číslo 01/2011 (březen až květen)
Vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno
buováno zdarma ● ročník XI.

Příhody u Větřáku v Janovicích v janovickém nářečí
Bol uš podzim. Po žněch mjél mynář v janovském větřáku moc práce. Větr fučál , toš
chcél toho hodně namleť. Dyš býl s mletím hotový, dycky zastavil mlýn, eš si zas nové
mletí nachystál. Křídla větřáka sa v ten čas netočily. Akorát v takú dobu šel okolo po
cestě staříček
taříček Hubúch. Měl uš přes osmdesát rokúch. Chcél napásť pod panskú cestú dvě
koze, jednu starú, jednu mladú. Viďaci, že mynář akorát nemele, uvázal starú kozu ge
křídlu větřáka, mladú nechál puštěnú. Chcél si zapáliť fajku, sirky nechál doma, toš zašél
do mlýnice k mynářovi. Ten akorát v tu chvílu spúščal mlýn. Staříček na kozu zapomjél,
myslél edem, aby uš moh kúřiť. Jak sa polekal, dyš slézl po schodech z větřáka, a viděl, že
koza léce v povětřú!
Začal křičeť na mynářa, ale ež ten zastavil
zastavil mlýn, visela na provazy na křídle edem hlava
s rohama. Toš staříčkovi Hubovému ostala edem ta mladá koza…
Indá zas vedla kozu tetka z Petřkovic. Bylo í zyma,
zyma toš že sa ve větřáku ohřeje. Šak
viděla, jak sa kúří z komínka.
Akorát sa nemlelo, toš
oš téš uvázala tetka kozu ge křídlu. Šak sa í stalo tajak Húbovému
staříčkovi. Eš sa vrátila, uvázaná koza sa točila s křídlem. Dyš zastavili mlýn, byla uš koza
mrtvá..
Výňatek z vlastivědného sborníku KRAVAŘSKO, listopad 1947, zápis od paní Ludmily
Ludmil Hrachovcové
pro osvěžení již téměř zaniklého místního nářečí přepsala Pavla Šustková.

Výpis USNESENÍ z 2 . zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 15.12 . 2010
2/1
2/2

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 2. zasedání ZO dne 15.12. 2010
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu z jednání:
Pecháček Martin, Prašivka Alan
2/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za období od
minulého zasedání ZO dne 15.11. 2010 do 8.12.2010.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
2/4 Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2011 –
rozpočet je vyrovnaný
Příjmová část
29 500 000,-Kč
Výdajová část
28 112 716,-Kč
8.třída financování – splátka jistiny úvěru
1 378 284,- Kč
2/5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Přehled čerpání a plnění rozpočtu k 30.11.2010
Příjmy činily
Výdaje činily
Splátka úvěru u ČS a.s.

53 173 723,44 Kč
53 362 171,37 Kč
1 271 677,00 Kč

2/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plnění výnosů a čerpání nákladů k 30.11.2010
u Hospodářské činnosti obce Starý Jičín
Výnosy
3 298 624,06 Kč
Náklady
2 554 095,49 Kč
ZISK
743 528,57 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na změnu rozpočtu
č.7, č.8 a č.9 schválených radami obce č. 67, 69 a č.1/2010

2/8 Zastupitelstvo obce schvaluje delegování pravomocí na radu obce pro provádění rozpočtových
opatření takto:
Rada obce Starý Jičín bude schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů,
navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max. 10.000.000,- Kč a přesuny rozpočtových
prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se měnil jejich celkový
objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů ve výši do 10.000.000,- Kč, jak v příjmech, tak ve
výdajích. Dle tohoto opatření bude rada obce provádět rozpočtová opatření od roku 2011 včetně.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
2/9 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
Prodej částí obecních pozemků v k.ú. Palačov p.č. 1117/1 a 1117/6, vymezených v
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GP č. 205- 123/2010 jako pozemky p.č. 1117/10 – ostatní plocha - o výměře 224 m2
a p.č. 1117/9 – orná půda - o výměře 135 m2 panu Františku Máchovi (MPZ P21/2010)
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
2/10 Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,: v souladu s ustanovením § 117 odst. 2. a §
119 zákona o obcích, zřizuje finanční a kontrolní výbor, stanoví počet členů a volí předsedu podle § 84
odst. 2 písm. l) téhož zákona.
výbor finanční
výbor kontrolní
předseda: Kalíšek Rudolf Bc.
předseda : MUDr. Rybář Josef
členové: Kapustová Jana
členové:
Ing. Kovařčík Tomáš
Sudolský Radim, DiS.
Rýpar Ladislav
- pro volební období 2010 – 2014
2/11 Zastupitelstvo obce podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., z ř i z u j e osadní výbory
a volí jejich předsedy dle §120, odst.2 z.č.128/2000 Sb. ; pro volební období 201-2014
osadní výbor Dub (v počtu 5)
předseda: Pavlicová Jana
členové: Valášková Gabriela, Nováková Jana, Pavlica Ivan, Jančík Josef
osadní výbor Heřmanice (v počtu 5)
předseda: Dorazil Antonín
členové: Michalík Tomáš, Hýžová Dana, Mucala Jindřich, Szczurková Jana
osadní výbor Janovice (v počtu 5)
předseda: Škrla Břetislav
členové: Zelenka Karel, Pavlík Marek, Krutílek Pavel, Krutilková Radka
osadní výbor Jičina (v počtu 7)
předseda: Pecháček Martin
členové: Rýpar Ladislav, Jurečka Josef, Vahalík Antonín
Rosa Vítězslav, Horák Jaromír, Horák Miroslav
osadní výbor Palačov (v počtu 5)
předseda: Miloslav Vahala, DiS.
členové: Roman Kohout, Václav Hasalík, Vahala Radek, Tkáč Milan
osadní výbor Petřkovice (v počtu 5)
předseda: Bezděk František
členové:
Janýška Josef, Bezděk Emil, Kudláč Jan, Pořický Ladislav
osadní výbor Starojická Lhota (v počtu 7)
předseda: Aleš Pavlík
členové: Dubcová Radka, Vilček Milan, Ing. Janíčková Radka
Bc. Šnirchová Gabriela, Kolenovský Vladimír, Mgr. Havlíková Margita
2/12 Zastupitelstvo obce stanoví v souladu s ustanovením § 84 písm.n) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, odměny neuvolněným členům ZO s účinností od 1.1.2011 takto:
člen ZO
450,-Kč
člen RO
1400,-Kč
člen RO + komise 2000,-Kč

člen výboru
800,-Kč
předseda výboru 1200,-Kč
předseda komise 1400,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje :
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2/13 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.2/2010 kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška obce Starý Jičín OZV č.3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/14 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.3/2010 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
obce Starý Jičín OZV č.2/2003 o místních poplatcích
2/15 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.4/2010 o místním poplatku ze psů
2/16 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.5/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
2/17 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.6/2010 o místním poplatku ze vstupného
2/18 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 (dále 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. 137/5 v k.ú. Jičina (vlastník Břetislav Pavlík)
- u pozemků p.č. 186/1 a 187/4 v k.ú. Starý Jičín (vlastník ing. Josef Pospěch)
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta

Termíny konání zastupitelstva obce na rok 201123.února, 20.dubna, 22.června, 21.září a 14. prosince .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově schválené obecně závazné vyhlášky obce jsou zveřejněny na webové stránce obce, v sekci
platné vyhlášky a v tištěné podobě pak k nahlédnutí v kanceláři HSO. Upozorňujme na nové
sazby místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování TDO.

Výňatek z Obecně závazné vyhlášky Obce Starý Jičín č. 4/2010 O místním poplatku ze psů
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinných domech

400,-Kč

b) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v rod.domech 800,-Kč
c) za prvního psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v bytových domech

500,-Kč

d) za druhého a každého dalšího psa,jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v byt.domech 1000,-Kč
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,-Kč
4

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení
300,-Kč

5

6

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2010

narození

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

úmrtí

odhlášení

počet obyvatel
v jednotlivých
obcích

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0
0
5
0
0
3
4
2
2
16

1
1
5
1
0
0
5
4
5
22

1
2
3
4
3
1
3
3
0
20

0
1
0
1
1
0
0
1
1
5

1
2
3
2
0
3
2
8
5
26

1
0
2
1
1
7
11
11
9
43

0
0
0
4
2
1
3
1
9
20

1
0
2
1
0
1
2
5
4
16

58
68
140
132
114
112
188
242
260
1314

59
65
142
138
116
101
197
233
283
1334

38

CELKEM

přihlášení

25

69

36

Celkem
obyvatel
117
133
282
270
230
213
385
475
543
2648

2648

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín-srovnání
Jičín
s rokem 2009
počet obyvatel

narození

úmrtí

přihlášeno

odhlášeno

2602

24

20

64

46

V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 15 sňatků, z toho 8 církevních.
-----------------------------------------------------------------------SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří v období březen až květen 2011 oslaví své významné životní jubileum
jubile
přejeme hlavně pevné
evné zdraví, mnoho radosti do života a všeobecné pohody.
Zaa Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Vavřín Jan ze Starojické Lhoty
Krutílková Božena z Petřkovic
Horáková Ludmila z Palačova
Michálková Milada z Vlčnova
Bartoňová Božena z Vlčnova
Janíková Žofie z Petřkovic
Horák Antonín ze Starého Jičína
Šustek Lubomír ze Starojické Lhoty
Tvrdá Božena z Jičiny
Glogarová Jiřina ze Starojické
tarojické Lhoty
Hasalová Jiřina z Vlčnova

Kremlová Marie ze Starého Jičína
Bezděková Jarmila z Petřkovic
Bezděk Antonín z Petřkovic
Benčáková Anna ze Starého Jičína
Heraltová Ludmila z Palačova
Pavelková Antonie ze Starého Jičína
Pavlíková Milada ze Starojické Lhoty
Ludwigová Marie ze Starojické Lhoty
Stodůlka František z Vlčnova
Pospěchová Božena ze Starého Jičína

V případě, že některý z jubilantů si nepřeje být v příštím čísle zveřejněn, nechť to oznámí na
Obecní úřad Starý Jičín (tel. 556 785 152) nebo informační centrum (tel. 556 785 159).
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Tříkrálová sbírka – rok 2011
Malí koledníci z Vlčnova Maarruška, Šimonek a Anička.

Ve dnech 1.1.-14.1.2011
14.1.2011 proběhla v obci
Starý Jičín a v jeho místních částech
Tříkrálová sbírka. Celkem občané Starého
Jičína a všech místních částí přispěli za farnost
Starý Jičín částkou 107 722,- Kč.
Jak jednotlivé obce přispívaly
přisp
koledníkům do
pokladniček ukazujíjí následující tabulky:

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

Vybraná částka: Všem občanům, kteří ochotně
8.959,-Kč
11.545,-Kč
6.910,-Kč
9.002,-Kč
14.218,-Kč
15.359,-Kč
16.387,-Kč
17.972,-kč
7.370,-Kč

107.722,-Kč

Celkem:

poskytli finanční příspěvek
potřebným, děkujeme za štědrost a
za vstřícné přijetí koledníků.
koledníků Náš dík
patří taktéž skupinám koledníků za
obětavost a čas, který Tříkrálové
sbírce věnovali, bez nároku na
jakoukoliv odměnu. Tímto také
děkujeme malým koledníkům, kteří
se své nové role zhostili velmi pěkně.
pěkně
V celé Ostravsko-opavské
Ostravsko
diecézi
bylo vykoledováno 12.040.894,-Kč.

Obce Dub a Heřmanice spadají pod farnost Hustopeče
Hustope nad Bečvou.

Část obce:

Vybraná částka:

Dub
Heřmanice
Celkem:

2.990,- Kč
3.810,- Kč
6.800,- Kč
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2011

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
ostravsko
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; www.odry.charita.cz;
www.odry.charita.cz
e-mail: odry@caritas.cz,
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Novoroční koncert souboru Ondrášek
v kostele Svatého Václava na Starém Jičíně

V sobotu dne 15. ledna 2011 se uskutečnilo vystoupení pěveckého souboru ZUŠ Ondrášek
z Nového Jičína, pod záštitou Obce Starý Jičín.
Občané Starého Jičína a okolí se tak mohli zúčastnit opravdu jedinečného kulturního zážitku,
umocněného místem pořádání koncertu. Vystoupení se konalo v kostele Svatého
Václava na Starém Jičíně, kde toto chrámové prostředí zaručilo nejen akustickou kvalitu hudby
a zpěvu, ale veskrze podtrhlo sváteční atmosféru a doznívání nedávno proběhlých Vánočních
svátků. Všechny přítomné ve zcela naplněném kostele Svatého Václava přivítal pan místostarosta
Ing. Miroslav Klimpar.
Nástup zpívajícího sboru účinkujících při vstupu do kostela byl velmi působivý a jistě i celý koncert
splnil očekávání přítomných. Zazněly převážně písně vánoční, lašské a evropské koledy, např.
Spanilé z archy holubičky, Laudate Dominum za doprovodu trumpety, klavíru a fléten.
Soubor Ondrášek, který hostoval na Starém Jičíně pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka
a za doprovodu klavíristky Marie Válkové, čítal bezmála 60 zpívajících děvčat.
S potěšením můžeme konstatovat, že v tomto souboru máme ,,slavíky“ i z našich obcí,
které jsou již dlouholetými členkami sboru a to Iva Janyšková z Vlčnova, Iva Pavlíková
a Lucie Vavřínová ze Starojické Lhoty, Petra Kovařčíková z Janovic, Eva Majkusová
ze Starého Jičína a taky jednoho chlapeckého zástupce, výborného trumpetistu Vojtěcha Majkuse
ze Starojické Lhoty.
Činnost tohoto velmi známého sboru je neuvěřitelně bohatá. Hlavní důraz je kladen na
hudebně-estetickou složku výchovy dětí. Nejdůležitějším posláním sboru je tudíž činnost
koncertní. Ročně se Ondrášci představí posluchačům přibližně na čtyřiceti koncertech jak
doma, tak v zahraničí.
Po vystoupení sboru místní pan farář Petr Dokládal účinkujícím srdečně poděkoval a
požehnal nejen jim, ale i všem přítomným v kostele Svatého Václava. Poděkování za
všechny přítomné vyjádřil i pan starosta obce ing. Rudolf Hrnčíř, který spolu s manželkou
předal vedoucím sboru květinový dar. Všem občanům z publika, kteří přispěli
jakoukoliv finanční částkou k dobrovolnému vstupnému organizátoři tímto vyjadřují
svůj dík. Závěrem můžeme snad jen vyjádřit přání, aby se i v dalších letech podařilo
takovýto koncert pro občany Starého Jičína uspořádat.
(P.Š.)
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Ohlédnutí za prvním rokem farního zpravodaje

Už se stalo tradicí, že k ukončení církevního roku, na slavnosti Krista Krále se věřící naší farnosti
scházejí v kostele k odpolední meditaci před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Také letos byl
připraven velice pěkný program nejdříve pro děti, které se zájmem odpovídaly na různé otázky
týkající se adventu a roku bible. Dovolte proto malé poohlédnutí za tímto rokem a bilanci toho co
se nám povedlo a co ne.
Vydáváním zpravodaje jsme chtěli dodat do vašich rodin přehled bohoslužeb a další oznamy,
kterých bývá hodně a není možné si je zapamatovat. Ze 100 výtisků za týden se počet výtisků zvedl
na 150 kusů. Díky vydatné spolupráci celého týmu - sester Veroniky a Jany a trpělivého Pavla, který
poskytuje své technické znalosti - se zpravodaj
zpra
stále vylepšuje.
Kromě základního rozpisu bohoslužeb na celý týden a různých oznámení, jsme uváděli i homilie
otce Petra a texty k zamyšlení vybrané z webových stránek. Podle liturgického období jsme vás
zvali na různé akce zdejší i z okolí. Například
Například před dobou dovolených jsme nabídli různé tipy a
pozvánky - také podle toho, co jste nám dodali vy, čtenáři. Rádi bychom vás povzbudili k větší
aktivitě, vždyť zpravodaj bude vypadat tak, jak si jej budeme společně tvořit.
Zajímavý podnět nám dal jeden z farníků, ke kterému se snad dopracujeme. Je to rubrika
,,Modlitby našich babiček“. Jistě máte v šuplíku staré modlitbičky vašich předků. Pokud nám je
poskytnete, můžeme je zveřejnit i pro ostatní. Možná máte i vy zajímavé nápady, jak náš zpravodaj
obohatit,
it, tak neváhejte a rozdělte se s námi o ně. Stále zůstává v platnosti naše emailová adresa:
farnost.staryjicin@seznam.cz.
Nemáte-lili přístup na internet, můžete své písemné příspěvky nebo dotazy zanechat také v sakristii
našeho kostela.
Nakonec ještě několik čísel, abychom si utvořili představu, kolik stojí provoz této tiskoviny.
Dosud vyšlo 52 čísel zpravodaje, za celý rok jsme vytiskli 6 730 listů. Nejdražší na tiskovině je náplň
do tiskárny, za kterou jsme v tomto roce vydali 13 950,-Kč,
950, Kč, papír stál dohromady asi 1050,-Kč.
1050,
Cena
jednoho zpravodaje je asi 2.50 – 3.00 Kč. Pokud chcete zpravodaj podpořit, je možné přispět do
kasičky na tiskoviny, která je na mříži u hlavních dveří a je bezpečná. Za příspěvky moc děkujeme.
Do druhého roku farního zpravodaje přeji nám všem jen to nejlepší.
za Farní zpravodaj podala
odala příspěvek Alena Andersová, Starý Jičín
Sociální družstvo „JIŘINKA“

Něco málo o nás…

V dubnu roku 2007 založili manželé Jana a Rudolf Polzerovi spolu s dalšími třemi členy Sociální
družstvo „Jiřinka“. Naše sdružení – družstvo se tedy skládá z pěti členů a snaží se zaměstnávat
handicapované lidi se změněnou pracovní
pracovn schopností ( ZPS ).
Náplní družstva jsou především kulturní aktivity v oblasti propagace národních tradic, zvyků a
obyčejů, ukázky a kurzy starých řemesel a lidové tvořivosti. Dále pak propagace regionálních
lidových umělců / výstavy obrazů, lidové tvořivosti
tvořivosti aj. / Tyto aktivity se realizují zejména na galerii
Rubín, která se nachází na náměstí ve Starém Jičíně, kde také po celou dobu letní sezóny probíhá
tématická výstava zaměřená na propagaci historie hradu a obce Starý Jičín s průvodním slovem
průvodce.. Dle zájmu mohou návštěvníci podniknout i vycházku s průvodcem po pamětihodnostech
Starého Jičína. To vše s výkladem. V galerii mají turisté též možnost zakoupení propagačních
materiálů, upomínkových předmětů, pohlednic, suvenýrů aj.
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Tradicí a stěžejními výstavami se již staly „Velikonoce na vsi“ – spojené i s ukázkami a kurzy zdobení
kraslic a pletení pomlázek. Dále pak každoročně pořádaná výstava leteckých modelů a historie
II. světové války v našem regionu. Letitou tradicí již je výstava betlémů „České Vánoce“. Tradicí se
stala i podzimní námi znovuobnovená akce „Svatováclavský jarmark“ / v loňském roce též
„Svatováclavské dny“/. Jsme rádi, že se tradice ujala a že v minulém roce převzal na svou žádost
organizaci jarmarku správce hradu Starý Jičín. Naše akce navštěvují nejen občané Starého Jičína,
MŠ a ZŠ, ale též široká turistická veřejnost z celé ČR a zahraničí.
Jezdíme také i za hranice okresu a kraje, kde formou pohádek seznamujeme děti MŠ a prvních
stupňů ZŠ se starými řemesly, národními tradicemi a odkazem našich předků. Jako příklad mohu
jmenovat naučné pásmo „Vodník, čert a řemeslo mlynářské“, „České Vánoce“, „Velikonoce na vsi“
a připravované pásmo „Modrá planeta a zahradník“.
Polzer Rudolf – předseda družstva

Základní termíny sčítání lidu
26.února 2011

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační
letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
26. března 2011

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní
cesty: Internet, předání sčítacímu komisaři nebo odeslání poštou v obálce nebo
odevzdání na kterékoliv poště.

14. dubna 2011

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

20. dubna 2011

Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro
informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je
v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email:
info@scitani.cz.
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Statistika výjezdů JSDH Starý Jičín v roce 2010
Jednotka SDH Starý Jičín (dále jen „JSDH Starý Jičín“) je zařazena v plošném pokrytí
Moravskoslezského kraje v kategorii JPO II/1, což znamená, že nepřetržitě zajišťuje výjezd družstva
minimálně o počtu hasičů 1+3 do 5-ti minut od vyhlášení poplachu. Jednotka je vysílána
k mimořádným událostem nejen na území obce Starý Jičín a jejich místních částí, ale také do
dalších obcí podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje. Mimo to se
s jednotkou počítá také v požárních poplachových plánech Olomouckého kraje a Zlínského kraje.
JSDH Starý Jičín je předurčena nejen k zásahům u požárů, ale mimo jiné také k zásahům u
dopravních nehod a ostatních mimořádných událostí. Proto jsou členové výjezdové jednotky
školeni a absolvují pravidelnou odbornou přípravu na všechny tyto typy zásahů.
V roce 2010 jsme zasahovali celkem u 81 mimořádných událostí. Z tohoto počtu se jich 39 odehrálo
na území obce Starý Jičín a jejich místních částí. Velký podíl na tomto počtu mají dopravní nehody
závažnosti, které se převážně odehrávají na silnici 1/48.
Z celkového počtu 81 zásahů jednotka zasahovala u 23 požárů, 27 dopravních nehod, 28
technických pomocí, 2 úniků nebezpečných látek a v 1 případě byla událost klasifikována jako planý
poplach.
Při 23 požárech jsme pomáhali uchránit hodnoty za celkem 4.291.000,-Kč, škoda způsobená u
těchto požárů se vyšplhala na 4.255.000,-Kč. U všech 81 zásahů bylo 17 osob zraněno, 1 člověk byl
bohužel usmrcen, pomáhali jsme evakuovat 2 osoby a zachraňovat 9 osob.
Ve dvou případech jsme zasahovali také mimo území Moravskoslezského kraje, a to v prvním
případě v obci Lešná ve Zlínském kraji u dopravní nehody a ve druhém případě v obci Polom
v Olomouckém kraji u technické pomoci, kde jsme pomáhali chránit majetek při bleskové povodni.
Tato statistická čísla ukazují, že činnost členů výjezdové jednotky je potřebná a záslužná. Vždyť
hasiči v dnešní době nezasahují pouze u požárů, ale prakticky všude tam, kde občané pomoc
potřebují. V loňském roce nedošlo k žádnému zranění u členů výjezdové jednotky, a tak si nelze
přát nic jiného, než aby se všichni vždy vrátili z výjezdů v pořádku ke svým rodinám a blízkým.
Radim Sudolský, Dis., velitel JSDH Starý Jičín
Ing. Petr Holub, technik JSDH Starý Jičín

Hasiči budou kontrolovat obytné domy
Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se
snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném
požáru v bytovém domě vzniká značné množství toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo
velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch
zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s méně zodpovědným nájemníkem nebo
vlastníkem bytu.
I přes zvýšenou preventivní aktivitu hasičů v předchozích letech a jejich častá upozornění směřující
na vlastníky a provozovatele bytových domů, jak mají zajistit požární bezpečnost ve svých
prostorách a na co upozornit obyvatele bytů, se počet požárů v bytových domech nedaří snížit.
V loňském roce bylo v obytných domech v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem 145
požárů s celkovou škodou 16 843 500 Kč.
Při požárech v bytových domech byla v roce 2010 usmrcena 1 osoba a zraněno dalších 51 osob.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma bezpečně a
podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru.
I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v
hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření.
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Dalším faktorem pro nelichotivá čísla o požárech v bytových domech je i nedostatečné
ne
vybavení
bytových domů hasicími přístroji, neprovozuschopnost hydrantů či nemožnost jejich použití
z důvodu uzamčení. Velkým problémem jsou rovněž neprůchodné únikové cesty z objektu, které
nejen že neumožňují obyvatelům bytových domů včas opustit
opustit nebezpečný prostor, ale také brání
hasičům v rychlém a účinném protipožárním zásahu.
Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje rozhodli zaměřit svou pozornost v roce 2011 také na bytová družstva a
společenství vlastníků, kde budou provádět kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Hasiči
se tentokrát nezaměří pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či společenství
vlastníků, ale také na ta menší „jednovchodová“.
„jednovchod
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
e-mail: dagmar.benesova@hzsmsk.cz;
dagmar.benesova@hzsmsk.cz http://www.hasicinj.cz/

Okénko pro lékaře, lékař radí, informuje.
Milí pacienti,
nemálo z vás se na mě obrací s prosbou o předpis " něčeho" na spaní.
Málokdo však ví, že doposud všechny léky používané na spaní mají svá
rizika v podobě snižování účinnosti při déle trvalejším užívání, což vede ke
zvyšování dávek a možnému vzniku závislosti se všemi negativními
účinky.
Na druhé straně nedostatek spánku a únava mohou vyvolat poruchy
chování,
hování, nálady, paměti, neschopnost soustředit se, snižuje odolnost vůči
stresu. Ovlivňuje tak zdraví a kvalitu života jak v soukromí, tak v
zaměstnání. Co se považuje za nespavost? Je to pocit nedostatečného
nebo nekvalitního spánku. Mezi hlavní příznaky nespavosti patří potíže s
usínáním, přerušovaný spánek s častým probouzením během noci, předčasné probouzení brzy ráno
a celkově neosvěžující spánek. Člověk, který špatně spí, je méně výkonný, častěji nemocný a hrozí
mu zvýšené riziko deprese, kardiovaskulárních
kardiovaskulárních onemocnění, úrazů a nehodovosti. Ženy a lidé starší
65 let mají přibližně 1,5 krát vyšší pravděpodobnost, že u nich vznikne nespavost, než zbytek
populace. Vyšší riziko mají lidé žijící osaměle a ti, kteří pracují v noci.
Spánek a jeho dobrá kvalita patří k důležitým potřebám každého člověka. Spánek je aktivní děj, při
kterém dochází k omezení pohybové aktivity, reaktivity na vnější prostředí a ke změně činnosti
mozku. Délka spánku je dána i věkem. Novorozenec prospí většinu dne, zráním a vývojem potřeba
pot
spánku klesá, až se ustálí na 6až 9 hodinách denně. Kudy na nespavost?
Při léčbě nespavosti je nutná změna chování a dodržování spánkové hygieny. Kávu a nápoje s
kofeinem pijte naposledy 4-6
6 hodin před ulehnutím do postele. Nekuřte a nepijte na noc alkohol.
a
Ten sice urychluje nástup spánku, ale dlouhodobá konzumace alkoholu narušuje spánkovou
architekturu, proto pití alkoholu problém se spánkem nevyřeší. Také těžká jídla k večeři mohou
spánek narušit. Na druhé straně lehká jídla nebo jiný rituál před usnutím může pomoci spánek
navodit. Někomu k lepšímu usínání pomůže teplé mléko s medem, kakao nebo horká čokoláda, jiný
dává přednost teplé koupeli. V posteli nepracujte, nečtěte a nedívejte se z ní na televizi. Snažte se
jít lehnout do postele unavení a vstávejte ve stejnou dobu. Neležte však v posteli zbytečně dlouho,
dlouho
pokud se do 30 minut spánek nedostaví, opusťte lůžko a jděte se věnovat jiné, nejlépe stereotypní
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činnosti. Pro usínání je důležitá i vyvětraná, klidná a zatemněná místnost. Doporučená teplota pro
zdravý spánek je 16-20oC. Pravidelné ranní cvičení zlepšuje spánek, naopak cvičení před spaním
usínání znesnadní. Pokud nespavost trvá několik týdnů i při dodržování těchto zásad spánkové
hygieny, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.
Milí pacienti, dny se nám opět prodlužují, noci zkracují, blíží se jaro, ideální období pro očkování
proti klíšťové encefalitidě. Během letní dovolené řada z vás bude cestovat / nejen do zemí s nízkým
hygienickým standardem/, zvažte očkování proti žloutenkám.
Dále bych chtěla připomenout, nadále přibíráme a vítáme nové pacienty.
MUDr. Iveta Havlíková

Ordinace lékařek na Starém Jičíně

ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ MUDr. Havlíkové
Pondělí

7:30 až 11:30

Úterý

13:00 až 16:30

Středa

7:30 až 11:30

Čtvrtek

13:00 až 15:00

Pátek

7:30 až 8:30

Objednávání 15:30 až 16:30
MUDr . Iveta Havlíková; www.doktor-staryjicin.cz
sestra: Michaela Petřkovská
telefon : 556 752 582

ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY MUDr. Kobsové
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

10:00 – 12:00
10:30 – 12:00
12:00 – 14:00
ordinace v Novém Jičíně, Gregorova 35 730 - 9 30
10:30 – 12:00

MUDr. Hana Kobsová, e-mail: hana.kobsova@centrum.cz
sestra: Dagmar Salvetová
Tel: 556 752 604, mob. 603 433 786
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Obecní policie upozorňuje

Znovu upozorňujeme všechny občany na opatrnost v případě
nabízeného zboží formou podomního prodeje. V případě, že prodejci
zazvoní u Vašich dveří, nabídku striktně odmítněte a vyzvěte je
k okamžitému odchodu.
Nenavazujte s nimi žádnou řeč ani kontakt, protože právě na to čekají. V případě Vašeho zájmu o
nabízené zboží chybí jen kousek k tomu, aby Vám vnutili výrobek, či jiný nesmysl, který má
minimální hodnotu, pokud je vůbec funkční. Jedná se většinou o vysoce předražené věci, které
máte možnost zakoupit kdekoliv v obchodech s možností reklamace. Je také možné,
že nabízené zboží pochází z trestné činnosti. Tito lidé jsou většinou bezohlední, s cílem za každou
cenu získat Vaše peníze. Spoléhají na Vaši slušnost – nikoho neodmítnout.
Buďte také opatrní na předváděcích akcích, kde je na účastníky vytvářen vysoký tlak k nákupu
předváděného zboží. Zástupci firem jsou profesionálové a není pro ně problém získat Vaši
pozornost. Většinou až později kupující zjistí, že svým podpisem přišel o velké peníze bez možnosti
vrácení zboží.
O každém případu podomního prodeje můžete informovat i zdejší obecní policii tel: 607 816 055.
J.S. O.P.

*********************************************************
Občanské sdružení Diakonie Broumov zajišťující materiální pomoc sociálně potřebným vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce nábytek,
 jízdní kola a dětské kočárky
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: ve čtvrtek 17. března 2011
čas: od 10:00 – 16:00 hodin
místo: budova Osadního výboru na Jičině
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
tel. : 224 316 800, 224 317 203, www.diakoniebroumov.cz
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Děkujeme za Vaši pomoc

Klub důchodců Starojicka – plán činností
***************************************************************************
*****************************************************
Scházíme se každou středu v době od 14.00 hod. v klubovně ve Starém Jičíně č.p. 1.
mimo níže uvedené akce :
březen - duben
9.3.2011 - klubovna hasičů Vlčnov s promítáním
16.3.2011 – zájezd na bazén do Hranic vlast. auty
30.3.2011 – vědomostní soutěž klubovna na Jičině
6.4.2011 – zájezd na bazén do Hranic vlast. auty
13.4.2011 – otevírání studánek, Oční studánka ve Svinci
27.4.2011 – příprava dalších akcí – klubovna
Zájezd na zámek Raduň v roce 2010
květen – červen
program ke Dni matek – kulturní dům na náměstí Starý Jičín
zájezd
smažení vajec v Petřkovicích s vycházkou k p. Marii Lurdské
procházka
jarní posezení u živé hudby – klubovna hasičů ve Vlčnově
29. 6. 2011 uzavření klubovny po dobu prázdnin
září - prosinec
22. 8. 2011 pondělí zahájení na hodech ve St. Lhotě
otevření klubovny a upřesnění akcí na další období
opékání makrel na kurtech ve Vlčnově
společná procházka
hodové posezení u živé hudby – klubovna hasičů Vlčnov
zájezd na bazén do Hranic 2x
cestopisná přednáška – kinosál
posezení u živé hudby „Možná přijde i
Mikuláš“ ve Vlčnově
ukončení roku – Bowling v Loučce a posezení v Motorestu
Neuvedené termíny a případné změny budou včas zveřejněny.
Vzhledem k datu vydání
ydání Zpravodaje č.1/2010 je přehled činností uved
uveden
en bez akcí již uskutečněných
za leden – únor.
Marie Segeťová, Starý Jičín
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Termíny vývozu popelnic do konce roku 2011
Tuhý domovní odpad bude vyvážen každý LICHÝ týden ve čtvrtek, v tyto dny:
dny svozu

dny svozu

březen
duben

3, 17, 31
14, 28

srpen
září

4, 18
1, 15, 29

květen
červen

12, 26
9, 23

říjen
listopad

13, 27
10, 24

červenec

7,21

prosinec

8, 22

ME OBČANY, aby v
POPLATKY ZA STOČNÉ a ODPADY NA ROK 2011

Poplatek za stočné na rok 2011 se vybírá pro každou část obce a na každého občana.
Dle Opatření zastupitelstva obce č.1/2011 ze dne 23.2.2011 je stanoven takto :
8,- Kč/m3 pro budovy napojené na ČOV Vlčnov
12,- Kč/m3 pro budovy napojené na ČOV Starojická Lhota
6,- Kč/m3 ostatní budovy.
24,71,-Kč/m3 dle skutečné spotřeby vody pro budovy napojené na stavbu vodního díla
„Splašková kanalizace a čerpací stanice obce Starý Jičín – Jičina“
Ke všem cenám bude připočteno aktuální DPH v souladu s ustanovením § 30 vyhl. MZe
č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., se stanoví paušál průtoku
odpadních vod kanalizací ve výši 30 m3 ročně na osobu.
Složenky k uhrazení poplatku budou rozesílány obcí v srpnu a jsou splatné do 15-ti dnů.

Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu na jednoho poplatníka
na rok 2011 činí:
480,- Kč za kalendářní rok.
Složenky k uhrazení poplatku jsou rozesílány obcí v dubnu a jsou splatné do 30. června
2011. Poplatky za odpad je možno uhradit průběžně v tomto období na pokladně
Obecního úřadu.

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.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
a NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz slouží k odevzdání normálního množství domácího odpadu a proběhne v sobotu
30.4.2011 podle časového harmonogramu. 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.
V E L K O O B J E M O V Ý 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.
Dále upozorňujeme občany, aby si dobře přečetli harmonogram svozu a sami si vybrali
nejvhodnější místo k odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu!
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,
lednice bez kompresoru a motoru.
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 1.10.2011.
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Stanoviště a doba pro odvoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v obcích dne 30.4.2011

obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
30.4.2011

obec

8:00 - 8:15

Heřmanice

Dub

Starojická
Lhota

termín :
SOBOTA
30.4.2011

2. AUTO

1. AUTO
u hospody

stanoviště

Starý Jičín
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

u požární nádrže

10:30 - 11:00

na návsi

11:05 - 11:35

Starý Jičín

Vlčnov

Starý Jičín
Palačov
rozcestí u Tvrdých

11:35 - 12:05

rozcestí u mostu

12:15 - 12:45

u hasičárny

12:45 - 13:15

rozcestí nad kaplí

13:20 - 13:40

Jičina

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
za zdravotním
střediskem

10:50 - 11:25
11:30 - 12:00

u hospody

12:10 - 12:50

u kříže do
Janovic

12:50 - 13:15

u "Růžku"

13:20 - 13:40

Petřkovice

Janovice

Janovice

Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá ve dnech 4.4.2011 - 15.4.2011 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 15. 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!
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT PLASTY? Mezi plastové odpady patří PET láhve, lahvičky od kosmetiky a
domácí chemie (aviváží, jaru apod.), plastové
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,
chemikál
dále plasty
z automobilů, podlahové krytiny a trubky z PVC!
Do domácností jsou dodávány žluté pytle na PET lahve.
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
ypláchnete 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.
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,
roztřídíme umožníme
me tak jeho recyklaci a
znovupoužití; pokud ho vyhodímee do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez
dalšího využití zlikviduje.

FINANČNÍ
INANČNÍ VYHODNOCENÍ ZPRAVODAJE 2010
Celkové náklady na pořízení Starojického zpravodaje v roce 2010 činily:
PŘÍJMY
- placená inzerce + zpracování inzerátu celkem: 3.870,00,-Kč
3.870,00,
VÝDAJE
- tisk, roznáška a rozesílání povinných výtisků zpravodaje celkem:
celkem 30.004,- Kč
Celkové náklady Obce Starý Jičín na vydání Starojického zpravodaje v roce 2010 činily
26.134,00,- Kč včetně DPH.
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Informace o pokračování…
Protože topná sezona ještě neskončila, pokračuje shromažďování materiálů k soutěži na téma:
„O nejčernější dým nad rodinným domem“.
domem“
Dobrá zpráva je, že po vyhlášení soutěže v minulém zpravodaji se konečně rozproudila živá
hospodská diskuze na toto téma, chvílemi se zdálo, že se opravdu něco změní, že nikdo nestojí o
zveřejnění fotografie svého čoudícího domečku na stránkách místního
místního zpravodaje.
Špatná zpráva je, že dobrá vůle u mnohých dlouho nevydržela a že se zatvrzelými paliči to „ani
nehnulo“.
lo“. Pro ty, kteří silně znečišťují ovzduší, chtějí něco změnit, ale neví jak, stále platí nabídka
rady obce. Přijďte se poradit, najdeme
deme odborníka, navrhneme optimální řešení. Někdy stačí topit
dobrým suchým palivem, nedusit výkon kotle a už bude znát změna, jinde pomůže výměna kotle.
Spalováním ve špatně dimenzovaném kotli, topením mokrým dřevem nebo nevhodným
materiálem dochází nejen
n ke znečištění ovzduší, ale také k usazování velkého množství sazí a
hořlavých dehtů, komíny se musejí častěji čistit, jinak může dojít i k zahoření a… pokračování
příště
starosta obce

Nová pravidla péče o komíny
Podle nového předpisu nařízení vlády číslo 91/2010 Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (obecně
spalinová cesta) musí od ledna 2011 každý komín připojený k funkčnímu kotli na
vytápění (každou spalinovou cestu) alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík.
Týká se to nejen rodinných a bytových domů, ale také chat a chalup.
Čištění spalinové cesty.
Podle současných pravidel si může provozovatel provádět čištění spalinových cest svépomocí
podle typu kotle a potřeby. Odborníci přesto doporučují čištění svěřit kominíkovi, který má
potřebné nástroje, při čištění je schopen odhalit případné závady komína a také se mu určitě
nepodaří tak zaprášit místnost sazemi, jak se může lehce stát některým šikulům.
Kontrola spalinové cesty.
jed
ročně- může provádět pouze odborně způsobilá osoba
Kontrolu – provádí se minimálně jednou
(kominík s živnostenským oprávněním), o kontrole provede písemnou zprávu. Kontakty na
kominíky najdete na webovém portálu Společenstva kominíků ČR, www.skcr.cz , dalším zdrojem
kontaktů jsou
* webové stránky regionálních kominických cechů, najdete je ve vyhledávači
* internetové seznamy firem, například Topkontakt.cz, Firmy.cz nebo Najisto.cz
* telefonní seznam
Revize spalinové cesty
Revizi může provádět pouze odborně
odborně způsobilá osoba, revize se provádí před uvedením spalinové
cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru,
případně při vzniku trhlin ve spalinové cestě.
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JAK ČASTO ČISTIT A KONTROLOVAT KOMÍN
Rodinné a menší bytové domy (kotle, kamna či ohřívače vody s výkonem do 50 kW)
Uhlí, koks, dřevo, biomasa
* Čištění komína - dvakrát ročně u kotlů či kamen s provozem do šesti měsíců v roce (obvykle
na vytápění), třikrát ročně u kotlů s celoročním provozem (obvykle na vytápění i ohřev vody),
lze dělat svépomocí
* Výběr sazí a dehtu z dolní části komína - jednou ročně, lze dělat svépomocí
* Kontrola komína - jednou ročně
Plyn
* Čištění, výběr usazenin z dolní části komína a kontrola - jednou ročně
Lehký topný olej
* Čištění - třikrát ročně
* Výběr usazenin z dolní části komína a kontrola - jednou ročně
Kdo se o to stará: majitel domu
Chaty a chalupy
* Čištění a výběr usazenin z dolní části komína - u všech paliv nejméně jednou ročně, u dřeva či
uhlí lze čistit svépomocí
* Kontrola komína - u všech paliv nejméně jednou ročně
Kdo se o to stará: majitel domu
Větší bytové domy (kotle s výkonem nad 50 kW)
Uhlí, koks, dřevo, biomasa
* Kontrola a čištění, výběr sazí a dehtu z dolní části komína, čištění kotle - dvakrát ročně
Plyn
* Kontrola a čištění, výběr usazenin z dolní části komína - jednou ročně * Čištění kotlů a
ohřívačů vody -podle návodu výrobce
Lehký topný olej
* Kontrola a čištění, výběr usazenin z dolní části komína - jednou ročně * Čištění kotle nejméně podle návodu výrobce
Kdo se o to stará: správní firma nebo pověřená osoba z bytového družstva či společenství
vlastníků bytů, případně majitel domu.
Zdroj: nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., pravidla platná od 1. ledna 2011

Kontrola nehrozí až do doby, kdy špatně udržovaný spotřebič a spalinová cesta
ohrozí požárem své nejbližší okolí !!!
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Dva dny v Polsku
Dalšíí akcí projektu Krajina sportovní bylo dvoudenní setkání na polských horách v
Domu Wczasowy „Graniczny” Zwardoń 41, ve dnech 12. – 13. ledna 2011.
Ve středu 12. ledna se někteří naši žáci dostavili do školy v plné lyžařské výzbroji. Autobus
s polskými přáteli přijel v 9 hodin na náměstí Starého Jičína a okolo 13 hodiny jsme konečně
dorazili na místo pobytu. Ještě to odpoledne jsme jeli lyžovat. Všude kolem nás byly sjezdovky,
ale díky počasí na žádné nebylo moc
sněhu.
ěhu. Na sjízdnou sjezdovku jsme
ještě museli jít 300 metrů po
zledovatělé cestě nahoru. Na ní byl
alespoň nějaký sníh. Ale nejezdila.
Přesto ji kvůli nám pustili. V podvečer
jsme dojeli zpět do hotelu na večeři.
Po večeři si pro nás polští partneři
připravili překvapení v podobě vozů
zapřažených koňmi. Každý vůz měl
svou pochodeň a provezl nás
městem. Po krásné projížďce jsme
opékali a někteří vyzkoušeli vodu
v hotelovém bazénu.
Druhý den po snídani jsme si byli opět zaplavat do bazénu. Přes noc žádný sníh nepřipadl, tak
jsme museli nechat lyže uschované. Zasportovat jsme si ještě mohli při ping pongu. Poté jsme
vyrazili k domovu.
Záznam a fotografie můžete shlédnout na stránkách školy www.zsstjicin.edunet.cz,
www.zsstjicin.edunet.cz pod
odkazem Krajina sportovní.
Poslední setkání v rámci projektu Krajina sportovní se uskuteční 17.března 2011 v polské
Wodzislawi Sl..
Karolína Mikšová,
kšová, Kristýna Janýšková,
Mgr.Martina
Martina Houšková, koordinátor
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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 vstoupil do další fáze své existence. Od září
letošního školního roku se do projektu aktivně zapojilo mnoho dětí z naší školy a to jak ve formě
povinných
ch vyučovacích předmětů, tak ve formě nově vzniklých kroužků.
Úspěšně jsme také podali Monitorovací zprávu č.3/2010 a v současné době již připravujeme další.
Na webových stránkách www.projekt21.cz můžete v sekci foto a video nahlédnout na první
aktivity, které již žáci mají za sebou.
Děkujeme za Váš zájem, Vaši přízeň a těšíme se na to, že Vás budeme moci dále informovat ve
Zpravodaji 02/2011
Mgr. Jiří Adamec

Jeden z realizačních týmů -zleva:
leva: Mgr. Alena Hrnčířová,
Hrnčířová Bc. Zuzana Glogarová, Mgr. Hana Janovská,
Janovská
a Mgr. Roman Slováček
*****************************************************
********************************************************************************
***********************
Školní jídelna při základní škole Starý Jičín nabízí vaření obědů
pro cizí strávníky.
Cena za 1 oběd - 55,00 Kč. Nabízíme výdej do jídlonosičů nebo
možnost konzumace obědu ve školní jídelně.
Bližší informace získáte u vedoucí školní jídelny - telefon 556752556.
Jana Zuzaňáková
vedoucí školní jídelny při ZŠ Starý Jičín
**************************************************************************************
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Starý Jičín, PETŘKOVICE, STAROJICKÁ LHOTA,
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že 14. dubna od 10. 00 do 16.00 hodin
proběhnou zápisy dětí pro školní rok 2011/2012 v budovách MŠ Starý Jičín, MŠ Petřkovice a MŠ
Starojická Lhota.
Školní rok začíná 1. září 2011. Pokud chcete přihlásit své dítě např. od ledna 2012, dostavte se
také k zápisu. K zápisu doneste rodný list dítěte.
KRITÉRIA K PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

děti s odkladem školní docházky a ve 3. ročníku školní docházky (předškoláci)
děti zaměstnaných rodičů
děti nezaměstnaných rodičů
děti maminek, které pobírají rodičovský příspěvek na dítě, které mají přihlášené do MŠ
děti maminek, které jsou na MD s dalším dítětem

V případě
adě shody rozhodne věk dítěte, případně datum podání žádosti.
Těšíme se na nové kamarády.
V měsíci květnu Vás zveme na hrad Starý Jičín, kde bude slavnostně otevřena výstava
dětských výtvarných prací z našich mateřských škol.
Jitka Tihelková – ředitelka školy a paní učitelky.
MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘKOVICE

Dne 15.ledna 2011 uspořádali zaměstnanci a rodiče mateřské školy v Petřkovicích Dětský
maškarní ples" v kulturním domě. 98 dětských masek podpořili rodiče a zaměstnanci také v
maskách. Děti předvedly s učitelkami nacvičené tanečky. O dobrou náladu se postaral se svými
triky a kouzly kouzelník p.Tovaryš. Děti svými výtvarnými pracemi opět vyzdobily celý kulturní
ku
dům. Každá maska dostala zdarma občerstvení. Také ostatní účastníci plesu mohli navštívit dobře
zásobený bufet a občerstvit se. Žákyně J. Gajdošíková předvedla s malými dětmi z Petřkovic
předtančení.
Nechyběla dobrá nálada a legrace. Velký dík patří
patří učitelkám a zaměstnancům MŠ, rodičům,
Obci Starý Jičín, Osadnímu výboru Petřkovice a všem sponzorům a dárcům.
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Co připravujeme s dětmi dále?
-besídku ke Dni matek
-práci
práci v keramické dílně v Novém Jičíně
-návštěvu divadelních představení v Novém Jičíně -přijede
přijede k nám loutkové divadlo
-předplavecký výcvik pro předškoláky, rozloučení se školáky, Dětský den
-Výstavu dětských výtvarných
tvarných prací v MŠ a na hradě
- návštěvu zámeckého parku v Lešné,
Lešné besedu s příslušníky policie s ukázkou
zkou výcviku psa
-výlety do ZOO a na Starojický hrad
-návštěvu
návštěvu 1. třídy na Starém Jičíně a v Lešné
- účast v pěvecké soutěži ,,Zpíváme pod Trúbou"
-účast ve výtvarných soutěžích
-předškoláci
předškoláci předvedou hru na zobcové flétny
Ještě jednou děkuji všem rodičům a příznivcům naší mateřské školy.
Za mateřskou školu v Petřkovicích Jaroslava Zbořilová-vedoucí
Zbořilová vedoucí učitelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROJICKÁ LHOTA

Když jsme spolu, nebojíme se ani při svíčkách ( Halloween
Hallowee 2010, děti z MŠ Starojická Lhota )

Úryvek písně Kdo to je :
,Čí a čí a či, či, čí, děti z Lhoty Kočičí!“
Jak již naznačuje úvodní úryvek písně,
nejedná se samozřejmě o žádné děti
z Kočičí Lhoty, ale o děti z mateřské
školy ve Starojické Lhotě, kterou opět
po několika letech mohou znovu
navštěvovat. Tuto píseň si zvolily jako
svou hymnu,
nu, jen text v refrénu je
malinko upraven. Na budově školy se
tyčí stožár, který bude v červnu doplněn o Naši vlajku s logem kočky. Na tomto logu s dětmi
právě usilovně pracujeme a vybíráme, která kočička bude ta nejhezčí.
Jak jsem již naznačila, kromě červnového
červnového vyvěšování vlajky na Den dětí nás ještě
čekají další společné akce s rodiči. Například: maškarní karneval s maskami nejen dětí, ale i
rodičů (březen), návštěva Dinoparku ve Vyškově (duben),
duben), oslava Dne matek( květen).
V květnu bychom také společně s rodiči chtěli strávit ,, Noc a den „ ve Štramberku.
Fotografie, které jsou zde, ukazují, že ve Starojické Lhotě se vždy těšíme hojné účasti
rodičů i prarodičů. Děkuji tímto Obci Starý Jičín a místním Hasičům za finanční pomoc při
těchto akcích. Také děkuji
kuji všem rodičům, kteří se organizačně zapojili.
Vždyť jsme nazvali náš Školní vzdělávací program: ,, Ať je teplo, nebo zima, v Kočičí
Lhotě je nám prima!“
Na další akce s rodiči se těší vedoucí učitelka Jana Bartoňová a učitelka Jarmila Horutová.
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KOMUNITNÍ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

Milí přátelé a spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych Vám nabídnul další dva kurzy, které jsme pro Vás
připravili v rámci činnosti KŠ pro druhé pololetí školního roku.
Prvním z těchto dvou je kurz keramiky, který probíhá vždy ve čtvrtek od 17:00
v ZŠ Starý Jičín. Vede jej Mgr. Ivana Šturalová a cena je 1500/pololetí.
V ceně je kompletní materiál, vypalování a glazurování .
Druhým kurzem, který bude probíhat od měsíce března je navazující kurz Pečení a cukrářské
dobroty. Tento kurz běžel již loni a to velmi úspěšně. Povede jej opět paní Kristýna Kelnarová.
Přihlásit se můžete na e-mailu: a.bobr@centrum.cz, nebo na telefonním čísle 605 507 307 u
Jiřího Adamce.
Děkuji Mgr. Jiří Adamec

SDH Jičina si vás dovoluje tímto pozvat v sobotu 26.3.2011 do budovy
osadního výboru na Jičině na 3. ročník soutěže
"O nejlepší slivovici" a "O nejlepší sladké překvapení z kynutého těsta".
Začátek soutěží bude v 15 hodin. Příjem vzorků slivovice (libovolný ovocný
destilát) v množství 0,5 litru v bílé neoznačené lahvi a ,, sladkého překvapení“
proběhne v sobotu 26.3.2011 od 13:00 do 15:00 hodin, zúčastnit soutěží se
může kdokoliv. O vítězi soutěže „O nejlepší slivovici“ rozhodne odborná porota, vítěze
soutěže „O nejlepší sladké překvapení z kynutého těsta“ určí samotní návštěvníci akce.

Pro všechny návštěvníky je zajištěno občerstvení s možností ochutnávky
soutěžních vzorků. Vítězové soutěže obdrží hodnotné ceny.
Těšíme se na vaši účast.
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MUŽI I.B tř. sk D / JARO 2011

V
D
V
D
V
D
V
V
D
V
D
V
D

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

27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
7.5.
14.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
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

Lichnov
St. Jičín
Tichá
St. Jičín
Jeseník
St. Jičín
Fryčovice
Suchdol
St. Jičín
Kozlovice
St. Jičín
Kateřinice
St. Jičín

St. Jičín
N. Jičín B
St. Jičín
Hájek a Synové
St. Jičín
Petřvald
St. Jičín
St. Jičín
Libhošť
St. Jičín
Staříč
St. Jičín
Odry

DOROST –OP/JARO 2011

D
V
D
D
V
D
V
D

SO 23.4.
SO 30.4.
SO 7.5.
SO 14.5.
NE 22.5.
SO 28.5.
SO
4.6.
SO 11.6.

16,00
14,00
16,30
16,30
14,45
17,00
14,30
17,00

St. Jičín
Pustějov
St. Jičín
St. Jičín
Tísek
St. Jičín
Tichá
St. Jičín

Spálov
St.Jičín
Veřovice
Mořkov
St.Jičín
Fulnek
St. Jičín
Studénka

Žáci –OP/2011

V
V
V
D
V
V
D
V
D
V
D

NE 10.4. 10,00 Mořkov
NE 17.4. 10,00
Tísek
NE 24.4. 10,00 Jeseník
NE
1.5. 14,30 St. Jičín
SO
7.5. 14,30 Příbor
SO 14.5. 10,00 Suchdol
NE 22.5. 15,00 St. Jičín
NE 29.5. 10,00 Skotnice
NE
5.6. 15,00 St. Jičín
NE 12.6. 15,00 Veřovice
NE 19.6. 15,00 St. Jičín

St. Jičín
St. Jičín
St. Jičín
Fulnek
St. Jičín
St. Jičín
Libhošť
St. Jičín
Štramberk
St. Jičín
Studénka
Žáci OP- mladších žáků/ Jaro 2011

D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

NE
ST
NE
PÁ
NE
PÁ
NE
ST
NE
PÁ

17.4.
20.4.
1.5.
6.5.
15.5.
20.5.
29.5.
1.6.
12.6.
17.6.
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12,30
16,30
13,00
17,00
13,00
17,00
13,30
17,00
13,30
17,00

St.Jičín
Tichá
Fulnek
St. Jičín
St. Jičín
Bartošovice
Kunín
St. Jičín
St. Jičín Veřovice
Tichá
St. Jičín
St. Jičín Fulnek
Bartošovice St. Jičín
St. Jičín
Kunín
Veřovice
St. Jičín

Občanská poradna Nový Jičín
Druh poskytovaných služeb:

Občanská poradna Nový Jičín poskytuje služby odborného sociálního poradenství, které
jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v § 37, odst. 4 a obsahuje
tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Posláním Občanské poradny Nový Jičín je podporovat uživatele z cílové skupiny v tom,
aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a znali dostupné služby
potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Cílem poradny je informovaný klient, který ví, jaké má možnosti řešení své nepříznivé sociální
situace (zakázka), je v ní zorientován a aktivně se na jejím řešení podílí.
Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo jsou touto
situací ohroženy, a nedokáží ji řešit vlastními silami bez potřebné pomoci a podpory.
Služba odborného sociálního poradenství je poskytována poradci Občanské poradny Nový Jičín
na třech praktických úrovních a zahrnuje:
1. Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou
formou (informace o platné právní úpravě, sociální síti, posouzení věcné správnosti
podávaných dokumentů, kontakty na instituce apod.).
2. Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor
a nabídka alternativ pro řešení situace.
3. Aktivní pomoc: praktická pomoc a podpora při psaní dokumentů (návrhy, vyjádření,
opravné prostředky a stížnosti na úřady, soudy a další instituce), vyplňování
formulářů, vysvětlování obsahu dokumentů a při výpočtech.
Občanská poradna neradí v komerčních záležitostech.

Více informací na Detašované pracoviště Nový Jičín
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Tel/fax: +420 556 709 403, 777 735 555
e-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
Bankovní spojení: PS a.s.: 194285410/0300

*******************************************************************************
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Masážní studio AFRODITA

Vacushape, vacupress,
vibrosauna, lymfodrenáže,
renáže,
regenerační masáže,
parafínové zábaly aj.

www.afrodita.websnadno.cz
Pavla Mazurová
Štefánikova 7
Nový Jičín
Tel: 608 863 929
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSKYTUJEME NEBANKOVNÍ ÚVĚRY

Úvěry s ručením nemovitostí, RD, bytu v osobním vlastnictví,, chaty nebo chalupy. Vyplatíme
exekuce a další nevýhodné zástavní práva. Leasing nemovitostí. Každého klienta posuzujeme
individuálně. Tel.: 734 585 584, e-mail:
e
servisfinanci.ov@seznam.cz,
kontaktní
ontaktní osoba: Sládečková Petra

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

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

Sídlo: ASOPMO, a.s. Životice u Nového Jičína č.p. 194
Kontakt: 556 759 385, www.asompo.cz
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www.KANCLIR
www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00. Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva.
Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.
PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35,-Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55,-Kč/m.
Kč/m.
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využijte
jte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIKÚRA
Hana Pavlíková
Provozovna: Starý Jičín 21 (vchod do vinárny)
Provozní doba : Pondělí-pátek,
Pondělí
15.00h -18.00h
18.00h dle objednávek

Telefon: 605 990 929

Prodám les o výměře 2078m2 .
Lokalita mezi Palačovem a Janovicemi.
Zájemci volejte na mobil : 723 018 437
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PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

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

www.stary-jicin.cz
 podatelna
556 785 159
ústředna:
556 752 581

fax: 556 752 551
 HSO odbor: 556 785 155
556 752 581
účtárna:
556 785 151

podatelna@stary-jicin.cz

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz
saganova@stary-jicin.cz
ulrychova@stary-jicin.cz
 matrika:
556 785 152
hruskova@stary-jicin.cz
 technické služby: 556 785 153 vahala@stary-jicin.cz
sochova@stary-jicin.cz
 starosta - Ing. Rudolf Hrnčíř 556 785 154, 602 765 290
hrncir@stary-jicin.cz
 místostarosta - Ing. Miroslav Klimpar: 556 785 157
606 729 569
klimpar@stary-jicin.cz
 informační centrum: 556 785 159 ic@stary-jicin.cz

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

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
Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
tel: +420 733 717 590

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 slepak@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 .0 0 0 ,- K č
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

1

1 5 0 ,- K č
/8 strany a menší

Blahopřání k významným jubileím a poděkování zveřejníme zdarma.
STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN
Vydavatel: Obec Starý Jičín v únoru 2011, 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: Pavla Šustková, Ročník: XI., Číslo
I.,Tisk: Tiskárna Kontext, spol. s r.o., Nový Jičín, Uzávěrka příštího čísla: 20.05.2011 do 12:00 hodin. Články
externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor vydavatele.
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