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Zápis do I. tříd v ZŠ Starý Jičín dne 9.2.2012
Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery …
Do školy se už těšíme, je tu tolik pěkných věcí. Letos nás prvňáčků budou dvě třídy !!

foto ze zápisu do I.tříd na ZŠ Starý Jičín, 9.2.2012

P.Š.

Výpis USNESENÍ z 8 . zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 14.12.2011

8.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 8. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 14.12.2011
8.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Františka Bezděka a paní Evu Vahalíkovou
8.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 21.09.2011 do 07.12.2011
8.4 Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru
obce Starý Jičín ze dne 10.10.2011 a zápis z jednání Finančního výboru obce Starý
Jičín ze dne 17.10.2011
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
8.5. Zastupitelstvo obce v souladu se zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů po projednání s c h v a l u j e
Rozpočtové provizorium obce Starý Jičín na rok 2012
Příjmová část
27.000.000 Kč
Výdajová část
25.612.716 Kč
8.třída financování (splátka jistiny úvěru)
1.387.284 Kč
8.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled čerpání a plnění rozpočtu v členění
k 30.11.2011
8.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 7,8 a 9. změnu rozpočtu
obce Starý Jičín na rok 2011
8.8. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
s c h v a l u j e 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.
Rada obce bude provádět nadále rozpočtová opatření i v roce 2012.
8.9. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 odst.j) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
s c h v a l u j e přijetí peněžité půjčky ve výši 2.821.832,40 Kč od fy Aqualia
infraestructuras inženýring, s.r.o, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, k úhradě prací při
realizaci stavby „Splašková kanalizace obce Starý Jičín napojená na splaškovou
kanalizaci města Nový Jičín“ , za úrokovou sazbu ve výši 4,83% , se splátkou k 31.3.2012
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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:
8.10. Odkoupení z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví obce pozemek
p.č. 572/27– orná půda- o výměře 1003 m2 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
za cenu stanovenou dohodou 30.-Kč za m2, náklady řízení hradí obec.
Jedná se o příjezdovou cestu k rodinným domům.
(majetkoprávní záměr č. P24/2011)
8.11. Odkoupení z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví obce pozemků
v k.ú. Starojická Lhota p.č. 495/2 – ostatní plocha - o výměře 2962 m2 a
p.č. 773 – ostatní plocha - o výměře 668 m2
za cenu stanovenou odborným odhadem ing. Miroslava Matúše, č. 3885-125/2011,
tj. za 42.980.-Kč, náklady řízení hradí obec.
Jedná se o pozemky, které byly dotčené bývalou skládkou.
(majetkoprávní záměr č. P 27/2011)
8.12. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání revokuje v usnesení č.6 ze dne
21.9.2011 bod 6.14.
8.13. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Heřmanice u Polomipozemky p.č. 1,2,3 a budovu č.p. 48 na pozemku p. č.1, prodej uskutečnit formou
aukce - veřejné dražby dle zak.č. 26/2000Sb., v platném znění za cenu předmětu
dražby v daném místě a čase obvyklou zjištěnou posudkem znalce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
8.14. b e r e n a v ě d o m í podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní
Blanky Kopecké, bytem Jičínská 271, 741 01 Nový Jičín – Loučka
8.15. n e s o u h l a s í ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního
zákona s pořízením změny Územního plánu pro Obec Starý Jičín.
8.16. o d k l á d á podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Blanky Kopecké,
bytem Jičínská 271, 741 01 Nový Jičín - Loučka v souvislosti s předložením zprávy
o uplatňování územního plánu v uplynulém období pořizovatelem (§ 55 odst. 1
stavebního zákona nejpozději do 4 let po vydání územního plánu) cca v lednu 2012.
8.17. s e v z d á v á předkupního práva zřízeného pro obec Starý Jičín vyplývající
z Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu věcném ze dne 29.10.2008
k pozemku p.č. 526/126 v k.ú. Vlčnov u St.Jičína (vlastník Radka Rýcová)
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8.18. 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 zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č.191/2008 Sb., (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. 133/4 a 133/6 v k.ú. Starojická Lhota (vlastník ZD „Starojicko“
v N.Jičíně-Loučce, v likvidaci).
8.19. 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 zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č.191/2008 Sb., (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. 213 v k.ú. Vlčnov u St. Jičína (vlastník Anna Válková)
8.20. 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 zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č.191/2008 Sb., (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. 511 v k.ú. Palačov (vlastníci Bezděk M., Bezděk Vl., Vahalová M.)
8.21. u p l a t ň u j e ve smyslu § 101 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č. 191/2008 Sb., (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.27 v k.ú. Jičina (vlastník Pavla Rudelová)
8.22. s c h v a l u j e v souvislosti s uplatněním předkupního práva k p.č. 27 v k.ú. Jičina
zveřejnění maj.záměru č.P1/2012– odkoupení pozemku p.č. 27 v k.ú. Jičina za
cenu dohodou 30,- Kč/m2, za účelem zřízení infrastruktury pro případné vedení
splaškové kanalizace a umístění čerpací stanice.
8.23. s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, kterou se mění a doplňuje
OZV č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku na
rok 2012 činí 480,-Kč/osoba.
8.24. s c h v a l u j e strategický dokument: Aktualizaci Programu obnovy venkova
Obce Starý Jičín na roky 2012-2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů, včetně
podpisu příslušných smluv.
8.25. b e r e n a v ě d o m í navržené termíny jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín
v roce 2012
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Termíny konání zastupitelstva obce na rok 2012

29.února, 25.dubna, 27.června, 19.září a 12.prosince 2012
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ROZPOČET OBCE STARÝ JIČÍN na rok 2012
dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zpracováno ve zkrácené verzi. Celý návrh je zveřejněný na úřední desce a el. úřední desce
www.stary-jicin.cz/úřední deska.
Přístupný k nahlédnutí na účtárně obce (č. kanceláře 206) u P. Saganové.
PŘÍJMY

v Kč

Daňové příjmy

v Kč

19 500 000 Sociální fond

3429

80 000

Neinvestiční dotace

1 174 613 Zájmová sdružení

3429

130 000

Místní poplatky

1 466 500 Zdravotnictví

3511

20 000

Ostatní příjmy

4 058 887 Bytové hospodářství

3612

45 000

Nebytové hospodářství
26 200 000 Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování

3613
3631
3632
3635

340 000
720 000
150 000
70 000

PŘÍJMY ROZPOČTU 2012 CELKEM
VÝDAJE
Lesy

1039

1 300 000 Místní hospodářství

3639

800 000

Informační centrum

2143

25 000 Technické služby

3639

2 659 000

Komunikace

2212

334 000 Komunální odpady

3722

1 550 000

Chodníky a parkoviště

2219

3729

1 000

Dopravní obslužnost

2221

3745

300 000

Vodní nádrže

2321

5311

90 000

Mateřské školy

3111

1 250 000 SDH v obcích

5512

265 000

Základní škola

3113

2 200 000 JSDH Vlčnov

5512

211 000

Divadelní činnost

3311

6112

1 620 000

Knihovny

3314

30 000

Vnitřní správa

6171

3 730 000

Výletiště, kultura

3319

47 000

Úroky z úvěru ČS a.s.

6310

1 057 423

Hrad

3321

55 000

Pojištění majetku

6320

172 000

Kašna

3322

7 000

Daň za obec

6399

575 293

Kaple v obcích

3326

2 000

Investice v obcích ***

Místní rozhlas

3341

55 000

Zpravodaj obce

3349

30 000

Kulturní domy

3392

395 000

Sbory pro občan.záležitosti

3399

Sportovní zařízení obce

3412

Sportovní oddíly

3419

Dětské hřiště

3421

***
Protipovodňová opatření
Oprava kaple a kříže Heřmanice dotace

10 000 Skládky
140 000 Prostranství v obcích
20 000 Obecní policie

10 000 Osadní výbory, zastupitelstvo

Rozpis níže

VÝDAJE ROZPOČTU 2012 CELKEM

66 000 8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ CELKEM 2012

3 988 000

24 812 716
1 387 284

145 000 ***
78 000 Kanalizacační přípojky Starý Jičín
40 000

Rekonstrukce ČOV Vlčnov - PD

500 000

Revitalizace Základní školy Starý Jičín

588 000
320 000

30 000 Sanace zdi hradu
100 000

20.2.2012 P. Saganová

100 000

Sběrný dvůr Starý Jičín - Vlčnov
Spoluúčast na dotaci "Obec roku"

Schvalování rozpočtu na ZO dne 29.2.2012.
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2 200 000
150 000

Evidence obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2011
narození

úmrtí

přihlášení

odhlášení

počet obyvatel
v jednotlivých Celkem
obcích
obyvatel

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
DUB

0

1

3

0

1

0

0

1

56

58

114

HEŘMANICE

4

0

3

1

3

7

2

0

70

71

141

JANOVICE

4

1

2

2

3

0

3

3

141

138

279

JIČINA

1

1

1

2

0

2

2

4

130

135

265

PALAČOV

1

2

1

1

5

5

2

6

118

116

234

PETŘKOVICE

3

1

0

1

3

3

0

2

119

101

220

STAR. LHOTA

2

0

1

0

5

2

3

10

190

187

377

STARÝ JIČÍN

2

2

1

4

12

11

6

8

248

233

481

VLČNOV

3

2

3

3

13

15

3

7

268

289

557

Celkem za obec

20

10

15

14

42

39

21

41

1340

1328

2668

CELKEM

30

29

81

62

2668

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín - srovnání s rokem 2010
počet obyvatel

narození

úmrtí

přihlášeno

odhlášeno

2648

38

25

69

36

-------------------------------------------------------------------------------------

Z tabulek je patrné, že v roce 2011 se narodilo míň dětí, zaznamenán je však přísun obyvatel
přistěhováním. Vyšší číslo odhlášených občanů svědčí také o rušení pobytů na žádost obyvatel.
V roce 2011 bylo uzavřeno celkem 14 sňatků, z toho 5 církevních.
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Vážení jubilanti, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období březen až květen 2012 oslavíte
své významné životní jubileum popřál za vedení obce co nejvíce zdraví, mnoho radosti do dalších let
a obecně vše dobré.
Za Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Horák Zdeněk ze Starojické Lhoty
Bajerová Věra z Jičiny
Heralt Antonín z Palačova
Štramberská Marie z Jičiny
Kelarová Jiřina z Vlčnova
Slavíková Stanislava z Jičiny
Bajer Milan z Jičiny
Petřkovský Josef z Petřkovic
Segeťová Alena z Vlčnova
Pantůčková Marie ze Starého Jičína
Hrachovcová Marie z Janovic
Šafaříková Jarmila z Vlčnova
Prašivka Pavel z Jičiny

Korčáková Julie z Jičiny
Davidová Marie z Vlčnova
Segeťová Anna ze Starojické Lhoty
Krutílková Ludmila z Janovic
Macíček Rudolf z Vlčnova
Urban Jindřich z Jičiny
Macháňová Anna z Palačova
Fabík Vojtěch z Palačova
Janovská Jarmila z Vlčnova
Konvičná Zdeňka z Vlčnova
Rosa Jan ze Starého Jičína
Poláchová Danuše ze Starojické Lhoty
Rábel Bohumil ze Starojické Lhoty

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).

Novoroční koncert souboru Ondrášek
v kostele Svatého Václava na Starém Jičíně
Téměř do roka a do dne přijal pozvání Obce Starý Jičín pěvecký soubor Ondrášek
z Nového Jičína, pod taktovkou sbormistra Josefa Zajíčka a klavírního doprovodu
paní Marie Válkové. Díky písním, zpěvu sólistů, hře na flétnu i trubku jsme tak měli možnost
ještě jednou prožít sváteční chvíle, lehké mrazení v zádech při krásném prožitku a důstojně
se tak s vánoční dobou rozloučit. Mezi účinkujícími sboristy jsme rádi viděli opět mladé
zpěváky z našich obcí, jen o rok starší - Iva Janyšková, Iva Pavlíková, Lucie Vavřínová,
Petra Kovařčíková , Eva Majkusová a sólista na trubku trumpetista Vojtěch Majkus.
Slovy místního pana faráře Petra Dokládala, děkujeme všem sboristům a účinkujícím za
opravdové ,, pohlazení po duši“, kterého se nám při vystoupení souboru v kostele Sv. Václava
dostalo. Všem účastníkům koncertu patří srdečné poděkování za přispění dobrovolného
vstupného.
(P.Š.)
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My Tři králové jdeme k Vám, zdraví , štěstí, vinšujem Vám… rok 2012
O rok starší koledníci ,, Vlčnovjané“ Šimonek , Maruška a Anička.
Jako předcházející roky i ten letošní byl
zahájen dobročinnou sbírkou a zpěvem
,,tříkrálovým“ našich malých koledníků.
Ti s doprovodem ochotně obcházeli
domácnosti na Starém Jičíně a Vlčnově
v sobotu 7.1.2012. V našich obcích sbírka
proběhla ve dnech 1.1.-14.1.2012 .
Celkem občané Starého Jičína a všech
místních částí přispěli za farnost Starý Jičín
částkou 112.549,- Kč.
Jak jednotlivé obce přispívaly koledníkům do
pokladniček ukazují následující tabulky:

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

Vybraná částka v Kč:
10.394,13.435,6.970,8.300,12.806,16.289,14.246,23.629,6.480,-

Náš upřímný dík patří všem
občanům, kteří poskytli finanční
příspěvek potřebným, děkujeme
za štědrost a za vstřícné přijetí
koledníků. Poděkování patří
samozřejmě všem koledníkům a
doprovodu malých tří králů, kteří
byli bez nároku na odměnu
ochotni věnovat tomuto svůj čas.

112.549,-

Celkem:

Obce Dub a Heřmanice spadají pod farnost Hustopeče nad Bečvou.

Část obce:
Dub
Heřmanice
Celkem:

Vybraná částka:
2.820,3.500,6.320,-

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
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;
e-mail: odry@caritas.cz,
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Ordinace lékařek v obci Starý Jičín

ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ MUDr. Havlíkové

Pondělí

7:30 až 11:30

Úterý

13:00 až 16:30

Středa

7:30 až 11:30 - ordinuje MUDr. Kmetzová Martina

Čtvrtek

13:00 až 15:00
7:30 až 8:30

Pátek
Objednávání 15:30 až 16:30

MUDr . Iveta Havlíková; www.doktor-staryjicin.cz
sestra: Michaela Petřkovská
telefon : 556 752 582

Přijímáme další pacienty, možnost objednání telefonicky 556 752 582 nebo e-mailem na
www.doktor-staryjicin.cz
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
Paní doktorka a sestřička se těší na nové malé pacienty.
.
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**************************************************
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: v pondělí 5. března a v úterý 6.března.2012
čas: od 14:00 – 18:00 hodin
místo: vestibul KD na Starém Jičíně
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
tel. : 224 316 800, 224 317 203, www.diakoniebroumov.cz

Děkujeme za Vaši pomoc

Poznámka redakce

*************************************************************************
OPRAVA TEXTOVÉ CHYBY

Ve Starojickém zpravodaji obce Starý Jičín č. 3/2011 (září – listopad), na stránce 8, soutěž Vesnice
roku, došlo k mylnému použití titulu ing. u jména p. Krumpocha. Omlouvám se tímto všem
čtenářům a děkuji za pochopení.
Za OÚ Starý Jičín Klimpar Miroslav, místostarosta

*************************************************************************
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y O B C E S T A R Ý J I Č Í N
Termíny vývozu popelnic do konce roku 2012
Tuhý domovní odpad bude vyvážen každý LICHÝ týden ve čtvrtek, v tyto dny:
dny svozu

dny svozu

březen

1,15,29

srpen

2,16,30

duben

12,26

září

13,27

květen

10,24

říjen

11,25

červen

7,21

listopad

8,22

červenec

5,19

prosinec

6,20

ME OBČA
POPLATKY ZA STOČNÉ a ODPADY NA ROK 2012
Poplatek za stočné na rok 2012 se vybírá pro každou část obce a na každého občana
a 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
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.
27,65,-Kč/m3 dle skutečné spotřeby vody pro budovy napojené na stavbu vodního díla
„Splašková kanalizace Jičina a Starý Jičín“
Ke všem cenám bude připočteno aktuální DPH.
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 2012 činí:
480,- Kč za kalendářní rok.
Složenky k uhrazení poplatku jsou rozesílány obcí v dubnu a jsou splatné do 30. června
2012. 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
31.3.2012 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,
stolky, stoly), šatstvo, obuv, plastové nádoby (kyblíky, lavory, květináče), WC mísy, umyvadla,
keramika.
N E B E Z P E Č N Ý 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, ledničky bez
motoru a kompresoru, sporáky.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu slouží k odebrání normálního množství
odpadu nashromážděného při půlročním provozu domácnosti. Mimořádné množství odpadu
(vyklízení koupené nemovitosti atd.) je třeba řešit individuálně!
Žádáme občany, aby pračky, sporáky a ostatní železný odpad NEODEVZDÁVALI při sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tyto věci budou sesbírány v rámci SBĚRU ŽELEZNÉHO
ŠROTU hasiči a sportovci z naší obce. Zároveň žádáme zástupce spolků, které organizují sběr
kovového šrotu, aby odevzdávali vážné lístky na ObÚ Starý Jičín (Technické služby).

Sběr papíru
Základní škola Starý Jičín pořádá ve dnech 16.4. - 27.4.2012 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 27.4.2012.
Pevně svázaný starý papír umístěte do autobusových čekáren ve Vaší obci.

Podzimní svoz VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční v sobotu 22.9.2012
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Stanoviště a doba pro odvoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v obcích dne 31.3.2012

obec

stanoviště

termín :
SOBOTA
31.3. 2012

obec

Dub

Starojická
Lhota

Starý Jičín
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

Starý Jičín

Vlčnov

10:30 - 11:00
Starý Jičín

na návsi

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

8:00 - 8:15

Heřmanice
u školy

termín :
SOBOTA
31.3..2012

2. AUTO

1. AUTO
u hospody

stanoviště

11:05 - 11:35

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

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

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

Vývoz odpadu za rok 2011
Třídění odpadů a recyklaci zajišťuje prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a činnosti osob
oprávněných nakládat s odpadem EKO-KOM http://www.ekokom.cz. Jak občané třídili odpad, ukazují
následující čísla.

PLASTY
30,44t
PAPÍR 33.49t
SKLO
35,003t
KOV 18,785t
Obec Starý Jičín děkuje tímto všem občanům, kteří k třídění odpadu přistupují zodpovědně. Za
celkový objem vytříděného odpadu získala obec od společnosti EKO-KOM odměnu ve výši
234.796,-Kč; pro rok 2012 nebude nutné navyšovat cenu za svoz a sběr TDO.

FINANČNÍ VYHODNOCENÍ ZPRAVODAJE 2011
Celkové náklady na pořízení Starojického zpravodaje v roce 2011 činily
PŘÍJMY - placená inzerce + zpracování inzerátu
8.300,-Kč
VÝDAJE - tisk, roznáška a rozesílání povinných výtisků zpravodaje 27.069,- Kč
Celkové náklady Obce Starý Jičín na vydání Starojického zpravodaje v roce 2011 činily
18.769,00,- Kč včetně DPH.

14

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

První pololetí školního roku máme úspěšně za sebou. Během něj jsme, kromě výuky, zvládli
pro žáky zorganizovat také spoustu zajímavých akcí, zároveň realizujeme několik projektů.
Nejdříve ve zkratce k akcím: v říjnu 2011 proběhlo první kolo ve sběru starého papíru. Byli jsme
poměrně úspěšní, celkem se nám podařilo nasbírat 15 360 kg. V soutěži nazvané „Zelený strom“
(organizuje ji společnost ORC group z Ostravy), do níž je přihlášeno 79 škol z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje jsme zatím na 3. místě.
Tak jako každoročně i letos navštívil na počátku prosince naši školu Mikuláš se svojí družinou.
Žáci jednotlivých tříd si pro něj připravili písničky, básničky a krátké scénky, po jejich předvedení
byli odměněni drobnými sladkostmi. Před vánocemi se už tradičně scházíme v tělocvičně na
„Vánoční laťce“. Ani letos tomu nebylo jinak. Máme za sebou už 17. ročník této oblíbené akce.
Hned první pátek v novém roce proběhl v sále kulturního domu ve Starém Jičíně dětský karneval,
který se letos nesl ve znamení šmoulího hemžení. I letos byla na této akci velmi hojná účast nejen
dětí ze školy, ale také z okolních mateřských škol.
Po karnevalu jsme začali připravovat zápis do 1. třídy. Už několik let mají rodiče s dětmi, které
půjdou k zápisu, možnost přijít na Den otevřených dveří. Mohou si školu projít, zeptat se na to,
co je v souvislosti se vzděláváním a výchovou na naší škole zajímá. Děti plní úkoly spolu
s pohádkovými postavičkami z večerníčků, popřípadě zkoušejí plnit úkoly na interaktivní tabuli
nebo u počítačů. Letos byla na této akci, která proběhla 27. ledna, poměrně vysoká účast.
Do školy se přišlo podívat přes 50 budoucích prvňáčků.
Ve čtvrtek 9.února 2012 pak proběhl samotný zápis do 1. třídy. Letos máme zapsáno 57 dětí.
Kolik z nich ale do 1. třídy nastoupí, momentálně nevíme, někteří rodiče zvažují, že požádají o
roční odklad školní docházky. I tak budeme mít v novém školním roce opět dvě první třídy.
Vedle těchto velkých akcí proběhla i řada vědomostních soutěží např. Matematická olympiáda,
Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda. V Dějepisné olympiádě jsme letos
slavili úspěch – Vojtěch Majkus z 9. ročníku skončil v okresním kole na 3. místě a postoupil do
krajského kola, které proběhne na počátku dubna v Ostravě.
Jsme zapojeni také do řady projektů: pokračuje projekt P 21, s přáteli z Polska spolupracujeme
na projektu Krajina turistická, od října loňského roku pracujeme se žáky
6. a 7. ročníku na projektu „Vzduchoplavec Kráčmera“, v němž vyhledáváme fotografie, informace
o Starém Jičíně a nejbližším okolí z počátku 20. století. Vyvrcholením by mělo být natáčení
vzdělávacího programu Českou televizí na jaře letošního roku.
Žákům je navíc nabízena možnost zpestřit svůj volný čas v 19 zájmových kroužcích zaměřených
jak na sport, tak na hudbu či různé výtvarné techniky.
Mgr. Antonín Kusák, ředitel školy
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KOMUNITNÍ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

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 běží od září školního roku 2011/2012 v tzv.
druhém ověřovacím běhu. Během školního roku 2010/2011 prošlo aktivitami projektu více než
620 dětí naší základní školy. Nyní máme zdárně uzavřenu Monitorovací zprávu č.5/2011 a také
kontrolu z MSKÚ v Ostravě, která nenašla na našem projektu a jeho realizaci spolu s finančním
čerpáním žádné nedostatky. Na webových stránkách www.projekt21.cz v sekci foto a video
přibyla nová videa a také nové fotografie, které můžete samozřejmě shlédnout.
Děkujeme za Váš zájem, Vaši přízeň a těšíme se na to, že Vás budeme moci dále informovat ve
Zpravodaji 02/2012
Mgr. Jiří Adamec
Hrad z kartonu- práce žáků ZŠ Starý Jičín, projekt Evropa a svět.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že 12. dubna 2012
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 2012. K zápisu doneste rodný
list dítěte. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu školního roku, dostavte se také k zápisu.
e-mail:

msstaryjicin@cbox.cz tel. 556 752 583, 605 879 202
mstetrskovice@seznam.cz tel. 556 752 419, 603 599 307
msstarojickalhota@seznam.cz tel. 733 717 590
Jitka Tihelková, ředitelka školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Petřkovice
Mottem pro školní rok 2011-2012 je v našem ŠVP báseň Jana Čarka z knihy Ráj domova.
Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě.
Jen se, děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete.
Kolik je tu zvířátek,

kolik ptáků, ptáčátek.
Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí.
Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě.

Slova básně přesně vystihují to, co v naší každodenní práci chceme předat našim malým
svěřencům. Ukázat jim svět s přírodou, ale hlavně s lidmi. Chceme je vést k vnímavosti,
ohleduplnosti, všímavosti krásy kolem sebe, všímavosti k potřebám ostatních. Život dětí v naší
školce je úzce spjat s krásnou přírodou kolem. Malebné prostředí ve kterém je zasazena naše
školka , má v každém ročním období své kouzlo.
PODZIM:začátek školního roku, 33.ročník drakiády s velkou účastí dětí a dospělých/ 123
lidí/,divadelní představení divadélka ,,Jiřinka" manželů Polzerových, divadélko s pohádkou
Daniela Táraby, keramická dílna předškoláků, dlouhé vycházky barevným podzimem.
ZIMA: Mikulášská besídka s nadělováním, dětský maškarní rej s BALÓNKOVÝM KLAUNEM, zimní
divadélko-Dva sněhuláci, návštěva výstavy betlémů, příprava dětského maškarního plesu v
kulturním domě v Petřkovicích, nádherné zimní dovádění na zasněžených stráních, s bobama,
lopatama nebo jen tak, s pozorováním stáda srnců a zajíců. Divadélko Jiřinka, Zbrojnošská
pohádka v podání manželů Polzerových.
JARO: příprava na velikonoce,příprava besídky ke Dni matek, návštěva l.třídy na Starém Jičíně,
návštěva l.třídy v Lešné, návštěva zámeckého parku a muzea v Lešné, dětská olympiáda, sportovní
den v Lešné, výlet na hrad, jarní dlouhé rozkvetlé vycházky na Petřkovskou hůrku, výstava
dětských výtvarných prací, rozloučení se školáky, dětský den,vyhodnocení výtvarných soutěží.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a kteří nás mají rádi.
Za Mateřskou školu v Petřkovicích Jaroslava Zbořilová
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muži
2012
NE
25.3.

I.B. třída MSKFS sk.D

dorost

žáci

ml.žáci

OP OFS

OP
OFS

OP OFS

V - 15,00 LIBHOŠŤ

NE 1.4. D - 15,30 KOPŘIVNICE
NE 8.4. D - 15,30 JAKUBČOVICE

D - 13,00 TROJANOVICE

SO
14.4.
ČT
19.4.
NE
22.4.
NE
29.4.

V13,15

V - 15,30 STAŘÍČ

ŠTRAMBERK V - 10,00 FULNEK
D - 17,00 FULNEK

D - 16,00 FRYČOVICE

D - 13,30 MOŘKOV

D - 10,00 SUCHDOL

V - 16,00 ODRY

V - 13,45 RYBÍ

V - 13,45 STUDÉNKA V - 10,00 ZBYSLAVICE
V - 17,00 KUJAVY

PÁ 4.5.

V - 14,00 PUSTĚJOV

SO 5.5.
NE 6.5. D - 16,30 SUCHDOL
ČT
10.5.
NE
13.5.
ST
16.5.
NE
20.5.
ČT
24.5.
NE
27.5.

V - 16,30 VLČOVICE

D 14,30 ŠTRAMBERK
D - 17,00 KUNÍN
V - 10,00
KATEŘINICE

D - 14,00 TICHÁ

V - 16,30 SKOTNICE
V - 14,30
D - 17,00 KATEŘINICE LIBHOŠŤ

D - 15,00 VEŘOVICE
D - 17,00 BERNARTICE

V - 17,00 JESENÍK

D - 14,30 STUDÉNKA

D - 10,00 PŘÍBOR

PÁ 1.6.

V - 17,00 V.ALBRECHTICE

V - 17,00 KATEŘINICE

SO 2.6.
NE 3.6. D - 17,00 N.JIČÍN B

V - 10,00 LIBHOŠŤ
D - 17,00 VEŘOVICE

ČT 7.6.
NE
10.6.
PÁ
15.6.
NE
17.6.

V - 17,00 TICHÁ

D - 10,00
KUNÍN

D - 14,30 KUNÍN

V - 17,30 N.JIČÍN
D - 17,00 LICHNOV

V - 14,00 VRAŽNÉ
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Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny vás srdečně zve na soutěže:

sobota 10. března 2012 - začátek soutěží v 1500 hodin
příjem soutěžících vzorků 10.3.2012 od 1300 do 1500 hodin
budova osadního výboru na Jičině
V letošním roce bude poprvé „alko“ kategorie rozdělena na soutěž „O nejlepší slivovici“ a na soutěž „O
nejlepší ovocný destilát“ (v této kategorii budou soutěžit všechny vzorky kromě slivovice).
Do soutěží možno přinést – 0,5 l slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice nebo jiného ovocného
destilátu z vlastní produkce v neoznačené lahvi, 1 ks (popř. i více) bábovky libovolné chuti, přísad a
velikosti. Zúčastnit soutěží se může kdokoliv (účast není podmíněna trvalým bydlištěm na Jičině).
O vítězích soutěží „O nejlepší slivovici“ a „O nejlepší ovocný destilát“ rozhodne odborná porota, vítěze
soutěže „O nejlepší bábovku“ určí samotní návštěvníci akce.
Pro všechny návštěvníky bude připraveno občerstvení mj. hasičský guláš, čepované pivo, samozřejmostí je
možnost ochutnávky soutěžních vzorků.
Výtěžek této akce bude v plné výši věnován na podporu družstva žáků SDH Jičina, které letos čítá 20 dětí!

Přijďte si zasoutěžit, pobavit, posedět s přáteli a přispět na podporu činnosti SDH Jičina.
Podrobnější pravidla soutěží:
Zúčastnit soutěží se mohou i občané nemající trvalé bydliště na Jičině, počet soutěžících vzorků na
jednoho občana není nijak omezen. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 10.3.2012 v cca 19:00 hodin.
O NEJLEPŠÍ SLIVOVICI 2012, O NEJLEPŠÍ OVOCNÝ DESTILÁT 2012 (vyjma slivovice)
Příjem vzorků do soutěže proběhne v sobotu 10.3.2011 v době od 13:00 do 15:00 hodin – 0,5 litru
slivovice nebo jiného ovocného destilátu z vlastní produkce v neoznačené lahvi (nejlépe bílá průhledná
lahev bez jakýchkoliv poznávacích znamení). Lahve budou zaevidovány a označeny čísly bez účasti
hodnotící komise, následně budou podle počtu vzorků rozděleny do skupin.
Hodnotící komise z každé skupiny vzorků vybere vzorek nejlepší, postupující do finále. Z finálových vzorků
pak hodnotící komise vybere tu nejlepší slivovici a nejlepší ovocný destilát roku 2012. V případě vašeho
zájmu být členem - členkou hodnotící komise, oznamte toto nejpozději do 3.3.2011 Martinu Pecháčkovi tel. 777833108 nebo Pavlu Rosovi - tel.: 773747260.
Vítěz(-ka) každé z těchto soutěže obdrží pohár a dárkový koš.
O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU 2012
Příjem vzorků do soutěže proběhne v sobotu 10.3.2011 v době od 13:00
do 15:00 hodin – bábovka libovolné chuti, přísad a velikosti.
Každý návštěvník soutěžního odpoledne bude mít možnost zdarma
ochutnat vzorek bábovky a dát 1 hlas podle něj té nejlepší. Bábovka
s nejvyšším počtem obdržených hlasů se stane vítězem roku 2012.
Vítězící této soutěže obdrží pohár a dárkový koš.
Martin Pecháček, Jičina
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Placená inzerce
STŘECHY A JEJICH REKONSTRUKCE
KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ
Komíny - Střechy-Nátěry-Krovy 2012
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru vaší střechy.
Rádi vám pomůžeme navrhnout barvu a správnou povrchovou úpravu jak u
plechových střech, tak i u jiných typů střešních krytin, jako jsou betonové a pálené
střešní krytiny, dále modifikované hydroizolační pásy plochých střech a střešní šindele
tak, aby životnost materiálů byla co nejdelší. Dodávky jsou včetně všech správně
navržených doplňků, jako jsou různé ochranné prvky proti ptákům, sněhové zábrany,
střešní okna, okapové systémy a další tak, aby střecha byla plně funkční.
Neváhejte nás proto kontaktovat a my vám dle vaší dokumentace nebo skutečnosti u
vás na stavbě, zpracujeme výpočet materiálu a případně práce. Krátké dodací lhůty
rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy materiálu.
Při předložení tohoto letáku sleva 10% na střešní krytinu na objednávky uzavřené do
14.4.2012

mobil: 603 744 364

telefon: 558 439 732

Prodám sbírku hodnotných historických pohlednic
Starého Jičína.
Cena dohodou. Kontakt - 603306122

Nabízím k prodeji pozemek p.č. 526/40 v k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína. Pozemek se nachází při levé straně u cesty ze Starého Jičína
směr Star. Lhota (pod lokalitou Vsetínek). Cena 50,-Kč/m2.
Bližší informace na těchto telefonních číslech:
608 511 600 nebo 739 424 992
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RESTRUKTURALIZACE ODDLUŽENÍ
Přerůstají vám dluhy přes hlavu? Nevíte kudy kam?
Máme pro vás řešení! Profima Group Central Europe s.r.o. ví jak.
Dokážeme snížit vaše splátky až o polovinu! Neposkytujeme žádné další úvěry
Jednáme s věřiteli i exekutory.
O vše se postarají odborníci z právní kanceláře. Vy splácíte jen jednu splátku.
Vždy postupujeme maximálně diskrétně.
Klient je u nás na prvním místě.
V případě zájmu volejte 604 450 057
nebo 737 887 636

e-mail:dvorak@profimagroup.eu
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná
i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely,
branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše, Sazenice od 10,-Kč/kus.
Množstevní slevy na okrasné dřeviny. Prodáváme také stínící tkaninu.
www.KANCLIR.cz Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203 Doprava po celé ČR.
ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000,- Kč.

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku
se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky
v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými informacemi
a zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862
nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava -Mariánské Hory.
Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz
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Hledá se nový majitel pro tříměsíční fenku, kříženec, nalezena v obci.
Hladkosrstá, hnědočerná barva s bílou náprsenkou. Je odčervená a naočkovaná,
velmi živá a hravá. Nový majitel bude osvobozen od poplatku ze psů po dobu 2 let.
Zájemci se můžou hlásit na tel. čísle : 607 816 055, 556 785 158 (J. Slepák).

Poplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji činí:
(při opakované inzerci je sleva) včetně 20 % DPH:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

1

150,- Kč
/8 strany a menší

Blahopřání k významným jubileím a poděkování zveřejníme pro občany obce zdarma.
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KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

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

OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :
www.stary-jicin.cz
podatelna
ústředna:

556 785 159
556 752 581

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
hruskova@stary-jicin.cz
vahala@stary-jicin .cz
sochova@stary-jicin.cz

matrika:
556 785 152
tech. služby: 556 785 153
správa hřbitova

 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
Pavla Šustková

 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
602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
 Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Miloslav Vahala, DiS.
776 562 867
vahala@stary-jicin.cz

polední přestávka: 11:45-12:30

Mateřská škola
Starý Jičín č. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
Školní jídelna MŠ St. Jičín
sjms@cbox.cz
tel. 734 381 814

Mateřská škola
Petřkovice č.42
tel: 556 752 419
mob: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz
Mateřská škola
Starojická Lhota č.64
tel: 733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz
Základní škola
Starý Jičín č. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.edunet.cz
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