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...a s vůní vanilky den se naklonil,
ve váze jehličí dýchá,
to Štědrý večer vločky rozhodil
a anděl tiše zpívá……
Všem spoluobčanům
Krásné prožití vánočních svátků,
štěstí ať zabloudí k Vašim vrátkům,
zdraví nechť jde s ním ruku v ruce,
a daří se Vám v příštím roce!

Za Obec Starý Jičín
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce
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Rekonstrukce v Základní škole Starý Jičín.
Vážení spoluobčané,
dne 31.8.2012 byly ukončeny vlastní stavební práce na akci ,, „Nástavba a rekonstrukce
tělocvičny a stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní školy Starý Jičín“ vydáním
kolaudačního souhlasu. Celkové stavební náklady činily 19.843.547,00 Kč z toho dotace
z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko činí 11.550.636,00 Kč a ostatní
náklady ponese z vlastního rozpočtu Obec Starý Jičín.
Do této doby už byly proplaceny práce na zhotovení projektové dokumentace pro stavební
povolení, přípravu podkladů, zpracování a podání žádosti o dotace, zadávací řízení na
zhotovitele stavby a zpracování dalších podkladů, které jsou uznatelným nákladem a
budou promítnuty do celkového spolufinancování, a zároveň veškeré stavební práce.
Stavbu provedla firma GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.
Výkon stavebně technického dozoru investora, koordinaci bezpečnosti práce, zabezpečení
kolaudačního souhlasu, zpracování monitorovacích zpráv, změnových formulářů, včetně
žádostí o platby, závěrečné vyhodnocení akce prováděla firma EKO RIA Bruntál.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko.
Děkuji všem, kteří byli zapojeni do projektu, za odvedenou práci.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta Obce Starý Jičín.
Informace také na www.stary-jicin.cz/aktuality/ Rekonstrukce v ZŠ Starý Jičín
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Výpis z konání Zastupitelstva obce Starý Jičín obcí č.13
ze dne 19.9.2012
13.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 13. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 19.09.2012
13.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Ladislava Rýpara a pana Alana Prašivku
13.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 27.6.2012 do 12.9.2012
13.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru obce
Starý Jičín ze dne 3.9.2012 a zápis z jednání Finančního výboru obce Starý Jičín ze dne
5.9.2012
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
13.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4., 5. a 6. změnu rozpočtu
obce Starý Jičín na rok 2012
13.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů rozpočtu obce v členění za
období do 08/2012
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
schvaluje:
13.7. Prodej části obecního pozemku p.č. 526/86 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína,
v geometrickém plánu č.368-3740/2012 označenou jako pozemek
p.č. 526/169 - ostatní plocha - o výměře 600 m2 manželům Ing. Tomáši
Tisovskému a Martině Tisovské za cenu stanovenou dohodu (P11/2012)
13.8. Prodej pozemku p.č. 1207 – ostatní plocha - o výměře 34 m2 v k.ú. Palačov
manželům Rostislavu Vahalovi a Dagmar Vahalové za cenu stanovenou dohodou
( P 14/2012)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.

13.9.

Zastupitelstvo po projednání z a m í t l o
prodej pozemků p.č. 50, 51/3 a 32/3 v k.ú. Palačov z důvodu, že v pozemcích
vedou inženýrské sítě (žádost manželů R. a D. Vahalových).
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
13.10. B e r e n a v ě d o m í žádost Františka Bezděka, bytem Jičina 59, 741 01 Nový
Jičín a pana Ing. Milana Frydrycha, bytem Bezručova 423/26, 741 01 Nový Jičín ve
věci předkupního práva na pozemku parc.č. 61/6 na k.ú. Jičina vyplývajícího
z Opatření obecné povahy č.j. 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín,
s e v z d á v á § 101 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) předkupního
práva na pozemek parc.č. 61/6 v k.ú. Jičina.
13.11. B e r e n a v ě d o m í žádost správce konkurzní podstaty (Mgr. L. Stoček),
Zemědělského družstva „Starojicko“ v likvidaci v Novém Jičíně – Loučce, se sídlem
Nový Jičín – Loučka ve věci předkupního práva na pozemku parc.č. 726/26 – vodní
plocha v k.ú. Starojická Lhota vyplývajícího z Opatření obecné povahy
č.j. 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín,
s e v z d á v á § 101 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) předkupního
práva na pozemek parc.č. 726/26 v k.ú. Starojická Lhota.
13.12. S c h v a l u j e jednotný způsob financování veřejné autobusové dopravy v roce
2013 tj. ponechat částku (zůstatek roku 2011 ve výši 917.036,- Kč za celý MSK) na
zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce
2013. V případě, že se bude ODO financovat přes Krajský úřad, přeplatek bude ihned
vrácen obcím.
13.13. S c h v a l u j e dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 201126 s fy GEDOS Nový Jičín
stavební společnost a.s., Beskydská 170, 741 01 Nový Jičín-Žilina na stavbu
„Nástavba a rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní
školy Starý Jičín“ - cena celkem vč. DPH 19.843.547,00 Kč
13.14. Bere na vědomí žádost Osadního výboru v Heřmanicích u Pol. o vybudování
multifunkčního hřiště v Heřmanicích a ukládá zpracování cenové kalkulace na
zřízení plochy pro hřiště.
Z: OV Heřmanice
13.15. Bere na vědomí řešení provozu ČOV ve Starojické Lhotě a zřizuje revizní
komisi pro kontrolu napojení rodinných domů a objektů ve St.Lhotě na splaškovou
kanalizaci ve složení (zástupce obce, TS a osadního výboru St.Lhota). V souladu
s manipulačním řádem ČOV informovat (vhodným způsobem – ve zpravodaji,
letáky) občany St.Lhoty o správnosti provozu ČOV a způsobu užívání splaškové
kanalizace.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením všech úkonů a podpisem
příslušných smluv a dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
Ing. Rudolf Hrnčíř
místostarosta obce
starosta obce
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Termín příštího Zasedání ZO : 12.12.2012
Termíny jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín v roce 2013:
20.2. 24.4. 26.6. 25.9. 11.12.
Zasedání zastupitelstva obce – středa, obvykle v přísálí za vinárnou
na Starém Jičíně, začátek obvykle v 17:00 hodin.
Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná.
Pozvánky i přijatá usnesení ze zastupitelstev jsou zveřejňovány
na úřední desce obce a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz

**************************************************************************************

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ
REPUBLIKY
Starosta obce Starý Jičín podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání volby
ve volebním okrsku č. 1 Dub
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p. 28
pro voliče jejichž trvalý pobyt je v místní části Dub,
ve volebním okrsku č. 2 Heřmanice u Polomi
je volební místnost v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice č.p.39
pro voliče jejichž trvalý pobyt je v místní části Heřmanice u Polomi,
ve volebním okrsku č. 3 Janovice
je volební místnost v zasedací místnosti hasičské klubovny č. p. 67
pro voliče, jejichž trvalý pobyt je v místní části Janovice,
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ve volebním okrsku č. 4 Jičina
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č. p. 74
pro voliče jejichž trvalý pobyt je v místní části Jičina,
ve volebním okrsku č. 5 Palačov
je volební místnost v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice č. p.32
pro voliče, jejichž trvalý pobyt je v místní části Palačov,
ve volebním okrsku č. 6 Petřkovice
je volební místnost v místnosti knihovny v budově osadního č. p. 57
pro voliče jejichž trvalý pobyt je v místní části Petřkovice,
ve volebním okrsku č. 7 Starojická Lhota
je volební místnost v zasedací místnosti budovy osadního výboru č.p. 88
pro voliče jejichž trvalý pobyt je v místní části Starojická Lhota,
ve volebním okrsku č. 8 Starý Jičín, Vlčnov
je volební místnost v přísálí za vinárnou KD na Starém Jičíně č.p. 21
pro voliče, jejichž trvalý pobyt je v místní části Starý Jičín a Vlčnov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průkazem) nebo platným občanským
průkazem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno. V případě hlasování na voličský průkaz, musí tento
předložit společně s požadovanými doklady.
4. Každému voliči budou doručeny 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR a o změně některých
zákonů je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z
celkového počtu hlasů voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle
§ 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů
ke zvolení podle § 54, bude se konat II. kolo volby prezidenta a to za 14 dnů. O
případném konání II. kola budou voliči po skončení I. kola informování zveřejněním
na úřední desce obecního úřadu.

6

Starojický Zpravodaj

4/2012

UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín.
Na konci roku 2012 bude Obecní úřad Starý Jičín v době
od pátku 21.12.2012 do středy 2.1.2013 (včetně) pro veřejnost uzavřen.
Poslední den výběru (vkladu) hotovosti v pokladně obce a zároveň poslední úřední
den v roce bude ve středu dne 19.12.2012.
První úřední den v roce 2013 připadne na čtvrtek 3.1.2013.
Důvodem omezení úředních hodin na začátku roku 2013 je příprava voleb prezidenta ČR.

Informační centrum bude uzavřeno od 3.12. 2012 do 31.1.2013.
Kopírování pro veřejnost, případně prodej propagačních materiálů bude
zajištěn v některé z kanceláří obecního úřadu.

OBŘADNÍ DNY V ROCE 2013
Radou obce Starý Jičín ze dne 14.11.2012 byly schváleny dny,
místo i hodiny pro uskutečňování svatebních obřadů v roce 2013 takto :

2.února, 2.března, 6.dubna, 4.května, 1.června,
3.srpna, 7. září, 5.října, 2.listopadu
Obřady se budou konat v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín č.p. 133 vždy první
sobotu v měsíci od 9:00 do 13:00 hodin. Poplatky za svatební obřad:
Bez poplatku za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz.tabulka termínu obřadních
dnů) od 9,00 – 13,00 hodin.
Poplatek 1000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou dobu a místo
( dle z.č. 634/2004 Sb., pol.12c.).
Poplatky je možné uhradit přímo na matričním úřadu, před konáním svatebního obřadu.
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Svatební obřady se uskutečňují v moderně zařízené svatební síni s kapacitou 36 míst k
sezení. Na hradě Starý Jičín v roce 2013 se nadále z důvodu rekonstrukce hradní zdi
nebudou svatební obřady uskutečňovat. Svatební obřad je možné objednat u paní
matrikářky Aleny Hruškové na. 556 785 152, e-mail: hruskova@stary-jicin.cz
Ztráty a nálezy
Upozorňujeme občany, že matrika Obecního úřadu Starý Jičín vede evidenci ztrát a nálezů.
Seznam evidovaných věcí najdete na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín a také na
našem webu www.starý-jicin.cz. O nalezené věci se můžete přihlásit u p. A.Hruškové. Je
možné se informovat i telefonicky na tel.č. 556 785 152.

GRATULACE JUBILANTŮM
Starosta obce si dovoluje pogratulovat Všem občanům, kteří se v období prosinec
2012 až únor 2013 dožijí významného životního jubilea. Zároveň všem oslavencům
přejeme pevné zdraví, hodně pohody a spokojenosti v životě.

Herout Zdeněk, Dub
Janíková Marie, Starý Jičín
Zpěváček Josef, Petřkovice
Pecháček Karel, Palačov
Fabiánová Miroslava, Vlčnov
Holeňa Lubomír, Vlčnov
Pavlíková Marie, Starojická Lhota
Polzer Rudolf, Starý Jičín
Stodůlková Jarmila, Vlčnov
Závada František, Petřkovice
Górna Ludmila, Dub
Horáková Marie, Starojická Lhota
Bezděk Jan, Janovice
Heralt František, Palačov
Vahalík Jan, Janovice
Glogarová Zdeňka, Jičina
Pospěchová Jaroslava, Vlčnov
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).
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Podzimní vítání občánků
Druhé letošní kolo ,,vítačky“ našich malých občánků proběhlo se v sobotu 3.11.2012.
Ve třech skupinkách byly přivítané do naší obce tyto děti:
Vahalíková Anna, Janovský Adam, Dorazil Ondřej, Černoch Matouš,
Vašenda František, Sládečková Hana;
Horáková Andrea, Garecová Tereza, Šimurdová Julie, Simper Lukáš,
Chroustová Anežka, Janovský Filip
Staník Jakub, Staník Patrik, Mročková Tereza, Segeťová Anežka,
Cagašová Natálie, Jurčíček Daniel, Lajchová Markéta

O pěkný program s pásmem básniček se postaraly děti z MŠ Starý Jičín pod vedením paní
učitelky Marcely Segeťové.
Našim malým občánkům přejeme do jejich života hlavně stálé zdraví, krásné dětství,
hodně štěstí a mnoho příjemných chvil!
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Vaše vzpomínky nás zajímají
Území naší obce je velmi bohaté na památky z historie - kaple,
pomníky a především kříže. O některých jsou zmínky v kronikách, o
jiných toho víme velmi málo. Domníváme se, že je potřebné znát
historii místa, kde žijeme; všechna tato místa jsou úzce spjata
s životem našich předků, tedy i nás samotných.
Již v minulém roce pracovali žáci naší základní školy pod vedením
Mgr. Jiřího Adamce na zpracování mapování a historie těchto
drobných staveb. V rámci své práce se měli žáci seznámit s památkami své obce a pokusit se
oslovit některé z pamětníků k připomenutí historie. Někde se toto mezigenerační povídání
povedlo, jinde méně. Chtěli bychom proto navázat na tuto činnost a najít pomoc mezi Vámi,
občany naší obce.

Vážení pamětníci, znalci historie své obce, neváhejte se s ostatními podělit o informace,
které jsou pro další generaci potřebné. Můžete sepsat vzpomínky jen tak na papír a na
obec poslat, můžete přijít na úřad a sepsat povídání přímo s některou pracovnicí, můžete
povědět, co víte svým dětem, vnukům a požádat je o předání.

Budeme vděčni za jakoukoliv informaci nebo starší fotografii, všechny po ofocení obratem
vrátíme. K jedné památce může být vázáno více vzpomínek, všechny budou zdokumetovány.
Výsledek Vaší spolupráce bude vidět. Každá taková památka bude mít svou kartu, kde bude
zaznamenáno vše, co bude dohledatelné k původu, umístění a vlastně všechny ostatní informace.
Databáze bude v průběhu let doplňována tak, jak se bude dále s památkami nakládat. Všechny
informace také budou po konečném zpracování k nahlédnutí kdykoli na obecním úřadě a budou
přístupné i webové stránce obce.
Těšíme se na spolupráci. ( M.Š.)
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Tříkrálová sbírka
Ve dnech od 6.1.2013 do 14.1.2013 proběhne v obci Starý Jičín a jejích přilehlých
obcích tradiční Tříkrálová sbírka. Tento, již třináctý, ročník zde nově zajišťuje, Charita Nový
Jičín (CHNJ). Finanční dary touto sbírkou získané, jsou každoročně použity z 95 % na
financování dobročinných projektů Charity ČR, diecézních a oblastních charit u nás, ale i
v zahraničí. Oblastní Charita Nový Jičín vznikla koncem roku 2011, svoje působení však
zahájila v lednu 2012. Za uplynulý rok otevřela pro občany službu Charitního šatníku na
ulici Dolní brána 2075/57 v Novém Jičíně. Zde mohou zájemci každý čtvrtek v době od
13.00 do 17.00 nejen přinášet nepotřebné oblečení, bytový textil, potřeby do domácnosti
atd., ale také si vybrané, za symbolický poplatek, zakoupit. Výtěžek z tohoto šatníku putuje
na dobročinné záměry CHNJ.
Finanční dary z Tříkrálové sbírky 2013 použije CHNJ na zřízení nové sociální služby pro
občany, půjčovny kompenzačních pomůcek a dále také na zajištění Fondu přímé hmotné
humanitární pomoci pro občany, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Nemalým podílem
těchto prostředků bude také podpořen provoz Charitního domu Blahoslavené Matky
Terezy v Novém Jičíně a jeho soc. služeb, které poskytuje (azylový dům pro matky s dětmi
v tísni, azylový dům pro muže a noclehárna).
Charita Nový Jičín vnímá potřeby obyvatel svých místně příslušných obcí velmi intenzivně a
snaží se v rámci svých možností na ně reagovat, tak, aby dostála jejich spokojenosti. Také
uvítá jakýkoliv podnět od občanů, týkající se možnosti uplatnění své pomoci lidem v tíživé
životní situaci.
Charita Nový Jičín tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich
pokladniček. Stejné díky také patří koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch
pomoci druhým.
Za Vaše dary děkujeme.
Charita Nový Jičín, Dolní brána 2075/57, Nový Jičín 741 01
tel: 556 709 240 chdtereza@charita.cz web: novyjicin.caritas.cz
Bližší informace o Tříkrálové sbírce a konkrétním využití získaných finančních prostředků
naleznete na www.trikralovasbirka.cz
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ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY MUDr. Kobsové
Provoz dětské ordinace na Starém Jičíně v období mezi vánočními svátky

MUDr. Kobsová bude ordinovat vzhledem k zástupu pouze v
Novém Jičíně, Gregorova 35, a to v době od 8,00 do 11,00 hod.

ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ MUDr. Havlíkové
během vánočních svátků:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.

ordinace uzavřena
ordinace uzavřena
ordinace uzavřena
ordinace od 13 – 15 hodin
ordinace uzavřena
ordinace uzavřena

Od 2.1.2013 se ordinuje v běžné ordinační době.
Přijímáme a vítáme nové pacienty  .
Přejeme se sestřičkou všem klidné prožití Vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím roce.

Přijímáme další pacienty, možnost objednání telefonicky 556 752 582
nebo e-mailem na www.doktor-staryjicin.cz
13
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Důležité kontakty
V případě havárie vodovodu ve správě obce
kontaktuje pracovníka pohotovosti na tel. čísle 737 509 831
V případě potřeby vyřízení pohřbu bude pohotovost
zajištěna na tel. čísle 602 143 704, paní Dagmar Sochová.
Vyúčtování vývozu komunálního odpadu
Druh

31. března 2012

22. září 2012

obaly obsahující nebezpečné látky

5736

11768

nábytek a ostatní směsný odpad

59240

72311

pneu

10656

13763

75632

97842

souhrn v Kč

Hlášení z ČOV Starojická Lhota

- do kanalizačního řadu nesplachujte dětské jednorázové pleny.
Poslední týden se tento odpad objevil na česle ČOV, odstraňování takového
materiálu je náročné a způsobuje přetékání nevyčištěných splašků do potoka.
Použité jednorázové pleny patří do popelnice !!

POSLEDNÍ SVOZ TDO V ROCE 2012
Upozorňujeme občany, že poslední svoz tuhého komunálního odpadu
v tomto roce se uskuteční jako obvykle ve čtvrtek
a to 20.12. 2012
V uvedený den bude rovněž vyvezen tříděný odpad.
Pytle s plasty tedy můžete nachystat k popelnicím.
PRVNÍ DEN SVOZU TDO v novém roce bude čtvrtek 3.1. 2013
a poté vždy co 14. dnů.
14
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Téma věčné a věčně omílané ….. Nespalujte odpad!
Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v duchu opravdu
nedýchatelného ovzduší. Romantiku zasněžených vesniček, kde se z komínů chalup linou bílé
proužky kouře, nalezneme už leda tak na obrázcích Josefa Lady. Realita je zcela jiná – obce a
čtvrtě s rodinnými domky se v období podzimu, zimy a mnohdy i nadcházejícího jara utápí v šedé
mlze a při pohledu na barvu a nedýchatelnost kouře vycházejícího z komína nejednoho člověka
napadne, jakým že to ,,svinstvem“ (nebojme se to takto označit) topič majitel zatápí. Tuto
zkušenost má bohužel téměř každý, kdo si v zimních měsících vyrazí neprozřetelně dopoledne,
odpoledne a hlavně k večeru na procházku po obcích; taky školáci, kteří v poledních hodinách
čekají na autobus na náměstí St. Jičína a naberou si z plných plic !!
A teď nějaká fakta.
Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle
zákona „může“ poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány.
Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest.
Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby
s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat
škody, které nás v podobě opravdu závažných onemocnění potrápí až za několik let. „Ovzduší je
tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění
ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry,
erupce sopek a podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit, zvlášť když
se jedná o kotel, krb nebo kamna v rodinném domku.
A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí,
„škodíte“ sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout.
Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke
klasickým palivům. Je jasné, že je velmi obtížné za této situace motivovat obyvatelstvo
k uskutečnění opatření ke změně způsobů vytápění domácností. Někteří lidé však za účelem
mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady. Přesto žádáme obyvatele našich
obcí, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí, aby každý za sebe přispěli ke snížení znečištění
ovzduší a tím ke kvalitnějšímu životnímu prostředí.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také
namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma.
Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl - především v té teplotě.
Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř
dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v
kamnech spálíte, to si pak vaše rodina a hlavně sousedé a lidé venku pěkně nadýchají.
Mezi vznikajícími škodlivinami jsou látky, které mají karcinogenní účinky.
Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona
jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví
obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout
místa, kam mohou odpady ukládat. Podle zákona č. 201/2012 Sb. je možné spalovat v krbech,
ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo
certifikované plynné palivo.

Vážení občané, do Nového roku všem hodně čistého vzduchu !! (P. Š. zdroj Arnika.)
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Začátek nového školního roku
V pondělí 3. září začal nový školní rok 2012-2013. A s ním přišlo na naší školu 47
nových prvňáčků, kteří nastoupili do dvou prvních tříd. Přejeme jim hodně úspěchů, ať se
jim u nás líbí a vždy se do naší školy těší. Kromě nich nás ve škole čekala zmodernizovaná
školní jídelna a kuchyň. Doufejme, že všem našim dětem v ní bude chutnat stejně dobře
jako v té předešlé. Určitě se děti těšily také na novou tělocvičnu, která rovněž prošla
velkou rekonstrukcí. Za tuto modernizaci děkujeme Obci Starý Jičín, která se na této
rekonstrukci podílela a firmě GEDOS, která měla stavbu na starosti. Věříme, že v dalším
období bude postupně docházet k modernizaci a rekonstrukci celé budovy, která v příštím
roce oslaví už 40 let svého trvání. Během celého školního roku budou pro děti znovu
zorganizovány různé akce. Z těch významných je to např. mikulášská nadílka, vánoční laťka,
sběr papíru, florbalový maraton, škola v přírodě, maškarní ples. Pro rodiče bude
organizován rodičovský ples. Na škole děti mohou navštěvovat velký počet kroužků, např.
keramický, voskárnu, míčové hry, dřevařský, hru na flétnu, florbalový, tenisový, ruční
papír, dílnu čtení, knihovnu, výtvarný, sportovní, taneční, apod. Škola se také zapojila do
dalšího projektu ŽIVÁ ŠKOLA, byl dokončen projekt „Vzduchoplavec Kráčmera“ a „ P21“.
Doufáme, že dětem i rodičům se na naší škole bude líbit a celý školní rok proběhne ke
spokojenosti nás všech.
VEDENÍ ŠKOLY DĚKUJE SPONZORŮM, KTEŘÍ SE PODÍLELI A PODÍLEJÍ NA MODERNIZACI
NAŠÍ ŠKOLY. JSOU TO:
ANTONÍN WITOS ( NC LINE ) - ROMAN JANOVSKÝ ( TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA ) - GENOVA
NOVÝ JIČÍN, LUMÍR KREMEL ( PODLAHÁŘSTVÍ ) - STARSTAV, STAVEBNÍ SDRUŽENÍ PAVEL GAREC ( POKRÝVAČSTVÍ )
Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ Starý Jičín
Starojická škola a sport
S novým školním rokem se u nás ve škole začalo opět sportovat. Hned brzy po prázdninách se děti
zapojily do atletických tréninků, aby se mohly zúčastnit školního kola atletického čtyřboje. Mladí
atleti museli zvládnout běh na 60 metrů, skok daleký, hod míčkem a vytrvalostní běh. A vše
nakonec dopadlo takto :
4. – 5. třídy : 1. místo Michaela Horutová a Martin Zelík
6. a 7. třídy : 1. místo Veronika Kremlová a Rudolf Sňahničan ( vyhráli soutěž jednotlivců
i družstev)
8. a 9. třídy : 1. místo Blanka Kristová a Lukáš Chovanec ( Blanka Kristová vyhrála i soutěž
družstev spolu s Radkem Holeňou) .
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V říjnu probíhala druhá školní soutěž ve stolním tenise. Ta byla určena pro žáky 6. až 9. tříd.
Zde byli nejlepšími :
6. a 7. třídy : 1. místo Veronika Kremlová a Ladislav Rýpar
8. a 9. třídy : 1. místo Iva Volková a Filip Vahala
Kromě těchto soutěží pak byli nejlepší žáci vysláni reprezentovat naši školu i za hranice Starého
Jičína. V 1. kole fotbalového turnaje Coca Cola Cup naši starší chlapci porazili po velkém boji ZŠ
Jubilejní z Nového Jičína a postoupili do dalšího jarního kola. Tito kluci se zúčastnili také
okrskového kola v basketbale, kde obsadili 2. místo a postoupili dál. V semifinále už ovšem
narazili na basketbalisty z Nového Jičína, kteří již byli nad jejich síly. Největšího úspěchu jsme
dosáhli v náročné soutěži v přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejdříve starší kluci
v tomto okresním finále obsadili výborné 5. místo. Ještě lépe se dařilo starším děvčatům, která
skončila v konkurenci 20 škol z celého novojičínského okresu na krásném 3. místě. Za sebou
holky nechaly všechny školy z Nového Jičína, Kopřivnice, Oder, Studénky apod. a nestačily pouze
na dvě školy z domácího Frenštátu. Mezi naše dobré vytrvalostní běžkyně patří Blanka a Helena
Kristovy, Tereza Maňáková, Iva Volková a Kristýna Sňahničanová. Děvčatům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a doufáme, že takto se všem našim mladým sportovcům bude dařit celý školní
rok. Mgr. Kateřina Horutová
Reprezentantky v přespolním běhu ZŠ Starý Jičín/ 2012
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Setkání Kráčmerovců v Praze
V pondělí 24. září 2012 se v Praze konalo setkání všech škol zapojených do projektu
Vzduchoplavec Kráčmera. Bylo spojeno s výstavou panelů, které jednotlivé školy zpracovaly
v rámci projektu. Tohoto setkání se zúčastnili i žáci ZŠ Starý Jičín, kteří jsou od podzimu 2011 do
projektu zapojeni.
Do Prahy jsme museli vyrazit brzy ráno. Cesta vlakem však rychle utekla. V sále Městské knihovny
se sešly delegace 32 škol, které byly do projektu zapojeny. Proběhlo hodnocení celého projektu,
focení s dědou Kráčmerou. Pak jsme dostali obálky s úkoly a po malém občerstvení jsme je vyrazili
do ulic Starého Města pražského plnit.
Po splnění úkolů se všichni účastníci setkání sešli na Betlémském náměstí, kde dostali balónky
s emblémem projektu a pohlednici s fotografií dědy Kráčmery. Na zadní stranu napsal každý svoji
adresu a vzkaz pro toho, kdo pohlednici najde. Pak jsme ji připevnili na provázek balónku a na
pokyn organizátorů se více jak 100 různě barevných balónků vzneslo najednou k obloze. Byl to
naprosto úchvatný pohled, pro přihlížející cizince nečekaný zážitek.
Pak už následovala cesta k vernisáži výstavy panelů, které každá škola v rámci projektu
zpracovala. Jeden se zabýval našimi objevy – informace o místech, věcech a zajímavostech, které
jsme během našeho bádání zjistili. Druhý panel vypovídal o naší práci na projektu.
Sál kláštera na Jílské ulici nabídl účastníkům velmi zajímavý pohled – vedle sebe stály panely všech
zúčastněných škol. Po prohlídce výstavy jsme se už museli vydat na nádraží a vlakem vyrazit zpět
k domovu. Přijeli jsme sice pozdě večer, ale plni nádherných a zajímavých zážitků.
Mgr. Antonín Kusák, vedoucí projektu
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Děti a paní učitelky z Mateřské školy ve Starojické Lhotě zvou
dne 7.12.2012 všechny rodiče, prarodiče a ostatní obyvatele na vánoční
besídku do kostela Srdce Panny Marie ve Starojické Lhotě.
Začátek v 16:00 hod.

V týdnu od 6. – 9.11.2012 proběhla ve sklepních prostorách MŠ Starojická Lhota
výstava svítících dýní. Zde je malá ukázka našich exponátů. ( zdroj J. Bartoňová)

Pozdrav z MŠ Petřkovice
Od začátku školního roku uběhly již 3 měsíce. Děti se pomalu zadaptovaly v naší mateřské
školce v Petřkovicích. Učí se samostatnosti v jednání a sebeobsluze. Učí se žít v kolektivu,
poznávat krásu přírody, plně využívat školní zahradu, fotbalové hřiště, lesíček, louky kolem
MŠ k pohybovým aktivitám ve všech ročních obdobích. Vyjádření svých pocitů mohou
uplatnit na podkladu práce s barvami. Venkovské prostředí a krásné okolí dává dětem
možnost rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvíchturistuka, bobování, sáňkování apod. Děti se učí, jak se vyrovnat s nečekanými situacemi,
jak si vážit sebe i druhých a podle toho se k nim chovat.
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Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali již tradiční DRAKIÁDU. Letos to byl jubilejní
35. ročník. Sešlo se nás dost, rodičů i dětí i ostatních občanů. Pouštění draků bylo
slavnostně ukončeno vyhodnocením, rozdáním perníkových medailí a diplomů.
Jednu medaili dostal i pan místostarosta ing.M. Klimpar. Všichni jsme se přesunuli za
kulturní dům k táboráku, kde bylo velké opékání špekáčků. Děti si zahrály na výletišti a
svou radost z krásného odpoledne vyjádřily s nafouknutými balónky, které poskytl a
věnoval s veškerou obsluhou tatínek Ježák. Akce se vydařila. Tímto děkuji všem rodičům a
dětem za pomoc a účast. Velice krásná akce, kterou se nám podařilo zorganizovat, byla
výtvarná medová dílna. Včelař pan A. Váhala předvedl dětem a rodičům, jak pracovat se
včelím voskem, jak si vyrobit svíčku, odlít figurku, co je to med, k čemu jsou dobré včely,
jak pracují, jejich užitečnost. Rodiče měli možnost ochutnat medovinu a zakoupit si včelí
produkty. Společně pak i odcházeli domů s výrobky, co sami vytvořili. Všichni byli
spokojeni. Široká veřejnost měla možnost vidět práce našich dětí na zahrádkářské výstavě
na Starém Jičíně. 30.11. k nám do školky přijede Mikuláš. Děti mu předvedou na besídce,
co se naučily. Naši předškoláčci úspěšně dokončili předplavecký výcvik.

Jménem svým i všech
zaměstnanců MŠ v Petřkovicích
bych chtěla touto cestou
poděkovat za pomoc a podporu
OÚ Starý Jičín, Osadnímu výboru
v Petřkovicích, rodičům a
příznivcům naší školky. Přeji všem
krásné vánoce a do nového roku
hodně zdraví a spokojenosti.
Za mateřskou školu v
Petřkovicích Jaroslava Zbořilová
Foto: Jsme děti ze školky ,, pod
Petřkovskou húrou“- tož není divu,
že jsme letos už stavěli i sněhukáka !!
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Vážení občané, přijměte prosím srdečné pozvání na
Vánoční koncert, který se uskuteční dne 29.12. 2012
v 14 hodin v kostele Svatého Václava na Starém Jičíně.

Broučci

Vystoupí školní sbor ,,
“
ZŠ Salvátor z Valašského Meziříčí
pod vedením Mgr. Žanety Bezděkové
spolu s cimbálovou muzikou ,, Polajka“.
Přejeme příjemný zážitek v tento sváteční čas.

Zvuk dechových nástrojů zazní na Štědrý večer
na Starém Jičíně.

Vánoční vytrubování

si můžete poslechnout

krátce před ,,hodinou půlnoční“
ve 23.30hodin, 24.12. 2012 před kostelem Sv.Václava
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Zhodnocení 20. ročníku Běhu Sv. Václava
Vážený pane starosto,
chtěl bych vám jménem všech pořadatelů 20.
ročníku Běhu Sv. Václava vřele poděkovat za
vaši vstřícnost k této akci. Zejména potom za
bezplatný pronájem sálu „kopačka“ a sprch v
budově TJ Starý Jičín. Taktéž děkujeme za
pomoc s organizací dopravy prostřednictvím
obecního policisty p. Slepáka, kterému patří
náš srdečný dík.
Letošního ročníku se zúčastnilo 158 lidí ze
širokého okolí a tak jsme mohli jubilejní
ročník skutečně důstojně oslavit touto účastí,
která jen potvrdil zájem o tuto akci, který trvá
již 20 let.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další v
příštím roce.
Za organizátory Antonín DORAZIL
Na snímku vítězové kategorie Muži 19-40 let:
1.Tomáš Orlík 2. Jarek Glogar 3. Petr Cibulec a
Tomáš Orlík zároveň jako celkový vítěz běhu Sv.
Václava

V r. 1992 přišel ultramaratonec Karel Ligocki ze Suchdolu nad Odrou a člen sportovní organizace
,, Jednota Orel Nový Jičín – Loučka na myšlenku uspořádat běh pro všechny věkové kategorie.
Pro svůj nápad našel pochopení jak u faráře starojické farnosti, tak u vedení Obce Starého Jičína.
Běh dostal pojmenování po patronu, kterému je zasvěcen starojický kostel, Sv. Václavovi a pro
akci se mu podařilo nadchnout nejen místní mládež, ale i zájemce o tento druh sportu z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Trasa závodu začíná u Oční studánky pod Svincem, vede přes Starý Jičín, kolem starojického hradu
a cíl je u starojického kostela Sv. Václava. Prvního ročníku se zúčastnilo na 50 běžců.
V sobotu 29. záři 2012, se tedy konal již jubilejní 20. ročník tohoto dnes již populárního běhu.
Na 4,5 km dlouhou trať, vedoucí jak přírodním terénem, tak po silnici a kombinovanou stoupáním
a klesáním, vyrazilo celkem 160 závodníků všech věkových kategorií.
V 10:00 hod. odstartovali chlapci a muži a pět minut po nich vyrazily na trať dívky a ženy.
Do cíle 20. ročníku běhu Sv. Václava doběhl v celkovém pořadí jako první Tomáš Orlík ze Šenova
u Nového Jičína v čase 0:19:29,3 hodin. Vítězi tohoto závodu však nebyli jen ti, kteří se postavili
na stupně vítězů, ale všichni, včetně diváků, pořadatelů a sponzorů, kteří se běhu Sv. Václava
zúčastnili. Průběh samotného závodu a vše s ním spojené, vtipně a zasvěceně, již tradičně se svým
kecafónkem komentoval sám zakladatel tohoto populárního závodu Karel Ligocki.
( text Jan Kopera)
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Dočká se i hrad Starý Jičín - pokračování ?
Předchozí článek o brigádě na hradě Stará Jičín končil
slovy „ a po prázdninách………………………“ tudíž navazuji na
„tečky“ a s úspěchem můžu říct , „že i po prázdninách“
proběhly další dvě brigády na hradě Starý Jičín a to 15.9.
a 22.9.2012 šlo nám totiž o záchranu dvou renesančních
okenních otvorů v jižní místnosti Západního paláce a také
o přípravu stavebních kamenů a cihel, protože 18.9.2012
proběhlo oficiální předání staveniště za účelem pokračování ve staticky-zajišťovacích prací hradu.
Počasí nám přálo a kus práce a cíle byly splněny. Dokonce naši činnost se zájmem sledoval celý
autobus polských turistů. O výsledcích hledání vás budeme informovat později , protože všechny
nálezy byly předány archeologovi panu Mgr.Pavlu Stavrabovi z Okresního vlastivědného muzea
v Novém Jičíně k odbornému posouzení, coby patronu nad výkopovými pracemi.
Na staveniště nastoupí stavebníci a provedou zednické práce dle projektové dokumentace, no a
co my přes zimu? Možná bychom mohli vykácet křoviny kolem hradu popř. připravit tábořiště
v přihrádku pro skupiny pracující na hradě v příštím roce. A co vy přijdete nám příště pomoct?
Za všechnu snahu nadšení a práci, kterou vykonali na kulturní památce je potřeba poděkovat
těmto fandům Starojického hradu: Ladislav a Martina Jurošovi , Rudlof a Jana Polzerovi, Michal a
Jana Szczurkovi, Vítězslavu a Marii Pročkovým, Pavlu Blažejovi, Pavlu Letému, Gabriele Galetkové,
Janu Čípovi, Marku Glogarovi, Martinu Kubíčkovi a Martině Fojtíkové. Ruku k dílu přiložili a
zkušenosti sbírali též naši malí spoluobčané Kateřina a Magdalénka Jurošovy, Kamila a Klára
Čekalovy, Rudolf Polzer, Ondřej Szczurek, Adam Smrček, Renata a Zuzana Klimparovy.
Děkujeme všem výše jmenovaným za odvahu, odhodlání a odvedenou práci.
(text Ing. M. Klimpar)

KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA- akce v nejbližším období
28.11.2012

sejdeme se u pečení a zdobení perníků v klubovně

5.12.2012

posedíme u živé hudby a počkáme na Mikuláše- taky v klubovně

12.12.2012 trochu sportu při bowlingu v Loučce od 13 hod.
19.12.2012 ukončení roku v klubovně a společně naplánujeme akce na rok 2013
Příjemné svátky vánoční, mnoho zdraví a radosti ze života
v roce 2013 přejí senioři Starojicka.
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Prvé měsíce každého roku jsou ve znamení
plesů a velkých společenských zábav.
Organizátoři těchto akcí by neměli zapomínat
na to, že mají určité povinnosti, které jim
vzhledem k bezpečnosti návštěvníků ukládají
předpisy a které se s vyšším počtem
účastníků přiměřeně zvyšují. Takovéto akce
se mohou konat jen ve stavbách, které jsou
k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro
které byl při jejich projektování a realizaci
řešen a zabezpečen dostatečný počet a
kapacita únikových cest a další požadavky
požární bezpečnosti, a které byly pro
pořádání plesů a podobných akcí
zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni
zabezpečit především dostatek trvale volných
otevíratelných únikových východů, dbát na
jejich označení, mít dostatek hasebních
prostředků, proškolené preventivní požární
hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány
hořlavé dekorace, realizována vystoupení
s otevřeným ohněm apod., musí organizátor
provést další preventivní opatření. Je
zakázáno plnění balónků plyny, které ve
směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo
hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto
naplněné balónky nesmí být používány ani
jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze
umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár
šíří a které jako hořící odpadávají a
odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí
s větším počtem osob (ve většině případů jde
o účast více než 200 osob) jsou uvedeny
v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006
(viz http://www.kraj- moravskoslezsky.cz/
narizeni.html) a dále v obecně závazných
vyhláškách obcí.

4/2012

Při akcích, definovaných jako akce s větším
počtem osob, je organizátor povinen
zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již
před zahájením akce a zajistit
prostřednictvím odborně způsobilé osoby na
úseku požární ochrany seznámení členů
preventivní požární hlídky s charakterem
objektu, zejména s únikovými východy,
rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími
povinnostmi pro zabezpečení požární
ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby
do preventivních požárních hlídek byli
začleňováni přednostně členové
profesionálních a dobrovolných hasičských
jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je
povinen nezahajovat akci při zjištění
nedostatků v dodržování podmínek požární
bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím
zahájením, akci přerušit a ukončit při
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a
zejména v případě znemožnění úniku nebo
evakuace osob.
Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají
povinnost odpovídajícím způsobem a
v potřebném rozsahu seznámit účastníky
akce i účinkující se stanovenými opatřeními
k zabezpečení požární ochrany, zejména s
únikovými cestami, označením únikových
východů, popřípadě vyznačením zákazů
kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním
hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou
povinni stanovené pokyny respektovat.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka
–HZS MSK,územní odbor Nový Jičín
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Brzké podzimní večery si v teple klubovny
olomouckých skautů zahrajeme oblíbené
deskové hry nebo budeme na dobrou noc
předčítat a pátrat v černých a bílých
historkách.
Připojujeme také pozvánku na Den
deskových her, což je sobota plná utkání
v hraní deskových a stolních her. Na
letošní souboj jsme si připravili 3 hry:
stolní fotbal, Osadníky z Katanu a jednu
“tajnou“. První 3 umístění hráči budou
odměněni, ale ani ostatní účastníci určitě
neodejdou s prázdnou. Akce se konala
24.11.2012 od 15:00 hod. v budově
staré školy v Dubu

Skautský oddíl Starého JičínaHeřmánci
Po táboře prožitého na břehu řeky Odry
v blízkosti vojenského prostoru Libavá se
skauty ze Suchdolu na Odrou, nám začal
další skautský rok. Bude to rok plný her,
zážitků, kamarádů, napětí, zábavy,
soutěživosti, zručnosti a samozřejmě
důvtipu. Z tradičních akcí je připravován
Svojsíkův závod, který prověří znalosti a
dovednosti našich skautek a skautů,
Uzlařská regata, na které je zapotřebí
zručných a rychlých prstů
k vázání uzlů, a předvánoční
Betlémské
světlo.
Také
pravidelné návštěvy bowlingu
a bazénu nebudou chybět.
4. ročník Drakiády v Dubu
máme již za sebou, každý z 24
účastníků dostal nějakou
odměnu či sladkost, někteří i diplom za
,,nej“ draka. Letošní druhou návštěvu
paintballového hřiště také všichni ve
zdraví přežili a nyní nás čeká víkend
v Olomouci, kde prozkoumáme mimo jiné
kino Cinestar, orloj, vlastivědné muzeum a
aquapark.

Také pokud byste se chtěli k nám
připojit, přijďte se podívat na
naše pravidelné schůzky každý
pátek od 16:30 hod v budově
bývalé školy Dub-Starý Jičín,
nebo
kontaktujte
zástupce
vedoucího oddílu Akšu na čísle
775 134 148.
Skautský oddíl vám přeje příjemné a
pohodové prožití Vánoc a v Novém
roce vykročení pravou nohou:-D .

Zimní údržba v obcích
Žádáme všechny řidiče a majitele motorových vozidel, aby v zimním období, především
pak při sněžení, NEPARKOVALI svoje auta na obecních komunikacích a v jejich těsné
blízkosti. Takto odstavená vozidla velmi ztěžují plužení sněhu traktorem TS a následnému
posypu vozovky. Vystavujete se nebezpeční možného poškození vozu.
Pokud bude skutečně bránit v bezpečném průjezdu, nebude daný úsek technickými
službami ošetřen, naopak o odtažení vozidla rozhodne neprodleně podle zákona strážník
obecní policie.
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VÝROBA A MONTÁŽ NÁBYTKU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ
Z LAMINA I MASIVU
VŠE PRO VAŠI ZAHRADU Z MASIVU
 PERGOLY
 KŮLNY
 POSEZENÍ
 PÍSKOVIŠTĚ
 PRŮLEZKY
Zaměření a cenová nabídka zdarma
Josef Michalík, Heřmanice u Polomi 17
tel.: 608 814 817

ODDLUŽENÍ SE ZÁRUKOU!
VOLEJTE ZDARMA 800 800 405
www.centrum-pomoci.cz
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PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ
VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY

Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá,
sekční.
Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO : Prodej a výstavba oplocení
různých druhů.
Pěstujeme THUJE a další okrasné dřeviny.
Prodáváme stínící tkaninu.
Doprava po celé ČR. Při nákupu nad 7000,- Kč ZDARMA.
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, 724 00
www.KANCLIR.cz, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
----------------------------------------------------------------------

PROVÁDÍME VYVAŘOVÁNÍ A OPRAVY OSOBNÍCH
I NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

VOLEJTE : 731 244 943
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KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:
polední přestávka 11:45 -12:30
OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN č.p. 133, 742 31 :
ústředna:
HSO odbor:
Marie Štecová
Radka Dubcová

www.stary-jicin.cz
556 752 581
556 785 155 stecova@stary-jicin.cz
556 752 581 dubcova@stary-jicin.cz

účtárna:
556 785 151
Bc. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika:, pokladna :
Alena Hrušková 556 785 152

hruskova@stary-jicin.cz

tech. služby:
556 785 153
Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova
Dagmar Sochová 556 785153 sochova@stary-jicin.cz
starosta –
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta – 556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar,
klimpar@stary-jicin.cz
podatelna a inf.centrum:
Pavla Šustková

556 785 159
ic@stary-jicin.cz

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:

607 816 055

slepak@stary-jicin.cz

 Hasiči Starý Jičín - velitel Bc. Radim Sudolský,Dis.
775 920 150

radim.sudolsky@seznam.cz

 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný


602 320 577

hradstaryjicin@email.cz

provozní
doba

úřední hodiny

po

645 – 1700

730 – 1630

út

645 – 1500

730 – 1430

st

645 – 1700

730 – 1630

čt

645 – 1500

730 – 1430

pá

645 - 1330 neúřední den

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
Školní jídelna MŠ St. Jičín
sjms@cbox.cz
tel. 734 381 814
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 556 752 419
mob: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz
Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.edunet.cz
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