Starojický
zpravodaj
OBCE STARÝ JIČÍN
číslo 02/2010 (červen až srpen)
Vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník X.

SVINEC
Před dávnými časy žil na Kojetíně chudý chalupník. Měl čtyři děti, ale vzal si za
vlastního ještě chlapce sirotka. Ten chlapec se jmenoval Jakub a byl neposlušný
a vzdorovitý. Jenom s odporem vykonával práce, kterou mu pěstouni uložili.
Jednou pásl na nedaleké hoře ovce. Když mu o polednách přinesla jeho
nevlastní sestřička oběd, kus chleba s mlékem, chytil zlostně džbán a mrštil
jím daleko dolů. Chléb pošlapal nohama a ještě řekl: „Než bych takovou věc měl
jíst, ať je z toho kámen a mě sežerou prasata.“ Jeho přání se okamžitě splnilo.
Z blízkého lesa vyběhly dvě svině a sežraly ho. Strachem se třesouc, přiběhla
sestřička domů a vypravovala, co se stalo.
Doma tomu nechtěli zpočátku věřit, ale nakonec se s několika sousedy vypravili
na horu. Na vrcholu našli ohlodané Jakubovy kosti a vedle nich zkamenělý chléb.
Když se začali ohlížet po ovcích, našli je na úpatí hory popíjet vodu z pramene,
který tam před tím nebyl. Chalupník došel blíže a co viděl? Vody vytékala ze
džbánu, v němž poslali Jakubovi mléko na pastvinu. Potom přihnal ovce domů a
pochoval Jakubovy kosti. Podle této příhody byla hora pojmenována Svinec a
pramen „mléčná studánka“.

(Výňatek z brožury Z úst do úst: Pověsti a též trochu pravdy ode hradu starojického)

Usnesení z 20. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE Starý Jičín dne 24.02.2010
20/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 20. zasedání ZO dne 24.02. 2010
20/2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu: František Bezděk, Jaroslav Hasal
20/3 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti
rady obce za období od 16.12.2009 do 24.02.2010
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání s c h v a l u j e
20/4 Rozpočet Obce Starý Jičín na rok 2010
Příjmy: ……………………………………...32 000 000 Kč
Výdaje : …………………………………….30 612 716 Kč
8 – třída financování: ………………… 1 387 284 Kč
20/5 Rozpočtový výhled na rok 2010 – 2015
20/6 Použití hospodářského výsledku a odpisů z Hospodářské činnosti
za rok 2009 ve výši 1 522 218,65 Kč dle rozpisu RO.
20/7 Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2010
Výnosy: …………………………………………. 3 425 000 Kč
Náklady: …………………………………………. 2 925 000 Kč
Hospodářský výsledek – ZISK:…………………… 500 000 Kč
20/8 Delegování pravomocí na radu obce pro provádění rozpočtových opatření
takto:
Rada obce bude schvalovat
• navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů,
• navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max. 10.000.000,- Kč,
• přesuny rozpočtových prostředků, při nichž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl cenových příjmů a
výdajů ve výši 10.000.000,- Kč, jak v příjmech, tak ve výdajích. Dle tohoto opatření bude
rada obce provádět rozpočtová opatření v roce 2010.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
20/9 Čerpání a plnění rozpočtu k 31.12.2009
Příjmy: ………………………………………..99 141 076,99 Kč
Výdaje: ……………………………………….115 255 927,44 Kč
8 – třída financování: …………………………. 20 000 000 Kč
20/10 Čerpání a plnění rozpočtu hospodářské činnosti k 31.12.2009
Výnosy: ……………………………………… 3 367 926,33 Kč
Náklady: …………………………………….. 2 952 734,68 Kč
Hospodářský výsledek – ZISK:…………… 415 191,65 Kč
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) schvaluje
20/11 Prodej části obecního pozemku p.č. 526/86 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína zaměřený
geometrickým plánem č. 299-140/2009 tj. pozemek p.č. 526/145 – ostatní plocha – o výměře 23
m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně za cenu stanovenou dohodou 70,- Kč za m2
+ náklady řízení. Na pozemku je umístěno zařízení žadatele. (majetkoprávní záměr č. P1/2010)
2

20/12 Z vlastnictví fyzických osob odkoupení pozemků v Heřmanicích, které jsou využívány jako
hřiště a přístupová cesta ke hřišti tj. pozemky v k.ú. Heřmanice u Polomi,
• p.č. 260/1 – ostatní plocha – o výměře 3005 m2
• p.č. 15/5 –ostatní plocha – o výměře 155 m2
za cenu stanovenou dohodou 75,-Kč za m2, náklady řízení hradí obec. (majetkoprávní záměr č.
P2/2010)
20/13 Z vlastnictví fyzických osob odkoupení pozemků, které jsou v současnosti využívány jako
přístupová cesta k myslivecké chatě v Janovicích a pozemky dotčené zaměřením přístupové cesty
dle geometrického plánu č. 160-97/2009 jako
• p.č. 404/9 – ostatní plocha o výměře 40 m2
• p.č. 404/10 – travní porost o výměře 199 m2
• p.č. 404/7 – travní porost- o výměře 402 m2
• p.č. 404/2 – ostatní plocha o výměře 227 m2
• p.č. 404/8 – ostatní plocha o výměře 60 m2
• p.č. 404/3 – travní porost o výměře 14 m2, vše v k.ú. Janovice u Nového Jičína
za cenu stanovenou dohodou 30,- Kč za m2, náklady řízení hradí obec. (majetkoprávní záměr č.
P3/2010)
20/14 Prodej části obecního pozemku p.č. 526/86 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína zaměřený
geometrickým plánem č. 280-129/2008 tj.
• pozemek p.č. 526/140 – ostatní plocha – o výměře 1128 m2.
• pozemek p.č.526/141 – ostatní plocha o výměře 1054 m2,
za 650,-Kč + náklady řízení. Jedná se o doměření dalších parcel pro výstavbu RD v rámci studie
zástavby 48 RD (majetkoprávní záměr č. P4/2010)
20/15 Bezúplatný převod pozemků v okolí komunikace Starý Jičín (motorest) směr Jičina, které
jsou v současnosti využívány obcí jako veřejné prostranství - chodníky, břehy podél chodníků,
pozemky pod autobusovými čekárnami apod., z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Jičín
• p.č. 607 – ostatní plocha o výměře 422 m2
• p.č. 624/3 – ostatní plocha o výměře 6 m2
• p.č. 624/4 – zast. plocha- o výměře 11 m2
• p.č. 624/6 – zast. plocha o výměře 22 m2
• p.č. 624/8 – vodní plocha o výměře 926 m2
• p.č. 624/9 – vodní plocha o výměře 27 m2
• p.č. 624/10- ostatní plocha o výměře 484m2
• p.č. 624/11 – ostatní plocha o výměře 155 m2
• p.č. 624/12- ostatní plocha o výměře 53 m2
• p.č. 604/5 – ostatní plocha o výměře 25m2
(majetkoprávní záměr č. P5/2010)
20/16 Bezúplatný převod z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví obce pozemku p.č. 186/2 ostatní plocha o výměře 1019 m2 v k.ú. Dub u Nového Jičína. Jedná se o pozemek v okolí sjezdu
z rychlostní komunikace I/48 na komunikaci III. třídy – Dub – Heřmanice. (majetkoprávní záměr č.
P 6/2010)
20/17 Prodej části obecního pozemku p.č. 483/1 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína zaměřený
geometrickým plánem č. 300-7/2010 tj.
• pozemek p.č. 483/4 – ostatní plocha – o výměře 149 m2 společnosti SBL Smarte
Brand Laboratories CZ spol. s r.o., Štramberk za cenu 100,-Kč za m2 + náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P7/2010)
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e majetkoprávní záměr:
20/18 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. NJ/45/i/2010/Ja na převod pozemků pod
stavbou „Chodníkové těleso Jičina“ z majetku Moravskoslezského kraje do majetku obce tj. části
pozemků p.č. 793/1 a 794 v k.ú. Jičina, dotčené uvedenou stavbou.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
20/19 Aktualizaci Programu obnovy venkova pro období 2010-2013
20/20 Zapojení obce do realizace projektu „Digitální povodňový plán ORP Nový Jičín a varovný a
vyrozumívací systém ORP Nový Jičín“.
Starý Jičín dne 24.02.2010
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

Výpis z Usnesení 21. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE
Starý Jičín dne 21.04.2010
21/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 21. zasedání ZO dne 21.04. 2010
21/2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu: Rudolf Kalíšek, Ladislav Rýpar
21/3 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti
rady obce za období od 24.02.2010 do 21.04.2010
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
21/4 Čerpání a plnění rozpočtu k 31.03.2010
Příjmy: ………………………………………..7. 888.292,18 Kč
Výdaje: ……………….………………………. 6.755.474,40 Kč
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) schvaluje
21/5
Převod nemovitosti z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví obce (darováním), a to
pozemku p.č. 642/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2 v k.ú. Palačov. Náklady
řízení hradí obec. (Majetkoprávní záměr č. 8/2010)
21/6 Odkoupení nemovitostí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví obce, a to pozemků v k.ú.
Jičina p.č. 775/2 – ostatní plocha o výměře 85 m2 a p.č. 775/3 – ostatní plocha o výměře 39 m2
za cenu 25,-Kč za m2, náklady řízení hradí obec. (majetkoprávní záměr č.9/2010)
21/7 Prodej nemovitostí Marku Tvrdému v k.ú. Jičina - pozemek p.č. 68 – zahrada – o výměře
459 m2, p.č. 69- zahrada – o výměře 157 m2 a p.č. st. 33 – zast. plocha nádvoří o výměře 228
m2 za cenu 25.- Kč za m2. Převáděné pozemky budou zatíženy věcným břemenem strpění stavby
kanalizace s příslušenstvím a ochranného pásma. Náklady řízení hradí obec.(majetkoprávní záměr
č.10/1010)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
21/8 Zastupitelstvo obce Starý Jičín ve smyslu §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, d e l e g u j e jako
zástupce všech práv akcionáře pana ing. Rudolfa Hrnčíře. Delegace zástupce obce, jakožto
zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na všech
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řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato
delegace zaniká dne 30.09 2010 nebo odvoláním zastupitelstvem obce. Zmocněnec je ve smyslu
§33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn
udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a
to konkrétně a výhradně panu Leoši Zdražilovi.
Zastupitelstvo obce pro projednání
21/9
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce 1/2010, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška obce 2/2003 o místních poplatcích.
21/10 b e r e n a v ě d o m í podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Ing.
Michala Martocha a pana Antonína Nováka,
21/11 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,
21/12 o d k l á d á podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Ing. Michala
Martocha a pana Antonína Nováka, v souvislosti s předložením zprávy o uplatňování
územního plánu v uplynulém období pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu) cca v lednu 2012.
21/13 b e r e n a v ě d o m í znovu podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana
Miroslava Vítka a trvá na svém usnesení č. 16/19 a 16/20 ze dne 24.6. 2009.
21/14 b e r e n a v ě d o m í výzvu Občanského sdružení Dědictví otců k akci „Daruj střešní
tašku“ a ukládá písemně odpovědět na dotazy předané na jednání ZO.
Starý Jičín dne 21.04.2010
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

Zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 22
se uskuteční ve středu 23. června 2010 v 17:00 hodin v malém
sále za vinárnou v Kulturním domě na Starém Jičíně.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STARÝ JIČÍN ZA ROK 2009
sestaveno dle § 17, zák.č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předmět závěrečného účtu:
1 ) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2009
2 ) Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2009
3 ) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2009
4 ) Finanční vypořádání za rok 2009
5 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Základní škola Starý Jičín za rok 2009 vč.fondů a vedlejší hosp.č.
6 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Mateřská škola Starý Jičín za rok 2009 vč.fondů
7 ) Výkaz o hospodaření za rok 2009 - audit
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ad 1 ) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2009
PŘÍJMY
Název

OD/PA

daň z příjmů fyzických osob…….
daň z příjmů právnických osob…
daň z přidané hodnoty
odvod za odnětí půdy ze zeměd.
popl.za likvidaci komunálního odpadu
poplatek ze psů
popl.za lázeňský nebo rekreač. pobyt
popl.za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
odvod výtěžku z provozování loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
neinvestiční dotace od obcí
neinvestiční dotace od krajů
investiční dotace ze stát.rozp.
převod hosp.výsledku HČ 2008
převody ze sociálního fondu
lesní hospodářství
1039
horní zákon
2119
provoz veřejné silniční dopravy
2221
příjmy z knihovnické činnosti
3314
hrad
3321
činnost místního rozhlasu
3341
zpravodaj obce Starý Jičín
3349
kulturní domy
3392
bytové hospodářství
3612
nebytové hospodářství
3613
pohřebnictví
3632
výstavba a údržba místních inž.sítí
3633
kom.sl.,technické služby,pozemky
3639
změny technologií vytápění
3713
využívání a zneškodňov.odpadů
3725
Povodně 2009 - příspěvky
5269
obecní policie
5311
vnitřní správa,přijaté pojistné
6171
úroky z běž.účtu,akcie,dividenda
6310
finanční vypořádání rok za 2008
6402
finanční vypořádání minulých let
6409
Příjmy za rok 2009 celkem

POL
1111-1113
1121-1122
1211
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1351
1361
1511
4111-4116
4121
4122
4211-4216
4131
4134

ROZPOČET
po 10.
změnách v
tis.Kč
4 850,00
8 694,60
18 650,00
10,00
1 070,00
65,00
1,50
1,50
5,00
30,00
101,60
1 400,00
2 371,80
70,00
2 021,00
29 235,80
1 576,40
1 710,00
1,00
2,20
60,00
0,60
2,20
60,00
111,00
3 802,40
125,90
2 030,00
20 307,90
150,00
67,40
4,00
275,40
120,00
15,80
99 000,00

PLNĚNÍ
v Kč
4 801 847,28 Kč
7 110 664,07 Kč
18 890 015,00 Kč
17 413,00 Kč
1 080 227,00 Kč
61 916,00 Kč
4 365,00 Kč
3 015,00 Kč
1 750,00 Kč
27 765,00 Kč
153 640,00 Kč
1 507 892,48 Kč
2 350 227,00 Kč
84 000,00 Kč
2 021 038,00 Kč
29 235 800,00 Kč
1 576 400,68 Kč
88 366,84 Kč
2 055 555,00 Kč
1 156,00 Kč
11 302,20 Kč
2 520,00 Kč
58 185,00 Kč
1 300,00 Kč
10 220,00 Kč
67 586,00 Kč
140 651,00 Kč
3 680 722,00 Kč
160 513,00 Kč
2 040 850,00 Kč
21 271 671,50 Kč
2,00 Kč
162 264,40 Kč
67 400,00 Kč
3 340,00 Kč
366 308,00 Kč
93 766,81 Kč
15 788,57 Kč
2 000,00 Kč
99 229 443,83 Kč

%
99,01
81,78
101,29
174,13
100,96
95,26
291,00
201,00
35,00
92,55
151,22
107,71
99,09
120,00
100,00
100,00
100,00
0,00
120,21
115,60
0,00
114,55
96,98
216,67
464,55
112,64
126,71
96,80
127,49
100,53
104,75
0,00
108,18
100,00
83,50
133,01
78,14
99,93
0,00
100,23

VÝDAJE
Název
lesní hospodářství
provoz informačního centra
místní komunikace
chodníková tělesa + parkoviště
dopravní obslužnost
odpadní vody - splátka půjčky ČOV
drobné vodní toky a nádrže

OD/PA

POL

1039
2143
2212
2219
2221
2321
2333
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ROZPOČET
po 10.
změnách v
tis.Kč
1 201,01
72,00
200,00
10,00
130,00
266,40
11,94

ČERPÁNÍ
v Kč
980 832,70 Kč
67 655,42 Kč
191 543,05 Kč
- Kč
120 393,00 Kč
266 400,00 Kč
- Kč

%
81,67
93,97
95,77
0,00
92,61
100,00
0,00

MŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
divadelní činnost
činnosti knihovnické
kultura
hrad
kašna na náměstí
kaple v majetku obce
místní rozhlas
zpravodaj obce Starý Jičín
kulturní domy
komise pro občanské obřady
sportovní zařízení v majetku obce
příspěvky sport. klubům
využití volného času, dětské prvky
sociální fond, příspěvky organizacím
zdravotnictví
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení v obcích
pohřebnictví
územní plánování
kom. služby, pozemky,daň z přev.nem.
technické služby org.1
změny technologií vytápění
sběr a svoz komunálního odpadu
ostatní náklady s odpady - skládky
péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Povodně 2009
obecní policie
požární ochrana v obcích
JSDH Starý Jičín org. 3
zastupitelstvo obce + osadní výbory
volby do evropského parlamentu
vnitřní správa
úroky z úvěru v ČS a.s.
pojištění obecního majetku
převody na sociální fond
platba daně za obec
ostatní činnosti - DPH investic
DPH na vstupu za rok 2009 - EČ
rekonstrukce MŠ St.Lhota orj 10
TZ budovy KD Starý Jičín orj.21
plynofikace pož.zbroj.Heřmanice orj.22
TZ budovy OV Dub orj.23
ZŠ - rekonstrukce budovy, orj.24
oprava komunikací Staroj. Lhota orj.25
autobusová zastávka Dub orj.26
prodloužení inž.sítí St. Lhota orj.27
rozhlas - napojení na IZS orj.28
TZ budovy KD+OV Petřkovice orj. 31
oprava kaple Jičina orj. 32
TZ hřiště Starý Jičín org. 35
chodník Vlčnov orj. 36
ZŠ Starý Jičín-krajina kulturní orj.37
vybavení OV Janovice orj. 39
rekonstrukce školní jídelny ZŠ orj.40
oprava kaple v Dubu orj.41
rozšíření VO na hřbitově Palačov orj.43
ČOV Jičina, orj.44
oprava dešťové kan. "Větřák" orj. 48
hřbitov Starojická Lhota orj. 49

3111
3113
3311
3314
3319
3321
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3639
3713
3722
3729
3745
5269
5311
5512
5512
6112
6117
6171
6310
6320
6330
6399
6409
org.343
3111
3392
3713
6112
3113
2212
2221
3635
3341
3392
3326
3412
2219
3113
6112
3141
3326
3631
2321
6112
3632

1 150,00
3 313,23
15,00
65,00
24,96
55,00
7,00
8,00
7,00
33,00
445,00
60,00
195,00
203,00
28,00
180,00
20,00
45,00
340,00
670,00
200,00
413,00
2 241,90
4 087,66
20,00
1 550,00
1,00
322,50
1 847,40
320,00
710,00
895,80
1 370,00
165,04
3 964,26
200,00
232,00
2 994,60
2 320,00
364,00
4 300,00
30,00
50,00
100,00
420,00
80,00
40,00
5,00
361,00
310,00
620,00
200,00
50,00
230,00
65,00
320,00
100,00
55,00
130,00
60,00
50,00
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1 150 000,00 Kč
3 313 228,00 Kč
15 000,00 Kč
42 995,00 Kč
10 391,41 Kč
32 068,26 Kč
5 270,21 Kč
8 896,46 Kč
- Kč
31 472,60 Kč
254 296,73 Kč
39 265,09 Kč
98 256,38 Kč
143 293,27 Kč
25 170,00 Kč
178 450,40 Kč
7 705,04 Kč
21 857,74 Kč
58 600,20 Kč
578 478,93 Kč
205 345,00 Kč
418 917,50 Kč
2 161 263,56 Kč
3 767 160,68 Kč
18 187,96 Kč
1 467 713,42 Kč
- Kč
304 331,11 Kč
1 684 008,52 Kč
283 973,00 Kč
675 639,82 Kč
774 659,42 Kč
1 265 258,80 Kč
151 482,06 Kč
3 732 565,95 Kč
193 360,80 Kč
212 262,00 Kč
88 366,84 Kč
2 994 600,00 Kč
2 146 769,67 Kč
229 995,20 Kč
4 222 359,00 Kč
28 000,00 Kč
42 615,23 Kč
- Kč
416 500,00 Kč
72 781,00 Kč
- Kč
1 500,00 Kč
366 000,00 Kč
312 186,00 Kč
604 713,00 Kč
146 051,08 Kč
30 370,00 Kč
190 000,00 Kč
64 704,00 Kč
293 930,00 Kč
99 964,00 Kč
54 217,00 Kč
113 999,00 Kč
60 393,00 Kč
10 758,00 Kč

100,00
100,00
100,00
66,15
41,63
58,31
75,29
111,21
0,00
95,37
57,15
65,44
50,39
70,59
89,89
99,14
38,53
48,57
17,24
86,34
102,67
101,43
96,40
92,16
90,94
94,69
0,00
94,37
91,16
88,74
95,16
86,48
92,35
91,79
94,16
96,68
91,49
100,00
92,53
63,19
98,19
93,33
85,23
0,00
99,17
90,98
0,00
30,00
101,39
100,71
97,53
73,03
60,74
82,61
99,54
91,85
99,96
98,58
87,69
100,66
21,52

Název

OD/PA

POL

oprava křížové cesty Petřkovice orj.50
3745
PD na inž.sítě k 50RDVlčnov orj.51
3635
sanace zdi "F" hradu Starý Jičín orj.61
3321
sociální zázemí kurty Vlčnov orj. 70
3412
kanalizace Jičina s nap.na N.J.,orj.84
2321
nástavba tělocvičny Starý Jičín orj.93
3113
nálety na hradě
3321
Výdaje za rok 2009 celkem

ROZPOČET
po 10.
změnách v
tis.Kč
100,00
22 739,10
665,00
250,00
54 390,20
280,00
25,00
119 000,00

ČERPÁNÍ
v Kč
98 000,00 Kč
22 445 403,67 Kč
662 051,00 Kč
220 979,00 Kč
54 334 800,66 Kč
276 080,00 Kč
25 000,00 Kč
115 610 735,84 Kč

%
98,00
98,71
99,56
88,39
99,90
98,60
100,00
97,15

8 - třída financování
Název

OD/PA

POL

přijatá dlouhodobá půjčka ČS

8123

8 - třída financování za rok 2009 celkem

ROZPOČET
po 8. změnách
v tis.Kč
20 000,00
20 000,00

ČERPÁNÍ
v Kč

%

20 000 000,00 Kč

100,00

20 000 000,00 Kč

100,00

Celková kalkulace hospodaření obce za rok 2009
počáteční stav k 1.1.2009

v tom

ZBÚ Obce
ZBÚ SF

2 236 751,40 Kč

2 327,63 Kč

příjmy za rok 2009 celkem
výdaje za rok 2009 celkem
8-třída za rok 2009 celkem

2 239 079,03 Kč
99 229 443,83 Kč
- 115 610 735,84 Kč

20 000 000,00 Kč

ZBÚ Obce
5 855 500,95 Kč
konečný zůstatek k 31.12.2009
v tom
ZBÚ SF
2 286,07 Kč
konečný zůstatek k 31.12.2009 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2010

5 857 787,02 Kč

Výhled zadluženosti obce Starý Jičín - splátky půjček a úvěrů
1 ) účet 951 20 k 31.12.2009 splátky úvěru poskytnutý od ČS a.s Nový Jičín ve výši 20 000 000 Kč.
splátkový kalendář v Kč

r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015
r. 2016
r. 2017

r. 2018
r. 2019
r. 2020
r. 2021
r. 2022
r. 2023
r. 2024

1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284

1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284
1 387 284

ad 2 ) Roční hospodaření sociálního fondu obce za rok 2009
Příjmy
Název

OD/PA

POL

2% z mezd pracovníků
Příjmy za rok 2009 celkem

4134

ROZPOČET
v tis.Kč
-

PLNĚNÍ
v Kč
72 441,40 Kč
72 441,40 Kč

ROZPOČET
v tis.Kč
73,42
1,33
74,75

ČERPÁNÍ
v Kč
73 113,00 Kč
1 721,40 Kč
74 834,40 Kč

%
-

Výdaje
Název

OD/PA

zájezdy, vstupenky, stravenky,ostat.
3429
poplatky ČS a.s.,
3429
Výdaje za rok 2009 celkem

POL
5134-5169
5163

8

%
91,25
53,02
90,47

Celková kalkulace sociálního fondu obce za rok 2009
počáteční stav k 1.1.2009
příjmy za rok 2009 celkem
výdaje za rok 2009 celkem
konečný zůstatek na účtu k 31.12.2009
konečný zůstatek k 31.12.2009 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2010

-

4 720,63 Kč
72 441,40 Kč
74 834,40 Kč
2 327,63 Kč

ad 3 ) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce za rok 2009
Výnosy
Název

SU

tržby z prodeje vody obcím,občan.
601
tržby ostatní
601
stočné
601
úroky z běžného účtu
644
ostatní výnosy
649
Výnosy za rok 2009 celkem

AU
10 20
14 21
25

Rozpočtový
plán
v
tis.Kč
2 500,00

PLNĚNÍ
v Kč

%

2 888 503,73 Kč
632,10 Kč
309 926,22 Kč
2 175,78 Kč
166 688,50 Kč
3 367 926,33 Kč

115,54

Rozpočtový
plán v tis.Kč
101,00
370,00
80,00
230,00
3,00
2,00
190,00
13,00
5,00
1,00
700,00
900,00
2 595,00

ČERPÁNÍ
v Kč
62 772,81 Kč
565 620,15 Kč
131 003,42 Kč
292 891,85 Kč
1 027,00 Kč
1 000,00 Kč
149 891,45 Kč
5 230,00 Kč
5 250,00 Kč
726,00 Kč
609 064,00 Kč
21 231,00 Kč
1 107 027,00 Kč
2 952 734,68 Kč

%

Celková kalkulace hospodářské činnosti obce za rok 2009
výnosy za rok 2009 celkem
náklady za rok 2009 celkem
hospodářský výsledek - ZISK
pohledávky za rok 2009
zálohy na elektrickou energii
závazky za rok 2009
696 781,00
konečný zůstatek na účtu k 31.12.2009
konečný zůstatek k 31.12.2009 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2010

3 367 926,33 Kč
- 2 952 734,68 Kč
415 191,65 Kč
326 931,00 Kč
192 319,15 Kč
22 607,00 Kč
911 834,80 Kč

180,00
5,00
100,00
2 785,00

172,18
43,52
166,69
120,93

Náklady
Název

SU

spotřeba materiálu na PB,PV,ČOV
501
náklady na energii na PB,PV,ČOV
502
PHM,vodné Heřmanice
503
opravy a udržování na PB,PV,ČOV
511
cestovné na PB,PV,ČOV
512
školení a semináře
513
ostatní služby na PB,PV,ČOV
518
mzdové náklady na PB,PV,ČOV
521
silniční daň
531
daň z nemovitostí
532
daň za odebrané množství vody
538
ostatní pokuty a penále
542
odpisy dlouhodobého majetku
551
Náklady za rok 2009 celkem

AU
10
10
10
10
10
10
10
10

25
25
25
25
25
25
25
25

62,15
152,87
163,75
127,34
34,23
50,00
78,89
40,23
105,00
72,60
87,01
123,00
113,79

Použití hospodářského výsledku a odpisů z hospodářské činnosti za rok 2009 ve výši 1.522.218,65 Kč bylo
schváleno Zastupitelstvem obce č. 20 dne 24.2.2010 na
PD na opravu ČOV Vlčnov
Studie vod. přivaděče Dub – Heřman.
Kanalizační přípojky Jičina
Kanalizace Vlčnov

200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč

ad 4 ) Finanční vypořádání za rok 2009
bylo provedeno

9

Spoluúčast na opravě hradu
Spoluúčast na akce „klubovny“
Údržba obecního majetku
Splašková kanalizace Starý Jičín

200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
372 218,65 Kč
100 000,00 Kč

1 ) Státní závěrečný účet za rok 2009 prostřednictvím Moravskoslezkého kraje dne 28.1.2010
ukazatel v Kč
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM
v tom:
Kanalizace Starý Jičín - Jičina
Povodně 2009 - odstraňování škod
Obnova lesních porostů
Program péče o krajinu
Výdaje spojené s činností SDH

účelový
znak

poskytnuto
k
31.12.2008
5 708 800,00

329
411
327
15091
14004

vráceno v
průběhu roku
zpět
0,00

5 708 800,00

vratka
dotace
při FV
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 500 800,00
350 000,00
337 000,00
122 500,00
521 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 500 800,00

350 000,00
337 000,00
122 500,00
521 000,00

použito k
31.12.2009

2) Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009 prostřednictvím MSK dne 26.1.2010

ukazatel v Kč
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM
v tom:
Projekt CzechPOINT
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů

účelový
znak

poskytnuto
k
31.12.2008
223 299,00

vráceno v
průběhu roku
zpět
-

14 008 58 259,00
98 348 165 040,00

0,00
0,00

použito k
31.12.2008

vratka
dotace
při FV

201 958,62

21 340,38

49 759,00
152 199,62

8 500,00
12 840,38

3 ) Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2009
ukazatel v Kč

účelový
znak

poskytnuto
k
31.12.2009

vráceno v
průběhu roku
zpět
-

použito k
31.12.2009

INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM
v tom:
Dotace poskytnuté Mze ČR
Kanalizace Starý Jičín - Jičina

29784

20 254 000,00

0,00

20 254 000,00

Dotace poskytnuté MF ČR
Rekonstrukce MŠ Starojická Lhota

98858

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

24 254 000,00

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

-

2 624 228,00

24 254 000,00

2 624 228,00

Dotace poskytnuté MV ČR
Bezdrátový rozhlas na IZS

14907

181 000,00

0,00

181 000,00

Dotace poskytnuté MMR ČR
Povodně 2009 - příspěvky občanům
Oprava kaple Jičina

17011
17720

780 000,00
400 000,00

0,00
0,00

780 000,00
400 000,00

Dotace poskytnuté MK ČR
Statické zajištění zdi "F" hradu

34055

450 000,00

0,00

450 000,00

Dotace poskytnuté EU
ZŠ - projekt "harmonický růst osobnosti žáka
"

3 113

813 228,00

0,00

813 228,00

vratka
dotace
při FV
0,00

0,00

4 ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC, prostřednictvím Úřadu práce v Novém Jičíně
ukazatel

dotace na veřejně-prospěšné práce u TS
dotace na veřejně-prospěšné práce u TS
DOTACE CELKEM
DOTACE POSKYTNUTÉ OBCI
STARÝ JIČÍN CELKEM

účelový
znak
13101
13234

poskytnuto
k
31.12.2008

vráceno v
průběhu roku
zpět

129 600,00
44 487,00
174 087,00
32 984 414
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0,00
0,00
0,00
0,00

použito k
31.12.2008
129 600,00
44 487,00
174 087,00
32 963 073,62

vratka
dotace
při FV

0,00

- 21 340,38

5 ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých Obcí Starý Jičín ostatním subjektům

ukazatel

účelový
znak

Okrsek Starý Jičín
SDH Jičina
SDH Petřkovice
SDH Vlčnov
SDH Janovice
SDH Palačov
Sokol SJ, oddíl volejbalu
Sportovní klub Janovice
Sportovní klub Starojická Lhota
TJ SJ, oddíl kopané
Tenisté Starý Jičín
Dechová hudba Starojičané
Klub důchodců Starojicka
Divadelní soubor Starojičan
Myslivecké sdružení Loučka
Myslivecké sdružení Starojická Lhota
Myslivecké sdružení Janovice
Turisté Starojická Lhota
Sdružení zahrádkářů Starojicka
Český svaz včelařů ZO Janovice
Svaz tělesně postižených Nový Jičín
Klub stomiků Nový Jičín
DOTACE POSKYTNUTÁ OBCÍ CELKEM

poskytnuto
k
31.12.2008
7 000
13 000
12 000
15 000
13 000
13 000
10 000
14 000
10 000
70 000
20 000
15 000
10 000
15 000
12 000
5 000
15 000
6 000
8 000
10 500
2 000
1 500
297 000

vráceno v
průběhu roku
zpět
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

použito k
31.12.2008
7 000,00
13 000,00
12 000,00
15 000,00
13 000,00
13 000,00
10 000,00
14 000,00
10 000,00
70 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
15 000,00
12 000,00
5 000,00
15 000,00
6 000,00
8 000,00
10 500,00
2 000,00
1 500,00
297 000,00

vratka
dotace
při FV
0,00

ad 5 ) Roční hospodaření PO - Základní školy Starý Jičín za rok 2009
Výnosy - vedlejší činnost
Název

SU

AU

tržby z prodeje služ. - stravné cizí stráv.
602
tržby z prodeje služ. - nájem tělocvičny
602
tržby z prodeje služ. - nájem střechy
602
Výnosy vedlejší činnosti za rok 2009 celkem

Rozpočtový
plán nebyl
kontován

10
20
20

PLNĚNÍ
v Kč

%

132 779,00 Kč
43 980,00 Kč
7 400,00 Kč
184 159,00 Kč

Náklady - vedlejší činnost
Název

SU

AU

Rozpočtový
plán nebyl
kontován

spotřeba materiálu
501
14 - 19
spotřeba energie
502
15 - 20
opravy a udržování
511
15 - 18
ostatní služby
518
15 - 18
Hrubé mzdy + dohody o prov.práce
521
15
zákonné soc. a zdrav. pojištění
524
15 -16
ostatní sociální pojištění
525
15 -16
odvod 2% do FKSP
527
15
Náklady vedlejší činnosti za rok 2009 celkem

ČERPÁNÍ
v Kč

%

63 011,97 Kč
47 808,00 Kč
878,00 Kč
2 449,00 Kč
39 448,00 Kč
12 320,00 Kč
125,23 Kč
729,00 Kč
166 769,20 Kč

Výnosy - hlavní činnost
Název
tržby z prodeje služeb - stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.

SU

AU

602
644

30
30 - 40
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Rozpočtový
plán v tis. Kč
850,00
15,00

PLNĚNÍ
v Kč
863 150,00 Kč
16 426,22 Kč

%
101,55
109,51

zúčtování fondů
648
ostatní výnosy (příjmy za poš.učebnice atd..)
649
30 - 42
tržby z prodeje majetku
651
30 - 42
dotace od zřizovatele - obce
691
30
dotace od KÚ - neinvestiční náklady
691
76
Výnosy hlavní činnosti za rok 2009 celkem

285,00
2 400,00
9 769,00
13 319,00

35 725,00 Kč
376 224,15 Kč
1 200,00 Kč
2 653 501,00 Kč
10 306 000,00 Kč
14 252 226,37 Kč

132,01
0,00
110,56
105,50
107,01

Náklady - hlavní činnost
Název

AU
29-99

SU

spotřeba materiálu
501
spotřeba energie
502
opravy a udržování
511
cestovní příkazy
512
školení a semináře
513
ostatní služby
518
Hrubé mzdy + dohody o prov.práce
521
zákonné soc. a zdrav. pojištění
524
zákonné pojištění za zaměstnance
525
odvod 2% do FKSP
527
ostatní sociální náklady
528
ostatní náklady
549
odpisy DHM a DNM
551
Náklady hlavní činnosti za rok 2009 celkem

30 - 60
30 - 34
30 - 31
30 - 32
30
30 - 63
30 - 40
30 - 39
30
30 - 34
30 - 34
30 - 60
30

Rozpočtový
plán
v
tis.Kč
1 475,00
1 050,00
450,00
20,00
5,00
460,00
9 769,00
40,00
50,00
13 319,00

ČERPÁNÍ
v Kč

%

1 583 845,83 Kč
1 329 287,42 Kč
333 495,25 Kč
63 543,00 Kč
15 048,00 Kč
543 209,31 Kč
7 649 489,00 Kč
2 413 616,00 Kč
30 304,08 Kč
144 061,00 Kč
4 764,00 Kč
85 934,93 Kč
43 704,00 Kč
14 240 301,82 Kč

107,38
126,60
74,11
317,72
300,96
118,09
78,30

214,84
87,41
106,92

Finanční vypořádání dotací Základní škole Starý Jičín se státním rozpočtem za rok 2009, prostřednictvím
Moravskoslezského kraje dne 8.12.2009. - konečná výše přidělených prostředků
ukazatel

účelový
znak

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM
v tom:
výdaje na vzdělávání
platy
OPPP
školní potřeby pro 1. stupeň
Zvýšení nenárokových složek platů pedag.

poskytnuto
k
31.12.2009
10 306 000

vráceno v
průběhu roku
zpět
0,00

2 712 000
6 742 000
193 000
32 000
627 000

0,00
0,00
0,00
0,00

použito k
31.12.2009

vratka
dotace
při FV

10 306 000,00

-

2 712 000,00
6 742 000,00
193 000,00
32 000,00
627 000,00

-

Celková kalkulace PO - Základní školy za rok 2009
výnosy hlavní činnosti za rok 2009 celkem
náklady hlavní činnosti za rok 2009 celkem
hospodářský výsledek hlavní činnosti - ZISK
výnosy vedlejší hospodářské činnosti za rok 2009 celkem
náklady vedlejší hospodářské činnosti za rok 2009 celkem
hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti - ZISK

-

-

14 252 226,37 Kč
14 240 301,82 Kč
11 924,55 Kč
184 159,00 Kč
166 769,20 Kč
17 389,80 Kč

konečný zůstatek na účtech 241( 1.122.510,95 ) a 243 (51.762,36 ) k 31.12.2009
konečný zůstatek k 31.12.2009 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2010

2 345 634,95 Kč

ad 6 ) Roční hospodaření PO - Mateřské školy Starý Jičín za rok 2009
Výnosy
Název
tržby z prodeje služ. - školné,stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy

SU

AU

602
644
648
649

30 - 75
60
30
71
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Rozpočtový
plán
v
tis.Kč
148,00
2,00
-

PLNĚNÍ
v Kč
397 028,00 Kč
4 121,63 Kč
2 883,00 Kč
18 263,00 Kč

%
268,26
206,08

provoz. dotace od zřizovatele - obce
691
provoz. dotace od zřizovatele - KÚ
691
Výnosy za rok 2009 celkem

30 - 60
76

1 020,00
3 000,00
4 170,00

1 150 000,00 Kč
3 237 000,00 Kč
4 809 295,63 Kč

112,75
107,90
115,33

ČERPÁNÍ
v Kč
791 784,22 Kč
298 048,23 Kč
138 224,00 Kč
4 154,40 Kč
314 803,84 Kč
2 414 995,00 Kč
786 587,00 Kč
46 536,00 Kč
22 106,00 Kč
18 449,00 Kč
4 835 687,69 Kč

%

Náklady
Název

SU

spotřeba materiálu
501
spotřeba energie
502
opravy a udržování
511
cestovné
512
ostatní služby
518
Hrubé mzdy
521
zákonné soc. a zdrav. pojištění
524
zákonné pojištění za zaměstnance
527
ostatní náklady
549
odpisy DHM a DNM
551
Náklady za rok 2009 celkem

AU
30 - 56
30 - 73
30 - 31
30
30 - 63
76
76
76
60
30 - 70

Rozpočtový
plán v tis. Kč
620,00
280,00
150,00
2,00
100,00
3 000,00

18,00
4 170,00

127,71
106,45
92,15
207,72
314,80
80,50
100,00
85,23
95,97
115,96

Finanční vypořádání dotací Mateřské škole Starý Jičín se státním rozpočtem za rok 2009, prostřednictvím
Moravskoslezského kraje dne 8.12.2009. - konečná výše přidělených prostředků
ukazatel
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM
v tom:
výdaje na vzdělávání
platy
OPPP
Zvýšení nenárokových složek platů pedag.

účelový
znak

poskytnuto
k
31.12.2009
3 237 000

vráceno v
průběhu roku
zpět
0,00

3 237 000,00

-

831 000
2 182 000
31 000
193 000

0,00
0,00
0,00
0,00

831 000,00
2 182 000,00
31 000,00
193 000,00

-

Celková kalkulace PO - Mateřské školy za rok 2009
výnosy za rok 2009 celkem
náklady za rok 2009 celkem
hospodářský výsledek - ZISK
konečný zůstatek na účtech 241 ( 348.785,58) a 243 (2.677,90) k 31.12.2009
konečný zůstatek k 31.12.2009 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2010

použito k
31.12.2009

4 809 295,63 Kč
- 4 835 687,69 Kč
26 392,06 Kč
351 453,48 Kč

ad 7 ) Přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2009
bylo provedeno dne 18.3.2010. Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina odboru kontroly
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2009 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření obce
vykonané dne 4.8.2008.
Závěr kontrolní skupiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
C.1 Při přezkoumání hospodaření obce podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., NEBYLY
dle § 10 odst.3 písm.c) zjištěny nedostatky, spočívající:
C.2 Identifikace rizik vyplývající ze zjištění uvedených ve zprávě
Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 NEBYLA zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
* Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 13,46 %
* Podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 8,42 %
* Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 0,00%
Starý Jičín, dne 19.5.2010
za správnost vyhotovení: Petra Saganová
hlavní účetní, správce rozpočtu

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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vratka
dotace
při FV

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 15. května 2010 proběhlo v obřadní síni radnice na náměstí Starého Jičína vítání
občánků do svazku naší obce. Děti byly přivítány starostou obce ing. Rudolfem Hrnčířem a paní
matrikářkou Alenou Hruškovou ve 2 skupinách. Kulturní program tradičně zajistily děti ze Základní
školy Starý Jičín pod vedením paní vychovatelky Ilony Stoklasové, kterým tímto za pěkné
vystoupení děkujeme.
Přivítaným dětem přejeme do jejich života pevné zdraví, mnoho pěkných chvil, a aby se na ně vždy
usmívalo štěstí!

Přivítané děti:
Klára ŠÍPKOVÁ, Starý Jičín
Martin TVRDÝ, Jičina
Štěpán ŠNIRCH, Starojická Lhota
Ellen SIMPEROVÁ, Jičina
Adriana ZELENKOVÁ, Starý Jičín
Amálie CIGÁNKOVÁ, Vlčnov

Ondřej HORÁK, Janovice
Violeta BEZDĚKOVÁ, Janovice
Jana HÝBNEROVÁ, Dub
Jiří JANÝŠKA, Petřkovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období červen až srpen 2010 dožijí významného životního jubilea
přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
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Marie KOVÁŘOVÁ ze Starého Jičína
Antonín ŠKAŘUPA z Dubu
Jindřich VILÁŠEK z Janovic
Marie PAVLÍKOVÁ ze Starojické Lhoty
Lubomír BAJER z Jičiny
Věra ŠUSTKOVÁ ze Starojické Lhoty

Zdeněk HRUBÝ ze Starého Jičína
Stanislav HRACHOVEC z Jičiny
Marie HOLUBOVÁ z Palačova
Viktoria JANSOVÁ ze Starého Jičína
František KIESEVETTER ze Starého Jičína

V případě, že 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).

Realizované a připravované akce investičního a neinvestičního
charakteru obce Starý Jičín pro rok 2010
1. Odstraňování povodňových škod z června 2009
Obec podala v prosinci 2009 celkem 13 žádostí ve výši cca 9.000.000,-Kč na opravu majetku,
poškozeného při červnové povodni 2009. Po provedení fyzické kontroly z MMR byly všechny
žádosti schváleny, dotace činí 100%. Jedná se o opravy části místních komunikací v jednotlivých
částech obce Starý Jičín. Dále proběhnou opravy propustků, lávek a mostků na Jičíně, Palačově a ve
Starojické Lhotě a oprava sportovišť ve Vlčnově a Starojické Lhotě. V současné době probíhá
realizace I. etapy a probíhá výběrové řízení na II. etapu.
2. Rekonstrukce KD Starý Jičín I. etapa
Proběhne oprava střechy, výměna vnějších výplní otvorů. Akce je financována z programu Leader
na SZIF. Výši investice činí cca 990.000,-Kč a dotace je ve výši 70%.
3. Hrad Starý Jičín
Po několika neúspěšných žádostech byla obec letos zařazena do Programu záchrany
architektonického dědictví v rámci obnovy kulturních památek Ministerstva kultury. Díky zařazení
do tohoto programu má obec šanci průběžně získávat dotaci na záchrannou údržbu zdi „F“. Pro
letošní rok činí předpokládaná výše dotace cca 500.000,-Kč.
4. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí Starý Jičín
Celkové náklady činí 190.000,- Kč a z toho činí dotace 171.000,-Kč. Dotace byla schválena v rámci
dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“.
5. Program obnovy venkova vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj na rok 2010
Obec byla úspěšná v obou podaných žádostech na realizaci těchto akcí:
a) Oprava Kaple v Petřkovicích – I. etapa.
Náklady činí 475.000,-Kč, z toho dotace činí 332.000,-Kč.
b) Zlepšení vybavení dětských kluboven a sportovišť.
Budou realizovány v částech Jičina, Janovice, Starojická Lhota a Heřmanice.
Náklady činí 384.000,-Kč, z toho dotace je 268.000,-Kč.
6.Podané žádosti o dotaci
- Chodníkové těleso Vlčnov II. etapa, žádost podána na SFDI
- Sběrný dvůr Starý Jičín – Vlčnov, žádost podána v rámci XIX. Výzvy operačního programu
Ministerstva životního prostředí.
- Splašková kanalizace Starý Jičín, žádost podaná na Ministerstvu zemědělství.
- Rekonstrukce kulturního domu II. etapa – oprava sociálního zařízení, žádost podaná v rámci
programu Leader na SZIF.
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-

V rámci odstraňování povodňových škod byly podány žádosti na Ministerstvu zemědělství na
tyto akce: odbahnění biologických rybníků na ČOV Vlčnov, oprava kanalizačních šachet na
Jičíně, oprava jednotné kanalizace ve Vlčnově.
- Byla podána žádost na Moravskoslezský kraj, na zpracování studie využití objektu bývalé
školy v Heřmanicích.
7. Zpracovávané projektové dokumentace
a) Rekonstrukce ČOV ve Vlčnově, náklady na projekt činí 840.000,-Kč.
b) Snížení energetické náročnosti objektu Starý Jičín, náklady na projekt činí 200.000,-Kč.
-c) Chodníkové těleso Jičína, náklady činí 80.000,-Kč.
8. Oprava a údržba obecního majetku
• Byla provedena oprava ústředního vytápění v budově pohostinství v Heřmanicích u Polomi
• V současnosti probíhá údržba a oprava objektu OV Dub. Provádí se oprava elektroinstalace,
výměna podlahových krytin, maleb.
• Připravuje se oprava nátěru střechy a sociálního zařízení na budově OV na Jičíně.
9. MŠ Starojická Lhota
Rekonstrukce MŠ probíhala ve dvou etapách.
I. etapa – oprava střechy, výměna výplní otvorů. Náklady činili 2.994.000,- Kč, z toho dotace byla
ve výši 2.700.000,-Kč.
II. etapa – rekonstrukce MŠ – vnitřní úpravy objektů. Náklady činí 4.940.000,-Kč, z toho dotace
z MF byla ve výši 4.000.000,-Kč. V dubnu proběhla úspěšně kolaudace. Provoz MŠ Starojická
Lhota bude zahájen 1. 9. 2010 a kapacita školky bude 28 dětí.
Celková dotace z ministerstva financí byla získána za vydatné pomoci poslankyně Parlamentu
ČR Ing. Kateřiny Konečné.
Nyní čeká úkol zajistit nemalé finanční prostředky a vlastní realizaci vybavení mateřské školky ve
Starojické Lhotě a dovybavení kuchyně v mateřské školce na Starém Jičíně pro navýšení její
kapacity.
10. Veřejná finanční podpora z rozpočtu obce Starý Jičín pro rok 2010
V rámci této podpory byl schválen 22 spolkům a organizacím působícím ve všech místních částech
obce Starý Jičín na jejich činnosti příspěvek ve výši 306.000,-Kč.
Rada obce Starý Jičín

Nikdo nechce šlápnout do psího h … .
Stále více občanů si stěžuje na velký počet psích exkrementů na chodnících,
parkovištích, zpevněných veřejných prostranstvích i v upravené veřejné zeleni.
Dávno tomu, co vesničtí oříšci byli uvázáni na dvorku u své boudy a nanejvýš se
proběhli po zahradě svého majitele. A protože tehdy bývávalo na dvoře také
hnojiště, tak se psí exkrementy ani neřešily.
Dnes se chodí s pejsky na špacír, a když příroda zavelí, tak se na chodníku objeví hromada
něčeho málo voňavého, co v momentě opuštění těla pejska přestane majitele okamžitě zajímat. Ale
mělo by, protože znečišťování veřejného prostranství lze posuzovat podle §58 zákona o obcích,
případně jako přestupek podle § 47 nebo 47b přestupkového zákona - a majitel může dostat tučnou
pokutu. Majitelé nebo prostě doprovod mazlíka na procházce, jsou ochotni posbírat to, co pejsánka
tlačilo v bříšku jedině tehdy, když je v dohledu strážník obecní policie. Že je vidí další páry očí, je
ani tak nedojímá, přece se tu všichni známe a nikdo to na známého nebo dokonce někoho z rodiny
nepoví ( i když to náhodného pozorovatele strašně štve a často skřípe zuby).
A protože nejsme „bonzáci“ a strážníka máme jen jednoho - a ten nemůže být všude - tak se
nám chodníky, dětská hřiště, udržovaná veřejná zeleň i parkoviště plní psími lejny a nadávají
svorně úplně všichni, i ti chovatelé - to když šlápnou do hromady výkalů cizího hafana.
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Obec má několik možností, jak tento problém vyřešit:
1. zaměstná jednoho až dva zaměstnance, který bude tato díla z veřejného prostranství
soustavně uklízet, zakoupí k tomuto odpovídající ochranné pomůcky, moderní nástroje
(vysavač, sáčky, koše, chňapky, přibližovalo apod.) nebo
2. zadá tento úklid specializované firmě, která toto bude v obci vykonávat jako službu občanům
nebo
3. zaměstná pět i více strážníků obecní policie, kteří budou hlídat veřejná prostranství a
soustavně a trpělivě vychovávat chovatelé psů, aby opravdu po pejscích uklízeli.
Tato řešení jsou však poměrně nákladná a bylo by nutné hledat možnosti, jak do rozpočtu obce
získat finanční zdroje na zabezpečení potřebného úklidu a výchovy. A tak by se mohlo stát, že se
poplatek z pejska zvýší až na… pět …. tisíc korun.
4. anebo zůstane poplatek z pejska 150,- Kč ročně a majitelé se začnou
chovat tak zodpovědně, že to obec vůbec nebude muset řešit.
Doufám, že všem se protiví představa rozmáznutého psího lejna na botě,
dětském kočárku, trojkolce i chodníku. Také zvyšování poplatků asi není úplně
populární. Tak je nejvyšší čas se začít konečně o tu prostou psí tvořivou činnost také
starat…. Přeji nám všem, aby se chovatelé venčící pejsánky na veřejném
prostranství rozhodli správně.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Půjčuje kompenzační pomůcky
všem potřebným občanům
Zapůjčení si občan hradí dle platného ceníku kompenzačních pomůcek. Zapůjčení
poskytujeme dlouhodobě, ale je možné i krátkodobé zapůjčení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompenzační pomůcky
Sedačka přes vanu, do sprchy
Jídelní stolek
Antidecubitní matrace s kompresorem
Biotronová lampa
Mechanický invalidní vozík
Pokojové WC
Chodítko
Francouzské hole
Podložní mísa
Oxygenerátor
Antidecuba

Adresa:
Charita Odry, Hranická 162/36
742 35 Odry

Web: www.odry.charita.cz

Vedoucí zdravotního úseku:
Renata Sedláková
Telefon: 556 731 947
Mobil: 737 805 304
Email: renata.sedlakova@caritas.cz
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Okénko lékaře - lékař informuje, radí
Milí pacienti,
opět máme léto přede dveřmi a s ním také onemocnění přenášené klíšťaty.
V letních a podzimních měsících při pobytu v přírodě musíme myslet na nákazy přenášené klíšťaty klíšťovou encefalitidu nebo lymskou boreliosu. Nákaza je zákeřná v tom, že se dá snadno zaměnit s
jiným onemocněním.A pozor - nemoc nemusí šířit jen klíště, ale (byť jen velmi zřídka) i ovádi a
další drobný hmyz.
Boreliosu poznáte podle skvrny- v místě kousnutí za několik dní až měsíců po přisátí klíštěte se
objeví červená skvrna, která se zvětšuje a mívá ohraničený lem s výbledem uprostřed, je obyčejně
větší než 5 cm. Současně se mohou objevit chřipkové příznaky - únava, bolest hlavy, zvýšená
teplota, bolesti svalů a kloubů.
Klíšťová encefalitida (zánět mozku) probíhá zpočátku bez příznaku. Za 1-2 týdny po přisátí klíštěte
se dostaví chřipkové příznaky, které se za 3-4 dny zmírní, po týdnu ale nastoupí vysoké horečky,
bolesti hlavy a další neurologické symptomy (nesnášenlivost světla). V tomto případě je nezbytný
převoz do nemocnice, může být trvale poškozena nervová soustava.
U nemocí z klíšťat jde o čas. Pokud se na ně přijde brzy, je možné je snadno léčit. Pokud léčba není
zahájena včas, boreliosa přechází do druhé fáze - zhruba po dvou až dvanácti měsících po nákaze se
může objevit vyrážka, pálení kůže a bolest kloubů. Bakterie může napadnout i srdce a nervy. Tyto
potíže se projeví dušností, kašlem, nepravidelným tepem, trnutím šíje a bolestí hlavy. Třetí stadium
nemoci se projeví až po několika měsících nebo letech, kdy zdánlivě zdravého člověka přepadne
zánět mozkových blan nebo záněty kloubů.
Jak klíště odstranit? Nikdy se nemá zakapávat olejem nebo mastit krémem. Tím se totiž zadusí a
vyvrhne všechny škodlivé látky do vašeho tělního oběhu. Postupujte tedy následovně - klíště
zakapejte desinfekčním roztokem a počkejte tři až pět minut. Vezměte pinzetu, klíště chytněte hned
u kůže a kývavým pohybem jej odstraňte. Nevytáčejte ho. Místo pak znovu potřete desinfekcí.
Klíště nerozmačkávejte nehty, ale spláchněte do WC nebo zašlápněte. Nebojte se toho, že se klíště
při odstraňování přetrhne. I v případě, že z něj v kůži malá část zůstane, nic hrozného se neděje.
Rána maximálně jen zhnisá a tím se vyčistí. Každopádně je třeba napadené místo sledovat
minimálně dva týdny.
Jaká je prevence? Jdeme-li do lesa, mít ochranné oblečení - dlouhé nohavice a dlouhé rukávy,
používat repelenty proti klíšťatům, po návratu prohlédnou celé tělo, kontrolovat i domácí miláčky
(psy a kočky), zda nemají klíště.
Proti klíšťové encefalitidě je možné na rozdíl od boreliosy se nechat naočkovat. Nejvhodnější dobou
jsou zimní měsíce, ale očkování je možné absolvovat kdykoliv, třeba i nyní. Cena jedné dávky je
zhruba 400 korun, přičemž jsou potřeba tři. Každé tři roky je nutné přeočkování.
Ordinační hodiny:
PO 7:30 – 11:30, ÚT 13:00 – 16:30, ST 7:30 – 11:30, ČT 13:00 – 15:00, PÁ 7:30 – 8:30
V období prázdnin bude zkrácena ordinace v úterý - budeme ordinovat jen do 15:30, v ostatní
dny se ordinace nemění.
Plánovaná dovolená: od 9.8. do 20.8.2010, ordinace bude uzavřena.
Naše ordinace stále přijímá a vítá nové pacienty.
Možnost objednání se na telefonním čísle 556 752 582 nebo na www.doktor-staryjicin.cz.
Přeji všem pěknou dovolenou.
MUDr. Iveta Havlíková
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Prázdniny, dovolená … myslíte i na rizika?
Prázdniny, dovolená … děti i dospělí si chtějí co nejvíce užít odpočinku
a letních radovánek. Ale ani v tomto období bychom neměli zapomínat
na možná rizika a dbát na základní pravidla bezpečného chování doma i
v přírodě.
O prázdninách musíme věnovat zvýšenou pozornost i našim dětem.
Nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že
plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny
ke hraní. Při odchodu z domu nesmíme zapomenout klíče, ověřit si, zda
jsou vypnuty všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice,
televize apod.) a zda jsou zavřená okna, a že jsou uzavřeny všechny
vodovodní kohoutky.
Pro děti i pro dospělé platí bez rozdílu zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán
v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí
vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů
apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Samozřejmě zde zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách čekají,
ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
Ale i my, dospělí, si často neuvědomujeme různá nebezpečí. Ponechání dítěte nebo zvířete ve
vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem. Rovněž
plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru
vozidla. Na bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například
s opékáním a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami, kdy vlivem teplého
počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.
Obezřetnosti není nikdy dost!
Šťastné prožití léta přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín

PŘEHLED POUTÍ A HODŮ VE FARNOSTI STARÝ JIČÍN
8.8.
15.8.
15.8.
22.8.
23.8.

14:30
9:00
14:30
10:45
9:00

Zahajovací liturgie u Oční studánky – Svinec
Petřkovice – kaple Nanebevzetí Panny Marie
Petřkovice – Lurdská jeskyně
Starojická Lhota – hody
Starojická Lhota – druhá hodová mše svatá

Přehled hodů od září do listopadu zveřejníme v následujícím zpravodaji.
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Skauti z Heřmánku hlásí...
První velkou jarní akcí skautů a skautek z Heřmanic a Dubu byla Noc v knihovně. Ta byla
věnovaná „Mé nejoblíbenější knížce“ a přípravám na velikonoční svátky. Všech 10 účastníků
příjemně strávilo večer a noc ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek nejen povídáním o knížkách, ale
také barvením velikonočních vajíček, pletením pomlázky, přípravou společné večeře a společného
spaní.
K velkým jarním svátkům bezesporu patří také Den Země. Ten Heřmánci oslavili velkým
úklidem místního dětského hřiště a úklidem v tělocvičně heřmanické školy. Zde si skauti zkusili i
zasklívání rozbitých oken.
Tradiční jarní akcí pro všechny skauty a skautky z celé republiky je výstup na Ivančenu k
mohyle padlých skautských odbojářů. Výprava devíti skautů
a skautek z Dubu a Heřmanic byla jednou z více než 2000
účastníků a zapojila se do připravovaných soutěží na téma
sv. Jiří – patrona všech skautů a skautek.
Neuplynul ani týden a na hřiště do Heřmanic přilétli
čarodějnice, čarodějové, elfové a dokonce i lesní víly.
Zkusili si porovnat své dovednosti se svým koštětem, své
bylinkářské a kořenářské znalosti, pronášeli nejrůznější
zaklínadla a kletby. Na posilněnou byly opékány hroší
nožičky zakusované pečeným bílým hadem, to vše zapájeno
všeličnými lektvary. Poslední čarodějnice odlétla před
půlnoční hodinou.
Ani po takto bujarém večeru neztrácely naše
světlušky – malé skautky chuť brzo vstávat a soutěžit ve skautských znalostech a dovednostech.
Střediskové kolo závodu vlčat a světlušek se konalo za deštivého prvomájového rána ve Spálově. I
nepřízeň počasí hodně prověřila schopnost závodníků spolupracovat, rozdělovat si úkoly a pomocí
svých dovedností dát první pomoc, hledat v telefonním seznamu či atlase, poznávat dopravní značky
a rostliny a řešit další nejrůznější úkoly. A naše světlušky uspěly a obsadily 1. místo.
Jeden z nepsaných skautských zákonů zní: skaut je
nepromokavý. A našim světluškám voda opravdu nevadí.
Hned po ukončení závodu se vydaly na štěrkovnu u
Hlučína, kde probíhalo setkání vodních skautů SKARE
2010. Než dorazily na místo, stihly uschnut, a tak mohly
okusit vodáckého umění na pramici. Vzít do ruky pádlo,
nastoupit na vratkou loď, poslouchat kormidelníka,
pozdravit jinou loď, obeplout ostrov se zálivem, loď
ohrožená obludou (psem) a další zážitky spojené se
smíchem a legrací byly malou ochutnávkou vodního
skautování.
Piráti, piráti, piráti! Celkem 18 posádek malých pirátů a
pirátek se sjelo do Spálova, aby pomohly osvobodit svého kapitána Jacka. To byl hlavní motiv
okresního kola závodu vlčat a světlušek, které bylo týden po kole střediskovém. Po velkém a
vyrovnaném zápolení se posádka našich světlušek umístila na krásném 6. místě.
S koncem školního roku se také blíží i víkend s přenocováním pod stanem a o prázdninách
náš první skautský tábor v Budišově nad Budišovkou. Děkujeme Obecnímu úřadu Starý Jičín a
ostatním příznivcům za přízeň a podporu.
Mgr. Břetislav Kelnar – Grizzly, vůdce oddílu Heřmánci
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Klub důchodců Starojicka
Klub důchodců Starojicka v letošním roce započal svou pravidelnou středeční činnost v lednu
v klubovně přípravou akcí na rok 2010 a výroční členské schůze.
V klubovně je počítač a máme také své webové stránky – www.kdstarojicka.wz.cz - koukněte se,
fotky jsou pěkné, protože máme dobré fotografy.
Na stránkách najdete kontakt na
vedení klubu a další informace o
naší činnosti.
Stav členů se zvýšil na 115. Pro
tento počet členů jsme využili
možnost mít výroční schůzi
v KD
na
Starém
Jičíně.
Občerstvení
nám
zajistilo
pohostinství a program děti ze
ZŠ Starý Jičín.
Další úspěšnou akcí v KD bylo
posezení
u
živé
hudby
s programem „ pochování basy „
Sál byl plný a dobře se všichni
pobavili vč. plného autobusu
důchodců z Krhové.
Děti ze ZŠ a MŠ nám znovu předvedly své nadání pro tanec a přednes při posezení v kinosále u
příležitostí svátku žen. Na konci března připravily naše ženy zábavu na oplátku mužům.

Další posezení u živé hudby proběhlo v klubovně hasičů v rámci velikonočních svátků.
Na bazén do Hranic jsme si zajeli 2x a 1x byl zájezd do divadla v Ostravě.
Nové metody v léčení pohybového aparátu nám vysvětlil pan Dr. Norský.
Pěkné počasí nás vylákalo na procházku k Oční studánce. Krásné odpoledne velmi rychle uběhlo
při zpěvu a překvapení manželů Stodůlkových - opékání bramborových placek.
Činnost v květnu jsme zahájili oslavou Dne matek v KD při poslechu programu Karla Smolky
z Opavy „Květy paní operety“. Program se všem líbil a kdo nepřišel mezi důchodce, přišel o pěkný
hudební zážitek. Proběhlo také posezení při veřejné zkoušce dechovky Starojičané.

Zájem členů o novou činnost byl uspokojen prací s keramickou hlínou v MŠ na Starém Jičíně
a výsledkem byly pak překrásné výrobky - děkujeme. Další členové klubu pak děkují
Komunitní škole Starý Jičín za zdokonalení práce s počítačem.
Další měl být zájezd do arboreta Nové Dvory a na zámek Raduň. Povodně tento zájezd zrušily, ale
doufejme, že pojedeme v červnu. Koncem května je slavnost Sv. Ducha a tak jdeme smažit vajíčka.
Tentokrát to bude Na Hájku na Jičině. V červnu klubovnu na prázdniny zavřeme a činnost znovu
zahájíme na hodech ve Starojické Lhotě v pondělí v 9 hod. Za pěkného podzimního počasí

plánujeme procházku St. Jičín – St. Lhota – Hůrka - Vlčnov.
Další plánované akce pro podzim: návštěva bazénu v Hranicích, zájezd do Polska a do divadla v
Ostravě, cestopisná přednáška, posezení u příležitostí kulatého výročí našeho člena a Mikuláš
v klubovně ve Vlčnově. Na závěr roku bowling v Loučce a posezení v motorestu.
Termíny a aktualizaci akcí najdete na plakátech a na našich webových stránkách.
Věříme, že i další členové klubu budou mít možnost zúčastnit se nějaké nové zajímavé
činností a také všechny další akce budou stejně úspěšné jako dosud. Zároveň tímto chceme

poděkovat všem, kteří svým dílem zajišťují činnost klubu, nebo přispěli k dobré pohodě a
náladě všech účastníků akcí.
Starý Jičín 5/2010 – Segeťová
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WiFi metropolitní síť ve vaší obci
Noví uživatelé sítě Starojicky.net jsou připojováni technologií 5GHz za cenu cca 2 700
Kč s DPH. Rychlost se zvýšila až na 4Mb/sec.
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.:

5555-3-1100
servis@dytron.cz

CENTRÁLNÍ EMAIL SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:
Připomínám, že 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.

Kamery v obci
Téměř měsíc jsou v provozu 2 dohledové kamery v oblasti hřbitova na Starém Jičíně. Ty mají za
úkol snímání rizikových míst, tj. prostor hřbitova, odpadových kontejnerů a přilehlého parkoviště.
Jejich instalace není v žádném případě namířena proti soukromí občanů a návštěvníků hřbitova, ale
budou využívány při ochraně obecního a soukromého majetku jako:
- dohled nad parkovištěm proti možné krádeži ve vozidlech
- dohled nad zákazem vjezdu těžkých vozidel nad hřbitov
z důvodu nestability hřbitovní zdi
- ochrana hrobových míst a zařízení hřbitova
- dohled na podezřelé osoby a zákaz vstupu se psy
- dohled nad ukládáním odpadu do kontejnerů
- a nepovolenou úpravou hrobů jak občany, tak i firmami.
Tento systém umožní obecní policii nejen přímý dohled nad uvedenou lokalitou, ale také zpětné
využití záběrů z jednotlivých kamer formou záznamového zařízení pro případné šetření přestupků
nebo zjišťování pachatelů trestné činnosti Policií ČR. V případě kladného vyhodnocení jejich
umístění po zkušební době, bude kamerový systém postupně rozšiřován i na další vytypované
lokality v obcích.
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Ne !!! cizím lidem a podomním prodejcům
V poslední době jsou opět zaznamenávány případy podomního prodeje osobami pochybného
původu. Jedná se o prodej lůžkovin, dek, elektrotechniky atd. „ Prodejci „ si vytipují zejména starší
občany, kterým se snaží vnutit za každou cenu bezhodnotné věci, popřípadě je to záminka ke
krádežím v domácnostech. Jedná se většinou o celou skupinu osob - hyen, které bezcitně a rychle
okradou méně důvěřivé občany. Pokud se jim záměr zdaří, dovedou okamžitě zmizet i s penězi
získané prodejem.

-

Proto znovu žádáme všechny občany, aby ve vlastním zájmu:
těmto lidem neotvírali a nevpouštěli je do bytu
nenavazujte s nimi žádný ústní kontakt
vykažte je z pozemku
zavolejte ostatní v domě i za cenu simulace volání, sousedy,
snažte se sami získat informace o prodejcích, např. kolik osob, barva a typ vozidla
snažte se neprodleně volat strážníka obecní policie nebo Policii ČR

Telefon :

Obecní policie Starý Jičín 607 816 055
Policie ČR Nový Jičín
974 735 651
Ukončení skládky

Upozorňujeme občany na Starém Jičíně bydlící od náměstí – směr Starojická Lhota, na definitivní
uzavření skládky odpadu v lokalitě zvané „ Bokůvka „, u garáží umístěných pod bytovkami č. 101 a
102, vedle zdravotního střediska. Na tomto místě, kde se po mnoho let navážel nepovoleně odpad,
došlo v minulých dnech k poměrně nákladné rekultivaci. Platí zde zákaz sypání veškerého odpadu i
v minimálním množství, včetně zeminy, trávy a plevele. Bývalá skládka je pravidelně kontrolována
a za porušení budou přestupci postiženi citelnou finanční pokutou.

Navýšení parkovacích míst v obci
Rok od roku stoupá počet návštěvníků hradu Starý Jičín. Především v letních měsících roku a při
pěkném podzimu je o víkendech přeplněno automobily celé městečko a jeho okolí. Pokud se k tomu
přidá další akce, například svatba, pohřeb, pobožnost v kostele, akce na hradě aj., začíná chaos
s parkováním, na který doplatí zejména zde bydlící občané. V radě obce bylo proto rozhodnuto o
rozšíření parkovacích míst především pro turisty a cizí návštěvníky hradu formou záchytných
parkovišť a to u motorestu a dále bude dokončena parkovací plocha před pálenicí na Starém Jičíně u
hřiště ZŠ. Celkem přibude 50 míst. Pro lepší orientaci řidičů budou uvedené plochy osazeny
velkými informativními tabulemi s turistickou mapou Starého Jičína a okolí a dále naváděcími
šipkami při příjezdu od dálnice.
Spokojenost si slibujeme také od motoristů, kteří ačkoli si šlápnou o 300 metrů dále, nemusí
bezradně přejíždět náměstí sem a tam. Současný způsob najíždění k horním parkovištím u hřbitova
je pro cizince dosti tvrdým oříškem. Provedení těchto úprav bychom chtěli dokončit do konce
června letošního roku.
JSOP
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Vyhodnocení velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Dne 24. dubna 2010 proběhl ve všech částech Starého Jičína svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Bylo sesbíráno celkem:
1. pololetí

2010 (6 měsíců)

23,56 t velkoobjemového odpadu
2,98 t pneumatik
1,67 t nebezpečného odpadu

porovnání s 1. pololetím 2009(6 měsíců)
27,77 t velkoobjemového odpadu
3,3 t pneumatik
2,27t nebezpečného odpadu

Za tento vývoz, který proběhl po 6 měsících od posledního vývozu, obec zaplatila celkem
103.128,30 Kč. Za vývoz, který se uskutečnil v březnu 2009, obec zaplatila celkem 125.965,- Kč.
Cena skládkovného se od 1.6.2009 zvýšila ze 400,- na 500,- Kč za tunu odpadu.
Občané, kteří chtějí třídit nápojový karton, si mohou vyzvednout oranžové pytle i s letáky o
správném třídění těchto obalů v Informačním centru Starý Jičín nebo v kanceláři Technických
služeb obce Starý Jičín.

Co je nového u nás ve škole?
Pomalu se blíží konec školního roku. Nastává čas bilancování a hodnocení.
Letošní školní rok byl pro nás hodně náročný. Kromě vzdělávání a výchovy žáků jsme se
zapojili do několika projektů. Na začátku školního roku to byl projekt Komunitní školy – vzdělávání
dospělých. Zpracovali jsme také projekt Harmonický růst osobnosti žáka ve 21. století – uspěli jsme
a projekt jsme mohli spustit v lednu 2010. Měl by během 3 let do školy přinést z ESF asi 4 miliony
Kč. Ty by měly pomoci zlepšit materiální vybavení školy, zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků.
Jsou to finanční prostředky, na které bychom jinak nedosáhli.
Zároveň byl rozpracováván mezinárodní projekt „ Krajina sportovní“, který navazuje na dva
projekty předchozí – pokračujeme ve spolupráci s polskou školou ve Wodzislawi Slaskej.
(podrobnější informace k projektům níže Mgr. Adamec)
Do všech zmíněných projektů jsou ve velké míře zapojeni učitelé naší školy. Na přípravě i
realizaci projektů odvedli obrovské kvantum práce, za což jim patří obrovské poděkování.
Kromě projektů jsme realizovali také řadu zajímavých akcí a soutěží. Dvě největší a u žáků
nejpopulárnější sportovní akce jsou popsány níže. Úspěšní jsme letos byli ve vyšších kolech soutěží:
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ve stolním tenise - 3. místo dívek v okresním kole, a také ve florbalu, kde chlapci i dívky získali
v okresním kole 3. místo.
V okresním kole Dějepisné olympiády získala Lada Balogová z 9. ročníku 2. místo a postoupila do
krajského kola, kde skončila na 13. místě. Žáci 7. ročníku zvítězili ve výtvarné soutěži pořádané
firmou Trendcar, za odměnu budou mít proplacený školní výlet.
Úspěšní jsme i ve sběru starého papíru. Letos jsme nabírali 37 700 kg, celkem od podzimu 1996,
kdy jsme se sběrem začínali, už 380 113 kg. V průběžném pořadí jsme v kraji zatím stále na 1.
místě.
Můžeme tedy konstatovat, že v letošním školním roce byl odveden obrovský kus práce, že dobrá
příprava žáků se promítla do úspěchů, jichž jsme dosáhli. Nezbývá než doufat, že se nám bude práce
dařit nejméně stejně dobře i v příštím školním roce a že dosáhneme nejméně tolika úspěchů jako
letos.
Mgr. Antonín Kusák, ředitel školy

Populární sportovní akce ve škole
Nejpopulárnější bývají na naší škole
sportovní akce. V úterý 22.12.2009 jsme
zorganizovali už 15. ročník tradiční soutěže
„Vánoční laťka“. Do finálové soutěže se
přihlásilo celkem 34 sportovců, kteří splnili
kvalifikační limit. V 8,30 hod se rozezněly
první tóny moderní hudby a začalo
rozcvičování na vlastní soutěž. Skokani byli
rozděleni do čtyř kategorií. Mladé sportovce
přišli podpořit nejen žáci 2. stupně, ale i žáci
ze stupně prvního. Všichni diváci hlasitě
povzbuzovali. Objevily se také známé tváře
absolventů naší školy.
V 9,00 hod zahájil soutěž ředitel školy pan
Mgr. Kusák a začal boj o každý centimetr. Každá zdolaná výška byla doprovázena potleskem
diváků, ale i soupeřů. Soutěž probíhala nejen nad laťkou, ale každý účastník i divák měl slosovací
kupon a během soutěže po vylosování jeho losu mohl získat drobné sladkosti. Takže ani diváci
nebyli ochuzeni o sladké odměny a napětí.
A zde jsou konečné výsledky:
Mladší kategorie
dívky:
1. Ivana Volková
120 cm
2. Kristýna Gabzdylová 120 cm
3. Jana Gajdošíková
120 cm

chlapci:
1. Marián Stoklasa 148 cm
2. Adam Kotešovec 145 cm
3. Rostislav Kostura 136 cm

Starší kategorie
dívky:
1. Lucie Vavřínová
2. Nikola Dlabajová
3. Tereza Černocká

chlapci:
1. Lukáš Bajer
2. Zbyněk Cáb
3. Marek Glogar

142 cm
133 cm
120 cm
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157 cm
154 cm
151 cm

Jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí byl letošní florbalový maratón. Konal se v pátek
7. května od 8,00 do 20,00 hodin, nepřetržitě po dobu 12 hodin ve školní tělocvičně. 54 žáků 6.-9.
tříd rozdělených do dvou družstev střídavě prohánělo florbalovými hokejkami umělohmotný míček.
Žáci se rozdělili podle barvy oblečení na bílé a černé. V průběhu celého maratónu bylo dobře
postaráno o občerstvení hráčů a také o hudbu. Nutno podotknout, že se na organizaci celé akce
velkou měrou podíleli žáci sami. Turnaj měl výbornou atmosféru i sportovní úroveň, všichni hráči a
hráčky odvedli maximální výkony, za což jim patří poděkování i uznání.
Mgr. Roman Horut

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
takhle se jmenuje hudební pohádka, kterou pro diváky připravuje dětský
divadelní soubor Médivadlo o.s. v letošní divadelní sezóně.
Pohádku o partě dětí, které se rozhodly postarat se o chátrající hrad a s
požehnáním ředitele školy, předsedy družstva, rytíře Brtníka z Brtníku a jeho
dcery Leontýnky se jim to nakonec podaří a nepřekazí jim to ani vedoucí
samoobsluhy Jouza a jeho švagrová Pilátová, znají snad všechny děti a také ti
z nás, kteří již dávno dětmi nejsme.
Vzhledem k tomu, že k natáčení filmových scén potřebujeme krásné slunečné dny, suché louky, lesy
a na počasí pohodové dny a těch se nám v posledních týdnech nedostává, budeme natáčet v prvních
prázdninových dnech, to věříme, že se počasí již umoudří a nebudeme se bořit po kolena v bahně
v holínkách, namísto v sandálcích.
Na premiéru pohádky Vás rádi pozveme po prázdninách a již nyní se na Vás velmi těšíme.
Za tým Médivadlo o.s. Jiří Adamec
Vážení spoluobčané,
Komunitní škola Starý Jičín o.s., má za sebou první školní rok a jak mohu soudit podle
reakcí těch, kteří našimi kurzy prošli, jednalo se o rok úspěšný. Jaké kurzy tedy naše
KŠ v letošním roce nabídla? Jednalo se o dva kurzy AJ pro začátečníky (lektor Bc.
Zuzana Glogarová), AJ pro mírně pokročilé (lektor Mgr. Dalibor Dejmek), počítače
pro seniory (lektor Mgr. Roman Horut), kurz Sladký život (lektor Kristýna Kelnarová),
kurz Taneční (lektor Miroslav Gillar). Celkem prošlo kurzy více jak 130 lidí.
Velmi děkuji všem zúčastněným, kteří našli odvahu se zapojit a dali důvěru něčemu novému, co
„tady ještě nebylo“. Děkuji velmi také všem Lektorům, kteří jsou tím hlavním kriteriem úspěchu
našich kurzů.
S radostí Vám mohu oznámit, že návrhy kurzů nového školního roku zveřejníme v září. Kurzy se
pak rozběhnou od října 2010 a v dalších měsících.
Za KŠ Starý Jičín Vám děkuji a těším se na viděnou v novém školním roce.
Mgr. Jiří Adamec
KŠ Starý Jičín o.s.
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HARMONICKÝ RŮST OSOBNOSTI ŽÁKA VE 21.STOLETÍ
CZ.1.07/1.1.07/02.0079

Vážení občané,
projekt Harmonický růst osobnosti žáka ve 21. Století, je Vám ve své nejzákladnější podstatě již
dobře znám ze Zpravodaje 04/2009 a kompletní projektový tým jsem představil v čísle 01/2010.
Projekt samozřejmě běží dále.
První velká Monitorovací zpráva za období listopad 2009 až leden 2010 byla úspěšně schválena a
požadované finance byly proplaceny na projektový účet. V současné době připravujeme
Monitorovací zprávu č.2 za období 1.2.2010 až 30.5.2010.
Jak vlastně probíhá financování takovéhoto projektu? Systém je nastaven zálohově, tzn. že naší
škole jsou poskytovány zálohy, avšak ne „dopředu“, nýbrž zpětně. Objasním zcela konkrétně. ZŠ
Starý Jičín obdržela v listopadu 2009 zálohu ve výši 20% celkového rozpočtu projektu. Se zálohou
se hospodaří tak dlouho, dokud není vyčerpaných alespoň 60% z této částky. Poté se může podat
tzv. Monitorovací zpráva. V té se prokazuje, že dosud vynaložené prostředky byly účelně
„utraceny“. Pokud je vše v pořádku, je vyplacena další záloha, ale jen a maximálně do výše první
zálohové platby, tedy do výše 20% z celkového rozpočtu projektu.
Nyní připravujeme MZ2/2010 a ve třetím monitorovacím období, které bude zahájeno 1.6.2010 nás
čeká několik velkých věcí. Bude dovybavena nová knihovna, nové dílny – učebna na práci
s keramikou, voskem, dřevem a ručním papírem, budou zakoupeny knihy, slovníky, mapy, jízdní
kola, spacáky, stany a mnoho dalšího vybavení. Zároveň dokončí Lektoři Metodiky práce, podle
kterých se od září bude ve škole pracovat. To vše musíme zvládnout nejpozději do 30.8.2010.
Děkujeme za Váš zájem, Vaši přízeň a těšíme se na to, že Vás budeme moci dále informovat ve
Zpravodaji 03/2010.
Mgr. Jiří Adamec

Blíží se konec školního roku a mně nezbývá, než se zamyslit a zhodnotit uplynulý školní rok 20092010. V minulých číslech zpravodajů jste si mohli přečíst, co jsme od září dosud dělali v naší
mateřské škole v Petřkovicích. Chtěla bych se proto zmínit jen o těch posledních akcích. Od května
jezdí předškoláci na bazén do Nového Jičína. Za hojné pomocí rodičů jsme na školní zahradě
uspořádali 2 velké brigády na úpravě terénu, dláždění, ořezávání spadlých větví a polámaných keřů,
hrabání trávníků, trhání plevele apod. S odvozem 6 vleček nám pomohly TS obce, řidič p. Jan
Kudláč - děkujeme. Naše děti se zúčastnily pěvecké soutěže „Zpívání po Trúbou" ve Štramberku.
Děvčátka Anička Kubečková, Terezka Gajdošíková a Jolanka Polášková vzorně reprezentovaly naši
školku a přinesly ocenění ze stříbrného a bronzového pásma – gratulujeme. 8.5. uspořádala MŠ
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oslavu Dne matek pro rodiče a širokou veřejnost v kulturním domě v Petřkovicích. Na jevišti
vystoupily děti MŠ s básničkami, písničkami a tanečky.
Na sále pak předvedly, jak se umí pohybovat a cvičit v rytmu polky, twistu apod. Školní děti byly
opět originální se svým vystoupením na jevišti jako zpěváci populární hudby. Poděkování patří paní
Gajdošíkové. Příjemné posezení zpříjemnilo taneční vystoupení již známých tanečníků z Bernartic.
O pohoštění se postarali zaměstnanci MŠ a rodiče. Každá žena dostala pohoštění a kytičku. Zavítal
mezi nás i pan starosta ing. Hrnčíř s chotí. Byl rád, že mohl zhlédnout program a přivítat se s rodiči
a občany z Petřkovic. V pondělí pak přijel pan starosta osobně poděkovat dětem a zaměstnancům do
školky. Dětem přinesl sladkou odměnu.
Předškoláci navštíví ZŠ na Starém Jičíně a v Lešné. Uděláme si výlet na starojický hrad a do
zámecké zahrady v Lešné.
9. června k nám přijedou příslušníci policie, aby předvedli dětem něco ze své práce. 10. června
jedeme do divadla do Jeseníku.
12. června máme dětský den na výletišti v Petřkovicích, 20. června jedou děti na výlet do Dinoparku
do Vyškova. Jako každý rok uspořádáme velkou výstavu dětských výtvarných prací v prostorách
celé MŠ a na vernisáži se rozloučíme se školáky.
Letošní školní rok byl opět naplněn dětským smíchem, radostí, hrou, učením, prací, prostě vším, co
patří denně do mateřské školy. Sluší se poděkovat všem rodičům za vzornou spolupráci s mateřskou
školou.Všech 28 dětí z 10 obcí dokáže ocenit tu mravenčí každodenní práci svých maminek. Děkuji
za finanční podporu našich akcí, ale také za nezištnou pomoc OÚ v čele s p. starostou ing. Rudolfem
Hrnčířem, Osadnímu výboru v Petřkovicích v čele s p. Františkem Bezděkem, zahrádkářům v čele s
p. Václavem Jakůbkem, hasičům z Petřkovic a všem sponzorům i anonymním dárcům. Děkuji
zaměstnancům mateřské školy p. Věře Trefilové, p.Daši Tiché a p.Evě Helimanové za zázemí, které
každý den připravují našim dětem.Přeji všem, hlavně dětem hezké prázdniny a těším se na
spolupráci v příštím školním roce.
Za mateřskou školu v Petřkovicích Jaroslava Zbořilová

Tělovýchovná Jednota Starý Jičín
oddíl kopané pořádá
v neděli 20. června 2010
v 8:00 hodin na fotbalovém hřišti Starý Jičín

FOTBALOVÝ TURNAJ
"O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN"
za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.
Rozlosování turnaje: v úterý 15. 6. 2010 v 19:30 v restauraci na Starém Jičíně na
náměstí.
Poznámka: Tento termín je konečný a na později podané přihlášky nebude brán zřetel. Účast
zástupců družstev na tomto rozlosování je nutná pro upřesnění začátků zápasů, kvůli
plynulosti turnaje a upřesnění pravidel !!!
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Dne 10. července 2010 pořádáme v Petřkovicích oslavy 105. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů v obci. Při této příležitosti proběhne cvičení
nejmladších hasičů z okolních sborů v požárním útoku. Celým odpolednem nás
bude provázet dechová hudba. Pro nejmenší návštěvníky bude připraven skákací
hrad, projížďka koňským kočárem,…
Začátek akce: sobota 10. července ve 13 hodin. Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně vás zvou hasiči z Petřkovic

SDH Jičina si vás dovoluje pozvat na oslavy 80-ti let od založení sboru.
Program oslav: pátek 6.8.2010 - slavnostní schůze SDH Jičina, sobota 7.8.2010
- soutěž v požárním sportu v kategorii dětí a mládeže, výletiště Hájek od 13:00,
večer od 20:00 taneční letní noc, hudební skupina Ladislava Pospěcha, neděle
8.8.2010 - soutěž v požárním sportu v kategorii muži a veteráni, exhibiční
vystoupení družstev dětí z Jičiny, výletiště Hájek od 13:00.

Volejbalový oddíl TJ Starý Jičín Vás zve na

XXVII. ROČNÍK
TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE
O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN
v sobotu 7.srpna 2010 od 8:00 hodin na tenisových kurtech ve Vlčnově

Myslivecké odpoledne
Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás zvou na Myslivecké odpoledne
Sobota 14.8.2010 od 14:00 hodin
Chata MS Loučka v Hrabí ( směr Loučka – Bernartice)
Zvěřinové hody, soutěže pro děti, střelba ze vzduchovky, ruské kuželky
K tanci a poslechu hraje Ladislav Pospěch a Zuzka
Na Vaší účast se těší myslivci
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Datum poř. akce

Název akce

Organizace

místo konání akce

Obec

ČERVEN
5.6.2010
6.6.2010 13:00
18.6.-20.6.2010
27.6.2010 9:00
27.6.2010 13:00
upřesní

Den dětí
Požární útok MH
Zlatá horečka
Soutěž v požár. útoku MH
Soutěž v požár. útoku M,Ž
Dětský den

Osadní výbor Dub
SDH Starojická Lhota
Janovice
SDH Janovice
SDH Janovice
Osadní výbor

obecní park
místní hřiště
myslivna
místní hřiště
místní hřiště

Dub
Star. Lhota
Janovice
Janovice
Janovice
Heřmanice

tenisový kurt
hasičárna Vlčnov
hasičárna Vlčnov
místní park
místní park

Janovice
Vlčnov
Vlčnov
Palačov
Palačov

výletiště Hájek
areál KD
místní park
viz. pozvánka výše
místní hřiště
místní hřiště
KD + výletiště

Jičina
Petřkovice
Palačov
Jičina
Janovice
Janovice
Star. Lhota

ČERVENEC
v průběhu měsíce
4.7.2010 13:00
4.7.2010 15:00
23.-25.7.2010
25.7.2010 13:00

Tenisový turnaj
Soutěž v požár. útoku M,Ž
Soutěž v požár. útoku MH
Oslavy 100 let SDH
Soutěž v požár. útoku M,Ž

SK Janovice
SDH St. Jičín-Vlčnov
SDH St. Jičín-Vlčnov
SDH Palačov
SDH Palačov

SRPEN
upřesní
14. – 15.8.2010
1.8.2010
6. – 8.8.2010
29.8.2010
29.8.2010
27.-29.8.2010

Škvaření vajec a posezení
Pouť + zábava
Pivní štafeta
Oslavy 80 let založ.SDH
Dětský den
Fotbal.turnaj čtyř vesnic
Hody

ČČK, zahrádkáři
SDH Petřkovice
NOREX Palačov
SDH Jičina
SK Janovice
SK Janovice
SDH Star. Lhota

V měsíci červnu máme pro návštěvníky hradu připraveno několik akcí.
První z nich je SOKOLNICKÉ ODPOLEDNE, v neděli 6. června od 12°° do 17°°hod.
Na této akci budete moct vidět ukázky práce záchranné stanice dravců z Uničova, letové ukázky,
přednášku o dravcích žijících na našem území a po celé odpoledne si budete moct prohlížet dravce
připoutané ke skále, nebo v klecích. Na návštěvníky, kteří si budou chtít vyzkoušet jízdu na koni,
bude koník čekat pod hradem. Vstupné na celé odpoledne je pro dospělé 50,-Kč, pro děti 20,-Kč a
děti, které projdou vstupní brankou – 120cm mají vstup za 5 kaček. Ve vstupném je již zahrnuto
vstupné do hradní věže (rozhledny).
Pokud máte romantickou duši a chcete prožít něco neobvyklého, pak jsme právě pro Vás připravili
I. ročník MEDARDOVA VEČERNÍHO VÝSTUPU na hrad s nočním grilováním, a to v sobotu
12. června od 20°°. Přijďte kdykoliv po 20. hodině a nahoře na hradě na Vás bude čekat:
Romantika nasvíceného hradu, hořící ohniště na opečení buřtů, které si přinesete nebo koupíte v
hradní hospůdce, grilování vepřové kýty, otevřená hradní hospůdka, možná i nějaké strašidlo a pro
děti skákací hrad. Samozřejmě bez vstupného. Konec neplánujeme, až bude všechno snězeno a
vypito ☺
Cesta na hrad bude osvětlena, ale baterku si pro jistotu vemte s sebou.
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Další červnovou akcí bude Svatojánská noc. Večerní vystoupení doprovázené dobovou hudbou a
zakončené úžasnou ohňovou show začne v 19:30 hod. a skončí po 22. hodině.
Poslední červnovou akcí bude ODPOLEDNE LIDOVÉHO FOLKU se skvělou skupinou
DAREBAND ze Vsetína (www.dareband.cz). Pokud máte rádi šťavnatou Valašskou muziku, pak
přijďte v neděli 27.6. Začínáme ve 14°°hod.
Všechny potřebné informace o kulturních akcích a otevírací době hradu naleznete na
www.hradstaryjicin.cz nebo na plakátech vyvěšených před každou akcí.
Arnošt Pokorný, kastelán hradu

STOLAŘI JIČINA
Kvalitní nábytek podle vašich představ.
(kuchyně, skříně, kanceláře, atd.)
Tel. 777 638 608
www.stolarijicina.firemni-stranka.cz
Facebook: stolaři jičina

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: +420 556 752 583
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419

 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: +420 556 752 571

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

Poplatek za zveřejnění
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 červnu 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: MK ČR E 12221,
Náklad:1050 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních částech obce,
Zpracovala: Jitka Indráková, Ročník: X., Číslo II.,Tisk: Tiskárna Kontext, spol. s r.o., Nový Jičín,
Uzávěrka příštího čísla: 23.08.2010 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy
vyjadřovat názor vydavatele.
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