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V závěru roku 2005 a v prvních letošních dnech jsme si
mohli i my v Novém Jičíně připomenout zimy, které v minulých
desetiletích byly samozřejmostí, v návaznosti na množství
spadaných srážek ve formě sněhové nadílky. Tyto občanům
města mnohdy připravily nepříjemné chvilky spojené s chůzí,
jízdou, případně s náročným úklidem sněhu a na druhé straně
byly kladně vítány našimi dětmi. Stejné problémy s touto sněhovou nabídkou mělo město, které prostřednictvím své příspěvkové organizace Technických služeb města Nový Jičín
(dále jen TSM) bylo nuceno tuto situaci urychleně řešit, někdy i za mimořádného nasazení lidí a techniky.
V mnohých situacích se ukázalo, že je to příroda, která si za
pomocí svých živlů s námi pohrává a chce nám ukázat, kdo
je tady pánem (za měsíc prosinec 2005 spadlo128 mm srážek).
Tím jsem chtěl jen naznačit, že i za plného nasazení veškeré
techniky, která je za běžné situace plně dostačující, se při
takovém sněhovém přívalu tato mimořádná situace zvládá jen
těžce a taktéž se nedá úplně zvládnout bez pomoci občanů,
kteří ji chápou a řeší ji tím, že uklidí pěší komunikace u svých
dotčených nemovitostí.
Vedení města i za této nepříznivé situace, která byla mnohdy
horší než v některých mediálně uvedených městech, nepři-
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stoupilo na krizový nebo kalamitní stav. Tento by mohl omezit práva našich občanů, případně by měl i některé negativní
dopady na život města, například odstranění zaparkovaných vozidel aj. Naší snahou bylo tuto situaci ve spolupráci
s TSM řešit operativně a plynule tak, aby negativní dopad na
město byl co nejmenší. Jsem přesvědčen, že i za vynaložení
zvýšených nákladů a úsilí spojených s úklidem a odvozem
sněhové nadílky, se nám podařilo tuto situaci zvládnout a že
se dočkali úklidu i ti, kteří jsou v okrajových částech města,
kde se se zimní údržbou počítá až v posledním sledu. TSM
pracují podle plánu zimní údržby a podle tohoto materiálu
jsou stanoveny postupy v jednotlivých lokalitách města a jeho
částech.
Na závěr mi ještě jednou dovolte poděkovat všem těm, kteří
se na zvládnutí této nelehké situace podíleli, a to jak pracovníkům TSM, tak i našim občanům a firmám. Věřím, že společně jsme připraveni čelit i nadále nástrahám přírody a že i ti,
kterým tato situace znepříjemnila závěr loňského roku a začátek letošního roku, budou svou tolerancí nápomocni při
řešení takovýchto situací.
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města Nový Jičín

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
Rada města Nového Jičína uskutečnila své první jednání
v letošním roce 12. ledna. V rámci svého obsáhlého programu
jako první schválila rozpis rozpočtu města na rok 2006 a závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2006.
Výsledkem finančních záležitostí bylo několik doporučení ZM
ke schválení rozpočtových opatření.
S cílem podpory vysokoškolského studia v Novém Jičíně
souhlasila RM s poskytnutím bezplatného nájmu pro o.p.s.
VIZE — centrum celoživotního vzdělávání k zabezpečení realizace denního studia Vysoké školy podnikání ve školním roce
2006/2007 v Novém Jičíně v budově bývalé ZŠ B. Martinů.
Vedoucí kontrolního odboru MěÚ Nový Jičín paní Anna Hubová předložila radě města vyhodnocení za rok 2005 a plán
kontrolní činnosti odboru na I. pololetí roku 2006, který
členové rady schválili.
Rada města souhlasila s nominacemi na ocenění nejlepších
sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2005
(městský sportovní ples se uskuteční v sobotu 11. února 2006
v SVČ Fokus Nový Jičín).
Členové rady města schválili poskytnutí dvou příspěvků,
a sice na účast zástupců novojičínských hasičů na 9. světových hrách hasičů v Hong-Kongu a příspěvku Středisku volného času Fokus Nový Jičín na nákup vybavení pro zabezpečení a pozvednutí úrovně společenských akcí v tomto zařízení.
Na své 46. schůzi se RM zabývala OZV č. 1/2006 o místních
poplatcích. Jde o novelizaci, dle které budou canisterapeutičtí
psi (s příslušnou zkouškou a aktivně využívaní pro canisterapii) osvobozeni od místního poplatku ze psů — tuto doporučila ZM ke schválení.
Vedoucí stavebního úřadu ing. Jiří Lacina a vedoucí odboru
územního plánování ing. Jiří Raška seznámili RM se zprávou
o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích
na území města.
Členové rady města schválili úpravu ceny tepelné energie
s účinnosti od 1. 1. 2006 (více viz usnesení RM).
Rada města schválila počet zaměstnanců města Nový Jičín
na rok 2006. Zabývala se také návrhem organizační struktury a transformace Bytového podniku města Nový Jičín a uložila jeho řediteli dopracovat finální podobu tohoto návrhu.
Jako na každém jednání se členové rady zabývali širokou
problematikou bytových (směny bytů, prodloužení nájemních
smluv, žádosti o prominutí poplatků z prodlení, schvalování
vyhlášení prodeje bytových jednotek atd.) a majetkoprávních záležitostí — odkazujeme na plné znění usnesení RM.
Bc. Antonín Urban, vedoucí sociálního odboru, přednesl
průběžnou zprávu o komunitním plánování (tato zpráva obsahuje vyhodnocení dotazníkové akce KROSS, která má za
cíl zlepšit kvalitu a rozsah sociálních služeb ve městě a jeho
částech).
Již několikrát diskutovaným tématem jednání RM se stala
křižovatka na silnici I/48 u Rybí. Radní vyslovili souhlas se
zrušením levého odbočení na křižovatce na silnici I/48 u Rybí
s podmínkou vybudování rondelů na ulici Hřbitovní — Sv. Čecha a Riegrova — Bezručova za účasti Ředitelství silnic a dálnic ČR a Moravskoslezského kraje.
V závěru jednání rada města schválila termín konání VII.
ročníku Veletrhu Novojičínska ve dnech 22.— 23. dubna 2006.
V bodě „diskuse a podněty členů RM“ podala ing. Gabriela
Žitníková informaci o průběhu Tříkrálové sbírky ve městě
(více se dočtete v tomto čísle Zpravodaje), za niž jí RM jako
koordinátorce poděkovala. MVDr. Milan Šturm vyslovil připomínky k provádění zimní udržby s důrazem na stanovení
priorit, jimiž by měly být při odklízení sněhu vždy nejvíce frekventované lokality a parkovací místa ve městě. Na nutnost
kontroly dodržování technologického postupu při pokládání
nové dlažby na chodnících ve městě pak upozornil pan Miloš
Lossmann.
Další jednání Rady města Nový Jičín se uskuteční 7. února
2006. Zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, v pořadí již
24., pak ve čtvrtek 16. 2. 2006 v 15.00 hodin v aule budovy
radnice.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Představitelé města se sešli
se zástupci církví
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g Dne 13. ledna 2006 se na pracovní snídani v zasedací síni
novojičínské radnice sešli zástupci církví působících na území
Nového Jičína s vedením města. Setkání se uskutečnilo na
základě pozvání starosty města Mgr. Ivana Týleho. „Tento termín jsme vybrali záměrně, nebo právě v tomto období
se konají tzv. ekumenická setkání křes anských církví
v Novém Jičíně, což jsou společné modlitební setkání jejich věřících. Letos se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. 2006
v 17.30 hodin ve Španělské kapli. Katolická i protestantská církev mají pravidelně v závěru měsíce ledna týdny
motliteb za sjednocení a spolupráci křes anských církví,“
uvedl Bc. Antonín Urban, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín.
Na začátku tohoto svátečního setkání starosta města Mgr.
Ivan Týle vyjádřil poděkování za dlouhodobě dobrou spolupráci a zdárnou komunikaci s církvemi na území města, seznámil přítomné se změnami ve složení vedení města a vyzval
hosty k otevřené diskusi.
Představitelé jednotlivých církví pak otevřeli mezi jinými
otázky krize rodiny, rozvoje etických, morálních a duchovních hodnot lidí, výchovy a vzdělávání mládeže, péče o kulturní památky. „Nabídli konkrétní projekty podpory rodiny a pan starosta jim přislíbil podporu formou medializace těchto projektů“, doplnil Antonín Urban.
Ze strany města byla dále nabídnuta podpora a pomoc
církvím obecně a jejich zástupci byli vyzváni k širší spolupráci v sociální oblasti komunitního plánování. Také byla
zástupcům církví opětovně nabídnuta možnost uskutečnění
akcí pro širokou veřejnost v prostorách města.
V závěru zástupci církví vyjádřili potěšení nad pozváním
ke společné schůzce, poděkovali za harmonii vztahů mezi
městem a církvemi, za péči města a vyslovili přání pokračovat
v těchto setkáních a následné spolupráci v dalších letech.
Cílem setkání, jež se stává jakousi tradicí (konalo se letos
podruhé), bylo společně vzájemně prodiskutovat možnosti,
záměry a budoucí směr rozvoje a spolupráce, vyměnit si názory na věci, které mohou církve nabídnout našemu městu
a naopak město jim. Tento se díky otevřenosti obou stran
naplnil beze zbytku.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Termíny jednání
Zastupitelstva a Rady města Nový Jičín
g Zastupitelstvo

města Nový Jičín: 16. 2.; 20. 4.; 21. 6.; 7. 9.;
31.10. ; 19. 12. 2006.
g Rada města Nový Jičín: 12. 1.; 7. 2.; 9. 3.; 6. 4.; 10. 5.; 7. 6.;
12. 7.; 30. 8.; 20. 9.; 19. 10.; 7. 12. 2006.
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Informace ke schválenému
rozpočtu města na rok 2006
Projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2006 proběhlo
na 23. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína dne 15. prosince 2005 konaného v aule budovy radnice. Přestože týden
před tímto jednáním proběhl seminář k návrhu rozpočtu na
rok 2006, na který byli všichni členové zastupitelstva řádně
pozváni a který byl avizován na 22. zasedání zastupitelstva
města, bylo projednávání návrhu rozpočtu oproti minulým
letům složitější. Některé politické kluby, jež jsou zastoupeny
v zastupitelstvu města, měly připomínky k předloženému návrhu a po prvním kole projednávání nebyl rozpočet schválen.
Po poradě představitelů politických klubů, za které byly vzneseny připomínky, a tyto následně zapracovány do návrhu rozpočtu a posléze i do usnesení zastupitelstva města, byl rozpočet města schválen ve stejné výši a objemu, jako v návrhu,
jen s drobnými lokálními změnami. Jednou ze změn v rozpočtu
byla částka 10 mil. Kč, která byla v kapitole 39 přesunuta
z rekonstrukce J-klubu na výstavbu průmyslové zóny a její
technické infrastruktury. Dále převedení 0,5 mil. Kč na personální a procesní audit do rezervy rozpočtu. Rozpočet byl
schválen v příjmech ve výši 535 412 316,- Kč a ve výdajích
byla schválená výše 629 590 989,- Kč. K vyrovnání schodku
v rozpočtu bude využito volných zdrojů z minulých let ve
výši 93 183 773,- Kč. Více je uvedeno v tabulce k rozpočtu,
která je přílohou tohoto článku.
Rozpočet města na rok 2006 je o 19 % vyšší, než byl na rok
2005. Na tomto nárůstu rozpočtu se podílejí jednotlivé oblasti
jak v příjmech, tak ve výdajích, např. oblast dotací ve sféře
sociální a školství. Tato je pro rok 2006 ve výši 156 mil. Kč
a rozpočtem města jen prochází a je přísně zúčtovatelná
vůči státnímu rozpočtu.
Nemalé výdaje z rozpočtu jsou určeny pro oblast služeb
a slouží k zajištění života města (školství z vlastních zdrojů,
vlastní sociální oblast, komunální hospodářství — odpady,
zeleň, komunikace, veřejné osvětlení, hřbitovnictví aj., bydlení, kultura, sport a volný čas) a jsou ve výši 194 mil. Kč. Ostatní výdaje zahrnují provoz úřadu včetně výkonu státní správy
v rámci pověřeného území a zajištění obrany a bezpečnosti
města. Zde musíme počítat s výdaji ve výši 123 mil. Kč.
Za zvláš důležitou považuji oblast investiční činnosti, která
představuje ve výdajích částku ve výši 173,363 mil. Kč, což je
v novodobé historii města částka nejvyšší. Zde je nutno si
uvědomit, že se jedná o růst a rozvoj našeho města a tyto
nově zbudované hodnoty budou sloužit následně i dalším ge-
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Rozpočet města Nový Jičín na rok 2006
(Údaje jsou v tis. Kč)

Příjmy:
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 8 - Financování
Úhrn zdrojů
Výdaje:
Kapitola 02 Vodní hospodářství
Kapitola 10 Doprava
Kapitola 11 Obchod, služby, turismus
Kapitola 12 Stavební úřad
Kapitola 13 Správní delikty
Kapitola 14 Školství
Kapitola 16 Kultura
Kapitola 17 Vnitřní věci
Kapitola 18 Obrana a bezpečnost
Kapitola 19 Všeob. veřejná správa a informatika
Kapitola 20 Majetkoprávní záležitosti
Kapitola 28 Sociální dávky a sociální péče
Kapitola 35 Životní prostředí
Kapitola 39 Komunální služby a bydlení
Kapitola 40 Územní rozvoj města
Kapitola 41 Finanční operace a ostatní činnosti
Výdaje celkem
3
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neracím našich občanů. Část jsou akce, které jsou dány legislativou našeho státu či Evropské unie (oblast čistoty vod —
investiční akce, kanalizace a čističky odpadních vod) a my
jsme povinováni je splnit do roku 2010. Mezi tyto akce patří
„Kanalizace a ČOV Libhoš “ I. etapa — dokončení 12 mil. Kč,
příprava II. etapy — žádost podána na MŽP ČR, „Kanalizace
Pod Skalkou“ II. etapa — 20 mil. Kč, příprava kanalizace Žilina, Loučka aj. U těchto akcí je naší snahou být co nejúspěšnější při získání dotací od státu nebo Evropské unie. Další
investice jsou směřovány do oblasti komunikací a dopravy —
49 mil. Kč a městské hromadné dopravy — 21 mil. Kč. Na
opravu tělovýchovných zařízení města se počítá v roce 2006
s částkou 17 mil. (rekonstrukce zimního stadionu — ledové
plochy), zbylé investice budou použity na ostatní akce v různých oblastech (příprava průmyslové zóny, výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, hřbitov aj.).
Nyní je nutno zmínit i oblast příjmů rozpočtu města. U daňových příjmů se v roce 2006 počítá se zvýšením o 2,69 %,
což v žádném případě nemůže pokrýt nárůst výdajů, které
městu rostou v oblasti energií a služeb. Toto bylo kritizováno
i na finanční konferenci Svazu měst a obcí konané dne 10. 11.
2005 v Praze a toto nesouhlasné stanovisko bylo předáno
vládě České republiky.
Oblast kapitálových příjmů je úzce vázaná na prodej bytů
a domů z majetku města a je plánovaná ve výši 37 mil. Kč.
Oblast dotací zahrnuje vícero částí v příjmech pro město. Na
výkon státní správy je počítáno se zvýšením o 5 % ( nárůst
o 3 mil. Kč) a ve třídě 4 se zvyšují dotace v souhrnném finančním vztahu na státní rozpočet o 12 %. Dotace na vlastní
investiční akce zahrnují jen ty, které máme již rozhodnutím
ministerstev schválené a ty, které již probíhají. U dotací z EU
je předpoklad pro získání v roce 2006 5,3 mil. Kč (I. etapa
metropolitní sítě města), u ostatních se počítá s příjmem do
rozpočtu města v roce 2007 ( 7,5 mil. Kč — II.etapa metropolitní sítě a bezbariérová MHD —15,8 mil. Kč). Pro další období
má město zpracovaný Strategický plán rozvoje města a výhled
investičních záměrů na roky 2007—2008 a na základě těchto
dokumentů bude probíhat příprava projektů pro možnosti
na získání dotací z EU v rozpočtovém období 2007—2013, kde
bude větší předpoklad k získání rozhodujících finančních zdrojů na podporu rozvoje našeho města v různých oblastech. Je
nutné tuto přípravu nepodcenit a snažit se jak sami, tak ve
spolupráci s obcemi našeho regionu usilovat o zisk prostředků, které mohou výrazně přispět k úspoře financí z dalších
rozpočtových období a tyto mohou být použity v jiných důležitých oblastech života města.
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města

Schválený
rozpočet 2006

Schválený
Schválený
Index
Index
rozpočet 2005 2006/2005 (v %) rozpočet 2004 2005/2004 (v %)

238 288,696
63 414,060
58 041,400
175 668,160
535 412,316
94 178,673
629 590,989

232 038
25 659
34 141,4
165 999,3
457 837,7
53 788,1
511 625,8

102,69
247,14
170,00
105,82
116,94
175,09
123,06

200 907
25 588
33 600
195 587
455 681,9
41 398,1
497 080,0

115,50
100,28
101,61
84,87
100,47
129,93
102,93

39 410,000
98 673,789
3 200,000
545,000
4,000
34 328,000
28 496,000
1 200,000
14 456,000
106 503,200
14 850,000
126 916,000
32 381,000
115 213,000
600,000
12 815,000
629 590,989

30 940
57 000
3 540
545

127,38
173,11
90,40
100,00

38 140
54 900
3 195
–

81,12
103,83
110,80
–

36 822
26 879
0
12 868
91 596,8
9 000
111 629
28 418
85 763
750
15 875
511 625,8

93,23
106,02
–
112,34
116,27
165,00
113,69
113,95
134,34
80,00
80,72
123,06

39 102
27 235
1 500
13 228
95 045
8 600
116 146
24 160
48 670
3 130
24 029
497 080,0

94,17
98,69
–
97,28
96,37
104,65
96,11
117,62
176,21
23,96
66,07
102,93

Informace pro rodiče předškoláků

Město Nový Jičín vyhlašuje

o systému posuzování školní zralosti

dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2006—2007.
Zápis se bude konat v pátek 10. února 2006 od 14.00 do
18.00 hodin v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2005 o stanovení
školských obvodů základních škol zřízených městem Nový
Jičín následovně:
a) pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3 tvoří školský
obvod ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána, Gregorova, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze, Kollárova, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Sportovní,
U Grasmanky, Vančurova, Wolkerova;
pro odloučené pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín tvoří školský obvod ulice B. Martinů, Bratří Jaroňků, Císařská, Jičínská,
Ke Svinci, Křenová, Lipová, M. Baláše, Mlýnská, Na Drážkách,
Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem, R. Melče,
Tolstého, U Hráze, U Stadionu, V Kútě, Vrchlického, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem;
pro odloučené pracoviště Beskydská 274, Nový Jičín tvoří
školský obvod Žilina;
b) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66 tvoří
školský obvod ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova,
Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Lidická, Malé náměstí, Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Straník, Suvorovova, Štursova, U Pstružího potoka, Úprkova, Zborovská, Žilinská;
c) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 tvoří
školský obvod ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova,
Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Msgre. Šrámka,
Nábřežní, Propojovací, Slezská, Svatopluka Čecha, Trlicova,
U Jičínky, Valašská, Žižkova;
d) pro Základní školu Nový Jičín, Tyršova 1 tvoří školský
obvod ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Bludovice, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hla o, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě,
Karla Kryla, Kojetín, Lesní, Masarykovo nám., Myslbekova, Na
Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod
Lipami, Pod Skalkou, Přemyslovců, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Svojsíkova alej,
Štefánikova, Tyršova, Úzká, Žerotínova;
e) pro Základní školu a Mateřskou školu Nový Jičín,
Libhoš 90 tvoří školský obvod obec Libhoš .

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín, www.
pppnj.adslink.cz Realizace odkladu školní docházky se každoročně týká asi 10—20 % dětí v ročníku. Odklad školní docházky by určitě neměl sloužit jako jednoduché řešení k prodloužení období her bez pracovních povinností a posuzování
zralosti dítěte by nemělo být jen formální záležitostí. V období zápisu do školy jako rodiče nemusíte mít v otázce zralosti
svého dítěte ještě zcela jasno a vaše diskuse s pedagogy na
půdě MŠ nebo i ZŠ je nezávazná. Závazným je až podání písemné žádosti o odklad k rukám ředitelství ZŠ.
Často se rodiče mylně domnívají, že o odkladu školní docházky dítěte rozhodují sami. Plnění povinnosti školní docházky při dosažení věku šesti let u dítěte v období do 31. 8.
daného roku je však dána školským zákonem (č. 561/2004 Sb.),
jenž také přesně vymezuje postup a podmínky pro odklad
školní docházky (§ 37): „Není-li dítě po dovršení šestého
roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a současně také odborného lékaře (zpravidla ošetřující dětský lékař). Začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku“. Dříve
postačovalo pouze jedno z těchto dvou doporučení, což nyní
již neplatí!
Při úvaze o potřebnosti odkladu školní docházky je předně
důležité odlišit hlavní důvody možné nezralosti dítěte! Jde
především o rozlišení důvodů dle kompetence lékaře (v případě tělesné nezralosti nebo zdravotních důvodů - zdravotní
postižení nebo oslabení) nebo pedagogicko-psychologické poradny (v případě psycho-sociální nezralosti dítěte)! Podle
toho také povede první cesta rodičů bu k dětskému lékaři
nebo do poradny. Dále jsou dvě možnosti:
a) V případě, že lékař vydá rodičům potvrzení o nezralosti
dítěte v souladu s jeho odbornou kompetencí (tzn. pouze v případě potvrzení tělesné nezralosti nebo zdravotních důvodů),
navštíví rodič s potvrzením od lékaře nejdříve pedagogicko-psychologickou poradnu! Dle individuální povahy případu
bude rodičům v poradně vydáno druhé potvrzení pro ZŠ bez
nutnosti aktuálního vyšetření dítěte v PPP.
b) Při podezření na psycho-sociální nezralost dítěte je však
odborné posouzení v kompetenci poradny, nikoli lékaře! V tomto případě bude postup rodičů opačný než v předchozím případě (tzn. nejdříve vyšetření v poradně a dle jeho výsledku
cesta k lékaři pro jeho doplňující potvrzení). Rodič tedy doručí v obou případech do ZŠ až obě potvrzení najednou (od
lékaře i z pedagogicko-psychologické poradny), nikoli postupně jednotlivá potvrzení! Je to důležité pro možnost vzájemné
informovanosti mezi lékařem a poradnou.
K vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny se lze
objednat osobně nebo telefonicky, nejlépe však ve spolupráci
s MŠ! V MŠ mají k tomuto účelu k dispozici dotazník, který
spolu s písemnou žádostí rodičů (také k dispozici v MŠ) MŠ
zašle do poradny. Zodpovědné vyplnění dotazníku učitelkami
v MŠ je pro nás velmi důležité především z toho důvodu, že
máme při posuzování dítěte k dispozici kvalifikovaný popis
předností i obtíží dítěte, sociálních projevů aj. Tyto informace
jsou cennou součástí posuzování školní zralosti dítěte v PPP
a bez těchto informací z MŠ je často rozhodování složitější.
V případě, že dítě trpí vážnějšími zdravotními problémy,
nebo navštěvuje logopedickou péči, eventuálně jiného specialistu, je velmi žádoucí, aby rodiče k vyšetření do PPP přinesli zprávy o jeho zdravotních potížích a o probíhající odborné péči. K vyšetření jsou pak děti většinou zvány v období
od března do června, zcela výjimečně jsou řešeny některé
případy ještě v období letních prázdnin — toto však již žádnému rodiči nelze doporučit (vyšetření dítěte nelze provést
tzv. na počkání).
Mgr. Marek Khýr, psycholog,
Mgr. Jiří Novák, ředitel PPP
g

Děti s odloženou povinnou školní docházkou přijdou k zápisu do základní školy, kde byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský
průkaz rodičů nebo zákonného zástupce). Upozorňujeme rodiče, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni zapsat do 1. třídy všechny děti, které do
31. srpna 2006 dosáhnou 6 let věku. O odložení povinné školní
docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Mgr. Ivan Týle, starosta města

Zápis žáků do pomocné školy
a přípravného stupně pomocné školy
g Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně, Komenského 64 vyhlašuje zápis žáků do pomocné
školy a přípravného stupně pomocné školy. Zápis se bude
konat ve čtvrtek 9. února 2006 od 9.00 hodin v prostorách
Speciálně pedagogického centra, Komenského 64. K zápisu
se mohou dostavit děti s mentálním postižením, smyslovou
či tělesnou vadou. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte,
občanský průkaz, případně aktuální zprávy odborných lékařů.
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Ze sociální oblasti
Existuje canisterapie v NJ?

g Stále více lidí již ví, co je to canisterapie. Terapie prostřednictvím psa, kdy se využívá jeho bezprostřednost, přítulnost
a vstřícná povaha. Mnozí majitelé psů si ani neuvědomují,
že tento druh terapie často podstupují doma se svým čtyřnohým přítelem. Představte si starší paní, které zemřel manžel a zůstala sama jen se svým psem. Ani se jí nechce ráno
vstávat z postele, jak se cítí osamělá a snad i zbytečná. Ale
musí, protože její pejsek potřebuje vyvenčit, nakrmit. Pomůže
jí tak začít další nový den. Má se stále o koho starat, s kým
„promluvit“ a sdílet všední den, by pes člověka nenahradí.
I to je druh canisterapie. A když se vracíte naštvaní z práce,
protože místo aby vám přidal šéf peníze, přidal vám jen práci?
Doma se k vám přiřítí s neskrývanou radostí váš věrný pes,
kterému je to úplně jedno, protože on vás prostě miluje i bez
peněz. Jeho bezbřehé potěšení, že vás vidí, působí jako balzám na vaše nervy. Vezmete si ho na klín, hladíte jeho srst
a díváte se do jeho krásných očí. Nebo popadnete míček a dovádíte s ním venku, až zapomenete alespoň na chvíli na nespravedlivého šéfa. Krásně se odreagujete. Není to příjemná
terapie? Zvláště děti využívají psa jako svého důvěrníka
a společníka, když mají potíže, se kterými se nechtějí svěřit
dospělým. Přestože jim pes neporadí, jak mají svůj problém
vyřešit, sdílená starost je snazší. Navíc pes opravdu dovede
tajemství udržet. I v tom je kus canisterapie. Jistě, ne každé
obydlí, kde chovají psa, má díky němu š astné obyvatele.
Podmínkou je totiž dobrý vzájemný vztah člověka se psem.
Souznění se nedočkáte, když pes tráví všechen svůj čas zavřený v kotci a majitel ho pustí jen na pár minut „provětrat“.
Možná tohle všechno víte.
Málokdo však ví, že právě prošel kolem zařízení, kde leží
na podlaze tělesně postižené dítě se psem a provádějí tzv.
polohování. To se může stát, pokud dotyčný procházel kolem
Dětského centra v Novém Jičíně. Obrázek psa v náručí paní
ležící na posteli v domově důchodců také není fikce, ale
i v tomto zařízení v Novém Jičíně canisterapie probíhá. Víte
o tom? Bohužel je spousta podobných zařízení a institucí, kde
by se canisterapie ještě uplatnila a pomohla spoustě lidí.
Zde v Novém Jičíně. Proč bohužel? Nejsou totiž lidi, kteří by
se svým psem pomohli.
Zamýšlím se nad tím, zda v tomto městě a jeho okolí je tak
málo psů, kteří by mohli vykonávat canisterapeutickou činnost. Ale velmi o tom pochybuji. Jistě, jsou psi nevychovaní
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nebo také ti, co cizí lidi rádi nemají. Tedy pro canisterapii neupotřebitelní. Podle mého mínění je zde ovšem také poměrně
dost takových psů, kteří by tuto činnost dělat mohli, ba dokonce chtěli. Věřte nebo ne, tito „mazlící“ psi se do své „práce“ těší. Takže kámen úrazu je v lidech. Nejsou prostě lidé,
kteří by s těmito psy chodili do domova důchodců, dětského
domova, zařízení pro mentálně postižené v Novém Jičíně.
Canisterapie je totiž stále dobrovolná činnost a odměnou je
„pouze“ úspěšná pomoc druhým, zlepšení jejich duševního
a tělesného stavu. A ta není bez práce a úsilí.
Společnost Podané ruce má své canisterapeutické týmy
(člověk a pes) hojně zastoupeny ve Frýdku-Místku, kde sídlí,
ale i po celé Moravě, Slezsku a také v Čechách. V Novém Jičíně jsou pouze čtyři canisterapeuté, z toho dva nyní nemohou
vykonávat tuto činnost, protože zůstali bez svých psích partnerů. Tedy jen dva na tolik lidí, kteří je potřebují. Samozřejmě to nejde. Proto zůstávají požadavky lidí, kteří by pomoc
psa uvítali, bez odezvy.
Možná se jedná jen o neinformovanost a jsou zde lidé se
sociálním cítěním a hodnými psy, kteří jsou ochotni věnovat
alespoň hodinu týdně svého času užitečné věci. Ráda bych
tomu uvěřila. Nabízím vám tedy webové stránky zmíněné
společnosti Podané ruce — www.canisterapie.info, kde naleznete spoustu informací o canisterapii a jak s ní začít. Vaše
dotazy ráda zodpovím na telefonním čísle 605 227 168.
Hedvika Horáková, DiS., rozhodčí a canisterapeut

Výměna občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
Občanské průkazy
bez strojově
čitelných údajů,
vyddané:

Lhůta k výměně
občanského
průkazu:

Lhůta k podání
žádosti o vydání
občanského
průkazu:

do 31. 12. 1996
do 31. 12. 1998
do 31. 12. 2003

do 31. 12. 2006
do 31. 12. 2007
do 31. 12. 2008

do 30. 11. 2006
do 30. 11. 2007
do 30. 11. 2008

Výměně podléhají i občanské průkazy, které byly vydány s dobou platnosti bez omezení. Informace na telefonech: 556 768 319; 556 768 321; 556 768 322.
Odbor vnitřních věcí, MěÚ Nový Jičín

Roční hlášení o produkci
a nakládání s odpady
Oprávněné osoby a původci odpadů a v případě, že produkovali nebo nakládali s více než 50 kg nebezpečných odpadů
nebo více než 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou
povinni zpracovat roční hlášení. Hlášení o produkci a nakládání s odpady a hlášení o komunálních odpadech (dle přílohy
č. 20 a 21 vyhlášky. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) je každoročně v termínu do 15. února „2006“
zasíláno původci odpadů a oprávněnými osobami na obec
s rozšířenou působností.
V případě, že původci odpadů a oprávněné osoby nepoužívají vlastní software na průběžnou evidenci odpadů, mohou
si svoji práci zjednodušit, tím že využijí pro vypracování hlášení internetové stránky www.inisoft.cz. Zde v odkazu
„Formulář — roční hlášení“ lze zpracovat hlášení, které nemusí být ručně přepisováno, nebo ho lze vytisknout a rovněž
se automaticky vygeneruje do datového souboru. Při zadávání
každého údaje probíhají automatické kontroly, které eliminují
možné chyby a nedostatky v hlášení, kterých bylo v předešlých letech velmi mnoho.
Formuláře k vyplnění hlášení jsou k dispozici i na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č. 306, kontaktní osoba: Mgr. M. Kiššová, tel.: 556 768 365,
e-mail:mkissova@novyjicin-town.cz), kde vám budou rovněž
poskytnuty informace o zpracování hlášení.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

g

Kam za sportem?
g FOTBAL:

(Zimní turnaje O pohár TJ Nový Jičín, hřiště s umělým trávníkem): I. výk. skup. - so 4. 2. v 9 hod. Frenštát - Hranice,
v 11 hod. Vítkovice B/N. Jičín - Čes. Těšín, ve 13 hod. Dol. Benešov - Frýdek-Místek, v 15 hod Jakubčovice - Fulnek, so 11. 2. v 9
hod. Hranice - Vítkovice B/N. Jičín, v 11 hod. Fulnek - Dol. Benešov,
ve 13 hod. Frýdek-Místek - Frenštát, v 15 hod. Čes. Těšín - Jakubčovice, so 18. 2. v 9 hod Jakubčovice - Hranice, v 11 hod. Vítkovice B/N. Jičín - Frýdek-Místek, ve 13 hod. Fulnek - Čes. Těšín,
v 15 hod. Dol. Benešov - Frenštát, so 25. 2. v 9 hod. Frenštát Vítkovice B/N. Jičín, v 11 hod. Čes. Těšín - Dol. Benešov, ve 13 hod.
Frýdek-Místek - Jakubčovice, v 15 hod. Hranice - Fulnek, II. výk.
skup. - ne 5. 2. v 9 hod. Frýdlant - Příbor, v 11 hod. Ústí u Hr. - Val.
Meziříčí, ve 13 hod. Vsetín - Hutisko-Sol. v 15 hod. Lhota u Vs. Juřinka, ne 12. 2. v 9 hod. Příbor - Ústí u Hr., v 11 hod. Juřinka
- Vsetín. ve 13 hod. Hutisko-Sol. - Frýdlant, v 15 hod. Val. Meziříčí - Lhota u Vs., ne 19. 2. v 9 hod. Lhota u Vs. - Příbor, v 11 hod.
Ústí u Hr. - Hutisko-Sol., ve 13 hod. Juřinka - Val. Meziříčí, v 15
hod. Vsetín - Frýdlant, ne 26. 2. v 9 hod. Frýdlant - Ústí u Hr.,
v 11 hod. Val. Meziříčí - Lhota u Vs., ve 13 hod. Hutisko-Sol. - Lhota
u Vs., v 15 hod. Příbor - Juřinka, III. výk. skup. - so 4. 2. v 17 hod.
Bělotín - Mořkov, v 19 hod. Hustopeče - Vlčovice-Mniší, ne 5. 2.
v 17 hod. Prostř. Bečva - Hodslavice, v 19 hod. Suchdol - N. Jičín
/Bludovice, so 11. 2. v 17 hod. Mořkov - Hustopeče, v 19 hod. N. Jičín
/Bludovice - Prostř. Bečva, ne 12. 2. v 17 hod. Hodslavice - Bělotín,
v 19 hod. Vlčovice-Mniší - Suchdol, so 18. 2. v 17 hod. Suchdol Mořkov, v 19 hod. Hustopeče - Hodslavice, ne 19. 2. v 17 hod. N.
Jičín/Bludovice - Vlčovice-Mniší, so 25. 2. v 17 hod. Bělotín - Hustopeče, v 19 hod. Vlčovice-Mniší - Prostř. Bečva, ne 26. 2. v 17 hod.
Hodslavice - Suchdol, v 19 hod. Mořkov - N. Jičín/Bludovice, IV.
výk. skup. (vše v 19 hod.) - st 1. 2. N. Jičín jun. - Jeseník, čt 2. 2.
Všechovice - Střítež n. B., po 6. 2. Jeseník - Bílovec, út 7. 2. Kelč
- Všechovice, st 8. 2. Nový Jičín jun. - Starý Jičín, čt 9. 2. Střítež
n. B. - Kopřivnice, po 13. 2. Všechovice - Jeseník, st 15. 2. (v 17 hod.)
Kelč - Kopřivnice, (v 19 hod.) Nový Jičín jun. - Bílovec, čt 16. 2.
Starý Jičín - Střítež n. B., po 20. 2. Bílovec - Všechovice, st 22. 2.
(v 17 hod.) Starý Jičín - Kelč, (v 19 hod.) Nový Jičín jun. - Kopřivnice, čt 23. 2. Střítež n. B. - Jeseník, přípravná utkání (mimo
turnaj): út 14. 2 v 18 hod., Vítkovice B/N. Jičín - Zábřeh, út 21. 2.
v 18.30 hod., Vítkovice B/N. Jičín - Slavičín, út 28. 2. v 18.30 hod.,
Vítkovice B/N. Jičín - Vel. Karlovice g HOKEJ (ZS N. Jičín): ne
5. 2. ve 13.30 hod., liga junioři Nový Jičín - Prostějov, ne 5. 2.
v 17 hod., II. liga muži Nový Jičín - Přerov (konec základní části
- čtvrtfinále podle umístění v zákl. části - 1-8, 2-7 atd. začíná 8. 2.
- domácí utkání N. Jičína bude zveřejněno ne web. stránkách
klubu a na plakátech), pá 10. 2. v 17.30 hod., liga dorostenci Nový
Jičín - Frýdek-Místek, so 11. 2. v 10 hod., liga starší žáci (8. a 9.
tř.) Nový Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), ne 12. 2. v 10 hod., liga
mlad. žáci (6. a 7. tř.) Nový Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), ne 12. 2.
ve 13.30 hod., liga dorostenci Nový Jičín - Znojmo, ne 19. 2. ve
13.30 hod., liga junioři Nový Jičín - Jihlava, so 25. 2. v 10 hod., liga
starší žáci (8. a 9. tř.) Nový Jičín - Třinec (2 utk.), ne 26. 2. v 10 hod.,
liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) Nový Jičín - Třinec, ne 26. 2. ve 13.30
hod., liga dorostenci Nový Jičín - Havířov, ne 26. 2. ve ? liga junioři Nový Jičín - Třebíč, pá 3. 3. v 19 hod., liga junioři Nový Jičín
- Techn. Brno g BASKETBAL (hala bazén): st 1. 2. v 17.30 hod.
Čs. pohár muži (čtvrtfin.) Mlék. Kunín - A Plus Brno A, so 4. 2.
v 17 hod., I. Mattoni NBL muži Mlék. Kunín - Sparta Praha, so
11. 2. v 17 hod., I. Mattoni NBL muži Mlék. Kunín - Prostějov g
VOLEJBAL (hala ABC): so 4. 2. v 17 hod., I. liga ženy (o 1. - 6.
místo) Nový Jičín - Plzeň, so 4. 2. v 10 hod., II. liga muži Nový Jičín
- Napajedla (2 utk.), so 4. 2. v 10 a ve 14 hod., extral. juniorky (o 1.
- 6. místo) Nový Jičín - Olymp Praha (2 utk.), ne 5. 2. v 10 hod.,
I. liga ženy Nový Jičín - Plzeň, ne 5. 2. v 11 a 14 hod., extral. kadetky (o 7. - 12. místo) Nový Jičín - Čes. Krumlov (2 utk.), so 25. 2.
v 10 hod., II. liga muži Nový Jičín - Hoš álková (2 utk.), so 25. 2.
v 16 hod., extral. kadetky Nový Jičín - Plzeň, ne 26. 2. v 10 hod.,
extral. kadetky Nový Jičín - Plzeň, ne 26. 2. v 13 a v 16 hod., extral.
juniorky Nový Jičín - Liberec (2 utk.) g STOLNÍ TENIS (herna
Loučka): so 11. 2. v 17 hod., obl. sout. muži sk. C Nový Jičín A Frýdlant B, ne 12. 2. v 10 hod., obl. sout. muži sk. C Nový Jičín
A - Frýdek-Místek B, so 18. 2. v 10 hod., okr. přeb. I. tř. muži Nový
Jičín C - Bílovec A, so 25. 2. v 10 hod., okr. přeb. I. tř. muži Nový
Jičín C - Fulnek A, so 25. 2. v 17 hod., obl. sout. muži sk. B Nový
Jičín B - Opava C, ne 26. 2. v 10 hod., obl. sout. muži sk. B Nový
Jičín B - Bartovice g SQUASH (Sport Park): pá 10. 2. v 17 hod.,

Reality expert squash tour (4. kolo otevř. novojič. ligy neregistr.)
g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod.,
st a pá 17 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PROVOZ

SAUNY: st 10 - 14 a 15 - 21 hod., čt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod.,
ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ:
po 12.15 - 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod. g BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI (ZS): každé pondělí a sobota od 16 do 17. 15 hod.

Sportovní aktuality
g TVRDÁ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ FC VÍTKOVICE B/
NOVÝ JIČÍN NA JARO. S úkolem co nejlépe uspět v jarní části
MSFL, pro kterou mají jediný cíl v udržení této soutěže, v níž jsou
po podzimní části v dosti nezáviděnihodné situaci, vstoupili
v prvním týdnu ledna fotbalisté FC Vítkovice B/Nový Jičín pod
vedením trenéra Aloise Holuba do zimní přípravy. Ve třech blocích vždy po třech týdnech proběhla nejdříve tvrdá a u hráčů
značně nepopulární, ale velmi potřebná kondiční příprava v terénu, v posilovně, v tělocvičně. Poté se mužstvo zaměří už na
hřišti na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, závěrečná část bude věnována dola ování formy před zahájením soutěže. To vše se bude
prolínat se dvanácti přípravnými zápasy jednak v turnaji „O pohár TJ Nový Jičín“ a také s dalšími pěti vloženými zápasy na
domácím hřišti s umělým trávníkem. Do kádru se vrátil brankář
Šrom, z dorostu byl zařazen do přípravy Palička, z týmu Nového Jičína/Bludovic přišel Štěpjak a po zranění také Hanzelka,
z Frenštátu se vrátili Bezděk a Krumpolc. Staronový trenér
vítkovického áčka Daněk by měl po soustředění rozhodnout o užším kádru s následným uvolněním některých hráčů pro béčko
hrající v našem městě. V úvahu připadají Švec, Vávra (oba za
béčko na podzim hráli) dále brankář Červenka, možná Kisel,
Jakšl, Čumpelík, Košina. Sérii přípravných zápasů začali fotbalisté Vítkovice B/Nový Jičín dvěma výhrami v nejsilněji obsazeném turnaji první výkonnostní skupiny na umělé trávě „O pohár
TJ Nový Jičín“, který se hraje od 14. 1. do 25. 2. každou sobotu
vždy v 9., 11., 13. a 15 hod. (rozpis v rubrice „Kam za sportem“),
když porazili rovněž třetiligové soupeře Dolní Benešov a vedoucí
tým tabulky Jakubčovice.
g BASKETBALISTÉ MLÉKÁRNY KLESLI V I. NBL ZE 2.
NA 4. MÍSTO. Poté, co byl měsíc prosinec a začátek ledna pro
naše basketbalisty vcelku úspěšný, pomineme-li těsnou prohru
v Prostějově, když v dalších šesti zápasech v řadě nepoznali
hořkost prohry, by to bylo se soupeři z dolní poloviny tabulky,
přišly dvě prohry, z nichž zejména ta na palubovce osmých Pardubic, na rozdíl od domácí, i když poměrně vysoké prohry s vedoucím Nymburkem, určitě všechny moc mrzí. Vedení klubu,
realizační tým, hráče a taky příznivce musí rovněž dosti mrzet
vyřazení v osmifinále evropského poháru Challenge Cup s izraelským Ashkelonem poté, co měli dvojzápas s tímto soupeřem
výhrou na jeho palubovce výborně rozehraný, ale domácí zápas
nezvládli a z dalších bojů byli vyřazeni. Určitý herní útlum mohlo
u „mlíkařů“ signalizovat i utkání čtvrtého kola Českého poháru
na palubovce předního celku II. ligy Zlína, které naši vyhráli,
jak se říká „ s odřenýma ušima“. Výhra ve Zlíně znamená postup
mezi posledních osm celků této soutěže, čtvrtfinálový los přidělil našim basketbalistům celek A PLUS Brno, s nímž se utkají
na domácí palubovce haly na bazénu ve středu 1. 2. od 17.30 hod.
K pokračování v dalších vítězných zápasech jak v Čs. poháru,
tak zejména v I. Mattoni NBL, by měly tým úřadujících vicemistrů
ČR dovést i některé změny v kádru. Vedení klubu ukončilo smlouvu s Dariuszem Lewandowskim, jehož nahradil taktéž pivot
Mario Bošnjak, který hrál v Novém Jičíně už před třemi lety,
z týmu odešel zpět do Olomouce Radek Helekal.

HOKEJISTÉ JSOU KRŮČEK OD PLAY OFF II. LIGY.
Ještě tři utkání chybí hokejistům HC GEDOS Nový Jičín do skončení 2. části II. ligy a naši hokejisté jsou na nejlepší cestě nejen
splnit, ale při současné formě i překročit hlavní cíl daný vedením klubu značně omlazenému týmu před zahájením sezony
— probojovat se do závěrečné části play off prvních osmi týmů
o konečné umístění. Naši hokejisté poté, co vstoupili do 2. části
soutěže z výborného 4. místa, si po sérii šesti utkání v řadě bez
prohry, jejíž pokračování zastavilo až domácí výhrou Blansko,
o jedno místo ještě polepšili a pokud si bilanci posledních tří
utkání (doma s Velkou Bíteší, ve Šternberku a doma s Přerovem) výrazně nepokazí, mohli by se do play off dostat z umístění
v první čtyřce tabulky, znamenající výhodný los už pro čtvrtfinále, které se hraje na tři vítězná utkání v termínech 7., 9., 11.,
13. a 15. února.

g
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ních aktivit a turistického ruchu. Pro realizaci celého záměru
nazvaného „Modernizace a revitalizace Lyžařské chaty Svinec“
se LK Svinec naskytla významná šance v podobě doporučení
financování projektu ze státního rozpočtu SROP s podmínkou podílet se na rozpočtovaných nákladech ve výši 8 018 mil. Kč 20 %
(1 604 mil. Kč) s dokončením akce do 30. 6. 2007. „Pokud nám
budou peníze přiděleny, už není jiná možnost, než rekonstrukci zahájit letos v dubnu, hned jak to jen podmínky dovolí. Vše potřebné, včetně stavebního povolení máme připraveno, te bude všechno záležet na zdrojích, které však
dostaneme, až bude akce hotova“, řekl k uskutečnění této velmi potřebné investiční akce prezident LK Svinec MUDr. Pavel
Andrýsek.
V úvodním utkání zimního turnaje O pohár TJ Nový Jičín na umělé
trávě porazili fotbalisté FC Vítkovice B/Nový Jičín dalšího účastníka
MSFL MSA Dolní Benešov 1:0. Foto Jaroslav Kotas.

PLOUTVAŘI LAGUNY OSLAVILI 15 LET ČINNOSTI. Asi
na 300 diváků přišlo v úterý 20. prosince na bazén, aby zde
zhlédlo program připravený Klubem vodních sportů Laguna k 15.
výročí založení klubu. Zaplněné hlediště tleskalo téměř dvouhodinové přehlídce všeho, co tento klub v současné době organizuje a zajiš uje. Postupně se v bazénu představili rodiče s nejmenšími dětmi, po nich předvedly učitelky Plavecké školy ukázku z hodiny výuky plavání předškoláků a žáků I. stupně ZŠ,
v bazénu prezentovalo několik žen pod vedením Mgr. Kateřiny
Neklové ukázku z aqua aerobiku. Své umění předvedly aquabely,
dostalo se i na ukázky z provádění záchrany tonoucího a samozřejmě, že přišla řada i na hlavní sportovní činnost Laguny, kterou
je plavání s ploutvemi a rychlostní potápění, sportovní disciplině,
v níž sportovci Laguny dosáhli za uplynulých patnáct let plodné
činnosti mnoha velkých úspěchů nejen v nejvyšších republikových soutěžích všech kategorií, ale i na mezinárodní scéně při
mistrovstvích Evropy a světa juniorů, v poslední době i v seniorské
kategorii i v dalších pohárových soutěžích. Popřejme „ploutvařům“ Laguny i pro další období stále mnoho tak obětavých a zapálených lidí, jako tomu bylo po celých uplynulých patnáct let,
pod kterými půjdou za svými vysokými cíli.

g

g LYŽAŘI Z LK SVINEC MAJÍ LETOS VELKÉ PLÁNY.
Mimořádně brzy, už 15. prosince, začala pro LK Svinec a milovníky sjezdového lyžování zimní sezona. Pro další zvýšení prestiže
a spokojenosti všech návštěvníků připravili společně provozovatelé sjezdovky a chaty několik novinek, které by měly přispět
k dalšímu zatraktivnění a zkvalitnění lyžování na tomto kopci
nad naším městem. K současnému svahu s vlekem Na Včelínku
a hlavnímu 480 metrů dlouhému svahu s vlekem a osvětlením,
přibyla úpravou části lesa v dolní části svahu nová stometrová
dětská „sjezdovka“ s ručním vlekem, v provozu je rovněž bufet
pod svahem a z prostředků města byla vyasfaltována příjezdová komunikace od Loučky do prostoru pod les. Přes zdražení
elektřiny zatím zůstala beze změny cena vleků, stejně jako jejich provozní doba (po—pá 19—20.30 hod., so, ne 9—20.30 hod.),
zkrátka nepřijdou ani milovníci běžeckého lyžování, pro které
jsou upravovány běžecké tratě. Pro návštěvníky sjezdovky na
Svinci připravili pořadatelé v lednu již dvě akce. Jednou z nich
byla předváděcí akce firmy Rossignoll, druhou, uskutečněnou
o posledním lednovém víkendu, byly veřejné závody v obřím slalomu pro neregistrované všech věkových kategorií, které by se
do konce sezony mohly ještě opakovat. Stejně jako vloni uvažují
pořadatelé i na závěr této sezony o uskutečnění karnevalu na
sněhu. Největší a vzhledem k současné situaci nanejvýš potřebnou akcí v letošním roce však nebudou žádné závody, ale měla
by jí být dlouho plánovaná rekonstrukce lyžařské chaty s vytvořením odpovídajícího zázemí pro návštěvníky areálu na Svinci
a členy klubu s příznivým dopadem na celkový rozvoj sportov-
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g FOTBALISTÉ HLEDAJÍ TALENTOVANÉ CHLAPCE. Oddíl
kopané TJ Nový Jičín pořádá nábor mladých hráčů ročníku narození 1996. Zájemci se mohou hlásit u trenéra Ivana Akrmana
vždy ve středu od 15 do 16.30 hodin a v pátek od 16 do 17.30 hodin v tělocvičně na ul. Msgre. Šrámka nebo telefonicky na tel.:
724 574 439. Těšíme se na vás, umělá tráva čeká na talenty.

Galerie úspěšných sportovců
Vážení čtenáři Zpravodaje, pokračujeme v seriálu představování našich úspěšných sportovců a už bývalých nebo
současných, kteří svými výsledky dělají čest svému klubu,
naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři.
V tomto vydání Novojičínského zpravodaje vám představujeme úspěšného hráče tenisu, člena NH TRANS Ostrava PETRA
OLŠÁKA.

g

Petr Olšák

Datum a místo narození: 22. 9.
1982, Nový Jičín. Rodinný stav: svobodný. Výška a váha: 199 cm, 95 kg.
Oblíbené místo: Nový Jičín. Nejoblíbenější jídlo: kuře, těstoviny.
Móda: sportovní. Životní krédo:
Věř a vůle tvá tě uzdraví. Který
člověk vás nejvíce ovlivnil, a v životě nebo ve sportu? V životě zcela
jistě rodiče. Ve sportu to byli v mých
začátcích především lidé z tenisového oddílu v Novém Jičíně jako např.
Honza Toman a Leon Fiala. V dalším období je to především trenérská tenisová legenda Jan Svoboda a Mgr. Jan Lysý, se kterými spolupracuji v posledních letech. Sportovní vzor? Lance
Armstrong. Další záliby mimo váš sport? Běh, turistika, plavání, lyžování. Sportovní dráha, největší dosavadní úspěchy?
S tenisem jsem začínal v Novém Jičíně jako mladší žák. Pak jsem
několik let působil v Kopřivnici, jejíž žákovské družstvo hrálo
nejvyšší republikovou soutěž. Jako junior jsem působil dvě sezony v extraligovém družstvu NH Ostrava a zároveň jsem hrál
divizi a II. ligu dospělých v Novém Jičíně. Po ukončení střední
školy jsem začal studovat na VŠB v Ostravě a z toho důvodu
jsem přestoupil do jejich prvoligového družstva. Po roce na VŠB
jsem dostal angažmá do extraligového NH - Trans Ostrava, kde
jsem působil dva roky. Na halovém mistrovství republiky v roce
2005 jsem prohrál ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem. V NH Trans
jsem se věnoval tenisu intenzivněji a začal jsem hrát mezinárodní turnaje Futures a Challenger. Podařilo se mi získat několik
bodů do žebříčku ATP. Ve čtyřhře se mi dařilo více. Za zmínku
stojí semifinále se Slovákem Borgulou na Challengeru v Ostravě
v roce 2004 a obhájení tohoto výsledku se Slovákem Poláškem
na stejném turnaji o rok později. Dále pak finálová účast opět ve
čtyřhře na Futures v Mostě a postup k 700. místu žebříčku ATP.
V roce 2003 jsem spolu s dalšími vysokoškolskými studenty reprezentoval Českou republiku na Světové univerziádě v Jižní
Korei a v roce 2005 na Světové univerziádě v tureckém Izmiru.
Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Ze získání
sportovního stipendia na Univerzitě v Richmondu v USA, kde
jsem od ledna 2006 začal studovat a hrát nejvyšší univerzitní
soutěž. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky? Nejlepší — každá výhra, zvláš v týmových soutěžích, speciálně za nerozhodného stavu. Nejhorší — každá prohra, zvláš v týmových soutěžích,
po vyrovnaném průběhu a s dobrým soupeřem, speciálně třeba
s Tomášem Berdychem nebo Michalem Tabarou.
J. Kotas

Nový propagační materiál

I na menší ploše však byla prezentace našeho města na
velmi dobré úrovni a prakticky neustálý zájem se obsluze
stánku dařil zvládat. Byl předveden nový novojičínský turistický propagační materiál (s podtitulem pěšky, kolo, koně,
běžky) představující vedle nabídky památek (které uvádí průvodce městem) i další množnosti rekreace v našem městě
a okolí. Na několika prezentačních smyčkách v rámci celé
moravskoslezské expozice byly uváděny ty nejkrásnější pohledy na naše město a velikou pozornost přitahoval i film
z městské slavnosti, který byl na našem pultu neustále promítán. Celkem se na výstavišti (souběžně s veletrhem GO
2006) představilo 1 224 vystavovatelů z 28 zemí. Veletrh navštívilo cca 38 500 návštěvníků.
Stanislav Bartoň

g Město Nový Jičín vydalo v závěru roku 2005 nový propagač-

ní materiál zaměřený na turistiku pod názvem Nový Jičín —
pěšky, kolo, koně, běžky. „Cílem materiálu je představit
naše město nejen jako cíl k objevování a návštěvě mnoha
kulturních a historických památek, ale i jako místo, kde
je možno se vyžít sportovně. A to nejenom v létě, ale během
celého roku,“ řekl ing. Stanislav Bartoň, vedoucí odboru
obecního živnostenského úřadu MěÚ Nový Jičín.
Propagační materiál (autorem grafiky je pan Janis Masmanidis a fotografie pocházejí od pana Ladislava Šmitkeho) je
samozřejmě vícejazyčný. Kromě textu v českém jazyce jsou
zde informace v angličtině, němčině a v neposlední řadě polštině, nebo počet návštěvníků z Polska v našem městě neustále roste.
Brožura je k dispozici na Informačním centru města Nový
Jičín (Úzká 27) a v případě zájmu může být pracovnicemi
informačního centra v zimě doplněna o mapky běžeckých tras
na Svinci a v oblasti Čer áku a Petřkovické hůrky. V létě pak
ve spojení s Novojičínskou kopretinou (soubor pěších a cyklotras v okolí Nového Jičína se záznamníkem a pamětním odznakem). Nový materiál byl vydán v celkovém nákladu 3 000 ks,
jeho cena je 38,- Kč.
První významnou akcí, kde byl nový materiál uveden, se
stal 15. mezinárodní veletrh turistických možností REGIONTOUR v Brně, který je spojen s mezinárodním veletrhem
průmyslu cestovního ruchu ve dnech 12.—15. ledna 2006.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Parlament je zpátky!
Konec ledna je pro většinu mladistvých ve znamení testování nervů, znalostí a modlení se za lepší známky. Pro
necelé čtyři desítky novojičínských studentů se však první
měsíc roku 2006 stal začátkem nové životní etapy, kterou
spojí s fungováním Regionálního dětského parlamentu. Ten
na sklonku minulého roku, právě díky žákům ze základních
a středních škol v Novém Jičíně, podstoupil úspěšnou exhumaci a nadechuje se k další činnosti. V ní by chtěl nejen navázat na řadu úspěšných projektů z minulosti, ale díky novým
členům také přivést na svět různé další akce.
Pokud ve vás naše počínání vzbudilo zájem, neváhejte
a přij te se za námi podívat. Další schůzka Regionálního dětského parlamentu se uskuteční 2. 2. 2006 v 16.30 hod. v SVČ.
Náš parlament není uzavřená společnost.
Martin Kubičík

g

Nový Jičín na Regiontouru 2006
g Město Nový Jičín se ve dnech 12.—15. ledna 2006, stejně jako

v minulých letech, představilo široké cestovatelské, odborné
i laické veřejnosti na 15. mezinárodním veletrhu turistických
možností v regionech REGIONTOUR 2006 v Brně.
Vlastní prezentace našeho města se uskutečnila v expozici
Moravskoslezského kraje, již tvořily výstavní stánky jednotlivých turistických oblastí kraje. Mezi nimi byla i Regionální
agentura cestovního ruchu Beskydy—Valašsko, jejíž členem
a sídlem je právě naše město. Oproti předchozím létům však
došlo ze strany kraje ke zmenšení celkové výstavní plochy
a taktéž k změně jejího členění, což sice mělo za následek
úsporu finančních prostředků, ale taktéž určitou stísněnost
jednotlivých vystavovatelů. Veletrh byl v letošním roce poprvé
přesunut do většího pavilonu (V), čehož využily ostatní kraje
a své expozice spíše zvětšily.
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Střední škola Nový Jičín

Dokument o „Chudačce z Libhoště“

se podílí na řešení problému
nezaměstnanosti v našem regionu
Střední škola Nový Jičín využila možnosti, kterou poskytuje Evropská unie a získala grant z fondu PHARE 2003 na
realizaci projektu Motivační programy pro zlepšení zaměstnatelnosti vybraných cílových skupin regionu Nový
Jičín. Tyto prostředky může využít na podporu zaměstnatelnosti žen vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené a v pozdně produktivním věku. Hlavním partnerem projektu je Úřad práce Nový Jičín. Poskytl informace pro analýzu
trhu práce Novojičínska a významně se podílí na oslovování
zájemkyň. Při přípravě projektu jsme vycházeli z oficiálního
záměru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který nese
název Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje. Mimo jiné
se v něm hovoří o podpoře zaměstnatelnosti znevýhodněných
skupin a mezi tyto skupiny patří i ženy po mateřské dovolené
a v pozdně produktivním věku.
Základním úkolem Motivačních programů je zlepšit znalosti a dovednosti uchazeček z různých oblastí kvalifikace
(ekonomika, práce s počítačem, základní ošetřovatelská péče,
psychologie) tak, aby se posílila jejich motivace a přesvědčení
vrátit se na trh práce (případně zahájit vlastní podnikání).
Programy nejsou omezeny dosaženým vzděláním, délkou praxe
či dobou nezaměstnanosti. Výuka a učební pomůcky jsou
účastnicím poskytovány zdarma a jsou hrazeny z prostředků
projektu.
Motivační programy probíhají od října 2005 do března
2006 v prostorách Střední školy v Novém Jičíně. Do realizace
jsou zapojeny všechny tři její součásti: Střední zdravotnická
škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště a Obchodní akademie. Do výuky jsou zapojeni pedagogové odborných předmětů těchto škol a využívá se také zázemí odborných učeben (pro výuku ošetřovatelské péče nebo práce s počítačem).
Díky projektu vznikla na Obchodní akademii nová učebna
s 15 moderními počítači, tiskárnou, data projektorem a scannerem. Používá se i pro účely výuky denního studia v předmětech informační technologie a písemná a elektronická komunikace.
Střední škola v Novém Jičíně chápe realizaci Motivačních
programů jako významnou součást posilování své role při
řešení problémů strukturální nezaměstnanosti v regionu.

g

Ve středu 18. ledna se uskutečnila v sále libhoš ského fojtství premiéra dokumentárního snímku „Chudačka z Libhoště“.
Chudačkou pojmenovali Libhoš ané čalounickou trávu ostřici
třeslicovitou (Carex brizoides L.), která roste ve velkém množství v nedalekém polesí Roveň. Asi od roku 1926 až do konce
šedesátých let minulého století se tato ostřice ve velkém množství těžila, speciálně upravovala a z Libhoště vyvážela do
značných vzdáleností. Odběrateli byli automobilka a vagonka Tatra, výrobci čalouněného nábytku a čalouníci z oblasti
celé Moravy, východních Čech a dokonce i v polském Slezsku.
Protože si touto činností přilepšovaly především nemajetné
rodiny chalupníků a drobných zemědělců, dostala tato „tráva“
příznačnou přezdívku „chudačka“.
O zdokumentování této kdysi velmi prosperující činnosti
se zasloužil především pan Jan Číp, kustod Muzea Novojičínska. Jeho přičiněním získalo muzeum k pořízení dokumentu grant Ministerstva kultury ČR na rok 2005. Snímek
natočil podle scénáře Jana Čípa kameraman Jaroslav Pečínka, na snímku spolupracovali herci divadelního souboru
Osvětové besedy v Libhošti. Snímek byl s úspěchem promítnut na přehlídce dokumentů s etnografickou tématikou
„ETNOFILM“ v Rožnově pod Radhoštěm, kde získal zaslouženou pozornost přítomných etnografů z celé ČR. Dokument
má cca 12 minut a je uložen na DVD nosiči, takže je vhodný
k promítání v regionálních televizích. Snímek je možno získat
v Muzeu Novojičínska, které je nositelem autorských práv.
Oldřich Sobek

g

Řídící tým projektu: Ing. Martina Staroňová,
Ing. Irena Bambuchová, Ing. Ladislav Abrahám

Nová učebna informačních technologií, která vznikla
z prostředků fondu Phare
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KINO KVĚTEN
Čt 2. 2. až ne 5. 2. v 18.00 a 20.00 hod. A CO KDYŽ JE
TO PRAVDA? Zamilován do ducha ženy. Americký film.
Samotářský architekt se zamiluje do ducha ženy, který
spolu s ním obývá jeho byt. Mládeži nepřístupno, 95 min.,
titulky, 60,- Kč.

g

Beskydské divadlo Nový Jičín, pokladna tel.: 556 770 145, pondělí zavřeno,
úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu před představením

Pátek 3. 2. v 19.00 hod. KAREL PLÍHAL — NEBE POČKÁ.
Recitál Karla Plíhala, ve kterém uslyšíme nejen písničky z jeho
nejnovějšího kainarovského CD, ale i výběr z předcházející
tvorby. Praha. Předprodej od 19. 1.
g Sobota 4. 2. v 19.00 hod. SLAVNOSTNÍ KONCERT u příležitosti 50 let činnosti souboru Javorníček — Javorník společně s hosty. Předprodej od 30. 1.
g Čtvrtek 9. 2. v 17.00 hod. TITICACA (Peru-Bolivie). Vernisáž
výstavy fotografií univ. prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc., děkana
FF UP v Olomouci z jeho cest po Jižní Americe. Klub rodáků
a přátel města Nového Jičína.
g Úterý 14. 2. v 19.00 hod. Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY.
Arnulf, zajištěný muž v nejlepších letech, touží po manželce,
která by neznala lest ani přetvářku. Svou nevěstu školí od
plenek a te už je jen krok od vytouženého manželského štěstí. Komedie francouzského klasika o velké lidské pošetilosti,
o mužích a ženách, o stáří a dospívání, o mravech a společnosti. V režii Daniela Hrbka hrají Ivan Řezáč, T. Hofová, S.
Šárský, J. Vlasák j.h., V. Limr, A. Veldová, M. Sitta. Švandovo
divadlo Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 1. 2.
g Středa 15. 2. v 19.00 hod. ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO. Roman Fojtíček — altový, sopr. saxofon, Radim Kvasnica — altový, sopr. saxofon, Otakar Martinovský — tenorový
saxofon, Zdenko Kašpar — barytonový saxofon. Na koncertě
zaznějí skladby těchto autorů: Henry Purcell, Milan Iglo, Alexander Glazunov, Pierre Vellones, George Gershwin, Jaroslav Ježek, Andre Waignein, Kamil Běhounek, Charlie Parker.
Praha, Kruh přátel hudby. Předprodej od 1. 2.
g Neděle 19. 2. v 14.00 hod. Jiří Jaroš: PRASÁTKA SE VLKA
NEBOJÍ. Pohádkový příběh o třech malých prasátkách Pašíkovi, Mašíkovi a Šašíkovi, která na cestě do světa pronásleduje hladový vlk. Divadlo Rolnička Kopřivnice. Malý
sál. Předprodej od 1. 2.
g Neděle 19. 2. v 16.00 hod. Jiří Jaroš: PRASÁTKA SE VLKA
NEBOJÍ. Pohádkový příběh o třech malých prasátkách Pašíkovi, Mašíkovi a Šašíkovi, která na cestě do světa pronásleduje hladový vlk. Divadlo Rolnička, Kopřivnice. Předplatné
sk. Rolnička. Malý sál. Předprodej od 1. 2.
g Sobota 25. 2. v 19.00 hod. Edward Albee: KDO SE BOJÍ
VIRGINIE WOOLFOVÉ. Příběh stárnoucího profesora Jiřího
a jeho ženy Marty, kteří si zpestřují život vymyšlenými příběhy a množstvím krutých her, jejichž prostřednictvím si vzájemně rozdírají duše, sledujeme společně s mladší dvojicí,
která stojí téměř na počátku vztahu a také kariéry. Na rozdíl
od starších ještě má zábrany — „předstírá“ nejen ostatním,
ale i sobě nejrůznější iluze o životě... V režii P. Novotného
hrají L. Frej, H. Maciuchová, J. Dvořák, S. Postlerová. Studio
DVA Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 1. 2.
g Pondělí 27. 2. v 19.00 hod. Carlo Goldoni: LHÁŘ. Nenapravitelný lhář Lelio, v mistrovském podání Jana Vondráčka, přijíždí se svým sluhou do rodných Benátek. Než se však vůbec
dostane do domu svého otce, jeho prolhanost mu zkomplikuje život. Původní prostý děj Goldoniho hry se pod vedením
zkušených inscenátorů proměnil v komedii s velmi aktuálním
humorem. Divadlo V Dlouhé, Praha, Předplatné sk. B.
Předprodej od 8. 2.
g

g Pá 3. 2. až ne 5. 2. v 16.00 hod. STRAŠPYTLÍK. Kuře
zachraňuje svět, animovaný film. 77 min., dabing, 60,- Kč.

Čt 9. 2. až ne 12. 2. ve 20.00 hod. KING KONG. Repríza
osmého divu světa. Režie Peter Jackson. Mládeži přístupno, 190 min., titulky, 75,- Kč.

g

g Čt 9. 2. až ne 12. 2. v 18.00 hod. PANIC JE NANIC. Nová
česká komedie aneb návod, jak si konečně dosyta užít.
Do 12 let nevhodný, 99 min., 75,- Kč.

Po 13. 2. až st 15. 2. v 18.00 a 20.00 hod. DŮKAZ. Rozum,
láska a víra se dají těžko dokázat. Romantický příběh
s psychologickým pozadím vypráví o Cathrine (Gwyneth
Paltrow), která strávila roky péčí o svého duševní poruchou postiženého otce, bývalého vysokoškolského profesora a matematického génia (Anthony Hopkins). Do 12 let
nevhodný, 99 min., titulky, 60,- Kč.

g

Čt 16. 2. až st 22. 2. v 18.00 hod. JAK SE KROTÍ KROKODÝLI. Rodinná komedie M. Poledňákové. Nová česká
komedie režisérky Marie Poledňákové. Tatínek Luboš
a jeho osmiletá dcera Amálka jedou do Vysokých Tater,
ona se školou, on jako jako zdravotní doprovod. Mají se
brzy vrátit ke zbytku rodiny na chalupu, řetěz náhod a nedorozumění tomu však zabrání. Mládeži přístupno, 112
min., 75,- Kč.

g

Čt 16. 2. až ne 19. 2. v 20.15 hod. RESTART. Moderní
česko-finský film. Film debutujícího režiséra Julia Ševčíka
o milostných problémech generace, která končí s diskotékami a začíná s životem. Do 12 let nevhodný, 79 min.,
pozor titulky, 60,- Kč.

g

g Čt 23. 2. až st 1. 3. v 18.00 a 20.30 hod. Po 27. 2. až st 1. 3.
v 18.00 hod. LETOPISY NARNIE: Lev, čarodějnice a skříň.
Fantastický film podle známé knihy. Sourozenci Lucinka,
Edmund, Zuzana a Petr se při hře na schovávanou dostanou prostřednictvím kouzelné skříně do světa Narnie, kde
žijí mluvící zvířata, trpaslíci, fauni, kentauři a obři. Kletba
zlé Bílé čarodějnice Narnii uvrhla do věčné zimy. S lvem
Aslanem děti bojují proti Bílé čarodějnici. Mládeži přístupno, 132 min., dabing, 75,- Kč.

Po 27. 2. až st 1. 3. ve 20.30 hod. TYGR A SNÍH. Roberto
Benigni jako italský básník v Iráku. Roberto Benigni
režíruje a hraje příběh italského básníka, který odjel do
Iráku, aby zachránil svou lásku. Do země se ale dostal
v okamžiku, kdy proti ní zahájili Američané válečné tažení.
Při jednom spojeneckém náletu na Bagdád utrpěla zranění i hrdinova láska. Mládeži nepřístupno, 121 min.,
titulky, 75,- Kč.

g
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií JOLANTA KUBICA „REÁLNÉ—
NE—REÁLNÉ“. Vernisáž: pátek 3. února 2006 v 18.00 hod.,
6.—28. února 2006. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00,
14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo
náměstí 20.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

3. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč KATKA ŠARKÖZI — sólo — duo Katka Šarközi a Beáta Hlavenková —
fender piano.

g

8. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. 0,- Kč. ŽIVOT A DÍLO
EGONA BONDYHO I. (Část první — léta 50. a 60.). Básnickým dílem Egona Bondyho provede a ukázky bude číst Valoun Balvan.

g

10. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 0,- Kč, JAMES HARRIES — HYPNOTIZUJÍCÍ ANGLIČAN. Jít na koncert Jamese Harriese je jako potkat mladého Boba Dylana říznutého
Leonardem Cohenem. Anebo ne. Je to jako narazit na živý
mix Jeffa Buckleyho a Oasis. Návštěva koncertu mladého
Brita, který už několik let žije v Praze, je však především skvělým návratem do atmosféry anglických klubů šedesátých let.

g

g 15. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,- Kč. DŽEMOVÉ
SEŠLOSTI — kdo hraje, a přijde (nejen na bubny — na cokoliv).
g 17. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. NEDĚLNÍ
CHVILKA POEZIE REVIVAL BAND — ojedinělý příborsko-kopřivnický projekt. Svým pojetím hudby celkem ojedinělý projekt, ve kterém působí muzikanti z různých regionálních kapel, a už dávno pohřbených či stále fungujících
(Hudba hraje, N.V.N., Lu). Jejich hodinu trvající repertoár
tvoří jediná skladba. V hudbě se mísí prvky klasického rocku,
alternativy, místy i jazzu.
g 18. 2. (so) Klub Galerka, 19.00 hod., 50,- Kč. PETR BRANDEJS BAND - novojičínská bluegrassová kapela.
g 22. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,- Kč. ŽIVOT A DÍLO
EGONA BONDYHO II. (Část druhá — léta 70. až 90.). Básnickým dílem Egona Bondyho provede a ukázky bude číst
Valoun Balvan.
g 24. 2. (pá) Biograf Artefakt, 20.00 hod., 100,- Kč. ROBERT
BALZAR TRIO - fenomenální jazzové seskupení, se kterou
hraje Yvonne Sanchez.

25. 2. (so) Čajovna Archa od 19.00 hod., 10,- Kč. Dva písničkáři — Mira Holiš & Martin Chovanec … s kytarou v ruce
zazpívají vlastní písně plné prožitků a životních postojů.

g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 709 069, 556 710 088 http://ddm-ffokus.novy-jjicin.cz
e-m
mail: dum_deti@applet.cz

g Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI. Každý čtvrtek a pátek (2., 3.,
8., 9., 15., 16., 22. a 23. února). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením paní E. Mitášové. Dospělí 65,- Kč, děti
od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Pátek 3. 2. od 9.00 do 12.00 hod. DĚTSKÝ PRÁZDNINOVÝ AEROBIC — MARATON. Nelenošte a přij te si
zacvičit do velkého sálu Fokusu. Nejlepší vytrvalci budou sladce odměněni.
g Pátek 3. 2. od 9.00, sobota 4. 2. od 9.00 hod. FLORBAL:
3. KOLO LIGY NEREGISTROVANÉ MLÁDEŽE VE
FLORBALE. Turnaj proběhne na ZŠ Bohuslava Martinů
v pátek mladší žáci ročník 1992 a mladší, v sobotu starší
žáci ročník 1990 a starší.
g Sobota 4. 2. a 18. 2., 9.00—14.00 hod., SOBOTNÍ KERAMIKA. Pro všechny zájemce, kteří nemají čas v pracovních dnech. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Sobota 11. 2. od 19.30 hod. MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ
PLES S VYHLÁŠENÍM NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ, KOLEKTIVŮ A TRENÉRŮ MĚSTA NOVÝ
JIČÍN ZA ROK 2005. Předprodej od 23. 1. SAZKA—
SPORTKA, Masarykovo náměstí.
g Únor, březen: FOTOSOUTĚŽ „FOKUS 06“. Fotíte
rádi? Právě pro vás je připravena soutěž na téma „MŮJ
SVĚT“. Zúčastnit se můžete všichni, a je vám 10 nebo
100. Své fotografie odevzdejte do 13. 2. (uzávěrka) na info
ve Fokusu. Vernisáž k zahájení výstavy z vašich fotografií bude 27. 2. v 17 hodin ve vestibulu SVČ Fokus.
Ukončení výstavy s vyhlášením výsledků bude 13. 3. v 17
hodin. Partnerem soutěže je MARKO FOTO, provozovatel sítě prodejen FOTO MORAVA.
g Čtvrtek 23. 2. od 11 do 17 hod. TANEČNÍ RYCHLOKURZ. Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do „megatanečního“ projektu! Celou akci natáčí TV PRESS a uvidíte
se na POLARU! V 16 hodin vaše vystoupení pro rodiče,
kamarády a známé. Na tuto akci je třeba vyplnit a odevzdat přihlášky do 17. 2. Vstupné 20,- Kč.
g Pátek 24. 2. od 18.00 do 21.00 hod. VALENTÝNSKÁ
DISKOTÉKA. Nestihli jste oslavit svátek zamilovaných?
Nevadí, můžete oslavovat s námi. Sice trošku opožděně,
ale o to radostněji a lépe! Pro lidičky do 15 let od 18 hodin ve velkém sále SVČ Fokus. Nebudou chybět hry, soutěže, volba krále a královny lidských srdcí. Hrát pro vás
bude DJ Lojza Kvita. Vstupné: 30,- Kč.
g Pátek 24. 2. od 8.00 do 12.30 hod. PROHLÍDKA ČESKÉ
TELEVIZE SE SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ!
HODINU A PŮL DLOUHÁ PROHLÍDKA V OSTRAVSKÉ ČESKÉ TELEVIZI! S sebou si můžete vzít nějaké
penízky, pokud nám vybude čas na malý rozchod. Cena
150,- Kč (doprava a prohlídka ČT). Na tuto akci je třeba
vyplnit a odevzdat přihlášky do 17. 2. 2006.
g Čtvrtek 2. 3. od 17 hod., MISS DÍVKA XIII. ročník
soutěže pro dívky od 13 do17 let s hodnotnými cenami.
Dívky se mohou hlásit ve Fokusu do 10. února 2006. Bohatý doprovodný program a divácká soutěž o hodnotnou
cenu — soutěž MISS PUBLIKA. Uskuteční se ve velkém
sále Fokusu ve čtvrtek 2. 3. od 17 hodin. Vstupné 30,- Kč.

Seznamte se!
g Základní údaje: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, Oblastní spolek v Novém
Jičíně, Sokolovská č. 9. Předsedkyní
organizace je paní Eva Tomášková,
tel., fax: 556 707 842.
g Činnost organizace: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Novém
Jičíně se zaměřuje na činnost v oblasti sociální, zdravotní, na práci s dětmi
a zahraniční. V sociální oblasti naši členové zajiš ují sousedskou výpomoc, dobrovolnou pečovatelskou službu. V roce 2005 jsme organizovali rekondiční pobyty
pro seniory. Tato akce byla hodnocena účastníky velmi dobře.
Spolupracujeme s městskými a obecními úřady, pokud mají
zájem. Zdravotní činnost zaměřujeme na péči o bezpříspěvkové dárce, předáváme plakety MUDr. Jánského: bronzové (10 x),
stříbrné (20 x), zlaté (40 x), v posledních dvou letech i zlaté
kříže III. třídy (80 x). V roce 2005 bylo předáno 169 bronzových
Jánského plaket, z toho v Novém Jičíně 35 dárcům, stříbrných
119 (z NJ 28 dárcům), zlatých 55 (z NJ 15 dárcům), zlaté kříže
III. tř. 13 (z NJ 2 dárcům). Organizujeme školení první pomoci, „Zdravotník zotavovacích akcí“ (40 hod.), pro autoškoly máme stanoveny pevné termíny školení, které mohou
využívat. Zajiš ujeme proškolování první pomoci v organizacích, které se na nás obrátí. Ve své činnsti se zaměřujeme
také na děti v kroužcích „mladých zdravotníků“ na základních školách. Za uplynulé období lze jmenovat ZŠ B. Martinů,

vykoledovat 176.723,- Kč. Kompletní přehled koledujících
skupinek i jejich výsledků je možné zhlédnout ve farním zpravodaji Okénko či na nástěnce farního kostela v Novém Jičíně.

Poděkování

Farnost Nový Jičín se na počátku roku opět zapojila do
celorepublikové charitativní Tříkrálové sbírky a umožnila
tak mnohým obyvatelům našeho města vstoupit do nového
roku s pocitem sounáležitosti s potřebnými, kterých je v dnešním světě více než dost. Mnohorozměrnost této bohulibé
akce bychom mohli rozebírat velmi dlouho, jedno však můžeme říci s jistotou — Tříkrálová sbírka má nesmírný potenciál vydolovat z našich srdcí to nejlepší. Nebojme se proto
otevřít nejen dveře svých domovů, ale především sebe samé
pro ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Dnes jsme
těmi „druhými“, zítra můžeme být na jejich místě…
Všem, kteří jakoukoli měrou přispěli k organizaci a zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky v Novém Jičíně, a zvláště
vám, milí koledníčci z řad dětí a mládeže, chci velmi poděkovat za obě , kterou každý musel přinést. A již to byl mráz,
sněhové závěje, strach a obavy, mrzoutský pohled či zabouchnutí dveří před nosem, obětování volného času a mnohdy fyzická námaha, věřím, že slzy radosti těch, kteří vás vyhlíželi
a očekávali, vám přinesly do srdcí pocit blaženosti. Učíme se
společně, že kralovat neznamená sedět na trůně, ale sloužit.
Gabriela Žitníková

g

Město vydalo Kapesního
průvodce pro mimořádné situace
g Pracovníci krizového řízení Měst-

Jubilejní, Komenského. Každý rok organizujeme týdenní
„Okresní studijní středisko ČČK“ pro mladé zdravotníky.
Doškolujeme učitele — zdravotníky na základních školách
a každý druhý rok učitelky mateřských škol v první pomoci,
informujeme o novinkách v této oblasti. V letních měsících
organizujeme rekondiční tábory pro zdravotně oslabené děti
(astma, alergie, časté bronchitidy, ortopedické vady — stabilizované). Zahraniční činnost je především zaměřena na administrativní pomoc při hledání osob.
Připravila ing. Iva Vašendová

Tříkrálová sbírka v číslech…
g Ve farnosti Nový Jičín se aktivně
do Tříkrálové sbírky (dle získaných
údajů) zapojilo celkem 71 osob různorodého věku od malých dětí (nejmladší koledníček měl 1,5 roku)
až po seniory (ti mnohdy svým energickým přístupem zahanbili mnohé
z nás mladších). K dispozici bylo
25 pokladniček, s nimiž koledovalo
18 vedoucích se svými koledníky,
a to na území města i v rozlehlých
místních částech Žilina, Bludovice
a v specifické oblasti Loučky (do
farnosti nespadá místní část Libhoš a Straník). Celkem se podařilo

ského úřadu Nový Jičín distribuovali v měsíci lednu do základních
škol v Novém Jičíně a jeho městských částí, jakožto příspěvkových
organizací města a středních škol
na území města Kapesního průvodce pro mimořádné situace.
„Průvodce byl rozdán žákům
a studentům škol s apelem, aby
informace předali i ve svých domovech“, uvedl ing. Lumír Balaryn, pracovník krizového řízení
MěÚ Nový Jičín. Průvodce ve formě skládačky vydalo město Nový
Jičín v závěru roku 2005 v celkovém nákladu 5 000 ks. Kapesního průvodce je možné rozdělit
do tří základních částí. V první části naleznete jak postupovat v případě potenciálního nebezpečí, kde získat informace
o mimořádné situaci, jakým způsobem se chránit, používat
hasicí přístroje, postupy při evakuaci a kontakty na instituce
Integrovaného záchranného systému. Druhá část průvodce
poskytuje informace a základní způsoby chování na horách
a u vody. Třetí část je věnována první pomoci, tedy základním způsobům jejího poskytování.
„Cílem tohoto materiálu je dát občanům informace, co
v mimořádných situacích dělat tak, aby nevznikala ve
městě panika a chaos a občané byli při zjištění mimořádné situace co nejvíce chráněni i vlastním přičiněním“, uzavřel ing. Balaryn.
Kapesní průvodce bude k dispozici od února 2006 také na
webových stánkách města http://www.novyjicin.cz./.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
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Město Nový Jičín zastoupené
Bytovým podnikem města NJ
vyhlašuje nabídkové řízení
g na prodej bytové jednotky č. 925/8 v domě č.p. 925 v Novém Jičíně na ulici Nádražní č.o. 35 se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném pozemku.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+1 umístěný
v 3. podlaží o celkové podlahové výměře 40,22 m2 (kuchyň
12,10 m2, pokoj 17,72 m2, koupelna 2,72 m2, WC 0,88 m2, předsíň 6,80 m2). Vybavení bytové jednotky: kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, radiátory. Minimální cena je stanovena na 174 660,- Kč. Nabídka musí obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového
řízení. Kriteriem pro posuzování nabídek je výše nabídnuté ceny. Uzávěrka proběhne 13. 2. 2006 ve 12.00 hodin.
Prohlídka bytové jednotky bude zájemcům umožněna 7. 2.
2006 od 9.30 do 10.00 hod.
g na prodej bytové jednotky č. 577/6 v domě č.p. 577 v Novém Jičíně na ulici Žižkově č.o. 36 se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném pozemku.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+0 umístěný
v 2. podlaží o celkové podlahové výměře 28,09 m2 (pokoj s kuchyňským koutem 19,63 m2, koupelna+WC 4,67 m2, předsíň
3,79 m2, sklepní box). Vybavení bytové jednotky: kuchyňská
linka, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, plynová topidla. Minimální cena je stanovena na 147 840,- Kč. Nabídka musí
obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového řízení. Kriteriem pro posuzování nabídek je výše
nabídnuté ceny. Uzávěrka proběhne 13. 2. 2006 ve 12.00
hodin. Prohlídka bytové jednotky bude zájemcům umožněna
7. 2. 2006 od 8.00 do 8.30 hod.
g na prodej bytové jednotky č. 577/12 v domě č.p. 577 v Novém Jičíně na ulici Žižkově č.o. 36 se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném pozemku.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+0 umístěný
v 3. podlaží o celkové podlahové výměře 28,03 m2 (pokoj s
kuchyňským koutem 19,74 m2, koupelna+WC 4,59 m2, sklepní
box). Vybavení bytové jednotky: kuchyňská linka, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, plynová topidla. Minimální cena je
stanovena na 147 520,- Kč. Nabídka musí obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového řízení. Kriteriem pro posuzování nabídek je výše nabídnuté ceny.
Uzávěrka proběhne 13. 2. 2006 ve 12.00 hodin. Prohlídka
bytové jednotky bude zájemcům umožněna 7. 2. 2006 od 8.30
do 9.00 hod.
g na prodej bytové jednotky č. 1779/2 v domě č.p. 1779
v Novém Jičíně na ulici Sportovní č.o. 12 se součástmi
a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném pozemku.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+0 umístěný
v 1. podlaží o celkové podlahové výměře 21,10 m2 (pokoj s kuchyňským koutem 16,40 m2, koupelna+WC 2,40 m2, předsíň
2,30 m2, sklepní box). Vybavení bytové jednotky: kuchyňská
linka, sprchový kout, umyvadlo, WC mísa s nádrží, radiátory.
Minimální cena je stanovena na 88 480,- Kč. Nabídka
musí obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového řízení. Kriteriem pro posuzování nabídek je výše
nabídnuté ceny. Uzávěrka proběhne 13. 2. 2006 ve 12.00
hodin. Prohlídka bytové jednotky bude zájemcům umožněna
9. 2. 2006 od 8.00 do 8.30 hod.

Jakékoliv bližší informace k vyhlášenému nabídkovému
řízení podá ing. Bohumil Valigura, Bytový podnik města
Nový jičín, tel.: 556 770 835.
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Zájmy našich spoluobčanů
g Pan Karel David je maratónský běžec. Narozen
v Novém Jičíně roku 1964.
Osmého února bude mít
narozeniny. Od mládí miloval sport. Po maturitě na
gymnáziu v Novém Jičíně
v roce 1982 získal později
vysokoškolskou kvalifikaci k výuce tělesné výchovy a zeměpisu na základních školách. Když
sloužil na vojně, měl příležitost se věnovat také
sportu. Oblíbil si běh na
dlouhých tratích. Důležitým je rok 1987, kdy v Dukle Banská Bystrica začal
trénovat v nově vzniklé
maratonské skupině pod
vedením trenéra J. Kelčíka. „Připravoval jsem se
však na běhy 5 km a 10 km. V roce 1987 na jaře mi byla
nabídnuta možnost doprovodit svého kolegu ze skupiny
maraton na závody do Budapešti. Zúčastnit se a odběhnout maraton, to byl pro mne vždycky velký sen, který
se mi měl vyplnit. Že bych mohl uspět, to mne ani ve snu
nenapadlo. A tak jsem běžel svůj první maraton, který
jsem i bez speciální přípravy vyhrál.“
Když jsem počítal přehledně uspořádané a vystavené poháry pana Davida za účast v závodech, napočítal jsem 27
hezky tvarovaných váz. Jmenujme jen některé účasti v závodech: 1988 Olympijské hry Soul; 1992 Olympijské hry
Barcelona — 19. místo; 1990 Mistrovství Evropy Split — 7. místo; 1995 Mistrovství světa Göteborg; 1997 Mistrovství světa
Athény. Nejlepší dosažený výkon — Tokio 1991, 2:11:12 hod.,
to je nejlepší český výkon všech dob! (Byl tedy překonán i Zátopkův rekord). Vítězné maratony: Budapeš , 2x
Vídeň, Bonn, Palermo, Košice, Szeged.
Pan David aktivní účast na závodech ukončil v roce 2000.
Dnes se věnuje rekreačnímu běhání pro radost. Miluje také
jízdu na kole a lyžování. Jeho žáci na ZŠ Komenského 66
mají v panu učiteli Karlu Davidovi krásný vzor úspěšného
sportovce, závodníka a aktivního účastníka dvou olympiád.
V tyto dny slaví své 42. narozeniny. Blahopřejeme!

Podle rozhovoru s panem Davidem volně napsal
Jaroslav Bělík

Úklid chodníků
Městská policie Nový Jičín připomíná vlastníkům nemovitostí, které v zastavěném území hraničí se silnicí nebo místní
komunikací, odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou
závadu zmírnit. Nezajištění včasného a řádného úklidu by
mohlo být hodnoceno jako porušení vyhlášky města Nového
Jičína č. 11/1993 a postihováno jako přestupek podle zákona
200/90 Sb.
Zapsala str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP

g

Občanská statistika /prosinec
g Narodilo se 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 děvčat. Přistěhovalo se 56, odstěhovalo 26 občanů. Bylo uzavřeno 9 sňatků v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 26 676, zemřelo 26. Nejstaršími občany jsou Terezie Vrbicová (10. 10.
1905) a Josef Hubník (8. 4. 1904).

PSMU a Nový Jičín
g Milovníci hudby se nad titulem tohoto článku nepozastaví.
Ostatním chci úvodem sdělit, že PSMU je zkratka pro Pěvecké sdružení moravských učitelů, mužský pěvecký sbor,
sestavený původně ze samých učitelů. Toto pěvecké těleso
proslavilo naši vlast v celém světě a značnou měrou potvrdilo
slogan „Co Čech, to muzikant“. Sdružení bylo založeno v roce
1903 v Kroměříži profesorem Ferdinandem Vachem, který
sbor řídil až do roku 1936. Po něm se v této funkci vystřídali
prof. Jan Šoupal (1936—1964), PhDr. Antonín Tučapský (1964
—1972), Oldřich Halma (1973—1978) a doc. Lubomír Mátl
(1975 — dodnes).
Občané Nového Jičína mohou být hrdi, že ve jmenovaném
sboru dlouhodobě působili i „novojičíňáci“. Již v roce 1946 se
stal členem PSMU Ervín Bártek (1927—2000). Zprvu ve sboru
působil jako zpěvák, později se stal sólistou a v letech 1963—
1969 zastával funkci zástupce dirigenta. Nabyté zkušenosti
uplatnil později v PS Ondráš, z něhož se pod jeho vedením
stalo pěvecké těleso, vítězící v četných zahraničních soutěžích a uznávané našimi přednímu odborníky.
Dalším významným členem PSMU se stal PhDr. Antonín
Tučapský (nar. 1928), který působil v Novém Jičíně jako středoškolský profesor na PŠN (1955—1959). Do PSMU byl přijat
v roce 1949, o deset let později převzal funkci zástupce dirigenta a v létech 1964—1973 byl vybrán členstvem do čela sboru jako hlavní dirigent. Stává se tedy nástupcem legendárního
prof. Šoupala. Po odchodu z Nového Jičína vyučoval několik
let na Pedagogickém institutu v Ostravě. V roce 1973 nedobrovolně odchází z Ostravy, tři roky pracuje jako pomocný dělník
v Praze a v roce 1975 přesídluje se svojí druhou ženou Beryl
do Londýna, kde se stává profesorem na proslulé TRINITY
COLLEGE OF MUSIC. Za své zásluhy byl v roce 1978 jmenován „Čestným dirigentem PSMU“ a v roce 1996 mu Vědecká
rada MU v Brně udělila vědeckou hodnost „Doctor scientiae
artium honoris causa“.
Dalšími novojičínskými „sdružeňáky“, jak si v soukromí
říkali, byli od roku 1962 doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, který
se po mládí prožitém v Novém Jičíně stal vedoucím katedry
společenských věd na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a PaeDr. Ladislav Pukovec, pocházející ze známého muzikantského rodu Pukovců, jenž zakončil svou učitelskou dráhu jako ředitel ZŠ ve Staré Bělé. Oba dva ještě stále v PSMU
zpívají. Posledně jmenovaný navíc zastával po několik let
funkci předsedy sboru.
Pětici novojičíňáků, působících v PSMU, uzavírají zdejší rodák a v současné době i náš spoluobčan Mgr. Jiří Ptáček. Ve
školských službách skončil jako zástupce ředitele ZŠ v Kopřivnici, Obránců míru. V PSMU působil od roku 1959 plných
44 let nejen jako zpěvák, ale i jako člen revizní komise a posléze pokladník sdružení.
PSMU uskutečnilo v Novém Jičíně od svého založení celkem
26 koncertů, z nichž první, v pořadí 601. koncert od počátku,
byl proveden 5. 12. 1926. Tehdy jej řídil zakladatel sboru prof.
Ferdinand Vach. Jedním z koncertů, na něž se nedá zapomenout, bylo společné vystoupení PSMU a Pěveckého sboru
Ondráš u příležitosti jmenování Ervína Bártka „Čestným občanem“ našeho města. Jsem rád, že jsem čtenáře mohl seznámit se vztahy, které naše město spojují s PSMU. Též díky
nim se velmi dobře daří sborovému zpěvu v našem městě —
hudebním aktivitám, které nám mnozí závidí.
Mgr. Václav Ptáček

Výročí roku 2006
g Archivní prameny zaznamenávají události minulých
staletí. Jejich studiem před námi ožívají děje i příběhy
našich prapředků. Co se tedy událo před dávnými a dávnými léty, v letopočtech končících šestkou nebo jedničkou?
1306 — před 700 lety byl v Olomouci zavražděn tehdejší
český král Václav III. a tím vymřel rod Přemyslovců. Nový
Jičín v té době zřejmě patřil již pánům z Kravař;
1366 — před 640 lety se v písemnostech objevuje zmínka
o faře v Novém Jičíně a faráři jménem Mikuláš;
1386 — před 620 lety zemřel Vok z Kravař, tehdejší majitel
novojičínského panství;

1501 — před 505 lety dohodou se Žerotíny získalo město
Nový Jičín právo zřídit v budově dědičné rychty radnici;
1526 — před 480 lety nastoupili na český trůn Habsburkové, aby zde vládli až do roku 1918. Nový Jičín v onom roce
1526 prožíval rozkvět pod vládou Žerotínů;
1541 — před 465 lety ukončena přestavba kamenného domu
či hradu v Novém Jičíně na renesanční zámek, jehož majiteli
byli Bedřich ze Žerotína a Libuše z Lomnice. V pramenech
je zmiňován cech kožešníků;
1561 — před 445 lety byly potvrzeny cechovní artikule novojičínských krejčích;
1566 — před 440 lety obdržel Ondřej Řepa, vrchní úředník
na novojičínském panství (a později 6x purkmistr města Nového Jičína) majestátem erb a predikát z Greifendorfu (ovšem
roku 1588 koupil statek Závěšice u Příbora — dnešní Závišice
— a psal se pak i na Závišicích, kde se připomíná jeho potomek
Eliáš v letech 1602—1619 a také i po Bílé hoře. I on byl 5x
purkmistrem města Nového Jičína);
1586 — před 420 lety císař Rudolf II. Habsburský svolil, aby
radnice města Nového Jičína byla přenesena do zámku, z náměstí odstraněn pivovar a masné krámy;
1596 — před 410 umírá Ondřej Řepa z Greifendorfu a na
Závišicích;
1621 — před 385 lety v důsledku třicetileté války dochází
v červenci k obsazení Nového Jičína španělsko-neapolským
vojskem a posléze k bitvě;
1756 — za sedmileté války (trvala do roku 1763) novojičínští
soukeníci a obchodníci prodávali na trnavských a jiných uherských trzích špatně zpracovaná a barvená sukna nesprávné
loketní míry;
1811 — v Novém Jičíně žilo 5 569 obyvatel;
1841 — před 165 lety na náklad měš ana Františka Mecha
restaurována Španělská kaple; v tomtéž roce se narodil Eduard Orel, významný rakouský cestovatel a objevitel Země císaře Františka Josefa I.;
1851 — před 155 lety začíná vycházet v Novém Jičíně ilustrovaný časopis Die Biene (Včela); v Novém Jičíně v té době žilo
7 743 obyvatel;
1866 — před 140 lety se narodil německý vlastivědný pracovník, učitel a později ředitel měš anské školy v Novém Jičíně Josef Ullrich; v témže roce nacházíme v pramenech záznam o vzniku telegrafní stanice;
1881 — před 125 lety byl v Novém Jičíně zřízen státní poštovní a telegrafní úřad;
1886 — před 120 lety byl slavnostně otevřen nově vystavěný
Německý spolkový dům, dnes sídlo Beskydského divadla;
v témže roce zemřel hodslavský rodák, významný politik,
zakladatel vědecké historie František Palacký;
1901 — před 105 lety byl zakoupen pozemek pro českou
školu v Novém Jičíně;
1906 — před 100 lety byla v Novém Jičíně otevřena první
česká škola;
1911 — před 95 lety v Novém Jičíně začalo promítat stálé
kino; v témže roce se narodil František Váhala, přední český
jazykovědec, bohemista a od roku 1971 vedoucí Čs. egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze;
1921 — před 85 lety zřízeno v NJ české gymnázium;
1926 — před 80 lety otevřeny budovy škol na Palackého ul.;
1931 — před 75 lety bylo odhaleno sousoší G. Mendla v dnešních Smetanových sadech;
1936 — před 70 lety zemřela Božena Benešová, spisovatelka, novojičínská rodačka;
1946 — před 60 lety začal odsun Němců z území Československa a tím i Nového Jičína; město Nový Jičín navštívil
prezident republiky dr. Eduard Beneš s chotí a přijal čestné
občanství, které mu rada tehdejšího Místního národního výboru v Novém Jičíně udělila na svém zasedání 7. března 1946;
ve věku 88 let zemřela novojičínská učitelka, především uznávaná básnířka Anna Polka;
1951 — před 55 lety byl v Novém Jičíně založen smíšený pěvecký sbor známý dnes pod jménem Ondráš;
1956 — před 50 lety zemřel významný český politik první
republiky, Msgre. Jan Šrámek, představující a celým svým
životem řešící problém křes ana, kněze, sociologa, vlastence
a politika. V Novém Jičíně v roce 1893 zahájil jako kooperátor na zdejší faře svou kněžskou dráhu.
Karel Chobot
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Osobnost roku 2005

Miroslav Tyrala
Datum a místo narození: 18. 3.
1925, Ostrava-Zábřeh. Stav: vdovec.
Děti: dcera. Zaměstnání: důchodce, původně učitel hudby. Životní
krédo: obdiv ke všemu krásnému
— hudba, obraz, slovo. Sám jsem od
útlého dětství kreslil, později maloval, hlavně akvarelem, později vše
převršila hudba. Jak jste přijal a co
pro vás znamená ocenění vaší
dlouholeté práce? Každé ocenění
práce přináší radost, a mně kromě
toho dalo přesvědčení, že jsem zde nežil nadarmo, že po mně
něco málo zůstane. Co vás přivedlo k vaší práci? Jak jsem
výše zmínil, mou prací byla hudba. Jak jsem se tedy dostal
k ní jako takové vůbec: Slyšel jsem a četl, jak začínali někteří umělci — jeden v šesti, druhý v pěti a další dokonce již ve
čtyřech letech. U mne se to vše zpozdilo. Jednou o Vánocích
jsem dostal 3/4 housličky, v lednu jsem se na nich začal učit
hrát a v březnu mi bylo jedenáct let! A jak to bylo s hudbou
dál? Po ukončení povinné školní docházky (4 tř. tehdejší
měš anské školy) začal jsem studovat dvouletou veřejnou
obchodní školu, ale nacisté ji už po roce zavřeli. Začal jsem
marně hledat zaměstnání, a tu mne upozornila učitelka v hudební škole dr. L. Janáčka, že bych mohl studovat v hudebně-pedagogickém oddělení této školy a po státní zkoušce se
stát učitelem hudby. Rozhodl jsem se ji poslechnout — ale
bohužel opět mně to nacisté přerušili, školu nám zavřeli a já
byl totálně nasazen jako pomocný dělník. Až konečně po
válce v září 1945 jsem se mohl ke studiu vrátit a ukončil jsem
je státní zkouškou v Praze v květnu 1946. Tím začala má
druhá „profesní“ cesta za hudbou. Po státní zkoušce jsem
začal učit ve škole, kde jsem studium dokončil. Později jsem
pracoval v hudební škole v Ostravě-Mariánských Horách,
a v roce 1955, když má žena onemocněla a doktoři doporučili „ven z černé zaprášené Ostravy“, přijal jsem nabídku
tehdejšího krajského inspektora našich škol, hudebního skladatele F.M. Hradila a nastoupil jsem na hudební školu zde
v Novém Jičíně. A tímto okamžikem — přesně 5. září 1955,
začala má třetí cesta za hudbou, tedy hudbou pro veřejnost
v Novém Jičíně. Zapojil jsem se do symfonického orchestru
pod vedením pana ředitele Štindla, hojně jsem hrával sólově
při nejrůznějších příležitostech a konečně dne 29. srpna 1959
splnil se můj odvěký sen založením smyčcového kvarteta,
pozdějšího Novojičínského, které pak plných 27 let se snažilo
přinášet radost z hudby. A když na podzim 1970 byl založen
dodnes pracující Komorní orchestr P.J. Vejvanovského, byl
jsem zvolen jeho uměleckým vedoucím. Tuto funkci jsem plnil
16 let, a i když pro zhoršený zdravotní stav mé ženy jsem
této práce musel zanechat, zůstal jsem dále tzv. „tutti“ hráčem souboru až do 25. výročí jeho založení. To už i mně bylo
70 let a tehdy jsem i tuto práci ukončil, ale dosud pravidelně
činnost orchestru sleduji a fandím jim! A co ještě dodat? Celých 30 let jsem hrával mladým při vstupu do manželství, ale
i na poslední cestě těm, kteří odcházeli. A co budoucnost?
No tady už zbývá jen přát si dobrého zdraví a moci dále sledovat hudební život našeho města! Jaký máte vztah k městu? Ten nejlepší, a ač původem Ostravák, už bych odsud nechtěl! A nakonec: Co byste vzkázal čtenářům? Sledujte
svůj Novojičínský zpravodaj jako já ho sleduji už od jeho
vzniku. Je to jen k užitku!
Připravila ing. Iva Vašendová
g

Poděkování
g V měsíci prosinci starosta města Mgr. IvanTýle ocenil
pamětní plaketou dlouholetou práci vedoucí klubu důchodců
na ul. Msgre. Šrámka paní Evu Knápkovou, která pro svůj
zdravotní stav z funkce rezignovala. V samotném klubu se
konalo dne 28. 12. 2005 velmi srdečné rozloučení s tancem,

15

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

kterého se zúčastnili všichni členové, kteří mohli přijít. A tak
se vzpomínalo na začátky klubu, postupně rozvíjející se činnost, až do dneška. A je za co děkovat. Za vedení paní Knápkové, velké podpory MěÚ, odboru sociálních věcí a s aktivní
pomocí samotných důchodců jsou pondělky, středy a pátky
dny, kdy se senioři zapojují do jednotlivých činností, nebo
přijdou jen tak „na kus řeči“. A není výjimkou, že při zvláštních akcích klub praská ve švech a všechny židle jsou obsazeny. Velmi si ceníme podpory MěÚ, který poskytuje místnosti, otop, elektřinu , vodu, zařízení, bez kterých by nebylo
myslitelné provoz klubu vést. Postupně jsou jednotlivé místnosti přizpůsobovány potřebám. Také poslední adaptace, propojení dvou místností v jednu, se povedla. Stejně takto budou
postupně vylepšeny podlahy, obložení WC kachličkami. Paní
Eva Knápková má velké zásluhy na společných programech
s KD Libhoš , KD Straník, KD Loučka. Každý jmenovaný
klub má svá specifika a vnesl do života našich seniorů něco
jiného, nového, což obohacuje společný život seniorů. Je tak
utužováno přátelství „vrstevníků“.
Tak například v říjnu vyvrcholilo setkání klubů na zámku
v Kuníně. A zase bylo plno. Samotná kultura je v KD vytvářena a realizována vlastními členy. Ročně nejméně čtyřikrát
v pásmech a také „Mikulášskou zábavou s andělem a čerty“,
kdy se senioři vrací do dětských let a jsou zpovídáni jako za
mlada. Při této akci není o legraci nouze. Už tradičně na větší
akce naše členky klubu pečou koláče, perníčky, Mikuláše.
A takové „zelňáky“ dnešní mladé kuchařky už neumí ani
upéct a dostanou se pouze v našem klubu. Jen se po nich zapráší. Podle příležitosti si také do klubu pozveme „pravé
umělce“ z divadel Opava, Ostrava, či jiných KD v kraji. Za
pomoci Kulturního střediska města Nový Jičín se uskutečnilo
odpolední představení. Taneční pátky by nebyly myslitelné
bez našeho muzikanta Radka, který dává odpoledni ten
správný říz. Jeho obětavost, výběr skladeb, vlastní provedení
přenáší naše seniory přes všechny neduhy a nemoci a pomáhá tak zapomenout na všechno, co nás trápí. Nelze tedy vypisovat všechno, co se v klubu děje, z čeho máme radost, nebo
co nás také trápí. Snad jen poslední připomenutí — společné
zájezdy, v posledním roce to byl Bouzov, Loštice, pivovar Litovel, druhý zájezd byl do Krakowa, třetí zájezd do viného
sklípku, patří mezi vydařené akce.
A co říci závěrem: paní Eva Knápková byla hybnou pákou
a vedoucí všeho dění v klubu, neúnavnou organizátorkou,
která přivedla klub na dnešní a myslíme si, že dobrou úroveň.
Díky za všechno, Evičko! Naše nová vedoucí, Stázinka Kovářová, a nový výbor klubu to bude mít těžké, přinejmenším
udržet dosavadní úroveň klubu. Přejme si, aby tomu tak bylo.
Za výbor KD Arnošt Gerla

Státní okresní archiv Nový Jičín a Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína pořádají ve čtvrtek 9. února 2006 ve
14.30 hod. v přednáškovém sále Státního okresního archivu
Nový Jičín (K Archivu 1) besedu pro středoškolskou mládež
nazvanou Jak se žije studentům na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci aneb Jak být přijat ke
studiu na této fakultě. Přednáší, beseduje a na dotazy odpovídá univ. prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Beskydské divadlo v Novém Jičíně a Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína pořádají ve dnech 9. února—9.března
2006 ve foyer Beskydského divadla výstavu fotografií univ.
prof. PhDr.Ivo Bartečka, CSc., z jeho cest po Jižní Americe,
nazvanou Titicaca (Peru — Bolívie). Vernisáž výstavy 9. února 2006, v 17 hodin.
Klub rodáků a přátel zároveň zve všechny své členy v úterý
14. února 2006 v 16 hodin odpoledne do nově vybudované
radniční auly v přízemí novojičínské městské radnice na členskou schůzi a v 17 hodin odpoledne na besedu nad knihou
Nový Jičín v dobových pohlednicích s autory publikace, kam
zveme a rádi přivítáme i širší veřejnost.
Karel Chobot

g

Soutěž „Pozvedni oči“ se rozjíždí!
Protože první letošní číslo Novojičínského zpravodaje zaplnil obrázkový souhrn událostí roku 2005 v našem městě,
přicházíme až nyní s prvním párem snímků do soutěže ohlášené v prosincovém čísle. Úkolem vás, čtenářů, je uhodnout,
ke kterému domu našeho města přináleží fragment —
ozdobná část — jeho průčelí. Přitom jeden ze snímků (označený lichým číslem) se vždy vztahuje k domu v městské památkové rezervaci (MPR — vnitřní prostor vymezený ulicemi
Tyršova-Štefánikova-Sokolovská-Gen. Hla o) a druhý snímek
(označený sudým číslem) k domům vzdálenějším od středu
města. Do slosování o první cenu — knížku Nový Jičín na
dobových pohlednicích — a o druhou cenu, kterou budou
tvořit dárkové propagační předměty města Nový Jičín,
bude zařazen každý, kdo správně určí oba domy, k jejichž průčelí patří zobrazené detaily. Příklad, jak určovat
odpovídající domy: Snímek 1 — Žerotínova 25, snímek
2 — Bezručova 20. POZOR, POUHÝ PŘÍKLAD!

Svůj tip vložte do obálky, kterou nejlépe vhodíte do
zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční
budovy do 15. každého měsíce do 17.00 hod., nebo zašlete
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí být nejpozději s razítkem ze 14. dne příslušného měsíce. Výsledek lze též zaslat e-mailem na adresu:
soutez@novyjicin-town.cz Nezapomeňte uvést své jméno,
příjmení, adresu a telefonní číslo.

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č.1.

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č.2.

g

Humanitární akce v NJ

Členové redakční rady po vyhodnocení vylosují správné
odpovědi. Jména dvou vylosovaných i správné odpovědi (s případnou zajímavostí o předmětném domě) budou spolu s novými soutěžními snímky uvedeny vždy v dalším vydání Novojičínského zpravodaje. Naším soutěžícím čtenářům přejeme
hodně zdaru!
Redakce

Jaroslav Merenda

Dávný zimní večer
v ulicích našeho města

g V závěru roku 2005 uskutečnila zpěvačka Heidi Janků v No-

vém Jičíně ve spolupráci s Podbeskydskou agenturou PhDr. Vítězslava Černocha dvě akce pro opuštěné a handicapované
děti. Uskutečnily se v krásném prostředí restaurace a hotelu
Rusty’s v Novém Jičíně. Zakladatelé fondu Heidi Janků a PhDr.
Vítězslav Černoch realizovali od roku 2003 zdarma 15 akcí
s účastí okolo 3 000 dětí. V roce 2005 se stal generálním partnerem fondu hokejista NHL Rostislav Klesla. V současné době
probíhá ve fondu transformace, která má za cíl rozšířit tyto
aktivity z našeho regionu do oblasti Moravy a později snad
ČR. Jedny z prvních organizací, které se podílely na podpoře
akcí, byl Městský úřad Nový Jičín a TV Polar Nový Jičín. Z osobností např. pí Livia Klausová, p. E. Tošenovský, p. L. Chudík
a další. O práci pro opuštěné a handicapované děti se více
dozvíte na www.fond-heidi.cz
Foto: z archivu Dětského centra Kopřivnice
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Ten den byl jako jiné dny.
Večerem vplouval
do přístavu noci —
a přece byl tak jiný, nevšední.
Ač bez kouzel,
pln kouzelné byl moci,
když moje ústa
tlumila tvůj smích —
a ruce tvé
se v mojich rukou chvěly.
Hořela světla v tichých ulicích,
pod nimi stříbrem
jiskřil bílý sníh
a ty jsi řekla —
tvá na život celý.
(Památce mé ženy Zdeňky. Odešla v únoru r. 2003)
Foto Jaroslav Bělík
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