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Vánoce nejsou jen o honbě za hromadou věcných dárků, o jídle, cukroví a televizi.
Vánoční svátky jsou o rodině a dětech, přáních a pradávných tradicích. Máme k lidem
blíž? Máme čas se na okamžik zastavit? Tradice, zvyky a pověry svátků vánočních jsou
i jedním z mnoha chvil, které tento čas ozvláštní a dovolí nám ohlédnout se okolo sebe,
za sebe a také pohlédnout do budoucnosti, co nás teprve čeká. Je jen na nás samotných,
jak vánoční svátky oslavíme, jak je prožijeme a jaké vzpomínky v nás zůstanou.
K tomu potřebujeme hlavně zdraví a úctu mezi sebou navzájem.

Vážení občané, přejeme Vám všem příjemné prožití
svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a spoustu
radostných okamžiků v roce 2012.
Za Obec Starý Jičín
Ing. Rudolf Hrnčíř
Ing. Miroslav Klimpar
starosta obce
místostarosta obce

Výpisy z konání Zastupitelstva obce Starý Jičín obcí č.6 a č.7
6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN dne 21.9.2011
6.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 6. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 21. 09. 2011
6.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Mgr. Ladislava Pospěcha a pana Ladislava Rýpara
6.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 22.06.2011 do 07.09.2011

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.4.
6.5.
6.6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4. 5. a 6. změnu rozpočtu
obce Starý Jičín na rok 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů rozpočtu obce v členění
za období do 8/2011
Zastupitelstvo obce na základě Zápisu Krajského úřadu MSK bere na vědomí výsledek
dílčího přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín v roce 2011 s výrokem: při dílčím
přezkoumání hospodaření k 30.6.2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 s c h v a l u j e :
6.7.

Prodej části obecních pozemků p.č. 638/3 a p.č. 640 v k.ú. Palačov, označených
v geometrickém plánu č. 211-27/2011 jako:
z p.č.638/3 díl „a“ o výměře 6 m2
a z p.č. 640 díl “b“ o výměře 41 m2.
Marku Štramberskému za cenu stanovenou dohodou (majetkoprávní záměr P2b/2011).

6.8.

Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví státu do vlastnictví obce tj. pozemků p.č.
318/1- tr. travní porost o výměře 62 m2 a p.č. 317/4 – zahrada o výměře 287 m2
v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína. Jedná se po pozemky u ČOV ve Vlčnově, dotčené
stavbou kanalizace (majetkoprávní záměr P5/2011).

6.9.

Odkoupení pozemku p.č. 1194 – ostatní plocha- o výměře 403 m2 v k.ú. Palačov
z vlastnictví společnosti Starojicko, a.s. se sídlem Starý Jičín, Jičina č.p. 26, za cenu
stanovenou dohodou, tj. za celkovou cenu 30.000.-Kč. Náklady řízení hradí obec.
Jedná se o příjezdovou komunikaci k vodojemu (majetkoprávní záměr č. P10/2011).

6.10. Odkoupení pozemku p.č. 128 – ostatní plocha – o výměře 182 m2 v k.ú. Starojická
Lhota z vlastnictví fyzické osoby za cenu stanovenou odborným odhadem
č. 3857-97/2011, Jedná se o pozemek, který zčásti tvoří místní komunikace a zčásti
veřejná zeleň (majetkoprávní záměr č. P15/2011).
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6.11. Odkoupení pozemků v k.ú. Starý Jičín p.č. 620/2 – ost. plocha o výměře 81 m2
a p.č. 623/2 - ost. plocha o výměře 290 m2 z vlastnictví České republiky s právem
hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky Hradec Králové za cenu
stanovenou dohodu 11.330.-Kč, náklady řízení hradí obec. Jedná se o pozemky
pod stavbami dvou kapliček u Oční studánky (majetkoprávní záměr č. P12/2011,
kupní smlouva č. S1975/11/115).
6.12. Převod pozemku (darováním) p.č. 820/20 – zahrada - o výměře 8m2 v k.ú.
Starojická Lhota z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví obce. Jedná se o
pozemek, který je součástí místní komunikace, náklady řízení hradí obec
(majetkoprávní záměr P21/2011).
6.13. Dodatek k usnesení Zastupitelstva obce Starý Jičín č. 3 ze dne 23.02.2011, kterým se
schvaluje konečné znění Darovací smlouvy č. DS-NJ-037-11-Vym. Touto smlouvou
obec nabývá do svého vlastnictví nemovitosti v k.ú. Starý Jičín, a to stavbu bez čp/če
jiná st. na pozemku evidovaném jako p.č. 624/4 a pozemek a p.č. 624/4, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 11 m2, stavbu bez čp/če jiná st. na pozemku evidovaném
jako p.č. 624/6 a pozemek p.č. 624/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2, a
dále pozemky p.č. 624/3 ostatní plocha – silnice o výměře 6 m2, p.č. 624/8 vodní
plocha – o výměře 926 m2, p.č. 624/9 vodní plocha – o výměře 27 m2, p.č. 624/10
ostatní plocha – o výměře 484 m2, p.č. 624/11 ostatní plocha o výměře 155 m2 a
p.č. 624/12 ostatní plocha – o výměře 53 m2 (původní smlouva doplněna o závazky
v čl. VI a byla provedena oprava čl.V odst. 1. (majetkoprávní záměr č. P5/2010).
6.14.

Prodej areálu bývalé školy v Heřmanicích. Jedná se o nemovitosti – pozemky
p.č. 1,2,3,4 a budovu bývalé školy č.p. 48 v k.ú. Heřmanice u Polomi,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem číslo 3866-106/2011
(majetkoprávní záměr P 22/2011).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo po projednání z a m í t l o

6.15.

Prodej části pozemku p.č. 784/6 v k.ú. Jičina z důvodu vedení inženýrských sítí
v pozemku.

ORGANIZAČNÍ

ZÁLEŽITOSTI

Zastupitelstvo obce Starý Jičín
6.16. b e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Luďka Smékala,
bytem Prchalov 82, 742 58 Příbor
6.17.

nesouhlasí
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.
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6.18.

odkládá
podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Luďka Smékala, bytem
Prchalov 82, 742 58 Příbor 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.

6.19. Zastupitelstvo obce Starý Jičín s c h v a l u j e Smlouvu s Regionální radou
regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Úřadem Regionální rady o poskytnutí dotace
z rozpočtu Regionální rady na stavbu: Nástavba a rekonstrukce tělocvičny a stavební
úpravy kuchyně a jídelny Základní školy Starý Jičín ve výši 85% celkových výdajů
max. do výše16.693.235,33 Kč – výdaje celkem 20.650.229,34 Kč,
realizace do 29.10.2012.
6.20. Zastupitelstvo obce Starý Jičín o d k l á d á projednání žádosti Vladimíra Krotila o
odkoupení objektu č.p. 1 na Starém Jičíně na pozemku p.č. 2 (objekt kulturního
střediska) a pozemku p.č. 2 – zast. plocha a nádvoří a pozemku p.č. 3 – zahrada vše
v k.ú. Starý Jičín, do doby zpracování znaleckého odhadu budovy č.p. 1 a pozemků
p.č.2 a 3 v k.ú. Starý Jičín a zpracování rozpočtových nákladů na stavební úpravy
budovy č.p. 1 a obecního úřadu č.p. 133.
6.21. Zastupitelstvo obce Starý Jičín s c h v a l u j e prodej plynárenského zařízení včetně
všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Plynofikace obce
Jeseník nad Odrou a Starý Jičín“ v k.ú. Dub u N.Jičína a k.ú. Heřmanice u Pol. a
plynárenského zařízení v rámci stavby „Plynofikace Petřkovic u Starého Jičína v k.ú.
Petřkovice u St.Jičína a k.ú. Janovice u N.Jičína, ve výši 30% spoluvlastnického
podílu pro Obec Starý Jičín.
6.22. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí dílčí výsledky plnění projektu
„Regenerace brownfieldu – Areál školy v Heřmanicích u Polomi“ – finanční rozbory
možného využití.
6.23. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí výsledky soutěže Vesnice roku 2011 a
získání titulu Oranžová stuha Moravskoslezského kraje roku 2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením všech úkonů ve věci převodu
movitého majetku, včetně podpisu příslušných smluv.

7. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN dne 9.11.2011

7.1.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 7. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 9.11.2011

7.2.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Leoše Zdražila a MUDr. Josefa Zábranského
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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:
7.3.

Prodej pozemků
p.č.201/9 (44m2), 201/12 (20m2) v k.ú. Dub u N.Jičína,
p.č. 322/2 (1030m2), 322/3 (405m2), 320/6 (1257m2), 320/7 (5697m2) v k.ú.
Heřmanice u Pol.,
p.č. 782/3 (181m2), 782/13 (160m2), 791/7 (230m2) v k.ú. Jičina,
p.č. 324/20 (521m2) v k.ú. Palačov,
p.č.625/43 (12m2), 625/53 (26m2) v k.ú. Starojická Lhota,
p.č. 604/8 (2795m2), 609/6 (190m2), 609/3 (9883m2), 220/138 (33m2) v k.ú. Starý
Jičín

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu stanovenou odborným odhadem
100,-Kč za m2 (tj. 2.248.400,- Kč) za účelem rozšíření „Silnice R 48 MUK
Bělotín – Rybí“.
(majetkoprávní záměr P26/2011).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Veřejná zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín v roce 2012:
29.2.2012

25.4.2012

27.6.2012

19.9.2012

12.12.2012

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
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Druhé letošní vítání nových občánků do obce
Vítání proběhlo v sobotu 15.10.2011 v obřadní síni radnice. Přivítali jsme 10 dětí
s rodiči, sourozenci, nechyběly babičky a dědečkové.
Velký potlesk si zasloužily děti z Mateřské školy Starý Jičín, které pod vedením
paní učitelky Marcely Segeťové připravily velmi pěkné vystoupení všem přítomným,
provázené básničkami, zpěvem a hrou na flétničky.
Našim malým občánkům přejeme do jejich života hlavně stálé zdraví,
všem krásné dětství, hodně štěstí a mnoho příjemných chvil !
Jaroslav Gavenda,

Eliška Tutková,

Šimon Toman

V minulém čísle v textu k vítání občánků došlo k záměně jména miminka manželů Janovských.
Malá princezna se jmenuje Romanka Janovská, počítač upravil příjmení na Vítovská.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.
Pavla Šustková
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Sára Radinová

David Pavlík

Alexandr Benda

Rebeka Pavlicová

Daniel Jurajda
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Marek Křížek

Tadeáš Raška

Gratulujeme všem jubilantům.
Starosta obce si dovoluje pogratulovat Všem občanům,
kteří se v období prosinec 2011 až únor 2012 dožijí významného
životního jubilea. Zároveň všem oslavencům přejeme pevné
zdraví, hodně pohody a spokojenosti v životě.

Jan Juříček, Petřkovice
Zdeněk Horák, Starojická Lhota
Karel Hegar, Starojická Lhota
Věra Bajerová, Jičina
Jiří Heralt, Janovice
Karel Macíček, Starý Jičín
Eva Horáková, Starý Jičín
Anna Štramberská, Palačov
Marie Duldová, Starý Jičín
Anežka Adamčíková, Starojická Lhota
Ludmila Horáková, Starojická Lhota
Marie Škrabáková ,Starojická Lhota
Marie Vagnerová, Jičina
Jiří Hrabovský, Starý Jičín
Marie Vahalová, Palačov

František Janyška, Petřkovice
Libuše Planková, Jičina
Jan Bezděk, Janovice
Milada Beňková, Starý Jičín
Jaroslava Bezděková, Janovice
Antonín Horut, Vlčnov
Jaroslava Macíčková, Vlčnov
Štefan Takáč, 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).

OBŘADNÍ DNY V ROCE 2012
Radou obce Starý Jičín č. 17 ze dne 9.11.2011 byly schváleny
dny, místo i hodiny pro uskutečňování svatebních obřadů.
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.
1000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou
dobu.
Poplatky je možné uhradit přímo na matričním úřadu, před
konáním svatebního obřadu. Svatební obřady se uskutečňují v
moderně zařízené svatební síni s kapacitou 36 míst k sezení.
Z bezpečnostních důvodů se na hradě Starý Jičín v roce 2012
nebudou uskutečňovat svatební obřady.
Svatební obřad je možné objednat u paní matrikářky
Aleny Hruškové na tel. 556 785 152,
e-mail: hruskova@stary-jicin.cz
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Termíny obřadních
dnů:
4.2.2012
3.3.2012
7.4.2012
5.5.2012
2.6.2012
4.8.2012
1.9.2012
6.10.2012
3.11.2012

UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě
Starý Jičín na konci roku 2011
=======================================================
Obecní úřad Starý Jičín bude v době od pátku 23.12. 2011 do pátku 30.12.2011
pro veřejnost uzavřen. V této době bude uzavřeno také informační centrum.
Poslední den výběru (vkladu) hotovosti v pokladně obce a zároveň poslední úřední
den bude ve středu dne 21.12.2011.
První úřední den v roce 2012 připadne na pondělí 2.1.2012.

Upozornění k vydávání občanských průkazů
Vydávání nových typů občanských průkazů od 1.1.2012 omezí provoz
pracoviště na MěÚ Nový Jičín v závěru roku 2011 . MěÚ Nový Jičín upozorňuje
občany, že od 1.1.2012 budou vydávány nové typy občanských
průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (typ kartička) a
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem (tzv. e-OP-typ kartička).
Z důvodu končící výroby stávajícího typu občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji (zelená karta) je možno podat žádost o vydání občanského
průkazu tohoto typu u obce s rozšířenou působností podle místa trvalého
pobytu nejpozději do 14.12.2011.
V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek.
Znamená to tedy, že na Obecním úřadě Starý Jičín končí příjem žádostí
k vydávání občanských průkazů ke dni 30.11.2011.
Od roku 2012 již nelze podat žádost o vydání občanského průkazu
u matričního úřadu, ale pouze u kteréhokoliv Městského úřadu !!!
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Vážení občané, přijměte prosím srdečné pozvání na
Novoroční koncert pěveckého souboru Ondrášek.
Koncert se uskuteční dne 14. 1. 2012 v 15 hodin
v kostele Svatého Václava na Starém Jičíně.

Přejeme příjemný zážitek

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Novém Jičíně informuje:
panu Zdeňku Randýskovi z Vlčnova byl udělen
ZLATÝ KŘÍŽ 1. třídy
za 160 bezplatných odběrů krve.
Děkujeme za nezištnou pomoc k záchraně zdraví a životů spoluobčanů.
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Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2012 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat
s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou
uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti
a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za
Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Alena Andersová
asistentkaTříkrálové sbírky

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry pro Starý Jičín

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2011
Charita Odry podpořila v roce 2011 Římskokatolickou farnost Starý Jičín za účelem
zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže, včetně úprav a vybavení farní klubovny, ve
farnosti Starý Jičín a dále za účelem opravy kamenného kříže u obce Heřmanice, jak bylo
dohodnuto. V roce 2012 Charita Odry podpoří zajištění volnočasových aktivit dětí a
mládeže ve farnosti Starý Jičín, dle stávající dohody.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.
Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít průkazku.
Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na
místním obecním nebo městském úřadě a rozpečetění a spočítání bude provedeno
tamtéž.
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2012
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou
a ošetřovatelskou službou Charity Odry, na zřízení a podporu domácí hospicové péče a na
podporu provozu skladu kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a
Slezska
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz,
http:/www.odry.charita.cz
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Máte problémy ? Nevíte si rady ? Neváhejte říct si o pomoc !
V životě každého může přijít okamžik, kdy se nebude umět vyrovnat se situací,
do které se dostane. Může se to týkat domácího násilí, složité finanční situace,
neuspořádaných rodinných vztahů, trestné činnosti a dalších. Pak je na místě požádat
o pomoc některou z organizací, které se zaměřují na tyto krizové situace a poskytují
občanům své služby.
Pro prvotní informaci uvádíme kontakty na organizace, které nabízejí občanům
v obtížné životní situaci odbornou pomoc. Neodkládejte první kontakt s místem pomoci,
svěřte se do rukou odborníkům.
Sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti- Bílý kruh bezpečí
NONSTOP pomoc obětem a informace tel. 257 317 110
Porada Ostrava tel. 597 489 201
Intervenční centrum Ostrava
Rodinná a manželská poradna
Pedagogicko-psychologická poradna
Občanská poradna

tel.
tel.
tel.
tel.

597
556
556
556

489
702
771
709

207
265
144
403

Na odborných pracovištích se setkáte s profesionály, kteří s vámi otevřeně, bez
rozpaků problém proberou, rozeberou rizika, situaci vyhodnotí a navrhnou účinná
opatření.
Nebojte se, včasným řešením předejdete daleko větším negativním následkům,
které mohou postihnout nejen Vás, ale také další rodinné příslušníky.
(MŠ).
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ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY MUDr. Kobsové
V době od 1.12. – 8.12. bude ordinace na Starém Jičíně z důvodů
čerpání řádné dovolené uzavřena.

Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Syrovátkové, Gregorova 35,
Nový Jičín takto :
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 9:00
7:30 – 9:00
8:00 – 9:00
7:30 – 9:30
8:00 – 9:00

14:00–15:30
13:00 –15:00
12:00 –13:00

ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ MUDr. Havlíkové
Ordinace během vánočních svátků:

Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

ordinace zavřena
ordinace zavřena -svátek
13:00 – 15:00
7:30 – 9:30
ordinace uzavřena
ordinace uzavřena

Přijímáme další pacienty, možnost objednání telefonicky 556 752 582
nebo e-mailem na www.doktor-staryjicin.cz
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Milí pacienti,
před nedávnem jsem dokončila kurz poradce pro výživu a suplementaci. Poradce pro
výživu je odborník a jakýsi osobní trenér v oblasti snižování váhy a zdravého životního
stylu.
Nevhodný výběr potravin a jejich nadbytek, nedostatek tělesné aktivity a každodenní
stres mají negativní dopad na naše zdraví, vedou k nadváze a obesitě. V naší republice
je až 75% populace s váhou v pásmu nadváhy a obesity. S obesitou je spojena celá řada
zdravotních komplikací- cukrovka, vysoký tlak, vysoký cholesterol, angina pectoris,
infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, dna, artróza velkých kloubů /kyčle,
kolena/,bolesti zad, nádory střeva, prsu a dělohy, onemocnění žlučníku, kožní choroby,
deprese. Přitom stačí někdy málo. Změna životního stylu, správný výběr potravin, pitný
režim, dostatek ovoce a zeleniny, nevhodné tuky zaměnit za zdravé tuky, přidat trochu
pohybu. To jsou kroky, které vám pomohou cítit se lépe a fit.
Na této cestě ke zdraví a pohodě vám mohu poradit, jak správně na to.
Nečekejte zázračné diety, které zajistí rychlé hubnutí.
Nabízím individuální přístup a služby v oblasti výživy-sestavení výživových plánů na míru,
konzultace. Součástí výživových plánů je tělesná analýza, rozbor dosavadního příjmu a
výdeje energie, odhalení chyb ve stravování a pohybovém režimu.
Součástí plánu je sestavení nového jídelníčku, doporučení vhodného typu a intenzity
pohybu, zácvik k dalšímu samostatnému sestavení jídelníčku, možnost návrhu doplňků
výživy. To vše s přihlédnutím k možným zdravotním komplikacím s ohledem na cíl, který
chcete dosáhnout.
Co zahrnuje vstupní vyšetření?
Vstupní pohovor, odběr anamnestických dat, rozbor dosavadních jídelních zvyklostí a
pohybového režimu, vyšetření přístrojem TANITA, probrání principů správné výživy,
doporučení změn v jídelníčku, návrh pohybové aktivity a dle možnosti i návrh
suplementace doplňky stravy.
Co zahrnuje další konzultace?
Rozbor jídelníčku, pohybového režimu, další doporučení. Dle výsledků pak možnost
vypracování konkrétního osobního jídelníčku.
Co zahrnuje analýza a vyšetření na přístroji TANITA?
Přístroj změří tělesnou hmotnost, % celkového tělesného tuku, % tělesné vody, viscerální/
útrobní-rizikový/ tuk, svalovou hmotnost, stupeň fyzické kondice, hmotnost kostí, bazální
metabolickou potřebu, metabolický věk.
Jak časté jsou konzultace?
První 3 měsíce 1x měsíčně, pak dle výsledků a zácviku zásad správné výživy 1x za 23měsíce, v druhém půlroce 1x za4-6měsíců, doba spolupráce by měla být 12 měsíců.
Obesita je zdravotní problém, ne každý je ochoten se s tímto problémem poprat za cenu
změny životního stylu a režimu. Vyžaduje individuální přístup a čas.
Konzultace budu provádět na objednání mimo ordinační dobu. Těším se, že budu u toho,
když budete zdravě hubnout, Naučíte se zdravě žít, přitom se cítit skvěle a plní energie.
S blížícím se koncem roku přeji klidné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně
zdraví, štěstí, osobní spokojenost a pracovní úspěchy.
MUDr. Iveta Havlíková
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KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA
Život pádí mílovými kroky. Jaro rychle přešlo v léto, za chvíli skončí podzim a začne
období chladu. Sotva rok začal a již bude konec.
Je tady středa a již se těšíme na středu další. Je to neustálý pohyb v čase, který má
své vlastní kouzlo. Je to kouzlo vnitřní spokojenosti, pohody a touhy se sejít, něco
podniknout, nebo jen tak posedět a poklábosit. Středa pro naše důchodce je hnací
silou vyrazit z domu a účastnit se dění klubu. Každá je jiná a přesto přináší změnu,
uvolnění a chvíle pohody v této uspěchané době. Stejně jako v předchozích létech
jsme o středách zažili i mnoho zajímavého. Každá středa měla své kouzlo a zdravý
smích také nescházel. Některé středy strávili členové v klubovně nejen při posezení
u kávy či čaje, ale také při úpravě nových prostor a vytvoření vlastní knihovny.
Další středy měly program mimo klubovnu.
Zajeli jsme do divadla v Ostravě na představení „Mamzelle Nitouche“. Letos jsme
navštívili na celý den město Kroměříž s prohlídkou zámku a zahrad. Počasí nám
tentokrát přálo. V kulturním domě se všichni členové sešli na výroční schůzi, kde
s programem vystoupily děti ze Základní školy Starý Jičín.
Na Den matek nám v kulturním domě připravila program Umělecká agentura Karla
Smolky z Opavy pod názvem „ Operetní skříňka s líčidly“.
V klubovně hasičů ve Vlčnově nám ke dni žen promítal Radim Sudolský video s
představením divadla ZŠ Starý Jičín „Ať žijí duchové“.
Velmi oblíbené posezení u živé hudby proběhlo v únoru pod názvem „Zástěrkový
ples“, pak to bylo hodové posezení v říjnu. A poslední posezení u živé hudby
bude 14.12. 2011.
Na Jičině jsme se pobavili ve vědomostní soutěži na Jičině. V Janovicích se nás
sešlo opravdu hodně při smažení vajec.
Procházku jsme tradičně naplánovali k „Oční studánce“
Na závěr před prázdninami byla ve Starojické Lhotě pořádaná „Zahradní slavnost „
s živou hudbou, která měla velký ohlas.
V kinosále proběhla přednáška p. Valentina Polácha „Habsburkové“ v únoru
a druhá přednáška „ František Josef I a jeho doba“ v říjnu.
Viděli jsme také představení divadla p. Macíčka „ Perníková chaloupka“
a poslechli si přednášku Dr. Hromádky „ Umění žít, pracovat, tvořit a odpočívat“.
Pro aktivní pohyb jsme navštívili několikrát bazén v Hranicích. V březnu, dubnu,
v říjnu a listopadu. Jiný pohyb – návštěva bowlingu v Loučce se plánuje na
7.12.2011 od 13.00 hod.
Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli k dobré pohodě našich důchodců
a těšíme se na nové zážitky – nebojíme se bavit. Pořád se něco děje.
Starý Jičín 11/2011 – Segeťová Marie

Fotografie z našich akcí jsou k dispozici na www.kdstarojicka.cz v sekci fotogalerie.
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A zase ty odpady.
V prosinci budou členové zastupitelstva obce rozhodovat o výši místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – zkráceně za odvoz odpadu. Vzhledem k tomu, že se v minulém
období občané obce chovali ke třídění odpadu docela zodpovědně, můžeme konstatovat,
že pro rok 2012 se nemusí roční poplatek navyšovat. To znamená, že tříděním plastů a
skla se nějaké finanční prostředky do rozpočtu obce vrátily. Také se podstatně zlepšil
způsob odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Mnozí občané pochopili,
že do sběrných vozů je potřeba odpad opravdu naložit. Jen ke sběrovému hnízdu dole
ve Vlčnově ještě tato zpráva nedorazila a tak se tam odpad vršil a vršil, aniž by se
vlastník odpadu nějak staral, kdo to za něj naloží. Jistě, že je možné sehnat partu
brigádníků, kteří se o odpad postarají, ovšemže takto konat nebudou zadarmo a věřte,
že odměna brigádníkům se zase promítne do nákladů za odpad.
Až do jednoho listopadového dne jsme chtěli občany pochválit za třídění odpadu –
tedy přesně do doby, než se v kontejneru na plasty na Starém Jičíně a také v Dubu
objevila kupa železa, mastných hadrů a stavebního odpadu. Opravdu nevíme, co
nějakého občana k takovému jednání vede a co by mu mohlo v jeho rozhodování,
kam s tím, pomoci. Kurz čtení písmen či piktogramů nebo lékařské vyšetření?
Pár čísel, kolik nás stojí likvidace odpadu.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

POSLEDNÍ VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Druh

30. dubna 2011

1. října 2011

obaly obsahující nebezpečné látky

2,65t

2,54

32,16t

26,7t

1,4t

1,3t

134.442.20,-Kč

114.994,-Kč

nábytek a ostatní směsný odpad
pneu
souhrn v Kč

separovaný odpad

IV.Q 2010

I.Q 2011

II.Q 2011

III.Q 2011

Celkem v
tunách

sklo

11,659t

5,213t

8,36t

10,54t

35.772

plasty

6,796t

6,44t

6,48t

9,96t

32.676

papír

14,95t

-

18,13t

-

33.08

železo

2,44t

4,685t

14,1t

-

21.225
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POSLEDNÍ SVOZ TDO V ROCE 2011
Upozorňujeme občany, že poslední svoz tuhého komunálního odpadu
v tomto roce se uskuteční jako obvykle,
VE ČTVRTEK a to 22.12.2011!
V uvedený den bude rovněž vyvezen tříděný odpad.
Pytle s plasty tedy můžete nachystat k popelnicím.

Prvním dnem svozu v novém roce bude čtvrtek 5.1. 2012
a poté vždy co 14. dnů.

V průběhu vánočních svátků bude pro vyřízení záležitosti kolem pohřbu
k dispozici pracovnice technických služeb paní Dagmar Sochová na
telefonním čísle 602 143 704.

Opět žádáme občany, aby v zimním období neparkovali
svá auta na krajnicích místních komunikací v obcích !!
Odstavená vozidla v komunikaci brání průjezdu posypového
vozu a traktoru s pluhem, které udržují místní komunikace
v průjezdnosti !!!
Své vozy vystavujete taktéž možnému poškození !

Co trápí občany a s čím si můžeme pomoci sami
Téma první: Pálení odpadu ze zahrad.
Podzimní čas je obdobím, kdy vlastníci zahrad, zahrádek a
předzahrádek likvidují odpad z těchto pozemků, tj. spadané listí, trávu, větve a klestí.
Zpravidla se tak děje spalováním, tedy způsobem, kterým to dělalo mnoho generací
před námi. Však o co jde, je to přece přírodní materiál a to zakázané není. Tady však
musíme upozornit, že je třeba velmi zvážit, kdy se spalování provádí. Je nutné brát
ohled na sousedy, zvážit dobu, kdy spalovat, posoudit sílu i směr větru. Občanský
zákoník říká, že každý vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného… To platí i pro obtěžování kouřem.
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Doporučení: Co nejvíce kompostovat. A to i ořechové listí. Podle nejnovějších
vědeckých poznatků se ořechové listí pouze obtížně rozkládá. Pokud třeba k němu
přidají další organické odpady, směs se dobře promíchá a dá do kompostu, tak
kompost dozraje už do jara příštího roku. Takže i v tomto případě platí: listí není
jedovaté, proto nepálit, ale kompostovat.
Více o zpracování a kompostování listí se můžete dozvědět např. na www.garten.cz nebo
www.kompostuj.cz. a : http://www.casopis-green.cz/articles/view/203-spadane-listi-nenijedovate-ale .…Při kompostování zejména dubového a ořechového listí se uvolňují
třísloviny (tzv. taniny). Jsou to hořké, trpké látky, které nám při velkém množství okyselují
kompost (podobná je např. lesní hrabanka - vhodné pro kyselomilné rostliny např.
rhododendrony). Vhodné je tedy vždy listí kompostovat společně s dalšími materiály
převážně dusíkaté povahy tedy - čerstvá posekaná tráva, zbytky ovoce a zeleniny z
kuchyně - prostě vše zelené a dužnaté. Tím se nám zaprvé vyváží (neutralizuje pH) a za
druhé vyrovná poměr uhlíku k dusíku (C:N), protože suché listí je zástupcem uhlíkaté
složky společně se senem, slámou, dřevní štěpkou atd. Takovýmto postupem získáme
kvalitní kompost…….

Téma druhé: volně pobíhající psi
Také váš soused, a to nejen ten bezprostřední, má právo na čistý vzduch, jít
po chodníku bez obav, že mu nějaký hafan bude v tom lepším případě štěkat na cestu,
v horším pak tahat za kalhoty, nedej bože za kůži. Má právo na to projít po prostranství,
aniž by trnul, že mu lejno ulpí na obuvi. Nemluvě o tom, že chodníky, které stály nemalé
peníze z obecní pokladny a další veřejné plochy se nebudovaly z toho důvodu, aby byly
zaneřáděné psími exkrementy. Copak by se Vám toto líbilo na vlastním pozemku?!
Respektuje i vy toto právo. Pěstujte si, hýčkejte si to křehké pouto, jakým sousedské
vztahy jsou. Protože občan je už znalý svých práv a bude se jich domáhat a to i soudní
cestou. Tato bývá dlouhá, drahá a zpravidla pro obě strany nešťastná, soužití se zpřetrhá
na mnoho let. Noviny i televize jsou plné takových kauz.
Nedělejte jiným to, co byste sami neradi trpěli…Je to opravdu jen v nás samotných.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Nevím, co bych k tomu
ještě řek, vše už se
tolikrát opakovalo…..haf.
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Splašková kanalizace k. ú. Starý Jičín napojená na splaškovou kanalizaci
města Nový Jičín
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o stavu splaškové kanalizace v místní části Starý Jičín.
Dne 2.11.2011 vodoprávní úřad v Novém Jičíně vydal kolaudační rozhodnutí k výše
uvedené stavbě. Po nabytí právní moci, což nastane do konce roku 2011, budeme
oprávněni stavbu užívat a začít napojovat jednotlivé nemovitosti. Koncem měsíce února a
začátkem března roku 2012 bude zástupce investora (Obce Starý Jičín) pan
DiS. Miloslav Vahala obcházet jednotlivé nemovitosti s projekty domovních částí přípojek.
Ty předá majitelům nemovitostí se smlouvami o napojení, které je nutno potvrdit
podpisem a vrátit zpět. V jarních měsících je možné zahájit napojování odpadních vod
podle převzaté projektové dokumentace na vybudovanou kanalizaci, do které je dle § 8
zákona o vodovodech a kanalizacích zakázáno vypouštění dešťových vod a odpadních
vod předčištěných v septicích či žumpách.
Obec bude hradit trubní materiál (roury, kolena, přechodky) podle schválených
projektů jednotlivých přípojek. Tato nabídka bezplatného odběru trubního materiálu na
soukromé části přípojek platí do konce září 2012. Po tomto termínu budou vlastníci
nemovitostí povinni kanalizační přípojku realizovat na vlastní náklady. Upozorňujeme
vlastníky stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, že dle zákona č. 274/2001 Sb. §3 odst. 8 o vodovodech a kanalizacích
mají povinnost připojit se na kanalizaci v případech, pokud je to technický možné.
Tento materiál bude možno na základě dohody odebrat ve velkoskladu firmy Pela a.s.
ul. K Nemocnici Nový Jičín (u Kauflandu) u pana Ladislava Rýpara.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Starojická škola slaví úspěch  !!!
Ve středu 12. října 2011 se žáci 2. – 5. tříd ZŠ Starý Jičín zúčastnili velké atletické
soutěže družstev KINDERIÁDA v Ostravě – Porubě. A vedla si v konkurenci 32 škol z
celého Moravskoslezského kraje na výbornou. Po součtu všech atletických disciplín,
kterých se naše 10- členné družstvo zúčastnilo, jsme obsadili krásné 3. místo.
A navíc jsme postoupili do celostátního finále, které se uskuteční v červnu v Praze.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i obce celému družstvu, do nějž
patřili: Lucie Jančíková, Miroslav Synek, Lukáš Zelík, Veronika Vilášková, Kateřina
Rábelová, Martin Hrubý, Michaela Horutová, Martin Zelík, Eliška Krumpolcová a
Jakub Štramberský.
O týden později jsme slavili na sportovním poli další skvělé umístění. Družstvo starších
žákyň ve složení Kristýna Gabzdylová, Nikola Širocká a Ivana Volková se stalo v
okresním finále družstev ve stolním tenise v Odrách nejlepším družstvem
novojičínského okresu.
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Děvčata rovněž postoupila do krajského finále, které se uskutečnilo v Palkovicích u
Frýdku Místku. Zde obsadila krásné 4. místo. Děvčatům děkujeme za to, že naši školu
vzorně reprezentovala.
Žáci naší školy se účastní nejen soutěží okresního či krajského měřítka, ale závodí i
mezi sebou ve škole. V rámci celoroční soutěže O nejlepšího sportovce a sportovkyni
školy jsou pro ně během celého roku připraveny různé sportovní akce.
V září to byl atletický čtyřboj, kdy 2-členná družstva musela zvládnout běh na 60 metrů,
skok daleký, hod míčkem a vytrvalostní běh. Ze 40 závodníků mohli vyhrát jen někteří.
Zde jsou jména vítězů:
Mladší kategorie : družstva : 1. místo Kristýna Sňahničanová a David Václavík
jednotlivci : dívky:
Veronika Sommerová
chlapci : Rudolf Sňahničan
Starší kategorie :

družstva : 1. místo Veronika Kremlová a Adam Kotešovec
jednotlivci : dívky :
Klára Paterová a Ivana Volková
chlapci : Adam Kotešovec
Druhou školní soutěží byl pak turnaj ve stolním tenise. Soutěže se zúčastnilo okolo 50
dětí z druhého stupně. A všechny se snažily ze všech sil. Nakonec vše dopadlo takto.
Chlapci mladší : 1.místo Ladislav Rýpar VI.r.
Dívky mladší :
1.místo Veronika Kremlová VI.r.
Chlapci starší :
1 místo Zbyněk Vahalík IX.r.
Dívky starší :
1.místo Nikola Širocká IX.r.
Jen doufejme, že dětem sportovní elán vydrží co nejdéle a my se budeme moci často
pochlubit podobnými výsledky.
Mgr. Roman Horut

Finalisti Kinderiády v Ostravě – Porubě ze ZŠ Starý Jičín s Mgr. K.Horutovou a Mgr. R.Horutem
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zleva Kristýna Gabzdylová, Ivana Volková, Mgr. Kateřina Horutová a Nikola Širocká

Mateřská škola Starý Jičín
Školní rok 2011/12 jsme zahájili 1. září, kdy jsme přivítali
12 nových dětí z celkového počtu 50 zapsaných dětí. Letos v září nenastoupily do
mateřské školy jen nové děti, ale i nová paní učitelka Bc. Radka Horutová a nová vedoucí
školního stravování paní Radmila Pivoňková. I letošní září nebylo pro mnohé děti lehké.
Zatímco některé děti přicházely radostně naladěny a snadno se přizpůsobily
novým situacím, jiné děti provázely menší či větší adaptační problémy.
Paní učitelky laskavým přístupem a nabídkou zajímavých činností usnadnily tuto
nelehkou chvilku odloučení od maminky a místo slziček se rychle objevil úsměv na tváři a
radost. V letošním školním roce pracujeme podle Školního vzdělávacího programu
,, Život pod hradem“, obohaceným tvořivými dílnami spolu s rodiči.
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Tvořivá odpoledne ve školce.
V pondělí 31. října jsme se sešli ve školce na dalším tvořivém odpoledni. Tentokrát
se rodičům s dětmi podařily vyrobit krásné dýňové lampičky. Odměnou nám byly
rozzářené dětské oči nad rozsvícenými dýněmi a společné fotografování. Nechybělo ani
malé pohoštění s kávičkou pro rodiče. Jsme rádi za účast rodičů, kteří se zapojili.
Je dobře, když v dnešním uspěchaném čase, ve kterém mnohdy nemáme tolik času, kolik
bychom chtěli, se na chvíli zastavíme, zapomeneme na každodenní starosti a pracovní
povinnosti, a všichni společně prožijeme příjemné odpoledne plné pohody a tvořivosti.
Předvánoční čas v mateřské škole začíná příchodem Mikuláše a Anděla.
Na 5. prosince připravujeme Mikulášské dopoledne plné překvapení. V době vánoční
připravujeme tvořivé dílny, kde budou děti s rodiči vyrábět adventní věnce a svícny.
Nebude chybět prosincové vydání školního časopisu a fotografování dětí s vánoční
tématikou. Za účasti rodičů a příbuzných proběhne tradiční vánoční vystoupení dětí MŠ
se staročeskými koledami a zvyky, vánoční nadílkou a posezením při cukroví.
V kouzelném čase Vánoc nás navštíví herci z Přerova s divadelní vánoční pohádkou
Dva sněhuláci. V zimě myslíme i na zvířátka. Společně s rodiči se vydáme do lesa
ozdobit zvířátkům vánoční stromeček. Ve čtvrtek 22. prosince se všichni rozloučíme,
abychom se opět spolu sešli 2. ledna 2012.
Všem přejeme klidné, pohodové Vánoce, plné dětského očekávání, smíchu, radosti
a splněných přání. V novém roce pak hodně úspěchů, štěstí, lásky, zdraví a optimismu.
Karla Lušovská, Marcela Segeťová, Radka Horutová a Jitka Tihelková.
Drakiáda dětí z MŠ a obce Starojická Lhota
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To jsme měli zase jednou pěkné páteční odpoledne.
Sešli jsme se odpoledne na zahradě u školky ve Starojické
Lhotě. Každý měl svého draka a už jsme moc těšili, jak se
dráčci proletí a my zase proběhneme.
Než jsme se vydali společně pochodem na velikou louku
směrem na Dub, zazpívali jsme u stromu ,, Podzimníčku“
pro maminky, tatínky a mladší sourozence, kteří byli na
drakiádě s námi. A taky jsme Vám i s paní učitelkou Janou
Bartoňovou a Jaroslavou Horutovou zamávali.
Tak ahój na další drakiádě !!!

P.Š.

Letošní podzim byl v pravdě ukázkou
babího léta. Téměř objednané ,,
svatováclavské“ počasí jistě
zpříjemnilo tuto tradiční a jedinečnou
sportovní aktivitu na Starém Jičíně.
Běh Svatého Václava se letos na
známé 4,5 km dlouhé a náročné trati
kopcovitým terénem od Oční studánky
až ke kostelu Svatého Václava
uskutečnil dne 24.9.2011. Letos se jí
zúčastnilo 133 nadšenců ve všech
věkových kategoriích jak z naší obce,
tak i z blízkého okolí. Na stupních
vítězů stáli i kluci ze Starého Jičínablahopřejeme!!
V kategorii chlapců do 10 let.
1. Hrubý Martin (0:26:54.1)
2. Zdražil Jakub (0:29:27.3)
3. Petráš Tomáš (0:30:41.5)
(P.Š.)
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Divadelní soubor NAOKO –

-Kdo nemáš s kým by ses vadil, pojmi sobě ženu – Zrno tone, pleva pluje,
proto přeci plevou sluje - na toto odlehčené téma pro dospělé diváky si divadelní
soubor NAOKO připravil komediální hru Dívčí válka, jejíž představení bylo možné
shlédnout v sobotu 5.11. 2011 v sále KD na Starém Jičíně. Členové nedávno
založeného divadelního souboru tvoří ,,mlaďoši“ z našich obcí, některé z nich jsme
mohli vidět před lety, kdy s úspěchem hráli na starojicku hry Járy Cimrmana.
Nešlo jen o přípravu hry samotné, která jistě vyplnila jejich veškerý volný čas, ale
také kostýmy, kulisy a ostatní organizační záležitosti kolem vystoupení si mladí
nadšenci zajišťovali svépomocí, nebo vypomohli rodinní příslušníci. Odměnou jim
pak byl potlesk a úsměvy diváků ve zcela naplněném sále. S tímto představením
se chystají odehrát reprízy i v okolí v počátku roku 2012.
Aktéři souboru NAOKO- 5.11.2011, Dívčí válka

Zleva: Tomáš Vahala (Přemysl), Veronika Valášková (Kazi), David Pavlík (Bivoj), Matouš Valchář
(Vojen/ Častava), Filip Vahala (Okov), Klára Nováková (Vlasta), Jakub Vaculík (Lumír), Lucie
Pospěchová (Šárka), Jaroslav Glogar (Ctirad)
(foto P. Valášek)

Fotografie z představení pořídil pan P. Valášek, je možné shlédnout na
www.stary-jicin.cz/fotogalerie/ Dívčí válka
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P.Š.

Umístění po podzimu- muži
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Starší žáci
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FOTBAL – TJ SOKOL STARÝ JIČÍN
PODZIMNÍ SEZÓNA ROČNÍKŮ 2011/2012
Muži, hrající I.B tř.sk.D MSKFS se po podzimní sezóně umístili na krásném 1.místě,kdy odehráli
13 utkání a z toho 9 vyhráli a 4x odešli ze hřiště poraženi se skórem 40:20. Vstřelili nejvíce
branek z celé soutěže na podzim. Nutno zmínit že se o první příčku dělí s družstvem Oder se
kterým na domácím hřišti vedli již 2:0,ale odešli 2:3 poraženi.
Družstvo mužů hrající pod taktovkou trenéru Marka a Radka Kremla se snažili hrát atraktivní
fotbal lahodící divákům. I když se to občas nepodařilo tak jim patří za předvedenou hru a
umístění v podzimní části soutěže velké díky a doufáme, že toto umístění povede ještě ke
kvalitnější zimní přípravě a že se porveme až do konce o prvenství v této soutěži.
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O tom do jaké míry se to povedlo, budeme vědět po posledním kole, které bude odehráno 17.
června roku 2012.
Naši dorostenci hrající okresní přebor OFS Nový Jičín se umístili po podzimní části na
4. místě, kdy z 15 utkání 11x vyhráli a 4x prohráli s aktivním skóre 44:24 a získali 33 bodů.
Pod vedením kouče Aloise Minarčíka předváděli hru, která byla odvislá jak od počtu
hráčů, tak o vhodném doplnění hráčů Starého Jičína hrající na střídavý start v Novém Jičíně. I
přesto se našim klukům podařilo v průběhu sezóny dosáhnout na 1 místo v tabulce. Je třeba
podotknout, že někteří jedinci svou nedisciplinovaností a zbytečnými vyloučeními oslabili celek.
Přesto všichni pevně věříme, že tento tým s řadou zkušených hráčů má na to aby hráli v jarní
části sezóny o přední umístění.
Žáci hrající okresní přebor OFS Nový Jičín se v podzimní části umístili na 4. místě, kdy odehráli
9 utkání.5x vyhráli a 4x odešli poraženi. S celkovým skóre 26:20 a 15 body. Tým vedený
trenérem Janem Orlitou předváděl pěkný fotbal a i když byl nucen do utkání nasazovat některé
hráče hrající ještě za mladší žáky.
Naší mladší žáci hrající okresní přebor OFS Nový Jičín se v podzimní části soutěže umístili na 5.
místě, když z 9 utkání 4x vyhráli, 1x remizovali, 4x odešli ze hřiště poraženi. Se skóre 21:34. Tým
vedený Petrem Zdražilem předváděl taktéž pěkný fotbal a snažil se předvádět útočnou hru. Na
týmu bylo někdy znát treninkové manko, ale všichni věříme, že v následující dlouhé zimní
přestávce vše doženou a poperou se o přední umístění v tabulce. V neposlední řadě je třeba
zmínit také naše nejmenší talenty, kterým se věnuje náš ,,hagi“ (Jaroslav Hasal). Mohli jsme je
vidět v přestávce jednoho utkání mužů na našem hřišti.
Všichni věříme, že z těchto mladých nadějí starojické kopané vyrostou do budoucna hráči ,
na které se budeme moci spoléhat v mužské kategorii.
Všem- hráčům,trenérům, funkcionářům, fanouškům, rodičům, sponzorům, obsluze bufetu
u ,,RUDIHO“ a obci Starý Jičín patří poděkování za vše, co pro fotbal na Starém Jičíně dělají.
Protože bez nich bychom těchto výborných výsledků nedosáhli.!!!!
Všem Vám přejí v nadcházejícím roce 2012 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Těším se s Vámi v roce 2012 na fotbalových utkáních na Starém Jičíně.
Petr Michel, sekretář oddílu

TJ Sokol Starý Jičín, oddíl kopané –mladší žáci
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Provozní doba hradní hospůdky v zimních měsících.
Protože letos se nám chladné dny a mrazy ozvaly
dříve, než v předchozích letech, je možné, že letošní
provoz hradní hospůdky bude ukončen dříve, než je obvyklé.
Pokud to ale počasí umožní, je možné, že v prosinci bude ještě některý víkend
otevřeno. Rád bych měl pro milovníky zimních procházek otevřeno alespoň na
Silvestra a to od 10°° do 18°° hodin a na Nový rok od 11°° do 16°°hod.
Chcete – li se vydat na zimní procházku na hrad a zastavit se v hospůdce na čaj, kafíčko,
nebo něco na zahřátí, mrkněte na www.hradstaryjicin.cz, kde najdete aktuální informaci,
zda je otevřeno, nebo ne.
Arnošt Pokorný, kastelán.

Datum konání:

Pořadatel a název plesu:

místo konání:

26.12.2011
(pondělí)
6.1.2012
(pátek)

Štěpánská poslední leč,
zvěřinové hody

KD Starý Jičín

Maškarní ples

KD Starý Jičín

14.1.2012

Ples SDH Janovice

Na Větřáku,
Janovice

28.1.2012
(sobota)

Ples Sokol Starý Jičín

KD Starý Jičín

10.2.2012

Hasičský ples

KD Starý Jičín

Ples SK Starojická Lhota

KD Starojická
Lhota

Ples školy (SRPDŠ)

KD Starý Jičín

18.2.2012
(sobota)
4.3.2012
(pátek)
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PETR JAROŠ

Osobní přeprava v rámci zemí EU
Autodoprava

osobní přeprava Zajistíme přepravu zaměstnanců podniků, dopravu osob na
firemní akce, školení zaměstnanců, kulturní, společenské a
sportovní akce. Přepravíme skupinu 4 až 49 cestujících.

taxi

Potřebujete se rychle a bezpečně dopravit na důležitou schůzku?
Jsme Vám k dispozici. Dopravíme Vás na místo bez zbytečného
čekání a včas!

autodoprava

Realizujeme vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravu,
převoz zboží, zásobování skladů, spedici, stěhování firem
a soukromých osob.

autoservis

Provádíme opravy osobních i nákladních vozidel.
Mechanické, karosářské a autoelektrikářské opravy.
Konzervace podvozků a dutin, montáž autoskel a tažných
zařízení.

www.dopravajaros.cz
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Markéta a Miroslav Šustkovi
Soukromí zemědělci
Starojická Lhota 77
741 01 Nový Jičín
Tel.: 737 402 063
e-mail: maky.n@email.cz

pěstování a prodej:
brambory 5,-Kč/kg
pšenice 430,-Kč/q
ječmen, mák, kmín,
med a prasata
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PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

polední přestávka: 11:45-12:30
OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :
www.stary-jicin.cz
podatelna
ústředna:
fax:
HSO odbor:

556 785 159
556 752 58
556 752 551
556 785 155
556 752 581
556 785 151

podatelna@stary-jicin.cz

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz
účtárna:
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
správa hřbitova
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

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

informační centrum: 556 785 159 ic@stary-jicin.cz

 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

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
STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN

Vydavatel: Obec Starý Jičín v prosinci 2011, Redakce a inzerce: Informační centrum
Starý Jičín, tel.: 556785159, e-mail: ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev. číslo: MK ČR E
12221, Náklad:1100 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních
částech obce. Zpracování a editace: Pavla Šustková, Ročník: XI., Číslo IV.
Uzávěrka příštího čísla: 21.2.2012 .
Články externích zpracovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor vydavatele .
32

