samotný jarmark bude v zájmu bezpečnosti návštěvníků probíhat v prostorách nad
kostelem, přístupové cestě k hradu a na nádvoří hradu. Po mši svaté projde tedy slavnostní průvod
v čele se Svatým Václavem na koni a jeho druţinou od kostela přes náměstí a bude směřovat dále po
přístupové cestě k hradu aţ na nádvoří hradu, kde bude připraven slavnostní ceremoniál zahájení
jarmarku. Jarmark bude probíhat celý den, tedy aţ do cca 17 hodin odpoledne.
V prostorách hradu bude po celé odpoledne hrát ţivá hudba, budete zde moci vidět a vyzkoušet si
kovářskou práci, malování na keramiku, ruční výrobu pravé valašské březové metly atd. Pro děti
bude připraven skákací hrad.
Arnošt Pokorný
kastelán

Obec Starý Jičín si Vás dovoluje pozvat na

koncert dechové hudby Starojičané,
který se uskuteční v neděli 26.9. 2010 od 9,30
na náměstí obce Starý Jičín.
Galerie Rubín, Starý Jičín 2, si Vás dovoluje ve dnech 25. a 26. 9. 2010 pozvat na

Svatováclavské dny
 výstava z historie obce (ústní výklad)
 soutěţe pro děti
 pohádka „Vodník, čert a řemeslo mlynářské“
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech.
Těší se na Vás členové Sociálního druţstva Jiřinka
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Médivadlo – pozvánka na představení
Milí divadelní přátelé, dovolujeme si Vás všechny pozvat na neděli 26. 9. 2010
do KD na Starém Jičíně, kde v 15:00 sehrajeme hudební pohádku „Ať ţijí
duchové“. Vstupné je dobrovolné.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou s Vámi.
Členové divadelního souboru Médivadlo
Farnost Starý Jičín
zve všechny, kdo mají chuť si zasportovat na

na Starém Jičíně v sobotu 18. září 2010
8:30 - 9:30 u Oční studánky
od Oční studánky: 10:00 hodin - chlapci, muţi
10:05 hodin - dívky, ţeny
STARTOVNÉ:
dívky a chlapci: 20,- Kč
ţeny a muţi: 40,- Kč
CÍL:
u kostela sv. Václava na Starém Jičíně.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: od 12:15 hodin před kostelem sv. Václava na Starém Jičíně.
MŠE SVATÁ:
ve 13:00 hodin v kostele sv. Václava.
KDE a KDY:
PREZENTACE:
START:

DALŠÍ INFORMACE: Trať je dlouhá cca 4,5 km a vede přírodním terénem i silnicí.
Po skončení závodu budou k dispozici sprchy a čaj.
KONTAKTY:

mail: info@beh.kvalitne.cz
webové stránky: www.beh.kvalitne.cz

FO TJ SOKOL STARÝ JIČÍN
MUŢI I. D tř. sk. D
podzim 2010
D
V
D
D
V
D
V
D
V
D

NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

5.9.
11.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
16.10.
24.10.
31.10.
7.11.

S.Jičín
Petřvald
S.Jičín
S.Jičín
Libhošť
S.Jičín
Staříč
S.Jičín
Odry
S.Jičín

17,00
16,30
16,30
16,30
16,00
15,30
15,30
15,00
14,00
13,30
16

Bílovec
S.Jičín
Fryčovice
Suchdol
S.Jičín
Kozlovice
S.Jičín
Kateřinice
S.Jičín
Lichnov

DOROST - OP
podzim 2010
V
D

SO
SO

V
V
D
D
V
D

SO
NE
SO
SO
SO
SO

4.9.
11.9.
18.9.
26.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.

15,30
16,30
14,00
14,15
16,00
15,30
10,00
15,00

Spálov
S.Jičín
Veřovice
Mořkov
S.Jičín
S.Jičín
Lubina
S.Jičín

S.Jičín
Pustějov
S.Jičín
S.Jičín
Tísek
Fulnek
S.Jičín
Lubina

ŢÁCI – OP
podzim 2010
D
V
D
D
D
V
D
V
D
V

NE
SO
NE
NE
ÚT
NE
NE
SO
NE
NE

5.9.
11.9.
19.9.
26.9.
28.9.
3.10.
10.10.
16.10.
24.10.
31.10.

15,00
10,00
14,30
14,30
16,30
10,00
13,30
10,00
13,00
14,30

S.Jičín
Fulnek
S.Jičín
S.Jičín
S.Jičín
Libhošť
S.Jičín
Štramberk
S.Jičín
Studénka

Jeseník
S.Jičín
Příbor
Suchdol
Veřovice
S.Jičín
Skotnice
S.Jičín
Mořkov
S.Jičín

ŢÁCI – OP mladších ţáků
podzim 2010
D
V
D
D
V
D
V
V

NE
NE
NE
ÚT
ST
NE
PÁ
ČT

5.9.
12.9.
19.9.
28.9.
29.9.
10.10.
15.10.
28.10.

13,30
14,45
13,30
12,30
17,00
13,30
17,00
12,30

S.Jičín
Bernartice
S.Jičín
S.Jičín
Skotnice
S.Jičín
Veřovice
Tichá

Skotnice
S.Jičín
Veřovice
Tichá
S.Jičín
Bernartice
S.Jičín
S.Jičín

Další informace o činnosti klubu najdete na www.sokolstaryjicin.cz.
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Volejbalový turnaj
V sobotu 7. srpna 2010 na tenisových kurtech ve Vlčnově proběhl
jiţ 27. ročník tradičního volejbalového turnaje „O pohár starosty
obce Starý Jičín“. Navzdory deštivému počasí v době zahájení
turnaje se dostavilo 18 týmů z okolí i ze vzdálenějších míst
Moravy.
Finálový zápas se dohrával uţ za nočního osvětlení a ocenění
nakonec získala tato druţstva:
Hlavní turnaj
1. místo – Diskobrouci (Nový Jičín)
2. místo – Homolci (Nový Jičín)
3. místo- TOMÁŠ FUK (Fulnek)
4. místo – Víběr (Odry)

Turnaj útěchy
1. místo – BAF (Nový Jičín)
2. místo – Cipísci (Brno)
3. místo- Vlčnov
4. místo – Inkognito (Kunín)

Volejbalový oddíl děkuje všem soutěţním druţstvům za účast a těší na další setkání zase za rok.

SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU
(opět s prodejem zahrádkářských potřeb)

VÝSTAVA SE BUDE KONAT V SÁLE KULTURNÍHO DOMU NA NÁMĚSTÍ
v sobotu 30.10.2010 od 08.30 do 18.00 hod.
a v neděli 31.10.2010 od 08.00 do 18.00 hod.
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy, svými výrobky nebo výpěstky,
prosím doneste je v pátek 29.10.2010 v době od 09.00 do 16.00 hod.
do sálu Kulturního domu Starý Jičín. V případě zájmu o větší výstavní plochu,
prosím spojte se s p. Jakůbkem Václavem, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.
U příleţitosti výstavy vyhlašuje obecní úřad jiţ 3. ročník soutěţe

„O

nejzajímavější svítící dýni“.

Svítící dýně, označené jménem autora a adresou, můţete odevzdat
v pátek 29.10.2010 do 12:00 v Informačním centru Starý Jičín,
nebo od 14,00 do 17,00 hod. přímo v KD St. Jičín.
Dýně uvidíte na výstavě a kaţdý návštěvník můţe hlasovat
pro tu nejzajímavější prostřednictvím hlasovacích lístků.
Majitel vítězné dýně bude oceněn starostou obce Starý Jičín.
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PLOTY – PLETIVO – MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000,-Kč. (Jinak 300,-Kč.)
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT
(ZELENÉ)
4 - hranné bez zapleteného napínacího
drátu, drát průměru 1,65 mm,
s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška
Cena za
Balení
Celkem
pletiva
bm
100 cm
45 Kč
25 m
1.125 Kč
125 cm
56 Kč
25 m
1.400 Kč
150 cm
59 Kč
25 m
1.475 Kč
160 cm
67 Kč
25 m
1.675 Kč
180 cm
81 Kč
25 m
2.025 Kč
200 cm
84 Kč
25 m
2.100 Kč

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a
prodejem oplocení, jako jsou poplastovaná nebo
pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboţí
a sluţeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz
GARÁŢOVÁ VRATA OD 9.999 Kč.
Výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční tak
s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáţe. Více
informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
DĚTSKÉ DOMEČKY
www.detske-domky.cz
Tel.: 722 557 777

TÚJE NA ŢIVÝ PLOT OD 10 KČ, SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777

Kamenictví
Burda Martin
Vám nabízí tyto služby:
Kompletní výroba žulových pomníků
Rekonstrukce stávajících pomníků
Broušení terasových pomníků, impregnační nátěry
Pomníkové doplňky (lampy, vázy, vitríny)
Povrchové úpravy písma (zlacení, stříbření)
Čištění pískovcových a kamenných památek, plotů, zídek, soch a mramoru
Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakázku na Vámi určené místo.
Poradenství, zaměření a doprava zdarma
Příjem zakázek na rok 2010 se slevou 15% a na
kompletní realizaci pomníků sleva 20%
Kamenictví Burda, tel: 774 889 261
Havlíčkova 1177, Valašské Meziříčí

www.kamenictviburda.cz
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PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :

provozní
doba

úřední
hodiny

po

645–1700

730–1630

út

645–1500

730–1430

st

645–1700

730–1630

čt

645–1500

pá

645-1330

730–1430
neúřední
den

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
sustkova@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
 1. místostarosta - Leoš Zdražil:
777 790 665
 2. místostarosta - Ing. Tomáš Kovařčík: 602 787 240
 informační centrum: 556 785 159… ic@stary-jicin.cz

polední přestávka:
11:45 – 12:30
Mateřská škola
Starý Jičín č.p.75
tel:+420556752583
Mateřská škola
Petřkovice č.p.42
tel:+420556752419

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

Základní škola
Starý Jičín č.p.126
tel:+420556752571

 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 srpnu 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: Marcela Štecová, Ročník:X., Číslo III., Tisk: Tiskárna Kontext, spol.sr.o., NovýJičín,
Uzávěrka příštího čísla: 22.11.2010 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy
vyjadřovat názory vydavatele.
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