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O MARNIVÉ KÁČI A ČERTU
V nedalekém podhradí starojického hradu je vesnice Jičina. Tam bydlel bohatý mlynář, který
měl krásnou, avšak velmi marnivou dceru Káču. Jedinou její touhou bylo ve všem se vyrovnat
hradním šlechtičnám. Rodiče ji v tom ještě podporovali. Když se Káča dozvěděla, že se na
hradě pořádá velký ples, na nějž jsou pozváni šlechtici ze širého okolí, nemyslila na nic jiného,
než aby tam byla pozvána. Pozvání však nepřicházelo. „Čertu bych duši upsala, kdybych se
dostala na ples v takových šatech, aby mi záviděly všechny pozvané ženy,“ řekla si Káča. Sotva
tato slova vyslovila, objevil se ve dveřích mlýna uhlazený panský lokaj a předal jí pozvání na
ples. Přitom ji žádal, aby mu příjem potvrdila. S radostí skočila a bez čtení mu lístek
podepsala. Ihned potom vypravila se Káča až do Olomouce, kde jí matka dala ušít u nejlepší
švadleny šaty a koupila jí ještě krásný náhrdelník. Když se do toho oblékla, vypadala jako
skutečná šlechtična.
Večer se Káča vystrojila a s matkou odjela na hrad. Tam se již v krásných spřeženích sjížděli
šlechtici. Premovaní páni je odvedli do tanečního sálu, kde Káča s úžasem si prohlížela všechnu
tu nádheru. Když se poněkud ohlédla, poznala, že přece jen její šaty jsou opravdu ze všech
nejskvostnější.
Jakmile zazněla hudba, požádal ji o tanec elegantní snědý muž. Opojena štěstím, tančila s ním
celou noc. K ránu, když se již začalo rozednívat, vyzval ji tanečník, aby s ním šla na terasu.
Tam jí ukázal lístek a požádal ji, aby si ho přečetla. Když tak učinila, poznala ihned svůj
podpis a tak s hrůzou zjistila, že na tomto lístku upsala čertu svou duši za to, že v
nejkrásnějších šatech může jít na hradní ples. Ihned si uvědomila, že její tanečník je sám
čert. Tento ji vyzval, aby si nasedla na koně, který stál již osedlán pod terasou.
Plna hrůzy vykřikla a prosila Boha o slitování. Čert však na to nedbal, posadil ji na koně a
tryskem s ní ujížděl dolů po strmé hradní cestě. Ještě nedojeli ani ke kříži, když v podhradí
zakokrhal první kohout. Toho se čert tak ulekl, že pustil Káču z koně na zem. Ráno našli na
tom místě Káču v roztrhaných šatech a vedle ní v balvanu na cestě čertovy otisky hlavy a
koňského kopyta. Dlouho trvalo, než se Káča vzpamatovala. Byla však i se svými rodiči
vyléčena navždy ze své marnivosti a stalo se z ní hodné děvče.

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

USNESENÍ z 18 . zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín
ze dne 25.11. 2009
18/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 18. zasedání ZO dne 25.11. 2009
18/2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu z jednání: František Bezděk
Alois Pospěch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje tyto body:
18/3

Prodej obecních pozemků dotčených stavbou silnice „ Silnice R48 MÚK Bělotín –
Rybí“ Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dle zaměření geometrickým plánem č. 256148/2007 se jedná o pozemky v k.ú. Starý Jičín
• p.č. 609/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7767 m2
• p.č. 609/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1171 m2
Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem č. 2009/Str.J.-001/R48/Dop.
zpracovaného ing. Pavlem Krämerem, Ostrava – Výškovice tj. za 100.-Kč za m2
Náklady řízení hradí kupující. (majetkoprávní záměr č. P24/2009)
18/4 Bezúplatný převod ideální ¼ pozemku p.č. 74/5 - ostatní plocha ost. komunikace
v k.ú. Starojická Lhota z vlastnictví státu zastoupeném Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových Praha do vlastnictví Obce Starý Jičín se všemi
omezujícími a sankčními podmínkami tak, jak byly specifikovány v čl. III. návrhu
smlouvy o bezúplatném převodu č. SBP/80/2009-Kv - viz příloha.
(majetkoprávní záměr P18/2009)
18/5 Úpravu kupní ceny schválené ZO č. 17 v uvedenou v usnesení ZO ze dne 16.9.2009
v bodě 17/10 při prodeji obecních nemovitostí v k.ú. Starý Jičín
• stavba občanské vybavenosti č.p.6 (bývalý obecní úřad) na pozemku p.č. 1/1 –
zastavěná plocha a nádvoří
• pozemek p.č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 784 m2 (zaměřeno GP č.
274-86/2009) na cenu
2.800.000,- Kč
Dle GP č. 274-86/2009 – bude zřízeno věcné břemeno chůze (vstup ke schodišti).
18/6 Záměr prodeje obecních nemovitostí v k.ú. Starý Jičín
• stavby 2 ks garáží na pozemku p.č. 1/2
• pozemek p.č. 1/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

Starý Jičín 25.11.2009
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USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 16.12. 2009

19/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 19. zasedání ZO dne 16.12. 2009
19/2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu z jednání: 1, Ladislav Rýpar
2, Zdeněk Šustek
19/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za období od
minulého zasedání ZO dne 16.9.2009 do 9.12.2009
19/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ze dne
14.12. 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce schvaluje
19/5

Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2010 – rozpočet je vyrovnaný
Příjmová část
Výdajová část
8.třída financování – splátka jistiny úvěru

19/6
Zastupitelstvo obce
k 30.11.2009
Příjmy činily
Výdaje činily
19/7

bere na

vědomí

32 000 000,-Kč
30 612 000,- Kč
1 388 000-, Kč
Přehled čerpání a plnění rozpočtu

89 225 633,18 Kč
101 242 765,41 Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření na změnu rozpočtu
č.7, č.8 a č.9 schválených radou obce.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
19/8 Odkoupení pozemků z vlastnictví fyzických osob v k.ú. Petřkovice u Starého
Jičína, které jsou využívány jako hřiště. Dle zaměření skutečného stavu užívání
geometrickým plánem č. 170-26/2009 jde o pozemky
• p.č. 124/8 – travní porost – o výměře 484 m2
• p.č. 122/2 - travní porost – o výměře 1055 m2
Cena je stanovena dohodu 30,-Kč za m2, náklady řízení hradí obec. (majetkoprávní
záměr č. P20/2009).
19/9 Prodej části obecního pozemku p.č. 829/2 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína označeného
geometrickým plánem č. 171-27/2009 jako p.č.829/15 – ostatní plocha – o výměře 457 m2 Janu
Kudláčovi za cenu stanovenou dohodou 30,-Kč za m2 + náklady řízení.(majetkoprávní záměr č.
P21/2009).
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19/10 Směnu pozemků v k.ú. Janovice u Starého Jičína mezi Obcí Starý Jičín a Mysliveckým
sdružením Janovice - dle skutečného stavu užívání staveb MS Janovice tak, jak byly stavby
zaměřeny v terénu a vyznačeny geometrickým plánem č. 160-98/2009- takto:
z vlastnictví Mysliveckého sdružení Janovice bude na obec převeden
• pozemek p.č. st.75 o výměře 244 m2, z vlastnictví Obce Starý Jičín budou na Myslivecké
sdružení Janovice převedeny pozemky
• z p.č. 406/32 – díl “c“ o výměře 74 m2, tento bude součástí p.č. st. 74
• z p.č. 406/32 nově zaměřený pozemek p.č. st. 104 o výměře 46 m2
• z p.č. 417/2 nově zaměřený pozemek p.č. 417/3 o výměře 41 m2
• z p.č. 417/2 nově zaměřený pozemek p.č. st.105 o výměře 50 m2.
Finanční vyrovnání je dohodnuto 30,-Kč za m2 nad směněnou výměru. Náklady řízení
hradí MS Janovice (majetkoprávní záměr č. P25/2009).
19/11 Prodej části obecních pozemků p.č. 483/1 a 484 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
zaměřené geometrickým plánem č. 290-109/2009 tj.
• pozemek p.č. 483/3 – ostatní plocha man. plocha – o výměře 88 m2
• pozemek p.č. 484/2 – zahrada - o výměře 31 m2 Kateřině Feglerové za cenu stanovenou
dohodou: 55,- Kč/m2 + náklady řízení. ZO schvaluje u pozemku p.č. 483/3 zrušení
věcné břemeno chůze a jízdy pro oprávněného SBL Smarte Brand Laboratories CZ spol.
s.r.o. sjednané smlouvu o zřízení věcného břemene ze dne 31.10.2001 -V3090/2002-804
(majetkoprávní záměr č. P26/2009).
19/12 Prodej nemovitosti v k.ú. Starý Jičín
• stavby 2 ks garáží na pozemku p.č. 1/2
• pozemek p.č. 1/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60m2 Vladimíru Krotilovi za cenu
stanovenou dohodou 300.000,-Kč + náklady řízení (majetkoprávní záměr č. P 27/2009).

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo po projednání schvaluje
19/13 Smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou k zajištění dopravní obslužnosti území mezi
smluvními stranami:
Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín zastoupené starostou města panem Mgr.
Ivanem Týle a Obcí Starý Jičín, Starý Jičín 133, zastoupenou starostou obce, panem Ing.
Rudolfem Hrnčířem, na dobu určitou do 31.12.2018
19/14 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č. 2/2009, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška obce Starý Jičín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19/15 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.3/2009, kterou se stanoví pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území
obce Starý Jičín.
19/16 Opatření Zastupitelstva obce Starý Jičín č.1/ 2009, kterým se stanoví úplata za odvádění
odpadních vod
19/17 Smlouva o poskytování technické pomoci při provozu kanalizační sítě; dodavatel prací
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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19/18 Úplné znění zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí MŠ Starý Jičín,
příspěvková organizace
19/19
Úplné znění zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí ZŠ Starý Jičín,
příspěvková organizace
19/20
Úplné znění zřizovací listiny pro organizační složku obce JSDH Starý Jičín - Vlčnov
19/21
Volbu paní Jaroslavy Bezděkové, bytem Starý Jičín, Janovice 32, jako přísedící
Okresního soudu v Novém Jičíně pro další funkční období 2010-2013
19/22
Zastupitelstvo obce s e v z d á v á ve smyslu § 101 odst.3 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dál jen stavební zákon)
předkupního práva zřízeného pro obec Starý Jičín vyplývající z Opatření obecné povahy č.j

1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín
u pozemku p.č.144/2 v k.ú. Jičina (vlastník Antonín Pospěch a Jarmila Pospěchová )
u pozemků p.č. 141/1 a p.č. 299/5 v k.ú. Jičina (vlastník Antonín Pospěch)
19/23 Zastupitelstvo obce ve smyslu § 101 odst.3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dál jen stavební zákon) nesouhlasí se zrušením
předkupního práva zřízeného pro obec Starý Jičín vyplývající z Opatření obecné povahy č.j

1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín
u pozemku p.č. 299/4 v k.ú. Jičina (vlastník Antonín Pospěch),
u pozemků p.č. 339, 340, a 341 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína (vlastníci Libor Kelar,
Jiří Kelar a Jiřina Kelarová)
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem na další osoby za předpokladu, že předkupní právo bude
zachováno.
19/24
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržené termíny zasedání Zastupitelstev na
rok 2010 takto : 24. února, 21. dubna, 23. června, 22. září a 15. prosince 2010.
19/25 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vznik dobrovolného neziskového
Občanského sdružení Dědictví otců se sídlem Heřmanice č.17 ( IČO: 228 39615 )

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
1. místostarosta

Starý Jičín 16.12.2009

Zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 21
se uskuteční ve středu 21. dubna 2010 v 17:00 hodin v malém sále
za vinárnou v Kulturním domě na Starém Jičíně.
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***
Rekonstrukce MŠ Starojická Lhota
Doplatek faktury inženýrské sítě k 48 RD
pasportizace komunikace - PD
Sběrný dvůr - PD
Chodník Jičina
Rozhlas - nájemní smlouva
Povodňové škody
Oprava KD č.p. 21 Starý Jičín

940 000,00 Kč
7 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
20 000,00 Kč
250 000,00 Kč
120 000,00 Kč
230 000,00 Kč

Oprava kanalizace Vlčnov
ZŠ - krajina sportovní
Oprava kaple Petřkovice
Oprava střechy Heřmanice
Snížení energetic. zatíž. ZŠ-PD
Pohostinství Heřmanice-plyn.
Vybavení MŠ St. Lhota
Oprava sochy Jan Nepomuc.

100 000,00 Kč
154 716,00 Kč
100 000,00 Kč
40 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
90 000,00 Kč

EVIDENCE OBYVATEL OBCE ZA ROK 2009

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2009
narození

úmrtí

přihlášení odhlášení

počet obyvatel
v jednotlivých
obcích

Celkem
obyvatel

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
DUB
HEŘMANICE
JANOVICE
JIČINA
PALAČOV
PETŘKOVICE
STAR. LHOTA
STARÝ JIČÍN
VLČNOV
Celkem za obec
CELKEM

0
0
1
4
1
0
2
0
1
9

0
1
1
2
1
0
2
4
4
15
24

2
1
2
1
0
0
3
1
4
14

0
0
0
2
1
1
0
2
0
6

2
3
4
2
1
0
7
7
5
31

20

2
1
5
2
2
0
9
7
5
33
64

1
1
1
1
1
3
4
3
4
19

0
58
1
68
2 135
1 138
1 119
6 108
6 189
6 236
4 262
27 1313
46

58
116
65
133
137 272
138 276
116 235
95
203
183 372
224 460
273 535
1289 2602
2602

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín - srovnání s rokem 2008
počet obyvatel

narození

úmrtí

přihlášeno

odhlášeno

2580

35

30

75

38

Počet uzavřených manželství na Starém Jičíně
v roce 2009
církevní svatby
8
svatby na obecním úřadě
14
svatby na hradě
1
svatby celkem
23

Z tohoto počtu bylo 19 svateb, kdy ani jeden ze
snoubenců neměl v obci trvalý pobyt.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období březen až květen 2010 dožijí významného životního jubilea
přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Jaroslava HRACHOVCOVÁ ze Starého Jičína
Václav KREMEL ze Starojické Lhoty
Jan ADÁMEK z Heřmanic
Marie VILÁŠKOVÁ z Janovic
Věra BARTOŇOVÁ ze Starého Jičína
Vlasta KANTOROVÁ z Vlčnova
Marie TREFILOVÁ z Petřkovic
František ŽLEBEK z Palačova

Vratislav DORAZIL z Vlčnova
Jaroslava URBANOVÁ z Jičiny
Vladislav PETŘKOVSKÝ z Petřkovic
Josef JANÝŠKA z Vlčnova
Jan JANÍK ze Starého Jičína
Jan FURMÁNEK z Janovic
Vladimír NOVÁK z Vlčnova

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).

Obecní knihovna na Starém Jičíně
Upozorňujeme návštěvníky Obecní knihovny na Starém Jičíně, č.p.133,
že knihovna bude otevřena každý čtvrtek v době od 16 do 19 hod. a navíc
ještě poslední soboty v měsíci v době od 8:30 do 10:30 hod,
v tyto dny: 27. března, 24. dubna, 29. května,
26. června, 25. září, 30. října, 27. listopadu a 18. prosince.

Poděkování
Poděkování starosty obce patří panu Zdeňku Randýskovi z Vlčnova č.p. 72, kterému
Český červený kříž udělil
ZLATÝ KŘÍŽ
2. třídy.

Zlatý kříž Českého červeného kříže je ocenění předávané bezpříspěvkovým
dárcům krve Českým červeným křížem.
Zlatý kříž ČČK 2. třídy je udělován za 120 bezpřízpěvkových odběrů.
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Tříkrálová sbírka – rok 2010
Ve dnech 1. – 11.1. 2010 proběhla na Starém Jičíně a v jeho částech Tříkrálová sbírka.
Celkem bylo za farnost Starý Jičín vybráno 108.900,- Kč.
Jak jednotlivé obce přispěly koledníkům do pokladniček vyhodnocují následující tabulky:

Část obce:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vybraná částka:

Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Starý Jičín - Loučka a Žlabec
Kojetín
Celkem:
Část obce:

10.170,- Kč
12.160,- Kč
6.996,- Kč
10.260,- Kč
12.680,- Kč
12.398,- Kč
17.917,- Kč
20.247,- Kč
6.072,- Kč

108.900,- Kč
Vybraná částka:

Dub
Heřmanice
Celkem:

2.826,- Kč
5.147,- Kč

7.973,- Kč

Obce Dub a Heřmanice spadají pod farnost Hustopeče nad Bečvou.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2010
65 % - na zajištění péče seniorům a jejich informovanosti pomocí
informačních materiálů o službách Charity Odry
10 % - na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15 % - na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
5 % - na činnost Charity Česká republika
5 % - na režie (náklady s pořádáním Tříkrálové sbírky Charity ČR)

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz,
http:/www.odry.charita.cz
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Kvíz odpovědnosti k sobě i druhým
Víte, že se prokázalo, že neexistuje zásadní rozdíl mezi kvalitou ovzduší ve velkých městských
aglomeracích a malých vesnicích, kde jsou zdrojem znečištění domácí topeniště na tuhá paliva
s rozšířeným spalováním odpadů? (zdroj: státní zdravotní ústav)
Víte, že i v naší obci jsou občané (a není jich málo), kteří vypouštějí do ovzduší dioxiny,
polychlorované bifenyly, kyselé plyny jako chlorovodík apod.? (zdroj: každodenní zkušenost při tak
obyčejné činnosti jako je dýchání – nebo dušení?)
Víte, že odpad z dřevotřísky a jiných lepených hmot, plasty či jiný odpad nepatří do kotle, protože to
fakt ubližuje lidem? (důkaz: plné ordinace astmatiků, alergiků apod. všech věkových kategorii)
Víte, že o všech „paličích“ se v obci ví, protože to, co trvale stoupá z jejich komínů, je
nepřehlédnutelné? (důkaz: foto, zápisy z pochůzek, opakované ústní podněty občanů)
Víte, že Moravskoslezský kraj patří mezi nejhorší oblasti, co se týká kvality ovzduší? (zdroj MŽP
ČR)
Víte, že si v naší obci za to můžeme sami? (důkaz: v naší obci se opravdu nenachází velký
průmyslový podnik, elektrárna či huť.)

Když to všechno víte, tak proč s tím něco neděláte?
Je Vám to opravdu jedno?
 Čekáte na to, až stát vyplodí nějaký zákon, který umožní takové jednání důsledně kontrolovat
(spalovat odpad je zakázané, ale to většina stejně ví) a pak opravdu citelně finančně postihnout?
 Spoléháte, že to někdo vyřeší za Vás???
 Myslíte si, že ušetříte? A co zdraví Vás a Vašich blízkých?

Poznámka:
V některých domácnostech se topí dřevem nebo uhlím a přesto se do ovzduší hrne smradlavý dým.
Pak může být na vině nevyhovující typ kotle, špatný způsob spalování či topení mokrým dřevem.
Ti, kteří si uvědomují, že z jejich komínu stoupá obtěžující kouř a chtějí s tím něco udělat, jen neví
jak, se mohou obrátit na řadu odborníků v této oblasti (kominíky, topenáře); jejich kontakty najdou
na internetu i v novinách. A kdyby si někdo opravdu nevěděl rady, může přijít na radnici. Myslím,
že společně najdeme řešení, abychom se mohli v naší obci (včetně všech částí!) zhluboka
nadechnout.

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN
č.3/2009,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují
prostory pro volný pohyb psů na území obce Starý Jičín
__________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání č.19 dne 16.12.2009 usneslo vydat podle
ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění předpisů
pozdějších a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezuje prostory pro volný pohyb psů.
2. Tato obecně závazná vyhláška platí pro občany obce Starý Jičín i všechny ostatní návštěvníky,
kteří se pohybují na území obce.
Článek 2.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Veřejným prostranstvím se rozumí náměstí, všechny návsi, chodníky, veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru, vše v zastavěném území obce specifikovaném v Územním plánu
obce Starý Jičín.
2. Na veřejném prostranství musí být pes veden na vodítku.
Článek 3.
Prostory pro volný pohyb psů
1. Pro volný pohyb psů se vymezují následující prostory 1) vyjma komunikací:
• lokalita
„okolo hradu “ (plochy podél polní cesty začínající za hřbitovem směrem
k zahrádkám pod hradem až k výletišti Pod skalkou).
• lokalita „cesta na hrad “ (plochy podél cesty ke zřícenině hradu Starý Jičín začínající
informační tabule u odbočky na hrad nad kostelem a končící při vstupu do areálu hradu).
• lokalita „ Seliko cesta, retenční nádrž, Oční studánka (plochy podél cesty Seliko - od
křižovatky s komunikací na Kojetín, okolí retenční nádrže Starý Jičín až k Oční studánce ve
Svinci).
• volně přístupné plochy mimo současně zastavěné území obce v k.ú. Dub u Nového Jičína,
Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičina, Palačov, Petřkovice, u Starého Jičína,
Starojická Lhota, Starý Jičín a Vlčnov u Starého Jičína (plochy mimo komunikace).
Článek 4.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2010.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta obce

1) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (Je zakázáno vlastníkům
domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího)
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Splašková kanalizace a čerpací stanice obce Starý Jičín – Jičina
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o stavu splaškové kanalizace v místní části Jičina.
Dne 18.12.2009 vodoprávní úřad v Novém Jičíně vydal kolaudační souhlas k výše uvedené
stavbě, což nás opravňuje začít stavbu užívat a začít napojovat jednotlivé nemovitosti. Koncem
měsíce února a začátkem března tohoto roku bude zástupce investora (Obce Starý Jičín) pan Hub
obcházet jednotlivé nemovitosti s projekty domovních částí přípojek. Ty předá majitelům
nemovitostí se smlouvami o napojení, které je nutno potvrdit a vrátit zpět p. Hubovi. V jarních
měsících je možné zahájit napojování odpadních vod podle převzaté projektové dokumentace na
vybudovanou kanalizaci, do které je dle § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích zakázáno
vypouštění dešťových vod a odpadních vod předčištěných v septicích či žumpách.
Obec bude hradit trubní materiál (roury, kolena, přechodky) podle schválených projektů
jednotlivých přípojek. Tato nabídka bezplatného odběru trubního materiálu na soukromé části
přípojek platí do konce září 2010. Po tomto termínu budou vlastníci nemovitostí povinni kanalizační
přípojku realizovat na vlastní náklady. Upozorňujeme vlastníky stavebních pozemků nebo staveb,
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, že dle zákona č. 274/2001 Sb. §3 odst. 8 o
vodovodech a kanalizacích mají povinnost připojit se na kanalizaci v případech, pokud je to
technický možné.
Tento materiál bude možno na základě dohody odebrat ve velkoskladu firmy Pela a.s. ul.
K Nemocnici Nový Jičín (u Kauflandu) u pana Rýpara.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

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.:
CENTRÁLNÍ EMAIL SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:

5555-3-1100
servis@dytron.cz

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.
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Poděkování občanům
Obec Starý Jičín děkuje občanům, kteří se podíleli na odklízení sněhu před svými domy během
sněhové kalamity ve dnech 8. – 10. 1. 2010 a následně v době trvání sněhové nadílky.

Jaro je za dveřmi
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto
dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým
počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne
voda, nastává období, kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na
zahrádky, a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro
hasiče nastat perné chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování
staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů
a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí.
Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i
jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek
pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou
pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště
připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal
případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do
okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších
hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému
sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo
950 720 010 nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické
osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že
jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž
po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se
pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti
venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné
osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
14

Plán činností klubu důchodců Starojicka na rok 2010
Scházíme se každou středu 14:00 – 18:00 hod. v klubovně mimo níže plánované akce:
3.3.2010
- přednáška v kinosále MUDr. Norského – „Nemoci pohybového ústrojí“
10.3.2010 – Den žen v KD na náměstí St. Jičína s programem ZŠ
17.3.2010
– zájezd osob. auty na bazén do Hranic na Mor.
31.3.2010
– příprava na Velikonoce – zdobení vajec
7.4.2010
– Velikonoční posezení u živé hudby – klubovna hasičů Vlčnov
21.4.2010
- zájezd osob. auty na bazén do Hranic na Mor.
28.4.2010
- procházka k Oční studánce – kontrola třešňové aleje
5.5.2010
- zájezd do Ostravy – Hornické muzeum, Slezský hrad
12.5.2010
- zájezd do arboreta Nové Dvory
16.5.2010 (neděle) - Oslava dne matek – KD na náměstí St. Jičína
– program: Karel Smolka – Květy paní Operety
- smažení vajec – Jičina - Na Hájku
26.5.2010
9.6.2010
- společná procházka na hrad s důchodci z Krhové
23.6.2010
- divadelní představení ZŠ St. Jičín
29.6.2010
- „Zavírání klubovny na prázdniny“
8.9.2010
- opékání makrel ve Vlčnově na kurtech
- zájezd osob. auty na bazén do Hranic na Mor.
22.9.2010
6.10.2010
- Hodové posezení u živé hudby - klubovna hasičů Vlčnov
13.10.2010
- zájezd osob. auty na bazén do Hranic na. Mor.
20.10.2010
- zájezd do Polska
3.11.2010
- zájezd osob. auty na bazén do Hranic na Mor.
10.11.2010
- cestopisná přednáška
24.11.2010
- divadelní představení v Opavě
8.12.2010
- Mikulášské posezení při hudbě - klubovna hasičů Vlčnov
15.12.2010
- bowling v Loučce s posezením na závěr roku v motorestu
Změny budou podle zájmu, počasí a možností. Vždy budou včas oznámeny zástupcům ve všech
obcích.
Starý Jičín 27.1.2010
Segeťová

FINANČNÍ VYHODNOCENÍ ZPRAVODAJE

-

Celkové náklady na pořízení Starojického zpravodaje v roce 2009 činily:
PŘÍJMY
- placená inzerce + zpracování inzerátu celkem: 11 220,- Kč
VÝDAJE
tisk, roznáška a rozesílání povinných výtisků zpravodaje celkem: 31 841,20 Kč

Celkové náklady Obce Starý Jičín na vydání Starojického zpravodaje v roce 2009 činily
20 621,20 Kč včetně DPH.
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Ordinace MUDr. Havlíkové na Starém Jičíně
lékař: MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Ordinační hodiny:
Pondělí 07.30 — 11.30
Úterý 13.00 — 16.30
Středa 07.30 — 11.30
Čtvrtek 13.00 — 15.00
Pátek 07.30 — 08.30
Ordinace MUDr. Havlíkové bude ve dnech 15.3. – 19.3. 2010 z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřena. Akutní případy přijme MUDr. Táňa Vávrová v ordinaci v Novém Jičíně, ul.
K nemocnici 72.
V ordinaci na Starém Jičíně přijímají a vítají nové pacienty. Pro každého je možnost telefonicky
či cestou internetu se objednat na vyšetření ke zkrácení čekací doby.
telefon do ordinace 556 752 582, internetová adresa: www.doktor-staryjicin.cz

VÝŇATEK Z INFORMAČNÍHO SERVISU PČR NOVÝ JIČÍN
Od nového roku je Policie ČR členěna na 14 územních celků, podle jednotlivých krajů. S tímto
dělením nastala také změna v názvu. Současná platná adresa tedy zní:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Územní odbor vnější služby Nový Jičín
Svatopluka Čecha 11
741 11 Nový Jičín

Dopravní nehody si v roce 2009 vyžádaly jednadvacet obětí
V roce 2009 vyjeli novojičínští policisté k 919 dopravním nehodám na pozemních
komunikacích, při kterých bylo usmrceno 21 osob. Dalších jednačtyřicet osob utrpělo těžká zranění
a 297 osob zranění lehkého charakteru. Výše hmotné škody odhadem přesáhla částku 61 miliónů
korun.

V porovnání se stejným obdobím roku 2008 zaznamenáváme pokles u všech základních
ukazatelů





počet
počet
počet
počet

nehod o 1199 méně
usmrcených o 8 osob méně
těžce zraněných o 8 osob méně
lehce zraněných o 80 osob méně

Nejčastější příčiny dopravních nehod byly nesprávný způsob jízdy, rychlost a nedání
přednosti.
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I na sjezdovkách platí stanovená pravidla
Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování a snowboardingu, měli byste
vědět, že na sjezdovkách podobně jako například v silničním provozu platí určitá pravidla, která by
měl znát každý lyžař.
Vyhlásila je Mezinárodní lyžařská federace, a i když by jejich dodržování mělo být na sjezdovkách
závazné, realita je dosud bohužel jiná.
Podle zahraničních průzkumů nemá část lyžařů a snowboardistů ani ponětí o tom, že nějaká
„pravidla provozu” na sjezdovkách vůbec existují. Přes padesát procent dotázaných se například
domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní
aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných
zákonů.
Dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu; nejméně patnáct
procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava! Lze předpokládat,
že obdobně by průzkum dopadl i mezi českými sportovci – tomu ostatně odpovídá každoročně
rostoucí počet zraněných. Ve vlastním zájmu by se měl proto každý s bezpečnostními pravidly
seznámit.
Podle odborníků dochází k největšímu počtu úrazů v brzkém odpoledni, což je způsobeno únavou
po obědě. Dalším zdrojem úrazů je nedostatečné nastavení vázání podle zkušenosti a váhy lyžaře.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených
Mezinárodní lyžařskou federací
1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a
nezpůsobil škodu.
2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými
schopnostmi, podmínkami a počasím.
3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul
nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.
4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo
možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící
musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou
osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
6. ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed
sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař
na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
7. STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se
zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař
po sjezdovce pěšky.
8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich
označení a signalizaci.
9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své
osobě.

K dalším pravidlům slušného lyžaře také patří:
Dříve, než se vydáte do hor, zkontrolujte si stav svého lyžařského nebo snowboardového vybavení.
Dejte si odborně seřídit vázání, nabrousit hrany lyží, vyspravit drobné nerovnosti na skluznici.
Používejte pouze kvalitní a řádně seřízenou výstroj a výzbroj.
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Nepřeceňujte své lyžařské schopnosti.
Během celodenního lyžování dělejte odpočinkové přestávky spojené s občerstvením,
vyhýbejte se však alkoholu.
Stanete-li se svědkem nehody, označte místo nad zraněným lyžařem zkříženými lyžemi
zapíchnutými do sněhu. V rámci vašich možností poskytněte první pomoc, zavolejte záchranáře a
počkejte na příjezd profesionálů.
Pamatujte – na lyžích neplatí pravidlo pravé ruky, přednost má vždy pomalejší lyžař.
I na lyžařském svahu se chovejte vždy tak, abyste nezpůsobili problémy jiným osobám.
Od února minulého roku jinak
Lyžařské areály dostaly od února minulého roku přísnější pravidla. Začala totiž platit nová česká
státní norma, která upravuje nejen povinnosti provozovatelů areálů, ale také pohyb lyžařů a
snowboardistů.
Normu připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Horskou službou a se
Svazem provozovatelů lanovek a vleků.
Nová norma nepatří mezi takzvané obecně závazné právní předpisy, jako jsou zákony, nařízení
vlády nebo vyhlášky ministerstev. Má tedy pouze doporučující, nezávazný význam.
Podobně jako u ostatních státních „technických" norem však platí zásada, že kdo se jí nebude řídit
a způsobí tím škodu, může mít problém.

T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Termíny vývozu popelnic do konce roku 2010
Tuhý domovní odpad bude vyvážen každý LICHÝ týden ve čtvrtek, v tyto dny:
4. března, 18. března, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna,
13. května, 27. května, 10. června, 24. června,
8. července, 22. července, 5. srpna, 19. srpna,
2. září, 16. září, 30. září, 14. října, 28. října,
11. listopadu, 25. listopadu, 9. prosince, 23. prosince.

Vývoz odpadu za rok 2009
Druh odpadu
plastové obaly
skleněné obaly
nebezpečný odpad
pneumatiky
směsné stavební a demoliční
odpady

Množství
odpadu
v tunách
20,655
29,39
4,86
6,89

Druh odpadu
papír
plasty
kovy
směsný komunální odpad (TDO)

1,8

velkoobjemový odpad
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Množství
odpadu
v tunách
34,06
2,62
20,98
485,71
80,16
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POPLATKY ZA ODPADY A STOČNÉ NA ROK 2010
Poplatek za svoz

tuhého domovního
odpadu na jednoho
poplatníka
na rok 2010 činí:

456,- Kč
za kalendářní rok.
Složenky k uhrazení
poplatku jsou
rozesílány obcí v dubnu
a jsou splatné do
30. června 2010.

Poplatek za stočné na rok 2010 se vybírá
pro každou část obce a na každého občana a
je stanoven takto:
5,- Kč/m3
pro budovy napojené na ČOV Vlčnov
10,- Kč/m3
pro budovy napojené na ČOV Starojická Lhota
3,- Kč/m3
ostatní budovy.
• ke všem cenám bude připočteno
aktuální DPH
Složenky k uhrazení poplatku budou rozesílány

Cena skládkového se od 1.6.2009 zvýšila ze 400,- na 500,- Kč za tunu odpadu. V poplatku za
TDO je zahrnut i svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Prosíme občany, aby pokud odevzdají starý papír či železo do sběren v Novém Jičíně, předali
vážní lístky na Obecní úřad Starý Jičín. I toto se připočítává do třídění odpadů za obec Starý Jičín a
ovlivní to cenu za odpady v následujícím roce.

SVOZ

VELKOOBJEMOVÉHO

a NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

Svoz slouží k odevzdání normálního množství domácího odpadu a proběhne v sobotu 24.4.2010
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, že svoz je určen pouze pro
odběr z domácností, nikoli od organizací a firem.

VELKOOBJEMOVÝ

O D P A D : koberce, matrace, veškerý nábytek (křesla,

skříně, sedačky, letiště, stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky, lavory,
květináče), WC mísy, umyvadla, keramika.
NEBEZPEČNÝ
O D P A D : televizory, lednice včetně motoru a kompresoru, zářivky,
autobaterie, pneumatiky osobních aut bez disku, barvy, oleje, 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.
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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
24.4.2010

obec

u hospody

8:00 - 8:15

u školy

8:15 - 8:30

křižovatka
Polouvsí

8:45 - 9:15

u tenisových kurtů

9:20 - 9:50

u obchodu

9:50 - 10:30

Heřmanice

Starojická
Lhota

termín :
SOBOTA
24.4.2010

2. AUTO

1. AUTO

Dub

stanoviště

Starý
Jičín

Starý
Jičín

dolní Žlabec

8:00 - 8:20

pod Hradem
- u Zámečku

8:20 - 8:35

u Bílého domu

8:40 - 9:10

u bývalého
obecního úřadu

9:15 - 10:00

u nové hasičárny

10:05 - 10:45

rozcestí ke kurtům

10:50 - 11:25

za zdravotním
střediskem

11:30 - 12:00

u hospody

12:10 - 12:50

u kříže do Janovic

12:50 - 13:15

u "Růžku"

13:20 - 13:40

Vlčnov
u požární nádrže

10:30 - 11:00

na návsi

11:05 - 11:35

rozcestí u Tvrdých

11:35 - 12:05

Starý
Jičín

Palačov

Jičina
rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

rozcestí nad kaplí

13:20 - 13:40

Petřkovice
Janovice
Janovice

V případě, že vůz nepřijede přesně ve smluvenou dobu, počkejte prosím na jeho
příjezd a neodkládejte věci k cestám! Každý z občanů by měl svůj velkoobjemový
odpad pomoci naložit do šrotovacího vozu!
Při svozu velkoobjemového odpadu NEBUDE odebírán stavební odpad (cihly, beton,
dlaždice, zbytky pytlovaných malt, lepidel, lepenky, eternity, okna apod.), železo,
pračky, sporáky.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu slouží k odebrání normálního množství odpadu
nashromážděného při půlročním provozu domácnosti. Mimořádné množství odpadu (vyklízení
koupené nemovitosti atd.) je třeba řešit individuálně!
Žádáme občany, aby pračky, sporáky a ostatní železný odpad NEODEVZDÁVALI při
sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tyto věci budou sesbírány v rámci SBĚRU
ŽELEZNÉHO ŠROTU hasiči a sportovci z naší obce.

Podzimní svoz VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2010.
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Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá ve dnech 12.4.2010 - 23.4.2010 sběr starého papíru.
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 možnost starý papír do školy donést-dovézt, bude sběr papíru uskutečněn
v pátek 23. dubna 2010. Pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových čekáren ve Vaší
obci.

JAK TŘÍDIT SEPAROVANÝ ODPAD?
Vážení 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 SKLO? Mezi skleněný odpad patří skleněné láhve, sklenice a tabulové
sklo. Skleněný odpad můžete odkládat do kontejnerů zelené barvy. Sklo pokud možno
nerozbíjejte. Papírové etikety na vytříděných lahvích nevadí.
Do kontejnerů na sklo nepatří zrcadla, autoskla, drátoskla, keramika a porcelán a sklo,
které je znečištěné zbytky potravin nebo chemikálií!
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT PLASTY? Mezi plastové odpady patří PET láhve, lahvičky od kosmetiky a
domácí chemie (aviváží, jaru apod.), plastové fólie, tašky, kelímky od jogurtů, másel, drobné
plastové výrobky a obaly, polystyren. PET láhve je důležité sešlápnout! Plastový odpad
můžete odkládat do kontejnerů žluté barvy.
Do kontejnerů nepatří odpad znečištěný zbytky potravin, oleji nebo chemikáliemi, dále
plasty z automobilů, podlahové krytiny a trubky z PVC!
Do domácností jsou dodávány žluté pytle na PET lahve. Ty se třídí odděleně. Samostatný pytel
je také možno použít na vytříděný drobný plastový odpad. Pytle prosím odevzdávejte zcela plné a
pevně svázané!
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT NÁPOJOVÉ KARTONY? Mezi nápojový karton patří krabice od džusů,
mléka a mléčných výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod.
Do kontejnerů prosím nevhazujte nápojové kartony znečištěné zbytky potravin (pokud
je vypláchnete vodou, je možno do kontejneru vhodit).
Nápojové kartony je možno vhazovat do kontejnerů označených oranžovou samolepkou. Na
požádání dostanete oranžový pytel na nápojový karton v informačním centru nebo v kanceláři
Technických služeb obce Starý Jičín (v budově obecního úřadu).
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT PAPÍR? Základní škola Starý Jičín pořádá 2 x ročně (na jaře a na
podzim) sběr starého papíru. Do sběru patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka karton, papírové obaly.
Do sběru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
hygienické potřeby.
Bližší informace o třídění, recyklaci a dalším využití tříděného odpadu najdete na webových
stránkách www.jaktridit.cz .
Na třídění odpadů není nic složitého a třídit může opravdu každý. Pamatujme, že tříděním odpadů
nejen pomáháme chránit životní prostředí, ale šetříme i náklady na likvidaci odpadů.
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo
ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíme, umožníme tak jeho recyklaci a
znovupoužití; pokud ho vyhodíme do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez
dalšího využití zlikviduje.
(J.I.)
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HARMONICKÝ RŮST OSOBNOSTI ŽÁKA VE 21.STOLETÍ
CZ.1.07/1.1.07/02.0079

Vážení občané,
již v minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o novém projektu, který realizuje Základní
škola Starý Jičín a sice o projektu Harmonický růst osobnosti žáka ve 21.století
(CZ.1.07/1.1.07/02.0079). Úvodní informace jsou tedy dobře známy. Chci Vás nyní seznámit
s aktivitami a prací, která se odehrává v rámci projektu právě v tuto dobu.
Velmi zdárně proběhla dne 21.1.2010 Úvodní Konference k projektu, na které se všichni přítomní
dozvěděli nejpodrobnější informace ke všem aktivitám, rozpočtu, činnostem, monitorování projektu
ze strany poskytovatele dotace a mnoho dalších důležitých informací. Děkuji jménem projektového
týmu všem občanům, kteří se této konference zúčastnili.
V současné chvíli dodává firma, která vzešla z VŘ, IT techniku pořízenou pro potřeby projektu.
Jedná se o techniku za bezmála 346.000Kč. Jsou v ní obsaženy – sady interaktivních tabulí, stolní
počítače, notebooky, digitální videokamera, multifunkční zařízení, mobilní telefony, SW. Zároveň
s tím připravujeme první velkou Monitorovací zprávu za monitorovací období listopad 2009 až
leden 2010.
Nyní mi dovolte představit projektový tým:
Mgr. Radka Demová (modul 1 ČJ), Bc. Zuzana Glogarová (Modul 1 AJ), Mgr.Alena Hrnčířová
(modul 2), Mgr.Roman Slováček (modul 2 a 4), Mgr.Hana Janovská (modul 3), Mgr.Irena
Kučavíková (modul 3), Mgr.Margita Havlíková (modul 3), Mgr.Iva Šturalová (modul 3),
Mgr.Antonín Kusák – Koordinátor pedagogů, Mgr.Roman Horut – Odborný administrativní
pracovník, Ing.Jan Podmol – Metodický konzultant, Ing.Martina Króliczková a Marie
Kolenovská – Finanční manažer, Mgr.Jiří Adamec – Hlavní manažer projektu.
Další aktuální informace k projektu uvedeme ve Zpravodaji 02/2010.
Mgr. Jiří Adamec
manažer projektu
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Komunitní škola Starý Jičín o.s.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v rámci pravidelné rubriky KŠ
Starý Jičín, seznámil s dosavadními pracovními náplněmi a také Vás
všechny pozval na KOMUNITNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ pořádané
Komunitní školou Starý Jičín o.s.
KŠ Starý Jičín působí od září loňského roku jako samostatné občanské
sdružení. V současné době probíhají v prostorách školy 4 celoroční kurzy
(AJ pro začátečníky 2x, AJ pro mírně pokročilé 1x, PC pro seniory 1x).
S velkým ohlasem se setkal také kurz tanečních, který má za sebou
kompletní ukončení a bude se znovu ucházet o Vaši přízeň od konce měsíce
září. Budou otevřeny dva taneční kurzy. Jeden pro pokročilé a jeden pro
začátečníky. Podmínkou otevření je alespoň 15 přihlášených párů. Lektorské vedení znovu přislíbil
pan Miroslav Gillar. Přihlašovat se můžete již nyní na tel: 605 507 307.
A nyní pozvánka:
Milí spoluobčané,
zajímá Vás, jak bude naše obec vypadat za 20 let?
Pokud Vám není lhostejné, co se v obci děje,
přijďte se pobavit o tom, co můžeme společně
zlepšit nebo změnit.
Sejdeme se ve čtvrtek 4.3.2010 v 17,00 hodin
v jídelně Základní školy Starý Jičín
Těšíme se na širokou veřejnost, na seniory i naši mládež.
Je pro Vás připraveno i pohoštění.
Tato pozvánka se díky Vašim předsedům Osadních výborů dostane do každého domu a zároveň s ní
budete seznamováni prostřednictví rozhlasu.
Setkání povede Ing.Jan Fiala ze společnosti E-consulting a jeho výsledky budou sloužit jako
podklady pro velký Strategický plán rozvoje obce. Těšíme se na Vás.
Mgr.Jiří Adamec
KŠ Starý Jičín o.s.
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Mateřská škola Starý Jičín, rekonstrukce MŠ
ve Starojické Lhotě
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.
Obec Starý Jičín, jako zřizovatel školy získal investiční státní dotaci na rekonstrukci budovy.
V současné době probíhají v interiéru stavební práce v souladu s projektovou dokumentací. Naším
zájmem je vytvořit nové zařízení, které bude splňovat podmínky z Rámcově vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. 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.
Na základě znovuotevření MŠ Starojická Lhota proběhl zápis dětí do všech součástí MŠ Starý
Jičín (MŠ Petřkovice, MŠ Starojická Lhota, MŠ Starý Jičín) již v měsíci únoru. Rodiče, kteří ještě
mají zájem umístit své dítě, které dosáhne věku tří let ve školním roce 2010/2011, v některé MŠ,
prosím, aby se obrátili na ředitelství školy do konce března. V případě naplnění kapacity školy,
nejsou během školního roku děti přijímány.
Co jsme se naučili, zažili a viděli v letošním školním roce v rámci školního
vzdělávacího programu ,,Život pod hradem“.

Září
- přivítali jsme nové kamarády
- 11.9. Abraka muzika – výchovný koncert v kult. sále na Starém Jičíně
Říjen
-

rozběhlo se pískání na zobcovou flétničku
děti začaly pracovat v keramické dílně pod vedením bývalé p. ředitelky Kaláčkové
keramickou dílnu využívají členky klubu seniorů
uskutečnil se pro děti a rodiče další ročník velké hry s Podzimníčky, poděkování posíláme
všem rodičům, kteří věnovali svým dětem čas a společně vytvořili překrásná díla z přírodnin
výstava Podzimníčků v sále kulturního domu na Starém Jičíně

Listopad
- 5.11. se konalo ve školce hudební představení „Zpívánky“
- 6.11. vypravili jsme se na velkou podzimní vycházku k rybníkům do Vlčnova
- 12.11. jsme si vyšlápli na velkou martinskou turistickou vycházku na Jičinu
Prosinec
- 3.12. navštívil školku Mikuláš
- 4.12. se konala velká výprava k čertově hlavě a kopytu
- 10.12. fotografování – vánoční kolekce
- 16.12. vánoční besídka
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-

16.12. děti během dopoledne zhlédly program „ vánoční tradice a zvyky“
17.12. nás ve školce navštívili žáci 1. třídy ZŠ Starý Jičín

Leden
- 21.1. děti ze staršího oddělení navštívily 1. třídu a družinu v ZŠ Starý Jičín
- s radostí jsme přivítali velkou sněhovou nadílku, která přeje hrám na sněhu a bobování
- probíhaly přípravy k zápisu do 1. třídy
- donesli jsme zvířatům kaštany do krmelce
Únor
-

10.2. se konal tradiční Bílý den s paní Zimou
11.2. zhlédli jsme loutkovou pohádku Tři přadleny
11.2. budoucí školáci se zapsali k docházce do 1. třídy ZŠ
11.2. rovněž proběhl zápis do MŠ pro školní rok 2010 – 2011
16.2. ukončili jsme výuku plavání na bazéně v Novém Jičíně
17.2. proběhly závody v bobování na svahu pod Starojickým hradem
24.2. maškarní ples

Připravujeme tradiční vernisáž dětských výtvarných prací ve věži hradu Starý Jičín, divadelní
představení, besídku s přáním pro maminky, besedu ,,Poznej svého psa“, školní výlety, návštěvu
požární zbrojnice. Před zahájením provozu mateřské školy Starojická Lhota proběhne v srpnu den
otevřených dveří. Děkuji touto cestou všem, kteří se podílejí a budou podílet na rekonstrukci a
vybavování MŠ Starojická Lhota.
Jitka Tihelková – ředitelka školy
Tel: 605 879 202

23. ledna 2010 uspořádala naše mateřská škola dětský maškarní ples v kulturním domě v
Petřkovicích. Hojnost dětských masek podpořili někteří rodiče a dospělí také v maskách. Děti z
mateřské školy předvedly několik nacvičených tanečků a skladeb. Školní děti zahájily ples
výborným předtančením. Během sobotního odpoledne si děti zatančily, zaskotačily, zúčastnily se
mnoha soutěží. Nechyběla ani bohatá tombola. Každá maska dostala zdarma občerstvení. Celým
plesem nás provázela hudba Zdeňka Ovčačíka. Nechyběla dobrá nálada, veselí a legrace. Děti i
dospělí si mohli prohlédnout vyzdobený sál a jeviště. Na stěnách, oknech, na oponě, všude se
prezentovaly masky, obrázky a výrobky dětí z mateřské školy. Kdo měl chuť, mohl navštívit dobře
zásobený bufet a občerstvit se. Akce byla hodnocena širokou veřejností jako velmi vydařená. Velký
dík patří učitelkám a správním zaměstnancům MŠ, rodičům, paní Janě Gajdošíkové, příznivcům
MŠ, sponzorům, OÚ Starý Jičín, Osadnímu výboru Petřkovice, hasičům z Petřkovic a zahrádkářům
ze Starého Jičína. Všem děkujeme.
8.2.2010 proběhl zápis do MŠ pro školní rok 2010-2011. Zájem rodičů o umístění dětí byl velký.
Školka bude opět naplněna počtem 28 dětí. Co chystáme? Besídku pro maminky, do MŠ zavítá
divadélko Studna a divadélko Myška. Děti navštíví pohádky v Novém Jičíně. Podíváme se do
rozkvetlého zámeckého parku v Lešné, předškoláci si prohlédnou 1. třídu v ZŠ na Starém Jičíně a 1.
třídu v Lešné. Své výtvarné práce budeme opět prezentovat na hradě Starý Jičín. Čeká nás pěvecká
soutěž ve Štramberku - Zpívání pod Trúbou a práce v keramické dílně v Novém Jičíně. Už se na vše
těšíme.
Za mateřskou školu v Petřkovicích
Jaroslava Zbořilová
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SDH Jičina si vás dovoluje tímto pozvat v sobotu 20.3.2010 do budovy
osadního výboru na Jičině na soutěž

"O nejlepší slivovici" a "O nejlepší jablečný štrůdl".
Začátek soutěží bude ve 14:30 hodin. Příjem vzorků slivovice (libovolný ovocný
destilát) v množství 0,5 litru v bílé neoznačené lahvi a štrůdlů proběhne v
sobotu 20.3. od 12:00 do 14:00 hodin, zúčastnit soutěží se může kdokoliv.
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení s pravým hasičským gulášem,
čepovaným pivem apod.
Výtěžek z této akce bude v plné výši věnován na podporu družstva žáků SDH
Jičina, které letos čítá 20 dětí!
Těšíme se na vaši účast.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ
Datum poř.
Akce

Název akce

Organizace

místo konání akce

Obec

BŘEZEN
20.3.2010

Soutěž o nejlepší slivovici a
koláč na Jičině

upřesní

Noc v knihovně

OV + Junák

30.4.2010

Slet čarodějnic

OV Dub

SDH Jičina

budova osadního
výboru

Jičina

DUBEN
Budova knihovny
Průvod vesnicí a
oheň v parku

Heřmanice

Výletiště Hájek

Jičina
Heřmanice

KD Petřkovice

Petřkovice

Obecní park

Dub

KD Petřkovice

Petřkovice
Janovice
Dub
St. Lhota

Dub

KVĚTEN
upřesní
upřesní
upřesní
7.5.2010
8.5.2010
16.5.2010
22.5.2010
30.5.2010

Lampionový průvod a táborák SDH Jičina
Lampionový průvod
SDH
Den dětí
Petřkov.
Táborák u příležitosti
OV Dub
osvobození
Den matek
MŠ Petřkov.
Dětská hasičská soutěž
SDH Janov.
Smažení vajec
OV Dub
Kácení máje
SDHSt.Lhota
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Obecní park
Výletiště před KD

FO TJ SOKOL STARÝ JIČÍN
MUŽI I.B tř.sk.D
JARO 2010
D
V
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO

28.3.
3.4.
10.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
19.6.

15,00
15,30
15,30
16,00
16,00
16,30
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

S.Jičín
Fryčovice
Třebovice
S.Jičín
Petřvald
S.Jičín
Bílovec
S.Jičín
Kateřinice
S.Jičín
Lichnov
S.Jičín
Příbor

Suchdol
S.Jičín
S.Jičín
Odry
S.Jičín
Kozlovice
S.Jičín
Staříč
S.Jičín
Veřovice
S.Jičín
Tichá
S.Jičín

DOROST-OP
JARO 2010
D
V
D
V
D
V
D
V
V
D
D

SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

10.4.
17.4.
24.4.
2.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.

15,30
13,45
16,00
14,00
16,30
14,15
17,00
14,45
17,00
17,00
17,00

S.Jičín
Studénka
S.Jičín
Tichá
S.Jičín
Trojanovice
S.Jičín
Bystré
Příbor
S.Jičín
S.Jičín

ŽÁCI- O.S.sk.B
JARO 2010
D
V
D
V
V
V
V
V

NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

18.4.
24.4.
2.5.
9.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.

14,00
11,30
14,30
14,00
10,00
14,30
14,45
14,45

S.Jičín
Pustějov
S.Jičín
Hl.Životice
Bartošovice
Jeseník
Bernartice
Spálov
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Bravantice
S.Jičín
volno
S.Jičín
S.Jičín
S.Jičín
S.Jičín
S.Jičín

Spálov
S.Jičín
Jeseník
S.Jičín
Suchdol
S.Jičín
Mořkov
S.Jičín
S.Jičín
Kateřinice
Petřvald

Sobota 3.4.

Sobota 1.5.

Neděle 6.6.
Sobota 26.6.
Neděle 27.6.

DUBEN
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK

Hradní nádvoří 9:00 – 16:00

KVĚTEN
OTEVÍRÁNÍ HRADU
Celodenní program za účasti skupin historického šermu a doprovodu dobové hudby
ČERVEN
SOKOLNICKÝ DEN
Ukázky sokolnictví, expozice dravců, přednášky o životě dravců a šelem
SVATOJÁNSKÁ NOC
Večerní program zakončený úžasnou OHŇOVOU SHOW
Od 14°° ODPOLEDNE LIDOVÉHO FOLKU
se skvělou kapelou DAREBAND ze Vsetína
www.dareband.cz

ČERVENEC
Neděle 4.7.
Od 20°° se na hradním nádvoří uskuteční
Koncert
ŽALMAN a spol.
Vstupné: předprodej 160,- Kč, na místě 180,- Kč. Děti menší než vstup. branka
/140cm/ zdarma! Za nepříznivého počasí bude koncert přesunut do sálu KD Starý Jičín
Sobota 17.7.
Od 21°° STRAŠIDELNÝ HRAD
Pro velký zájem v loňském roce opakujeme tuto akci. Netradiční večerní
prohlídka za doprovodu strašidel
Sobota 31.7.
Od 20°° na hradním nádvoří vystoupí legenda českého samizdatu
JAROSLAV HUTKA
Jako předskokan Vám zahraje od 18°° hod. folk-country kapela HUBERTUS. Vstupné na celý
večer 18:00 - cca 22:30 = 100,-Kč BEZ PŘEDPRODEJE. Děti menší než vstupní branka /140cm/
zdarma. Za nepříznivého počasí budou oba koncerty přesunuty do sálu KD Starý Jičín.
SRPEN
Neděle 1.8.
12°° -- 17°° SOKOLNÍCI NA HRADĚ
Ukázky sokolnictví, expozice dravců. To vše za doprovodu folk-country kapely HUBERTUS
www.hubertus-country.blog.cz
Neděle 29.8.
POHÁDKOVÝ HRAD
Celodenní pásmo pohádek pro děti v podání skupin historického šermu

Neděle 26.9.

Sobota 2.10.
Neděle 3.10.

ZÁŘÍ
SVATOVÁCLAVSKÝ HODOVÝ JARMARK
Jarmark se uskuteční na náměstí obce St. Jičín
ŘÍJEN
II. Ročník
BURČÁK FEST
Přijďte k nám znovu okoštovat dobrý moravský burčák

Aktuální informace o programech, vstupném a otevírací době najdete na
www.hradstaryjicin.cz
nebo vyvěšených plakátech před každou akcí.
Plakáty budou vyvěšeny na veřejných plochách
a na úvodní straně našeho webu
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Poslední 3 stavební pozemky o výměře 1126 m2, 1182 m2, 1183 m2,
určené k výstavbě RD (nová výstavba 14 RD) ve Starojické Lhotě
u Starého Jičína, rovina, IS-el.,voda, plyn, kanalizace u pozemku
- realizace léto 2010. Klidné místo, krásný výhled. Cena 330 Kč/m2.
Tel. 774 356 653, e-mail: info@monty-reality.cz
Chcete prodat pozemek, RD, byt, chalupu? Zajistíme prodej
v okolí Jičína, případně i v jiném okrese. Právní servis zajištěn.
Seriózní přístup a jednání. Tel.: 774 356 653,
e-mail: info@monty-reality.cz

PŘIPRAVUJETE SVATBU, OSLAVU ŽIVOTNÍHO JUBILEA?
NABÍZÍM VE VÝBORNÉ KVALITĚ NATOČENÍ AKCE NA VIDEO
+ speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a
pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou
kvalitu Vaší akce za dostupnou cenu. Akci osobně
realizuje Dr. Vítězslav Černoch (Mořkov). Včasná
rezervace je nutná. tel: 728 362 757
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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 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 březnu 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 I.,Tisk: Tiskárna Kontext, spol. s r.o., Nový Jičín,
Uzávěrka příštího čísla: 24.05.2010 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy
vyjadřovat názor vydavatele.
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