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Dne 12. února 2006 se uskutečnil v orlovně v Loučce „Maškarní bál s Večerníčkem“. Pěkný program připravila pro rodiny s dětmi mládež Novojičínské farnosti a všichni přítomní
tak měli možnost vrátit se do dětských let a zavzpomínat na
Večerníčkovy příběhy. Téma tradičního farního maškarního
bálu bylo letos vybráno záměrně: „Večerníček slaví své čtyřicáté narozeniny a my chceme slavit společně s ním“,
prozradil v úvodu průvodce pořadu Marcel Brož v roli samotného Večerníčka. A co bylo k vidění? Spousta oblíbených postaviček z Večerníkových seriálů — sladká Maková panenka,
jemná Víla Amálka, neposedný Bob a Bobek, kutilové Pat a Mat
či dovádiví Křemílek a Vochomůrka. Navštívil nás i režisér
Večerníčků, v nichž hlavní roli hrají lesní zvířátka Václav Chaloupek a nechyběly ani postavičky z oblíbených Krkonošských
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pohádek. Děti měly možnost tančit a dovádět, hrát různorodé hry či zhlédnout pohádku o Budulínkovi, kterou si pro
ně připravili jejich vrstevníci. Přítomných dětí jsem se zeptala, který z Večerníčků mají nejraději a proč. Vítězem anonymní anketky se bezesporu stal Krteček. A proč jej děti mají
tak rády? Zde je shrnuta jejich odpově : „Krteček dycky něco
provede, má pěkné nápady, je roztomilý a hodný, objevuje zajímavé věci — třeba meloun, nemluví škaredě
a jeho příběhy jsou prostě srandovní a nej!“
Závěrem bych chtěla všem, kteří se podíleli na přípravě
této zdařilé akce poděkovat za možnost hezky strávit nedělní
odpoledne ve společnosti oblíbeného Večerníčka a jeho kouzelných příběhů.
Gabriela Žitníková

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Na začátku měsíce února, přesněji 7. února 2006, se uskutečnila 47. chůze Rady města Nového Jičína. Nejprve byli
radní prostřednictvím zástupců ze sféry zdravotnictví seznámeni s informacemi o naléhavé situaci v Novém Jičíně. Ta je
stejně jako jinde v republice natolik vážná, že byla také jedním z bodů jednání zastupitelstva města (viz níže). Dále rada
města schválila harmonogram rozborů hospodaření za rok
2005 a seznámila se s výroční zprávou o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. za rok 2005. V rámci obsáhlé finanční problematiky doporučila RM zastupitelstvu schválit
rozpočtový výhled města Nový Jičín na roky 2007—2008, schválila několik změn a úprav rozpočtu na rok 2006, odpisové
plány příspěvkových organizací pro rok 2006, přepočtené
stavy zaměstnanců a objemu prostředků na platy v těchto
organizacích.
Rada města schválila nová „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“, jež reagují na nový správní řád s cílem jejich rychlejšího a efektivnějšího vyřízení. Následně
vzala na vědomí zprávu o ukončení investiční akce TJ Nový
Jičín „Trávník III. generace“ včetně informací o jeho následném provozování a využití (viz ZM).
Bezplatné použití znaku našeho města RM schválila pro
publikaci „Historická sídla Moravskoslezského kraje“, kterou
v letošním roce vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Rada města také souhlasila s vyvěšením vlajky Tibetu na
radnici města dne 10. 3. 2006 a schválila obřadní hodiny v obřadních dnech na rok 2006 ve správním obvodu matričního
úřadu Nový Jičín (obřadní hodiny 10.00—13.00, v případě naplnění i hodiny plynule navazující).
Dalším bodem jednání rady byla činnost jeslí K. Čapka 6,
Nový Jičín, jež stanovila také na základě zprávy o činnosti
nové poplatky za pobyt dítětě v jeslích od 1. 3. 2006. A sice
za měsíční pobyt ve výši 2 000,- Kč za dítě, za 5 denní pobyt
ve výši 200 Kč/den (více samostatný článek v tomto čísle NJ
zpravodaje).
Do 30. 6. 2006 pozastavila RM povolování nových placených vyhrazených stání ve vymezených lokalitách s výjimkou
povolování vyhrazených stání pro osoby zdravotně postižené
(lokality přesně uvedeny v usnesení RM).
Rada uložila vedení města ve spolupráci s příslušnými odbory připravit návrh firem na provedení výběrového řízení
na pronájem tepelného hospodářství ve vlastnictví města.
Následovala obsáhlá problematika bytových a majetkoprávních záležitostí. Proto se zde opětovně odvoláváme na
plné znění usnesení. Dovolíme si jen upozornit, že RM vzala
na vědomí návrh výchozích podmínek pro nájem nebytových
prostor v majetku města a uložila tyto projednat v komisích
obchodu, služeb a cestovního ruchu a komisi pro správu majetku města s tím, aby jejich připomínky byly zapracovány
do návrhu nových zásad.
Na závěr jednání se členové rady seznámili se zprávou o vyhodnocení zahraničních kontaktů za rok 2005 a schválili návrh plánu kontaktů se zahraničím na rok 2006 (oba materiály byly předloženy k seznámení členům ZM).
g 24. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína se uskutečnilo ve čtvrtek 16. února. Nejprve mjr. JUDr. Lumír Gořula,
vedoucí obvodního oddělení Nový Jičín Policie ČR, předložil
„Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP
Nový Jičín“ a ředitel městské policie p. René Škoda „Zprávu
o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2005“. Několik
dotazů bylo směřováno ke zprávě Policie ČR, např. na výši objasněnosti trestných činů. Městská policie Nový Jičín byla
vyzvána k intenzivnějším kontrolám dodržování tzv. tabákového zákona především s ohledem na kouření dětí a mladistvých a prodeje alkoholických nápojů v zařízeních na území
města.
Zástupci z oblasti zdravotnictví v čele s MUDr. Vladimírem
Maňáskem informovali o aktuální naléhavé situaci na území
našeho města. Upozornili na fakt, že v současné době je na-

rušena komunikace mezi praktickými a ambulantními specialisty a občanům může hrozit zhoršení dostupnosti a snížení kvality zdravotní péče díky nové limitující vyhlášce. Ředitel nemocnice s poliklinikou MUDr. Gocal informoval, že
v naší nemocnici prozatím nedochází k omezení akutní péče
či ohrožení na zdraví a životě, dochází však oproti minulému
roku k mírnému zpomalení a oddálení některých druhů operací.
Zástupce novojičínských fotbalistů a místopředseda TJ Nový
Jičín ing. Hrachovec seznámil zastupitele města s informacemi o ukončení investiční akce výstavby „Trávníku III. generace“ a poděkoval jménem tělovýchovné jednoty za podporu
městu Nový Jičín. Nové sportovní zařízení, jež bylo slavnostně
uvedeno do provozu na podzim minulého roku, je dobře zajištěno a využíváno tak, aby bylo samofinancovatelné a mohlo
splácet své úvěry a půjčky.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na rok 2007 až
2008, jehož schválení ukládá zákon a v němž jsou zapracovány
všechny návrhy na investiční akce pro potřeby našeho města.
Na plné znění usnesení se odvoláváme v oblasti finančních a bytových záležitostí a majetkoprávní problematiky.
Bc. Antonín Urban, vedoucí odboru sociálních věcí, předložil zastupitelům průběžnou zprávu o komunitním plánování. V loňském roce působily čtyři pracovní skupiny v oblasti
péče o rodinu, péče o handicapované, v oblasti péče o seniory
a v oblasti sociálního vyloučení. Výstupem jejich práce bylo
mimo jiné vydání Katalogu sociálních služeb na území města
a uspořádání dotazníkové akce KROSS. Na základě grantu
krajského zastupitelstva bylo možno uzavřít dohodu o pracovní činnosti na částečný úvazek koordinátora programu
v květnu — prosinci 2005 (v letošním roce je opětovně o grant
požádáno).
ZM schválilo smlouvu o spolufinancování výzkumné studie
„Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených
jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín“, díky
níž bude v dané oblasti zmapována situace drog a budou se
hledat cesty k zapojení měst do protidrogové politiky.
Zastupitelstvo schválilo změnu obecně závazné vyhlášky
č. 3/2004 o místních poplatcích, která týká poplatku ze psů,
resp. článku osvobození od poplatku a úlev. Od 1. 1. 2007 tak
budou v Novém Jičíně canisterapeutičtí psi, kteří složili příslušnou zkoušku a jsou ke canisterapii aktivně využíváni,
osvobozeni od místního poplatku ze psů. V současné době je
na území města pro tuto činnost využíváno cca 10 psů.
Posledními body programu bylo schválení plánu práce ZM
pro rok 2006 a schválení jmenování volbou přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2006 —2010.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Poskytnuté informace dle
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Nový Jičín se v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2005 zabýval čtyřmi podanými žádostmi
o informace. Tři žádosti byly podány právnickými osobami
a jedna osobou fyzickou. Všem žádostem bylo vyhověno, informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu. Za žádnou
informaci nebyla požadována úhrada nákladů spojená s vyhledáním a zpracováním požadované informace.
g

Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Upozornění pro občany!
Poplatek za odpady
Upozorňujeme občany města na blížící se termín splatnosti poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterým je 31. 3. 2006. Při nedodržení této lhůty
může být místní poplatek navýšen platebním výměrem až
o 50 % dlužné částky.
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Investice města v roce 2006
g Nacházíme na začátku letošního roku, který na nás klade
mnoho důležitých úkolů, a proto si vás dovolujeme informovat o plánovaných investičních záměrech, které bude město
Nový Jičín realizovat. V rozpočtu města, který byl schválen
na zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2005, jsou zahrnuty
výdaje na investiční akce ve výši 173,3 mil. Kč. Je to v novodobé historii města nejvyšší částka, která bude zapojena do
oblasti rozvoje našeho města. I proto považujeme za nutné
naše občany s nejdůležitějšími akcemi seznámit. Pro přehlednost budou uvedeny vždy oblasti, které se daných investičních
akcí týkají, včetně výše nákladů a názvů jednotlivých akcí.

V kapitole 02 (Vodní hospodářství) — Pitná voda představuje částku 2,6 mil. na vybudování vodovodního řadu pro
70 domků v lokalitě Pod Skalkou, II. etapa. Pro oblast Odvádění a čištění odpadních vod se počítá s částkou 34,3 mil.
(ČOV Libhoš I. etapa, Kanalizace Pod Skalkou III. etapa,
zbylá částka 2,3 je na projekty v místních částech Straník,
Loučka, Žilina II. etapa).
Kapitola 10 (Doprava) — Silnice. Jsou to investice ve výši
21,6 mil. na akce Regenerace sídliště Loučka, komunikace
Pod Skalkou III., komunikace Za Školou II., Okružní křižovatka Palackého -Dlouhá-Martinů. Na opravy komunikací je
vyčleněna částka ve výši 7,5 mil. Co se týká ostatních komunikací — 27,6 mil., zde máme připravenou první část financí
na akci Rekonstrukce náměstí — předlažba části loubí, Chodníky Pod Skalkou — první část, Chodník v Žilině, Parter Sokolovská — parkovací místa, Cyklostezky — Libhoš , Žilina,
Bludovice, Parkovací plochy Komenského-Novosady u bazénu, Janáčkovy sady (chodníky a kašna), Parkoviště Novellara u zimního stadionu, Parkovací místa Riegrova. Provoz
veřejné silniční dopravy představuje částku 21,1 mil. na
bezbariérovou MHD.
Na zachování kulturních památek je připravena částka
1,25 mil.
Do oblasti zeleně, mimo nákladů na údržbu, se počítá s výší
2 mil. (zeleň u bytových domů Bocheta, parčík u gymnázia,
regenerace Loučka).
Další investice nás čekají v kapitole 39 (Komunální služby
a bydlení), a to u Tělovýchovné činnosti je to výše 17,2 mil.
na Rekonstrukci ledové plochy ZS a projektová dokumentace na rozšíření areálu venkovního bazénu. Opravy a rekonstrukce dětských hřiš nás budou v letošním roce stát
4,3 mil. Na Výstavbu a údržbu místních inženýrských
sítí bude potřeba 14 mil., z čehož hlavní část bude využita
na vybudování technické infrastruktury Průmyslové zóny
(16 ha). Do obnovy Tepelného hospodářství bude investována výše 4 mil. Město počítá na zakoupení Mobiliáře a stánků ve výši 1 mil.
Odbor informatiky zajiš uje v letošním roce investici dalších
etap Metropolitní sítě do vícero částí města ve výši 13,7 mil.
Do zbylé části investic ve výši 2,4 jsou zahrnuty další drobné akce (veřejné osvětlení atd.).
Další vysoké náklady města jsou směřovány do údržby včetně oprav. Ty jsou převážně zahrnuty do oblasti služeb (sport,
kultura, sociální sféra, školství, městská policie atd.) a komunálního hospodářství (hřbitovy, odpady, bydlení, zeleň,
údržby komunikací, kanalizací, vodních toků atd.). Prostředky vynaložené na tyto služby dosahují částky až 150 mil. Kč.
Nemalé prostředky na investice vynakládáme prostřednictvím příspěvkových organizací města a tyto jsou zaměřeny na oblasti v jejich správě. Je nutno taktéž připomenout,
že některé plánované investice jsme nuceni provést v souladu
s podmínkami vstupu do EU, například v oblasti životního
prostředí — čištění odpadních vod (kanalizace), kde jsme povinováni toto provést do konce roku 2010, a proto tyto náklady představují za poslední tři roky výši 80 mil. Kč.
Jak jsme se již zmínili v úvodu, je výše plánovaných investic vysoká a bude potřeba vynaložit hodně úsilí ze strany
vedení města a pracovníků městského úřadu k zvládnutí
těchto úkolů, jak při zajištění legislativy (územní a stavební
řízení), tak při výběru dodavatelů, včetně vlastní realizace
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všech akcí. Taktéž je a bude naší společnou snahou získat
na vhodné projekty dotace, které by pomohly městu ušetřit
část nákladů na tyto investice a město by tak nebylo nuceno
je řešit úvěrovou formou.
Věříme, že se nám s pochopením občanů našeho města
(hlavně v místech, kde mohou jednotlivé realizace akcí vyvolat částečná omezení v dopravě či jiné újmy), společně toto
podaří.
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města

Poplatky v jeslích se zvýší
g Rada města Nového Jičína na své 47. schůzi 7. února 2006
schválila novou výši poplatku za pobyt dětí v Jeslích Nový
Jičín, K. Čapka 6, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.
Od 1. března 2006 tak rodiče zaplatí za měsíční pobyt dítěte
v jeslích 2 000,- Kč. Za dítě, které tráví v jeslích maximálně
5 dní v měsíci, pak rodiče uhradí částku ve výši 200,- Kč za
den (v současné době je poplatek za měsíční pobyt 800,- Kč
a při max. pětidenním pobytu dítěte 100,- Kč za den). Zvýšení
poplatku přichází v době, kdy už i senátoři schválili zvýšení
rodičovského příspěvku z 3 700,- na 7 300,- Kč.
Důvodem zvýšení poplatku je skutečnost, že dosavadní rozdíl mezi příjmy z poplatků a výdaji na provozování jeslí byl
velmi vysoký, a to v důsledku neustále rostoucích nákladů.
Tento rozdíl, cca 1,5 mil. Kč, hradilo město Nový Jičín plně
ze svého rozpočtu. Přesto rada města při projednávání této
problematiky neuvažovala o zrušení jeslí. A po posouzení
všech ekonomických aspektů, ze kterých vyplývá, že i přes
zvýšení poplatku bude město Nový Jičín dotovat každé dítě
v jeslích částkou zhruba 4 500,- Kč, se rozhodla zachovat
jesle v plném rozsahu.
Je nutno uvést, že město Nový Jičín jako jediné je zřizovatelem jeslí ze všech měst okresu Nový Jičín a nabízí tak
svým způsobem určitou pomoc rodičům dětí v této věkové
kategorii. Díky tomu novojičínské jesle navštěvují ze zhruba
jedné třetiny děti z jiných obcí. Obecně je tato situace ve
městech a obcích do značné míry vyvolána i tím, že není dána
zákonná povinnost městům a obcím zřizovat tato zařízení
a náklady na jejich provoz jsou značně vysoké.

Rodiny, jimž by jejich sociální a finanční situace neumožňovala novou výši poplatku akceptovat, se mohou
v odůvodněných případech obrátit s žádostí na Radu města Nového Jičína.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Platby za komunální odpad
g Upozorňujeme občany, že výše poplatku za provoz systému
shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2006 bude činit 360 Kč
/osobu/rok. Do 31. 3. 2006 musí splnit svou poplatkovou
povinnost všichni občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně
(za děti jejich rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému
pobytu ve správním obvodu města a vlastníci stavby určené
k individuální rekreaci, kteří nemají trvalý pobyt ve městě
Nový Jičín. Tento termín je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Nového Jičína o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů č. 52/2001, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci s pololetní sazbou do 31. 3. 2006
musí uhradit splátku za 1. pololetí 180,- Kč (termín splatnosti za 2. pololetí je 30. 9. 2006).
Případné změny je nutné nahlásit odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, 3. patro, č. dveří 305.
Poplatek je možné uhradit bu poštovní poukázkou na
poště nebo v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, v KB
Nový Jičín v hotovosti či převodem na účet města Nového
Jičína, číslo 19—326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výše částky.

Sandra Trávníčková, odbor životního prostředí

Ze sociální oblasti
Stomici a jejich cesta na konec světa
Novojičínský klub stomiků vstupuje do čtrnáctého roku
svého trvání. Od začátku jeho činnosti stojí v čele jeho zakladatel a předseda p. Václav Bártek. Někteří jeho bývalí aktivní
členové již, bohužel, sledují jeho činnost z „nadpozemského
klubu“. Smyslem klubu stomiků je vzájemná psychická svépomoc v beznadějných situacích života po provedené stomii
s pomocí odborných lékařů a obětavých stoma sester. Stomie
(umělé vyústění např. tlustého střeva, močových cest) je jeden
ze způsobů pomoci nemocnému, aby se přizpůsobil v životě
nové situaci a nadále žil svůj plnohodnotný život. Je to určité
omezení, ale cožpak mnoho dalších na pohled zdravých lidí
nemá také nějaká omezení? I v současné době patří stomici
k „tabu“, o kterém se nerado hovoří.
Stomici okresu Nový Jičín jsou velmi aktivní. Jejich vlastní
činnost je propojena s kluby stomiků MS kraje, a to především
ostravským, opavským, přerovským, hranickým, ale i polským
z Katowic a slovenskými stomiky. Obětaví a organizačně zdatní předsedové a výbory těchto klubů zvou všechny stomiky
téměř na všechny své akce, setkání, vycházky, výlety, rekondice a jiné ozdravné pobyty, přednášky, besedy a výroční schůze, na kterých nikdy nechybí odborní lékaři, stoma sestry
a dodavatelé stoma pomůcek firmy CONVATEC. Každý měsíc
je naplánováno a uskutečněno setkání na zajímavých místech
v rámci působnosti klubu i širšího regionu v MS kraji či v rámci České republiky s výjezdy do sousedních států. Na každé
setkání se členové těší a mnohé neodradily ani spousty sněhu
o Silvestru 2005 nebo jakákoliv nepřízeň počasí v průběhu
roku. Touha po setkáních, přátelích se stejnými problémy je
upřímná a je to vzácný dar od života.
Členové klubu stomiků, především obětaví předsedové a organizátoři, jako je např. doc. Pavel Kreml z Ostravy, p. Václav
Bártek z Nového Jičína i z celorepublikového Českého ILCA
(u něho je organizováno 12 klubů) dokazují denodenně schopnost řídit a řešit problematiku stomiků, která směřuje k zajištění kvalitního života srovnatelného se zdravými lidmi.
O tom, že problémy onkologických onemocnění a stomie nejsou jen problémy v ČR, dokladuje středoevropské setkání —
sjezd stomiků v roce 2003 v Litvě nebo evropský kongres
v Portugalsku. Tam doc. P. Kreml a Dr. Čapka — oba zástupci
Čs. ILCA byli vyhodnocení 1. místem za nejlepší organizaci
Světového dne stomiků v ČR. Do funkce viceprezidenta Světové asociace stomiků byl zvolen i náš odborník doc. Kleinwachter. To je velká čest a vysoké ocenění úrovně péče o pacienty se stomií. Nemusíme chodit daleko, vždy naše novojičínská nemocnice — odborní lékaři a jejich vzájemná součinnost s dalšími odborníky zvláště z MED-centra, jsou přímým
důkazem vysoké zdravotní péče i o naše stoma pacienty. Za
novojičínské stomiky našim lékařům ze srdce děkujeme.
Dům se staví od základů, cihly se pokládají tak, aby stavba
byla pevná, vydržela nápor přírodních a jiných vlivů. Tímto
zastřešeným domem pro novojičínské stomiky je jejich klub
s předsedou p. Václavem Bártkem. „Člověk má vždy hledat
cestu a nevzdávat se“— to je krédo veškeré jeho činnosti
a také všeho, co svou činností stomici naplňují. Každé setkání je milé, upřímné, podělená radost o úspěších i třeba šikovných vnuků je dvojnásobná, přinesené koláčky chutnají
tak, jako bychom nic lepšího neokusili, zdolaný Javorník, Lysá
hora, Čantoryje atd. dodávají víru ve vlastní síly a schopnosti zdolat i větší životní překážky.
Těch několik málo informací, které uvádím o novojičínských
stomicích, je čerpáno z kroniky klubu, kde je pečlivě zapisuje
a dokládá fotografiemi pí Jolanda de Conti. Poděkování patří
za organizaci a péči o stomiky MUDr. Přádové a všem členům
výboru. Členové novojičínského klubu stomiků a klubu ostravského, opavského, přerovského a dalších stomiků přejí především dobrého zdraví, neutuchajícího elánu, povzbudivého
humoru předsedovi p. Václavu Bártkovi k blížícímu se půlkulatému životnímu jubileu. Děkujeme vám za vzácné přátelství
a podanou pomocnou ruku v těžkých životních situacích. Pro
stomiky jste přítelem, rádcem a také „horským vůdcem“ po
krkolomných kopcích v přírodě i v životě.
Mgr. Anna Štefková

g

Jak se baví naši senioři
g Klub důchodců města Nový Jičín, Msgre. Šrámka, provozuje svou činnost v místnostech městského úřadu zcela zdarma a při zapojení všech účastníků na základě dobrovolnosti.
Na organizaci dohlíží výbor klubu, který respektuje zapojení
všech členů na jednotlivých akcích. Tedy každý, a to zcela
dobrovolně, se zapojí do činnosti, která mu nejvíce vyhovuje
a která každého baví. Místností a zařízení je dost k tomu, aby
se každý senior cítil v klubu dobře. Podle zájmu je vždy možnost program upravit a přizpůsobit. A tak se vžil tento rámcový program:
Vždy v pondělí a středu, v čase od 12 do 18 hodin boční klubovny obsazují šachisté a karbaníci (tarokáři). Zadní klubovna, nyní „klepárna“, má 25 míst. Vybavení: televize, video
(vlastní či z půjčovny) zajiš ují sami účastníci podle dohody
vždy na další den srazu. Přední klubovna slouží hudebním
programům. Má vybavení MGF, CD, gramofon a provozuje
se hudba všech žánrů, včetně vážné hudby. Každý pátek je
věnován společenské zábavě s tancem a zpěvem, vždy od 12 do
18 hodin. Propojí se dvě klubovny, zadní a přední část a může
se ke stolům posadit 80 osob. Tančí se od 14 do 18 hodin při
živé hudbě našeho muzikanta Radka, který zdarma a obětavě rozproudí krev i těm, kteří přišli o holi. Boční klubovny
slouží dále karbaníkům, kteří nejsou hazardéři a dosud nebylo zaznamenáno, že by byl někdo „oškubán“. V době prázdnin je klub otevřen pouze v pondělí od 12 do 18 hodin, tedy
s omezeným programem. Senioři se dohodli, že v prostorách
klubu se nekouří a kuřáci toto dobrovolně a ukázněně dodržují. Kouří se venku na zahradě. Mimo tento ustálený program jsou jednou či vícekrát v měsíci vložené akce, které si
sami senioři připravují. Jde zejména o: maškarní ples, oslava Valentýna, MDŽ, otvírání studánek, Den matek, smažení
vajec na Čer áku, návštěvy divadla, návštěvy KD Straník,
Libhoš , Loučka, když jednou ročně se sejdou všechny kluby
na nějakém vhodném místě v okrese, dosažitelném autobusem.
V prvním pololetí jednou, na podzim dvakrát jsou organizovány autobusové jednodenní zájezdy. Letos by to měl být Trenčín, návštěva televize při natáčení pořadu „Neváhej a toč!“
a zájezd do vinného sklípku. Tyto zájezdy jsou však pro účastníky finančně nákladnější. Tento náš program může být
také pozvánkou pro další seniory města, které v klubu rádi
uvítáme.
Stázka Kovářová, vedoucí KD NJ
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Ze sociální oblasti
Hipoterapie ve speciální škole
pro žáky s více vadami

g Hipoterapie patří k významným formám psychoterapie,
při nichž je uplatňováno pozitivní působení zvířat na člověka.
Léčebné působení prostřednictvím koní patří nesporně mezi
nejvýznamnější moderní terapeutické prostředky. V celém
světě získávají stále větší uznání díky vynikajícím výsledkům
léčení takových zdravotních potíží, jako jsou různá tělesná
nebo mentální postižení, apatie apod.
Jízda na koni velmi prospívá celému pohybovému aparátu,
ale hlavně psychice dětí. Koně jsou schopni rozpoznat rozdíl
mezi malým dítětem a dospělým a dokáží mu přizpůsobit své
chování. Kůň se pro ně stane prostředkem odreagování a zvýšení pozornosti i aktivity. Naučí se i odpovědnosti za sebe a za
svého koníčka. Kůň se navíc velmi často stane jejich věrným
přítelem. Hipoterapie využívá pozitivního působení koní. Zprvu
k němu každý obvykle přistupuje s určitým respektem, obavou
a bázní. Jestliže se to člověku podaří překonat a navíc se
poprvé udrží na hřbetě tak mohutného tvora, určitě to v něm
vzbudí pocit hrdosti a posílí to jeho sebedůvěru ve vlastní síly
a schopnosti. Kůň je schopen přizpůsobit se vašemu temperamentu i náladě. Dělá mu dobře kontakt s člověkem. Raduje
se z jeho příchodu. Umí ocenit každý projev jeho pozornosti.
Má rád pohlazení, popleskání po krku a po plecích. Za jízdy
člověku propůjčuje část svého tělesného tepla a příjemný
pocit bezprostředního kontaktu. Navíc dokáže trpělivě naslouchat i jeho trápením.
Hipoterapii provozujeme po celý rok na „Ranči Hermelín“
v Novém Jičíně jako nedílnou součást tělesné a pracovní vý-

chovy. Tato výuka patří k nejvhodnějším pohybovým aktivitám pro děti se zdravotním postižením a prokazatelně přispívá ke zlepšení motoriky, utužování zdraví a nácviku nových
dovedností. Je prováděna po lekcích v délce trvání 15—30 minut. Délka trvání lekce se řídí zásadně aktuálním stavem a dg.
klienta. Probíhá bu individuálně nebo skupinově. Terapie
nespočívá jen v samotném ježdění na koni, ale součástí terapie je příprava koně — čistění, kartáčování, hlazení, krmení
koně, úklid stáje, pomoc při nauzdění a nasedání, vodění
koně. Samotné ježdění je prováděno rovněž podle diagnózy,
a to na venkovní jízdárně nebo kryté hale, formou cvičení,
polohování a her. U dospělých a zkušenějších klientů formou vyjíž ky do přírody .
Pro některé postižené žáky je jízda na koni jedním z mála
sportů, jichž se vůbec mohou zúčastnit. V letošním roce proběhl
II. ročník jezdecké olympiády pro žáky a klienty speciálních
škol a ÚSP. O tuto akci je mimořádný zájem, nebo sportovních akcí pro handicapované žáky a klienty je stále ještě nedostatek. Nemají možnost ukázat, že i oni jsou schopni se
naučit a předvést mimořádné schopnosti.
Soutěže postižených na koni (parajezdectví) je navíc rehabilitační procedurou, umožňuje handicapovaným prožívat
radost z vlastní jízdy, soustavně se připravovat a účastnit se
soutěží. Je to i společenská událost, jakož i zážitek silně působící na psychiku handicapovaného jezdce, který má oproti
zdravému člověku mnohem méně možností k seberealizaci.
Na závodech pak bývá naprosto skvělá atmosféra. Jak mezi
soutěžícími, tak i mezi diváky.
Mgr. Irena Dudková, speciální pedagog, hipoterapeut

Obřadní dny na rok 2006
Obřadní termíny pro rok 2006 schválila Rada města Nový
Jičín. Celkem je stanoveno 24 termínů způsobem, že v každém měsíci roku 2006 je určen minimálně jeden řádný termín. Rada města také schválila obřadní hodiny pro obřadní
dny, a sice vždy od 10.00 do 13.00 hodin daného dne. V případě naplnění stanovených obřadních hodin se za další obřadní hodiny považují hodiny plynule navazující.
Zájemci o uzavření sňatku se se všemi potřebnými informacemi nezbytnými pro uzavření manželství mohou seznámit
osobně na oddělení matriky MěÚ Nový Jičín. Dále na www.
novy-jicin.cz, kde naleznou letošní termíny obřadních dnů
a mohou si zde také prohlédnout několik fotografií obřadní
síně v Novém Jičíně.
Leden: 14. ledna, 28. ledna. Únor: 11. února, 25. února.
Březen: 11. března, 25. března. Duben: 8. dubna, 22. dubna.
Květen: 6. května, 20. května. Červen: 3. června, 17. června,
24. června. Červenec: 15. července, 29. července. Srpen: 5. srpna, 19. srpna. Září: 16. září, 23. září. Říjen: 7. října, 21. října.
Listopad: 4. listopadu. Prosinec: 2. prosince, 16. prosince.
g

Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
g Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod. Odvoz po
naplnění, nejpozději v pátek daného týdne.
g 14. týden/4. dubna 2006: Palackého 66-76; Dlouhá 1-15;
Dlouhá 8-12; Dlouhá 30-32; Sportovní (parkoviště); Budovatelů (výměník); Gregorova 39; Protifašistických bojovníků;
Vančurova (křižovatka s J. Hory); Anenská (křižovatka s K.
Čapka); Kollárova (křižovatka s Gregorovou).
g 15. týden/11. dubna 2006: Novellara (křiž. se Slovanskou);
Bří. Jaroňků (u hřiště); Myslbekova (křiž. s ul. K Nemocnici);
Jiráskova 1 (u prodejny zdrav. potřeb); Jiráskova 22 (pod
branou VÚM); Slovanská (u novinového stánku); Dostála Bystřiny (u potravin); Purkyňova (křiž. s Divadelní); Divadelní
(u učňovským střediskem Drustolu); B. Němcové (střed ulice);
Janáčkovy sady (nad hvězdárnou); Poděbradova (u opravny
obuvi).
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Kam za sportem?
g FOTBAL: so 11. 3. v 10.30 hod., MSFL muži Vítkovice B/ N.
Jičín - Dol. Benešov, so 25. 3., MSFL muži Vítkovice B/ N. Jičín
- Třinec, ne 26. 3. v 10.15 a 12.30 hod., divize st. a ml. dorost Nový
Jičín - Rožnov g HOKEJ (ZS N. Jičín): pá 3. 3. v 19 hod., liga
junioři Nový Jičín - Techn. Brno, pá 10. 3. v 16.30 hod., liga dorost Nový Jičín - Jihlava, pá 10. 3. v 19 hod., liga junioři Nový Jičín
- Šumperk, pá 17. 3. v 19 hod., liga junioři Nový Jičín - Přerov g
BASKETBAL (hala bazén): st 1. 3. v 17.30 hod., I. Mattoni NBL
muži Mlék. Kunín - Nymburk, st 8. 3. v 17.30 hod., I. Mattoni NBL
muži Mlék. Kunín - Pardubice, so 11. 3. v 17 hod., I. Mattoni NBL
muži Mlék. Kunín - Děčín, so 18. 3. v 17 hod., I. Mattoni NBL muži
Mlék. Kunín - A Plus Brno, so 25. 3. v 17 hod., I. Mattoni NBL
muži Mlék. Kunín - Prostějov g HÁZENÁ (hala ABC): ne 5. 3.
v 9.30 hod., II. liga muži Nový Jičín - Vsetín, ne 19. 3. v 9.30 hod.,
II. liga muži Nový Jičín - Uničov, ne 2. 4. v 9.30 hod., II., liga muži
Nový Jičín - Velká Bystřice g VOLEJBAL (hala ABC): so 4. 3.
v 17 hod., I. liga ženy Nový Jičín - Střešovice Praha, ne 5. 3. v 10
hod., I. liga ženy Nový Jičín - Střešovice Praha, so 25. 3. v 17 hod.,
I. liga ženy Nový Jičín - MS Brno, ne 26. 3. v 10 hod., I. liga ženy
Nový Jičín - MS Brno g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 11. 3.
v 17 hod., oblast. sout. muži sk. B Nový Jičín B - Dol. Benešov B,
ne 12. 3. v 10 hod., oblast. sout. muži sk. B Nový Jičín B - Klimkovice, so 25. 3. v 10 hod., okres. přeb. I. tř. muži Nový Jičín C Kopřivnice B, so 25. 3. v 17 hod., oblast. sout. muži sk. C Nový
Jičín A - Staré Město A, ne 26. 3. v 10 hod., oblast. sout. muži sk. C
Nový Jičín A - Paskov A g SQUASH (Sport Park): pá 10. 3. v 17
hod., Reality expert squash tour (5. kolo novojičínské otevřené
ligy neregistr.), so 18. 3. v 15 hod., turnaj Sport Park Open 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., č 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. (do
ukončení sezony ZS).

Sportovní aktuality
HOKEJISTÉ JSOU S UPLYNULOU SEZONOU II. LIGY
SPOKOJENI. Poté, co se jim ne zcela vydařil závěr 2. části soutěže, když nevyhráli v řadě čtyři poslední utkání a v tabulce klesli
ze třetího na páté místo, přisoudil los našim hokejistům pro čtvrtfinále závěrečné části play off o konečné umístění vcelku „hratelný“ tým Orlové. Do série na tři vítězná utkání vstoupili naši
výhrou v Orlové, poté však výborný vstup nedokázali zúročit
domácím vítězstvím, aby se po další prohře v Orlové v prodloužení a následné domácí výhře rozhodlo o postupujícím do semifinále za stavu 2:2 až v pátém utkání opět v Orlové. V něm rozhodli
o celkovém vítězství v této sérii nakonec š astnější domácí, kterým se v dalším vyrovnaném utkání s bezbrankovým výsledkem
po šedesáti minutách podařilo vstřelit v prodloužení vítězný gól.
Přes tuto skutečnost obsadili naši hokejisté v celkové bilanci letošního ročníku II. ligy výborné 5. místo, což s novým trenérem
Davidem Handlem a se značně omlazeným týmem znamená nejen splnění, ale i překročení cíle daného před sezonou a tím i celkovou spokojenost trenéra i vedení klubu. A co říká na webových
stránkách klubu nejen k závěrečné sérii kapitán týmu Petr Macháček? „Myslím, že celá série se zlomila právě v tom druhém utkání. Kdybychom doma vyhráli, tak si myslím, že
bychom to zvládli. V rozhodujícím pátém utkání se čekalo
na chybu a my jsme ji bohužel udělali v prodloužení. Bylo
to o štěstí. Celkově mě manšaft překvapil, jak jsme šlapali,
jak mladí do toho manšaftu zapadli. Vůbec jsme si před
sezonou nemysleli, že můžeme skončit pátí. Chtělo to tak
ještě postoupit do toho druhého kola, ale myslím si, že i tak
byla z mého pohledu sezona celkově vydařená.“
g

g BASKETBALISTÉ MLÉKÁRNY KUNÍN SE STALI POPÁTÉ VE SVÉ HISTORII VÍTĚZI ČESKÉHO POHÁRU. S dalším významným úspěchem se mohou od neděle 19. února 2006
chlubit basketbalisté našeho města nesoucí na dresu název Mlékárna Kunín, když se jim podařilo nesmírnou bojovností vyhrát,
stejně jako před tím v letech 1995, 1996, 2000 a 2002 druhou
nejprestižnější soutěž v ČR, jíž je Český pohár. V závěrečném
turnaj FINAL FOUR hraném v Ústí nad Labem za účasti čtyř

momentálně nejsilnějších celků z I. Mattoni NBL, kteří si účast
vybojovali v předcházejících kolech, využili naši hráči příznivého
vylosování pro semifinále, v němž narazili na celek Děčína. Svého
soupeře porazili po tuhém boji zcela zaslouženě o 5 bodů 93:88,
čímž se jim otevřela cesta k finálovému duelu s druhým celkem
současného pořadí I. NBL Prostějovem, jehož nakonec vcelku
bez větších problémů porazili 73:63, když nad ním vedli devítibodovým rozdílem už od první čtvrtiny utkání.
g NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ

SPORTOVCI NAŠEHO MĚSTA ZA ROK
2005 OCENĚNI NA SPORTOVNÍM PLESE. Tentokrát sice
v jiném, ale neméně důstojném prostředí než tomu bylo v předcházejících letech v kavárně Praha, se uskutečnil v sále SVČ
FOKUS za účasti vedoucích představitelů města letošní Městský
sportovní ples, na němž byly již tradičně vyhlášeni nejúspěšnější sportovci našeho města za uplynulý rok 2005. Na základě
dosažených výsledků byli z návrhů tělovýchovných jednot a sportovních klubů vybráni komisí pro TV a volný čas a radou města
schváleni k ocenění úspěšní sportovci, kteří vzorně reprezentovali svůj klub a naše město v soutěžích na tuzemské i mezinárodní scéně v kategoriích jednotlivců, kolektivů, trenérů a Rytířů
sportu. Z rukou starosty města Mgr. Ivana Týle a místostarosty
ing. Vladimíra Bárty převzali ocenění jednotlivci: Lukáš Bajer
(82), FC Vítkovice B/Nový Jičín — odchovanec oddílu kopané
TJ Nový Jičín, který prošel v mateřském oddíle všemi věkovými
kategoriemi, současný kapitán družstva mužů FC Vítkovice B/
Nový Jičín, účastníka MSFL; Ondřej Bajer (88), KVS Laguna
Nový Jičín, plavání s ploutvemi — 6. a 7. místo na MS juniorů
(Polsko), dvojnás. mistr ČR mezi juniory, 3. místo na M ČR v kategorii mužů, 3. místo v družstvech mužů, juniorský reprez. ČR;
Petra Dvorská (88), Plavecký klub Nový Jičín, plavání — 2 x
4. místo na letním přeboru ČR v kateg. dorostu, několik umístění
do 5. místa na mezinár. závodech v Olomouci, Kopřivnici, Novém
Jičíně, dlouhodobě patří mezi 12 nejlepších žen ČR v prsařských
disciplínách, členka Centrálního střediska v plavání mládeže;
Petra Javorková (92), SK při radioklubu OK2KWM, rádiový
orientační běh — 3. místo na mistrovství Evropy 2005 v žákovské
kategorii, reprezentantka ČR v této kategorii; Nikola Pargačová
(88), KVS Laguna Nový Jičín, plavání s ploutvemi — 8. místo
na MS juniorů (Polsko), mistryně ČR na 50 RP v kategorii žen,
1. místo na M ČR s družstvem žen, 4 x přebornice ČR v kateg.
juniorek, juniorská reprez. ČR; Lukáš Pindroch (92), SK při
radioklubu OK2KWM, rádiový orientační běh — 3. místo na
mistrovství Evropy 2005 v žákovské kategorii, reprezentant ČR
v této kategorii; ing. Klára Rampírová (71), SKP Nový Jičín,
policejní soutěže — 1. místo v branném víceboji Okresního ředitelství P ČR, 1. místo v soutěži policejní kros se střelbou, 2.
místo na mistrovství ČR P ČR v běhu na lyžích, 1. místo v okresním přeboru P ČR v běhu na lyžích; Ondrej Šoška (78), BC Nový
Jičín, basketbal — hráč prvoligového družstva mužů Mlékárna
Kunín — 2. místo v Mattoni NBL, reprezent. SR; Petra Urbánková (91), AC Nový Jičín, atletika — vicemistryně ČR na 60 m
v kateg. žaček, 2 x 1. místo a 1 x 2. místo na celostátní olympiádě
mládeže v kateg. žaček (60 a 150 m), mistryně ČR v družstvech
v kateg. dorostenek (SSK Vítkovice); Lukáš Vrobel (78), IRONMAN SUDOMĚŘ, dlouhý triatlon — reprezentant ČR v dlouhém
triatlonu s mnoha vynikajícími výsledky dosaženými v ČR a v zahraničí. V roce 2005 se stal v dánské Fredericii amatérským mistrem světa. Jeho dalším velkým úspěchem r. 2005 je účast v nejprestižnějším světovém závodě profesionálů IRONMAN HAVAI.
Kolektivy: basketbalové družstvo mužů Mlékárna Kunín
(kapitán David Hájek, trenér Zdeněk Hummel) — dlouhodobě velmi
úspěšný kolektiv, který vybojoval v sezoně 2004/2005 titul vicemistrů ČR v I. Mattoni NBL a 3. místo v Čs. poháru, vítěz FINAL
FOOR Centrální konference Evropského poháru FIBA; družstvo
juniorů KVS Laguna Nový Jičín — 1. místo v Evropském poháru juniorů v plavání s ploutvemi vybojovalo družstvo juniorů
ve složení Tomáš Mixa, Ondřej Bajer a Martin Vandlík; volejbalové družstvo kadetek TJ Nový Jičín (trenér Jiří Vichta, kapitánka Lucie Pacherová) — družstvo je dlouholetým účastníkem
nejvyšší soutěže ČR extraligy, v ročníku 2004/2005 vybojovalo
3. místo; hokejové družstvo juniorů TJ Nový Jičín (kapitán
Jaromír Frais, trenér Miroslav Škumát — kolektiv juniorů vybojoval v uplynulé sezoně roč. 2004/2005 v lize juniorů ČR (druhá
nejvyšší soutěž ČR) výborné 2. místo, což je dosavadní nejlepší
umístění juniorského družstva v historii 60 let trvání hokeje v Novém Jičíně; trenér: Věniamin Lebeděv (AC Nový Jičín), atletika — za 25 let trenérské činnosti vychoval mnoho velmi úspěšných
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Letošní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců moderovala slečna Libuše Marková. Foto Radim Obšivač.

Jedním z oceněných kolektivů bylo i juniorské družstvo Laguny. Pohár Ondřeji Bajerovi a Martinovi Vandlíkovi předal místostarosta
města ing. Vladimír Bárta. Foto Radim Obšivač.

pro děti a mládež, také sportovních a dalších soutěží, vyvrcholí
v letošním roce účastí členů na XIV. všesokolském sletu, který
se uskuteční ve dnech 5. a 6. července na stadionu E. Rošického
v Praze. Dříve však, než se novojičínští sokoli na sletu představí,
musí se na svá vystoupení důkladně připravit. V nácviku čtyř
skladeb, který začal z počátku letošního roku, jsou pod vedením
zkušených cvičitelů a cvičitelek zapojeni rodiče a děti (cvičení
s červeným míčem ve skladbě Korálky), mladší žactvo (skladba
Počítadlo), dorost (skladba Výlet s aerobikem) a společně muži
a ženy (skladba Ta naše písnička česká). Před vlastním „finále“
v Praze se novojičínští sokoli představí na župních cvičeních ve
Valašském Meziříčí, Vsetíně, Karviné a Bohumíně.
g TĚŽKÝ ÚKOL FOTBALISTŮ FC VÍTKOVICE B/NOVÝ
JIČÍN PRO JARNÍ SEZONU. Sobota 18. března by měla být,
pokud to nenaruší nepříznivé povětrnostní podmínky, dnem, kdy
fotbalisté FC Vítkovice B/Nový Jičín vstoupí domácím utkáním
proti MSA Dolní Benešov s nelehkým úkolem do jarní části mistrovské soutěže MSFL. Po tvrdé zimní přípravě vyplněné účastí
na vlastním turnaji na umělé trávě a dalšími přípravnými zápasy by měl mít trenér Alois Holub k dispozici pro jarní sezonu
kádr, který budou tvořit brankáři Jiří Červenka, Vlastimil Pikulík a Rostislav Šrom, obránci Lukáš Bajer, Jaroslav Pavlík, Tomáš
Rusnok, Tomáš Chromečka, Lukáš Bezděk, Radek Čumpelík,
záložníci Leoš Švancer, Pavel Macíček, Miroslav Lebica, Marek
Besta a Jakub Vávra a útočníci Lukáš Fojtík a Ivo Kisel. Trenér
Holub předpokládá, že: „Do mužstva by se mohl vrátit Martin
Švec, který se připravoval s áčkem Vítkovic, o možnostech
hry dalších hráčů v našem týmu bude ještě velmi záležet na
dalších okolnostech, jak se bude dařit vítkovickému áčku,
které má ve II. lize rovněž sestupové starosti a také jak bude
jeho kádr vhodně doplňovaný. Mám zájem ještě o další dva
hráče, které bych chtěl, aby u nás hráli, když nebudou hrát
za áčko, a to Mikulenku a Pražáka, který je stále ještě po
zranění v rekonvalescenci. Náš cíl pro jarní část nemůže
být jiný, než aby se nám podařilo zachránit soutěž, to je
jedna věc, ovšem i to bude odvislé od toho, jak dopadne
áčko.“ Pro připomenutí doplňujeme stav dolní poloviny tabulky
po podzimní části: 11. Znojmo 18 b., 12. Břeclav 17 b., 13. Vítkovice B 13 b., 14. Kohoutovice 12 b., 15. Hranice 12 b., 16. Bystřice
p. H. 11 b. Pořadí zápasů mužstva FC Vítkovice B/Nový Jičín
v úvodu jarní části sezóny: so 18. 3. v 10.30 hod. doma Dolní
Benešov, ne 26. 3. venku Jakubčovice, so 1. 4. doma v 10.30 hod.
Třinec.
Jaroslav Kotas

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, hostujícího za BLTC BRNO, TOMÁŠE JEČMÍNKA.

g

Jednou ze dvou sportovních osobností, které byly za svoji dlouhodobou činnost ve prospěch sportu oceněny titulem Rytíř sportu, byl také
prezident KVS Laguna Josef Nekl. Foto Radim Obšivač.

atletů, z nichž mnozí byli i v reprezentaci ČR v jednotlivých kategoriích, v současné době trenér k vyhodnocení navrhovaných
děvčat; Rytíři sportu: Miroslav Konopáč, (Basketbalový klub
Nový Jičín) — velmi obětavý trenér, který i přes vážné zdravotní
problémy věnuje více než deset let všechen svůj volný čas přípravě mládeže, s níž dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků
s umístěním na předních místech soutěží, v nichž hrají. Titul
Rytíř sportu našeho města mu byl navržen za vysoce kvalifikovanou a obětavou práci k letošnímu životnímu jubileu 50 let; Josef Nekl (Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín) — stál u zrodu
závodního plavání v našem městě v roce 1975, před 15 lety založil Klub vodních sportů Laguna a začal se plně věnovat plavání
s ploutvemi, v němž od počátku vykonává funkci prezidenta. Je
velmi obětavým, ambiciózním funkcionářem, trenérem I. třídy,
organizátorem soutěží, svojí pílí a cílevědomostí se vypracoval
a již několik let pracuje ve funkci trenér juniorské reprezentace
ČR. Jeho velkou zásluhu patří klub Laguna, díky vynikajícím
výsledkům svých závodníků s desítkami mistrovských titulů
a mnoha dalšími úspěchy v domácích i mezinárodních soutěžích,
dlouhodobě k nejúspěšnějším v ČR. Titul Rytíř sportu mu byl navržen za dlouhodobou a obětavou práci k letošnímu životnímu
jubileu 55 let.
g NOVOJIČÍNŠTÍ SOKOLI V PŘÍPRAVĚ NA VŠESOKOLSKÝ SLET. Celoroční různorodá činnost novojičínského Sokola, spočívající nejen ve cvičení v tělocvičně, ale i v dalších činnostech, např. v pravidelných vycházkách do přírody, v pořádání „Šibřinek“ a jiných kulturně-společenských akcí zejména
7
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Datum a místo narození: 27. 3.
1979, Moravská Třebová. Rodinný
stav: Zasnoubený. Výška a váha:
189 cm, 82 kg. Oblíbené místo:
Kdekoliv s lidmi, na kterých mi záleží. Nejoblíbenější jídlo: Topinky.
Móda: To, v čem se cítím svůj a pohodlně. Životní krédo: Žít v upřímnosti a tak, abych byl sám se sebou
spokojen. Který člověk vás nejvíce
ovlivnil a v životě nebo ve sportu? Otec. Sportovní vzor: Ivan
Lendl. Další záliby mimo váš sport? Jiné sporty — hokej. Sportovní dráha, největší dosavadní úspěchy: Halový mistr ČR
dorostu, mistr ČR v kategorii mužů 2003 (Rieter Cup), vicemistr
ČR ve stejné soutěživ roce 2005, vítěz dvou turnajů ITF Futures.
Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Kdykoliv se
vrátím domů do Čech z university v USA a ze zasnoubení. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky? Každá prohra i výhra, záleží na úrovni turnaje, čím lepší turnaj, tím je každá prohra
horší.
Jaroslav Kotas

Budoucí prvňáčci ve škole

Naše Základní škola na ulici Dlouhé 56 ztratila sice na začátku školního roku 2005/2006 svou formální samostatnost
a stala se součástí ZŠ Jubilejní 3, ale dlouholeté tradice školy
nadále pokračují. K těm nejúspěšnějším patří Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky.
V pátek 27. ledna letošního roku se už po osmé otevřely
dveře naší školy dětem, které se v doprovodu svých rodičů,
starších sourozenců nebo prarodičů přišly podívat na své budoucí působiště. Bylo pozváno kolem 80 dětí. O naše hosty se
staralo 25 pedagogických pracovníků, 26 průvodců z řad žáků,
na jednotlivých stanovištích pomáhalo 95 žáků 1. a 2.stupně.
Do akce se zapojili rovněž správní zaměstnanci a paní kuchařky, které připravily pro všechny přítomné chutné občerstvení.
I letos čekal na malé návštěvníky bohatý program nazvaný
„Tajemství klíčů“. Na sedmi různých stanovištích v areálu
školy plnili budoucí prvňáčci zajímavé úkoly. Na první zastávce vybíraly děti z různých klíčů jen ty, které k sobě podle tvaru
patřily. Při druhém zastavení čekala na děti pirátská truhlice,
v níž bylo uschováno několik předmětů. Děti podle hmatu
poznávaly, o jaké věci se jedná. Po splnění tohoto úkolu se
vydaly na další stanoviště — ke hradu s kouzelníkem. Se zavázanýma očima došly k hrnci a bouchly do něho vařečkou.
Pokud se jim to podařilo, kouzelník se schoval a dítě získaným klíčem otevřelo dveře hradu. Na čtvrté zastávce seřazovaly děti klíče podle velikosti od největšího po nejmenší a vybíraly správné klíče k domečkům různých velikostí. Na pátém
stanovišti kutálely míč mezi kuželkami. Při této činnosti si
měly rovněž zapamatovat, co viděly na obrázcích, které byly
rozmístěny po obou stranách dráhy. Poté přešly děti do tělocvičny, kde zdolávaly připravenou překážkovou dráhu. Na
posledním sedmém stanovišti prokázaly děti své matematické
znalosti a dovednosti. Hodily kostkou a podle počtu puntíků
napočítaly správný počet klíčů. Ti šikovnější našli i kartičku
se správným číslem. Za splnění každého úkolu byly děti odměněny nejen papírovými klíči různých barev, ale také drob-

nými dárky a sladkostmi. Když se pak přišly do cíle pochlubit
získanými sedmi klíči, přibyly k jejich suvenýrům z trasy i další cennosti — keramický klíč a papírová klíčenka s informacemi pro rodiče k zápisu do první třídy.
V průběhu odpoledne se ale jen nesoutěžilo. Naši hosté si
mohli prohlédnout prostory školy, jazykové a počítačové učebny, sledovat zajímavé pokusy z přírodopisu, fyziky a chemie
a seznámit se s ukázkami z činnosti zájmových kroužků
a školního pěveckého sboru Dlouháčci.
Odpoledne strávené v naší škole se dětem i dospělým líbilo.
Poděkování za tuto zdařilou akci patří všem, kteří se na ni
podíleli. Největší dík a uznání patří ale především hlavní organizátorce paní učitelce Mgr. Jarmile Šimurdové. I letos
dokázala svými nápady nadchnout všechny přítomné.
Mgr. Vlasta Kohoutková, učitelka ZŠ Jubilejní 3
— pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín

g

Prezentace škol v parlamentu
g Na sklonku minulého roku se v RDP sešla výborná skupina otevřených akčních lidí, kteří plánují pro své okolí spoustu zajímavých akcí. O jejich přípravě, realizaci i závěrečném
hodnocení vás budeme již tradičně informovat i na stránkách
Novojičínského zpravodaje. V rámci první únorové schůzky
RDP si jednotliví zástupci připravili pro ostatní členy prezentaci své základní školy. Co pro ně jejich pedagogický
ústav znamená, v čem je jedinečný, jaké jsou jeho slabé a silné stránky — to vše měly znázornit erby, které si nyní máte
možnost prohlédnout i vy.
Během druhého kalendářního měsíce zasedal RDP ještě
jednou, a to 16. února. Na jednání dorazil i bývalý tiskový
mluvčí parlamentu David Stančík a zúčastnil se tak otevřené
diskuze týkající se problematiky tříděného odpadu, po níž
RDP (ne)přímo naznačil svůj záměr uspořádat v letošním roce
druhý ročník akce s názvem Krávoviny. Takže, máme se na
co těšit.
Za RDP Jakub Kedroň a Martin Kubičík
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Před padesáti léty
se v Novém Jičíně zrodil soubor lidových písní a tanců Javorníček-Javorník. Tenkrát v sezoně 1955/56 to byl nejdříve
dětský soubor Javorníček, zatímco souběžně pracoval dospělý sbor — Valašský krúžek písní a tanců (vznikl v březnu
1956) při Okresním domu osvěty a později od roku 1963 při
Stálé divadelní scéně. V roce 1965 dochází ke spojení obou
těles pod názvem Javorníček. Když mladí tanečníci, zpěváci
a muzikanti dospěli, přijali v roce 1978 zpět název Javorník.
Ve vedení se vystřídala řada vedoucích (např. Miloš Hubálek,
Oldřich Kudělka, primášem cimbálové muziky byli např. Milan
Bartoň, učitel Lidové školy umění, dnes Základní umělecké
školy v Novém Jičíně, od roku 1963 Josef Klimpar, v 80. a 90.
létech paní Anežka Michálková), a to až do roku 1979, kdy
převzal tíhu odpovědnosti vedoucího věčně mladý, energický
a jarý Svatoslav Válek.
Javorník slaví své padesátiny vitálně a s nadšením, jak se
od valašského souboru lidových písní a tanců očekává. Představil se již v minulém roce například vystoupením na městské slavnosti, pokračoval slavnostním koncertem v sobotu
4. února 2006 v 19 hodin večer v Beskydském divadle. Zaujali a nadchli všichni: od těch nejmenších z Javorníčku, tančících
a zpívajících pod vedením paní Jiřiny Bokové, přes chlapeckou a dívčí taneční skupinu po dospělé a skvostnou cimbálovou muziku. Zhlédli jsme a vyslechli halekačky, dívčí rej,
ogarské hry, pastevecký, valašský starodávný, milostný, cepový či zbojnický tanec, scénku „Na jarmarku“, a v neposlední řadě brilantní sólo na cimbál v několika skladbách a vystoupeních v podání Vladimíry Křenkové. Omlazený soubor zpíval
ze srdce a tančil tak svěže a bujaře, že málem vyzval k tanci
i publikum v sále (které dostalo ostatně příležitost o několik
týdnů později v sále Domu dětí a mládeže Fokus při tradičním Valašském bálu). Závěr slavnostního koncertu byl rovněž
fascinující: své síly spojily cimbálová muzika s Kulihráškem
a Ondráškem, novojičínskými dětskými pěveckými sbory
Základní umělecké školy. Všechno nadšení, taneční rej a zpěv
má na svědomí především autor scénáře a choreograf tanců
charismatický Svatoslav Válek (za hudební spolupráce své
šarmantní a půvabné choti paní Marie Válkové), který mnohokrát při koncertu vystoupil v sólových ukázkách tanců
s obrovskou mladistvou vervou. O to více překvapilo závěrečné blahopřání, při kterém vyšlo najevo, že padesátiletých
jubilantů je na pódiu více: nejen Javorník, ale i jeho umělecký
vedoucí, jinak ctihodný kantor Základní umělecké školy v Novém Jičíně, několikráte zmiňovaný Svatoslav Válek. A tak
oběma přejeme vše dobré do budoucna, hlavně zdravou pohodu, elán a nadšení při objevování krásy lidových valašských
tanců a stálý zájem veřejnosti. Děkujeme za pozoruhodný
umělecký zážitek a těšíme se na další setkávání s lidovou
písní a tancem — například při jarním koncertu sólistů valašských souborů Javorníček—Javorník.
Karel Chobot
g

g Základní škola Dlouhá 56: Víte, že jsme škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky?
g Základní škola Jubilejní a odloučená pracoviště: Náš
důmyslný výtvor je rozdělen na tři části: Největší spodní
část erbu je věnována naší škole, základně odloučených
pracoviš . Je na ní strom (zaměření na přírodní vědy)
obklopen zprava basketbalovým míčem (sport) a zleva
„notami“ (hudební zaměření). Ve vrchní pravé části jsou
hokejky, které jsou částí erbu ZŠ B. Martinů. Vrchní levé
okénko (s globusem) značí odloučené pracoviště Dlouhá,
která není zaměřená na žádnou rozhodující aktivitu.

g Základní škola Komenského 66: Škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a tělesné výchovy; pravidelné poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Rakouska; bezbariérový vstup, výuka dyslektických tříd; reprezentace školy
v různých soutěžích.
g Základní škola Tyršova 1: Naše škola má rozšířenou
výuku cizích jazyků, a proto jsme na erb nakreslili zeměkouli s jazyky.
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KINO KVĚTEN
Čt 2. až ne 5. 3. v 18.00 a 20.15 hod. ERASMUS 2. Život
neúspěšného spisovatele. Francouzsko-anglická komedie. Do 12 let, 125 min., 60,- Kč.
g Pá 3. až ne 5. 3. v 16.00 hod. CHARLIE. Animovaná
pohádka pro děti, USA, Anglie. Kreslená pohádka plná
dobrodružství, vzrušení, smíchu a opravdové lásky. Pro
děti, 85 min., 50,- Kč.
g Po 6. až st 8. 3. v 18.00 a 20.00 hod. HELE KÁMO, KDO
TU VAŘÍ? Americká bláznivá komedie o frustrovaném
personálu, lakomých hostech a podivném jídle. Mládeži
nepřístupno, 93 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. 3. v 18.00 hod. DOMINO. Francie, USA,
thriller, drama, akční, krimi. Mládeži nepřístupno, 128
min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. 3. ve 20.15 hod. HOOLIGANS. USA, Velká
Británie — drama. Mládeži nepřístupno, 109 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 13. až st 15. 3. v 18.00 hod. ELIZABETHTOWN. Americká romantická komedie. Když chcete najít sami sebe,
musíte pořádně hledat. Do 12 let nevhodný, 124 min.,
titulky, 65,- Kč.
g Po 13. až út 14. 3. ve 20.15 hod. JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ. Česká komedie. Sladkokyselý film z nádraží. Postavami filmu jsou nádražáci, kteří
řeší, nebo se spíš snaží, ve velmi humorné nadsázce, řešit
své malé „vzájemnosti“ na pozadí mizejícího genia loci
místa, do něhož byli zasazeni. Hrají: Jaroslav Dušek, Igor
Chmela, Jiří Vymětal, Petra Beoková. Vstupné 65,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. 3. v 18.00 hod. HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR. Harryho Pottera čekají těžké časy. Mládeži
přístupno, 150 min., dabing, 65,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. 3. ve 20.30 hod. HRA S NEVĚROU. Byla
to přitažlivost téměř osudová. Americké drama. Do 12 let
nevhodný, 107 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. 3. v 16.00 hod. KARCOOLKA. Skutečný
příběh Červené Karkulky — americký animovaný film. Dětský, 80 min., dabing, 60,- Kč.
g Pondělí 20. až st 22. 3. v 18.00 a 20.00 hod. SAW 2. Horor
USA. Mládeži nepřístupno, 93 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. 3. ve 20.00 hod. ŽÍT PO SVÉM. Tajemství mají vlastní život. Mládeži nepřístupno, 105 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. 3. v 18.00 hod. ZATHURA — VESMÍRNÁ
DOBRODRUŽSTVÍ. Vesmírné dobrodružství ve stylu Jumanji. Mládeži přístupno, 88 min., dabing, 70,- Kč.
g Po 27. až st 29. 3. v 18.00 a 20.00 hod. FINTY DICKA
A JANE. Peníze nebo život. Komedie s Jimem Carreym.
Mládeži přístupno, 90 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 27. 3. v 9.30 hod. KÁŤA A ŠKUBÁNEK. Pásmo pohádek pro děti. Filmy pro MŠ. Vstupné 10,- Kč.
g Po 27. 3. v 13.30 hod. MÉĎA BÉĎA. Animovaný film.
Film pro ŠD. Vstupné 15,- Kč.
g Čt 30. 3. až ne 2. 4. v 18.00 a 20.00 hod. CO JE ŠEPTEM... Podle skutečné fámy. Americká komedie. Hrají:
Kevin Costner a Jennifer Aniston. Do 12 let nevhodný,
97 min., titulky, 65,- Kč.
g Pá 31. až ne 2. 4. v 16.00 hod. FIMFÁRUM 2. Pohádek
není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou jen tak ledajaké. Pro
děti a rodiče, 90 min., 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

g Čtvrtek 9. 3. v 16.30 hod. FENOMÉN JEZERA TITICACA.
Přednáší, beseduje a cestovatelské zážitky po Jižní Americe
sděluje univ. prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška je doplněna promítáním diapozitivů. Beskydské divadlo, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, Státní okresní archiv.
Malý sál. Vstup volný.
g Úterý 14. 3. v 18.00 hod. VEČER SVĚTOVÝCH EVERGREENŮ A MUZIKÁLŮ. Swingový orchestr Bedřicha Pukovce se svými sólisty uvede nejznámější světové evergreeny
30. až 60. let minulého století. Program nastudoval a řídí Zdeněk Pukovec, večerem provází Pavel Handl. Příbor. Předplatné sk. S. Předprodej od 8 .2.
g Neděle 19. 3. v 16.00 hod. Iva Peřinová: JANEK A KOUZELNÁ FAZOLE. Na motivy klasické pohádky napsala Iva
Peřinová příběh o Jankovi, který se díky kouzelné fazoli dostane až nad oblaka. Setká se tam s krásnou dívkou, ale také se
zlým obrem. Vrátí se Janek zpátky na zem? A vrátí se sám?
Naivní divadlo Liberec. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 22. 2.
g Pondělí 20. 3. v 19.00 hod. JAROMÍR NOHAVICA — SÁM.
Racitál našeho nejznámějšího písničkáře s kytarou a heligonkou. Předprodej od 8. 3. Upozorňujeme, že maximální
počet lístků pro jednotlivce je 6 kusů.
g Středa 22. 3. v 19.00 hod. FRANTIŠEK NEDVĚD a DRUHÉ PODÁNÍ. Od roku 1998 koncertuje František Nedvěd se
skupinou Druhé podání. Tvoří ji vyzrálí muzikanti Tomáš
Suchomel, Jaromír Rygl, Miloš Slezák a Jiří Kaleš. Repertoár
skupiny tvoří jak vlastní tvorba Františka Nedvěda, tak písně
jiných autorů, často s texty Dušana Vančury (Spirituál kvintet). Cílem koncertů jsou večery plné pohody, vlídného slova
a pěkných písniček. Předprodej od 1. 3.
g Čtvrtek 23. 3. v 18.00 hod. JANÁČKOVA FILHARMONIE.
Program: Robert Schumann: Manfred, overtura op. 115; Koncert pro klavír a moll op. 54. Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pro klavír d moll K.V. 466; Symfonie a - dur K.V. 201.
Diriguje Mário Košik. Ostrava. Kruh přátel hudby. Předprodej od 1. 3.
g Pátek 24. 3. v 11.00 hod., sobota 25. 3. v 9.30 hod. OPONA
2006. Krajská přehlídka experimentálního a studentského
divadla. SVČ FOKUS Nový Jičín.
g Úterý 28. 3. v 19.00 hod. Ephraim Kishon: ODDACÍ LIST.
Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině se provdává dcera, avšak konzervativní matka ženicha vyžaduje
oddací list rodičů nevěsty. Ten však kupodivu není k nalezení.
Řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií
provokuje i k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po
dvaceti letech společného soužití? V režii Ondřeje Zajíce
hrají: Ta jana Medvecká, Jan Vlasák, Marika Procházková,
Radka Fidlerová, Jiří Hána nebo Martin Hofmann a Marcel
Rošetzký. Divadlo Rokoko Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 1. 3.
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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 prodejní výstavu
Zdeněk HOLUB —
OBRAZY a Vladimír
BARON — FOTOGRAFIE. Od 3. do 31.
března 2006. Otevřeno: pondělí až pátek
9.00 - 11.00; 14.30 17.00 hodin, výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí
20, Nový Jičín.

Kavárna „Stará
pošta“, 1.— 24. března
2006, výstava obrazů
JAN BARTOŇ.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 3. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. NESSELSDORF: elektro-punkový odpal. Špinavé punkové kytary a elektronika temná a hluboká. Trip na trase Nesselsdorf - Kopřivnice. Kongo.
g 4. 3. (so), Kavárna U Knihotoče, 19.00 hod., 10,- Kč
DÁMSKÁ JÍZDA aneb Lehce feministický večírek. Divadelní
představení, módní přehlídka, tombola.
g 6—10. 3. (po-pá), městská knihovna, 9.00—12.00 hod., 0,- Kč.
NEBOJME SE INTERNETU. Školení pro seniory a matky
na rodičovské dovolené — René Lossmann.
g 8. 3. (st), městská knihovna,18.00 hod., 20,- Kč. ASTROLOGIE A VÝCHOVA DĚTÍ, přednáška Milana Gelnara. Zároveň proběhne křest knihy Milana Gelnara Astrologická předehra aneb Úvod do teorie hvězdopravectví.
g 9. 3. (čt), Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,- Kč. NĚCO O ČAJI,
přednáška. Povídání o prastarém nápoji. Spojeno s videoprojekcí a ochutnávkou.
g 10. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. KATKA
ŠARKÖZI, sólo. Přeložený koncert.
g 11. 3. (so), Kavárna U Knihotoče, 16.00 hod., 0,- Kč. DUŠKA PUŠKA UVÁDÍ, lehce elektronický poslechový večer.
g 15. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,- Kč. DŽEMOVÉ
SEŠLOSTI, jam. Sejděme se a zahrajme si — převážně etnojam. Nástroje též k dispozici.
g 17. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. VLADIMÍR
VÁCLAVEK, sólo. Kytarista, zpěvák a skladatel, jedna z nejvýznamnějších postav „brněnské alternativní scény“.
g 18. 3. (so), Čajovna Archa, 19.00 hod., 50,- Kč. DNY TIBETU, Irena & Vojtěch Havlovi (koncert + film + beseda).
Vyprávění o dalekých zemích.
g 22. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. DNY TIBETU — LADAKH — himalájské království ticha a přítomnosti.
Povídání Jany Neborákové o putování v indickém Himaláji.
g 24. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. EL J.O.C.
& SNOWBLIND, dvojkoncert hard-rockových skupin.
g 29. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. HUDBA
A FILM: OD VIDEOKLIPU K FILMU II. Druhé pokračování
otevřeného cyklu hudebních videoklipů tvůrců známých, neznámých, podivných i zběsilých.
g 31. 3. (pá), Klub Galerka, 19.00 hod., 30,- Kč. JAZZOVÝ
VEČER, tentokrát se skupinou Drive Wave. Dravá ostravská
formace, vycházející z moderního jazzu (Hancock, Viklický),
ale hrající i vlastní skladby. Představí svou aktuální desku
„First Time“. Vlnobití.
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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.,
9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. a 31. března). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením paní E. Mitášové. Dospělí
65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Čtvrtek 2. 3. 17.00 hod. MISS DÍVKA 2006. XIII. ročník soutěže pro dívky od 13 do17 let s hodnotnými cenami. 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.
g Sobota 19. 3. od 9.00 do 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 Čtvrtek 9. 3. od 19.00 hod. JARNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA PLNÁ BAREV A NÁPADŮ. JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO VÁS INSPIROVAT SE A BÝT „IN“.
Prezentace a módní kolekce firem JAAL, WELTMANN,
TONAK a dalších. Předprodej vstupenek od pondělí 27. 2.
2006 v infocentru SVČ Fokus. Z každé vámi zakoupené
vstupenky věnujete 20 % Dětskému centru Nový Jičín.
Vstupné 100,- Kč.
g Pondělí 13. 3. v 17.00 hod. FOTOSOUTĚŽ „FOKUS 06“.
Ukončení výstavy vašich fotografií na téma „MŮJ SVĚT“
ve vestibulu SVČ Fokus s vyhlášením výsledků. Partnerem soutěže je MARKO FOTO, provozovatel sítě prodejen FOTO MORAVA.
g Sobota 18. 3. od 10 hod. TANEC FOKUS 2006. Soutěž
tanečních formací — předtančení. Jde o otevřenou nepostupovou soutěž, jež je určena širokému okruhu tanečních skupin. Vstupné 30,- Kč.
g Středa 22. 3. „POETON 2006“ OKRESNÍ SOUTĚŽ
MLADÝCH RECITÁTORŮ. Vítězové okrskové recitační
soutěže změří své schopnosti v okresním kole a nejlepší
z nich postoupí do krajského kola.
g Pátek 24. 3., sobota 25. 3. DIVADLO „NA KRAJI“ VÁS
ZVE NA 4. ROČNÍK KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY EXPERIMENTÁLNÍHO a STUDENTSKÉHO DIVADLA,
která proběhne poprvé v Beskydském divadle Nový Jičín.
Budete mít možnost zhlédnout mladé amatérské divadelní soubory! Čtěte samostatné plakáty, poslouchejte
rozhlas, dozvíte se víc!
g Pátek 31. 3., sobota 1. 4. OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA „OPONA 2006“. Je to již 8. ročník,
kdy se v SVČ bude hrát dětské divadlo! Zveme všechny,
kteří se chtějí pobavit a zatleskat nejmladším hercům
z blízkého či dalekého okolí! Kdo k nám všechno přijede
a co se bude hrát — vše na samostatných plakátech!
g Pátek 31. 3. v 18.00 až 21.00 hod. JARNÍ DISKOTÉKA.
Pro lidičky do 15 let, kteří mají rádi společnost, dobrou
zábavu a chtějí si zatancovat se svými kamarády. Ve velkém
sále Fokusu bude pro vás hrát DJ Lojza Kvita. Vstupné:
30,- Kč.

Web města nabízí širokou
škálu informací
Víte, kde získáte nejvíce informací z aktuálního dění v našem městě? Na www.novyjicin.cz — oficiálních stránkách
města Nový Jičín. V současnosti tam najdete tuto škálu informací:
Pod záložkou Město a okolí informace pro turisty (ubytování, stravování, historické památky, historie města, úspěchy
města, atd.), také jsme zde připravili možnost zaslání elektronických pohlednic města, pod které můžete umístit jakýkoliv text.
Záložka Městský úřad nabízí nejširší škálu informací potřebných pro komunikaci občana s úřadem ve věcech státní
správy a samosprávy (informace z jednání rady města a zastupitelstva města, úřední deska, bytový pořadník, tiskové
informace, kontakty na jednotlivé pracovníky úřadu a členy
samosprávných orgánů aj.).
Informace, záložka poskytující informace všemi směry —
nabídka Informačního centra Nový Jičín, jízdní řády, mapy,
Novojičínský zpravodaj, mimořádné situace (informace pro
občany nacházející se v obtížných či krizových situacích...).
Záložka Kultura a sport vzniká za spolupráce kulturních
a sportovních zařízení na území města, která zde mají šanci
vás pozvat na jakoukoliv akci pořádanou v Novém Jičíně
a jeho blízkém okolí.
Spojení a kontakty na úřady, instituce a firmy se sídlem
v Novém Jičíně (Instituce a úřady, Obchod a služby, Vzdělávání a školství, Zábava a volný čas, Zdraví a sociální služby,
Organizace města — do této databáze se mohou firmy se
sídlem nebo provozovnou na území města registrovat zdarma,
ostatní za jednorázový poplatek 300,- Kč) nabízí záložka Organizace a firmy.
Vyjmenovali jsme vám pouze několik základních oblastí
informací, kromě nichž na webu najdete celou řadu dalších
jako např. pohled na město prostřednictvím web kamery,
informace o počastí, hlášení městského rozhlasu, informace
z oblasti životního prostředí aj. Přestože si myslíme, že naše
webové stránky jsou graficky zdařilé a informují občany, návštěvníky města či jen náhodné návštěvníky webových stránek
dostatečně, nezahálíme a s ohledem na vývoj technologií a nové
grafické prvky si vám dovolíme během letošního roku nabídnout stránky nové (schválený grafický návrh nových webových stránek města Nový Jičín — viz obr. č. 2.)
Ing. Iva Vašendová, Bc. Eva Kukolová

Březnový vítr
Jaroslav Merenda
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Pokaždé se ke mně přidá.
Znáte vítr březnový.
Co ten toho napovídá!
Jen co neví, nepoví.
Zná mé střípky stesku v duši,
anebo je aspoň tuší?
A tak či tak - cestou domů
naslouchám jak větve stromů
v tremolu se tiše chvějí.
A ptáci už roznášejí
za hory i za lesy
jarních písní partesy.
Foto Jaroslav Bělík

Veletrh Novojičínska
Pozvánka pro podnikatele na tradiční VII. ročník prodejního, kontraktačního a výstavního VELETRHU NOVOJIČÍNSKA spojeného s Českou poutí Rádia Čas pořádaný městem
Nový Jičín, Generali pojiš ovnou a.s., Klubem Generali ve spolupráci se Sdružením Novojičínských podnikatelů. Doba konání: 22. — 23. 4. 2006 (sobota až neděle) vždy od 10.00 do
18.00 hod. Místo konání: zimní stadion v Novém Jičíně. Organizátoři vám poskytnou zdarma místo pro vystavovatele
k prezentaci podnikatelských aktivit v oblasti výroby, služeb
a výhradních zastoupení. Přihlášky zasílejte doporučeně
poštou na adresu organizátora. Termín pro podání přihlášky:
24. 3. 2006! Adresa pověřeného organizátora: PhDr. Vítězslav Černoch, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov, tel.: 728 362
757, e-mail: vita.cernoch@cmail.cz

g

Březen — měsíc internetu
g Cíl projektu „Březen — měsíc internetu“ zůstává stejný: podpořit rozvoj internetu v ČR . Prvních osm ročníků akce „Březen — měsíc internetu“ v letech 1998 až 2005 prokázalo, že
aktivity tohoto druhu mají smysl a mohou být obecně prospěšné. Zájem veřejnosti o ně dokonce stále stoupá. V březnu
2005 navštívilo zhruba 1700 akcí ve 330 knihovnách kolem
47 000 obyvatel celé České republiky. V novojičínské městské
knihovně proběhlo 30 akcí s účastí 625 osob. Nyní se připravuje 9. ročník, který se uskuteční v březnu 2006. Záštitu nad
ním převzalo Ministerstvo informatiky ČR.
Městská knihovna v Novém Jičíně připravila pro čtenáře
od 6. 3. do 10. 3. vždy od 9 do 12 hodin zdarma školení „Jak
se nebát internetu“ pod vedením pana Reného Lossmanna.
Určeno je pro seniory, maminky na mateřské dovolené a ty,
kteří se ještě s internetem nenaučili pracovat nebo se chtějí
ve svých znalostech zdokonalit. Přihlášky se přijímají na dospělém oddělení nebo telefonicky na tel. č. 556 709 740.
8. března 2006 se večer v 18.00 hod. uskuteční v prostorách
knihovny přednáška astrologa Milana Gelnara „Astrologie
a děti“. V dětském oddělení bude mimo dopoledních akcí pro
školy probíhat během prvního březnového týdne výtvarná
dílna, druhý týden soutěžní kvíz a na závěr 31. 3. 2006 večer
plný dobrodružství a zábavy „Noc s Andersenem“. Celý měsíc
bude čtenářům umožněna jedna půlhodina internetu zdarma.
Účastníci těchto akcí obdrží jako dárek záložku do knížky.
Více informací na našich stránkách http://knihovna.novyjicin.cz nebo přímo v knihovně.
Hana Krkošková, vedoucí městské knihovny

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Zájmy našich spoluobčanů

g Pan Robert Vahala patří mezi přední osobnosti poválečného letecko-modelářského života v Novém Jičíně. Volně létající modely jednak stavěl, navrhoval, ale také organizoval
a odborně vedl zájemce o tuto ušlechtilou činnost.
Zájem o stavbu modelů větroňů projevil již v chlapeckém
věku. Impulz k této zálibě v něm vyvolal příklad staršího pana
souseda, který modely doma stavěl. Robert vzpomíná, jak
první své modely vypouštěl k letu ze střechy orlovny v blízké
Loučce. Tam Vahalovi v domovnickém bytě bydleli. Modely
pana Vahaly se vyznačovaly precizní a vyzrálou stavbou.
Odvážně a úspěšně se pustil i do stavby netradičního typu
modelu. Postavil tzv. samokřídlo, což je model bez trupu
a ocasních kormidel (viz snímek z 11. 8. 1952). Mezi mistrovsky postavené modely patřil také majestátný model Manitou
s téměř třímetrovým rozpětím křídel a model z konstrukční
dílny reprezentanta Radoslava Čížka s názvem Káně. Ten měl
rozpětí 2 metry a v křídlech profil umožňující pomalý a vznešený let. Model měl mimořádné letové vlastnosti. Vážil pouhých 500 g. Tím se dlouho udržel v letu. Právě s tímto modelem prožil Robert a jeho modelářští kamarádi (Karel Kalina,
Zdeněk Kunétek, Vratislav Havrlant, Antonín Březina, Jaroslav Vahala, sourozenci Jiří a Václav Ptáčkovi, Antonín Cikryt,
Karel Weissbrod sen., Jiří Kříva, František Frei a také autor
těchto řádků), mimořádnou událost.
Jednoho letního sobotního slunečného dne roku 1949, kolem třinácté hodiny, za mírného severního proudění, pouštěl
Robert s Karlem Kalinou svůj nový model. Bylo to na loukách
mezi stadionem a rybníkem na Bochetě. Po vypuštění na
šňůře ve výšce asi 50 metrů model nádherně plachtil. Ale
kupodivu neklesal! Seřízen před vypuštěním na kroužení
pomalu nabíral výšku, držel se ve směru mírného vánku, letěl
k pivovaru na Bochetě a pokračoval k zalesněnému Svinci.
Na hřebenu Svince jeho sledování Robert s Karlem vzdali.
Teplé vzdušné proudy (termika) způsobily, že model dosáhl
velké výšky, ve které se pozorovatelům ztratil. Událost vyvolala mezi modeláři protikladné pocity. Na jedné straně to
byla nesmírná radost a překvapení z vynikajících letových
vlastností modelu, na druhé straně byl prožíván smutek ze
ztráty modelu, na jehož stavbě strávil Robert celý měsíc. Asi
po týdnu pošta doručila korespondenční lístek. Byl z obce
Branky u Valašského Meziříčí. Jeho text sděloval stručně:
„Mám model s vaší adresou. Přije te...“ Robert se ihned
vydal na cestu do Branek. Jak jinak v té době po válce, než
na bicyklu. Myslivec, který v onu sobotu byl na podvečerní procházce, líčil, jak pozoroval model v letu a jak nato klidně
přistál na kraji lesa. To se stalo po osmnácté hodině. Model
byl tedy víc jak pět hodin ve vzduchu. Káně se tak vrátila
z prvního a tudíž historického přeletu. Bylo to první ulétnutí
modelu novojičínským modelářům.
K pěstování letecko-modelářské činnosti jsou nezbytnými
předpoklady silná vůle, trpělivost, přesnost, zručnost a vytrvalost. Stává se velmi často, že pouštěním modelu, hlavně
při jeho přistávání, se tento více nebo méně poškodí. Nezdar
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opravdového modeláře neodradí! Poškození modelu se opraví a jde se znovu na louky nebo na svahy vychutnávat zážitek z volného letu. Všechny tyto nezbytné vlastnosti Robert
měl. A protože byl také kamarádský, přátelský, sdílný a měl
velmi dobré organizační schopnosti, stal se prvním poválečným vedoucím Letecko-modelářského odboru aeroklubu v Novém Jičíně.
Robert se vyučil hodinářem. Do roku 1961 pracoval v Komunálních službách v Novém Jičíně a pak v Kopřivnici. Za
svůj profesní život opravil tisíce hodinových strojků zákazníkům, ale i kamarádům a přátelům. I v tomto oboru byl vyhledávaným odborníkem. Věnoval se také sportovnímu a vojenskému parašutismu. Absolvoval plachtařský kurz pro lety
na kluzácích. Robert byl i úspěšným rybářem a členem pěveckého sboru Ondráš — téměř od počátku založení sboru.
Na důchod se odstěhoval do Kroměříže, odkud pochází jeho
manželka Jarka.
Den 17. března letošního roku je pro jmenovaného významný. V roce 1931 se Robert v orlovně v Loučce u Nového Jičína
narodil. Na ten den chystají současní novojičínští letečtí modeláři létání s modely. Zveme tě, Roberte! Přij opět mezi
nás! Sdělujeme, že Karel Kalina loni postavil znovu (po pětapadesáti létech) legendární Káni a bude ji pouštět. Neboj se,
ta již neuletí do Branek! Tentokrát bude mít zabudovanou
rádiovou aparaturu a bude řízeně létat a přistávat před
tebou, aby se letem a přistáními v tvé blízkosti tobě poklonila,
a to za tvé zásluhy o rozvoj leteckého modelářství v Novém
Jičíně a s přítomnými ti popřála k tvé pětasedmdesátce.
Jaroslav Bělík (foto — archiv autora)

Upozornění pro občany
Městská policie Nový Jičín připomíná občanům povinnosti
vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Nového Jičína
č. 3/2004 o místních poplatcích.
Tímto připomínáme všem držitelům psů: že mají povinnost do 15 dnů po nabytí psa do vlastnictví jej přihlásit k evidenci, první splátka poplatku musí být zaplacená do 31. března
daného kalendářního roku (na psy mladší tří měsíců se poplatek nevztahuje); pes musí být opatřen evidenční známkou.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu; osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu osob; osoba provozující útulek
zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy; osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Poplatek se dále neplatí ze psů: jejichž držitelem je Policie ČR nebo Městská policie Nový Jičín; vycvičených k záchranářským účelům; jejichž držiteli je město nebo příspěvková organizace jím zřízená; chovaným k vědeckým účelům
v zařízeních k tomu určených; převzatých do držby z útulku
pro psy, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí; vycvičených a používaných k canisterapeutickým účelům (účinnost od 1. 1. 2007).
Obecně závazná vyhláška města Nového Jičína č. 26/
1996 o chovu psů mimo jiné ukládá: chovateli, držiteli nebo
průvodci psa na veřejném prostranství ihned odstranit psí
výkaly a nesmí psa pouštět do prostoru dětských hřiš , pískoviš .
V případě ztráty vašeho psa doporučujeme společně s jeho
popisem nahlásit tuto skutečnost co nejdříve na služebnu
Městské policie Nový Jičín, předejdete tím jeho odchytu a následnému odvozu do psího útulku v Kopřivnici. Za porušení
vyhlášky města může být strážníky MP udělena bloková pokuta až do výše 1 000,-Kč.
Str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

g

Občanská statistika /leden
g Narodilo se 24 dětí, z toho 12 chlapců a 12 děvčat. Přistěhovalo se 61, odstěhovalo 45 občanů. Bylo uzavřeno 0 sňatků v Novém Jičíně, 0 v Kuníně. Počet obyvatel 26 661, zemřelo 22.

Nestor novojičínských kapelníků
V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století jen málokdo
ze zdejších hudbymilovných občanů
neznal jméno Zdeňka Michalského, kapelníka, instrumentalisty,
hudebního aranžéra, příležitostného skladatele či kantora zdejší
hudební školy.
Narodil se v blízkém Příboře
(14. 5. 1929), kde v osmi letech začal vnikat do tajů klavírní hudby
u ředitele kůru pana Sklenovského.
V dalším hudebním zdokonalování
pak pokračoval v Prostějově, kam
se rodina musela vystěhovat v důsledku vytvoření Sudet. V novém bydlišti rozšiřuje své hudební dovednosti a vědomosti u místního varhaníka studiem
základů harmonie a hrou na varhany, takže ve 14 letech
může svému učiteli vypomáhat i hrou na varhany. Tato plodná spolupráce učitele se žákem se pak ještě dále rozšiřuje
o aranžování skladeb pro taneční orchestr. Své instrumentální dovednosti uplatňuje mladý Zdeněk i jako korepetitor
prostějovského sboru Orlice a klavírista tanečního orchestru
swingového charakteru.
Po skončení druhé světové války v roce 1945 si Zdeněk
splňuje své další tajné přání — absolvuje základy leteckého
výcviku na bezmotorových letadlech, ukončené splněním
podmínek pro plachtařské zkoušky. Ke svému koníčku se
vrací až o mnoho let později. Sice ne jako pilot, ale tvůrce
malých plastikových modelů, kterých postupně vyrobil nesčíslné množství.
O rok později se rodina Michalských stěhuje do Nového
Jičína, kde se usazuje trvale. Zdeněk pokračuje ve studiu na
zdejším reálném gymnáziu, které absolvuje o dva roky později maturitní zkouškou. V této době již veškerý svůj volný čas
věnuje hudbě. Aktivně se zapojuje do práce ve studentském
orchestru, který vede profesor B. Hýža a zúčastňuje se studentské klavírní soutěže, v níž postoupí do krajského kola
(Uherské Hradiště — 2. místo), doprovází na klavír provedení školního představení Princezna Pampeliška a Medea.
Jako výborný klarinetista se zapojuje i do práce v místním
symfonickém orchestru a v taneční kapele Vl. Mrázka střídá
klarinet se saxofonem a podle potřeby také aranžuje.
V roce 1947 zakládá v městě Novém Jičíně Fr. Šimíček (junior) velký swingový orchestr, který ve svém středu soustřeuje nejlepší hudebníky z širokého okolí. Zdeněk Michalský
se stává jeho sólistou a dovedně rozšiřuje jeho swingový
repertoár.
Po ukončení středoškolských studií vstupuje Zdeněk do
řad profesionálních hudebníků a jako klavírista působí v orchestru pana Edwina postupně ve Zlíně, v Ostravě a v Karlových Varech. Tento orchestr také účinkoval na maturitním
večírku naší třídy v restauraci Nové slunce (1949) a Zdeněk
Michalský tehdy bravurně přednesl sólový part Rhapsody In
Blue od George Gershwina.
Po ukončení vojenské prezenční služby ve Valašském Meziříčí (1950—1953) se vrací Zdeněk již natrvalo do Nového
Jičína. V září téhož roku se stává učitelem zdejší hudební
školy. Kvalifikaci pro toto zařazení získává formou státní
zkoušky na brněnské konzervatoři.
V oné době též hrává ve velké kapele Vladimíra Mrázka,
která je sice vynikající, ale na zdejší poměry velmi početná
(celkem 20 členů, mimo jiných nástrojů čítá pět saxofonů,
čtyři trubky a čtyři pozouny) a pro pořadatele ekonomicky
neúnosná (hudebníci dojíždějí např. z Hranic, z Příbora).
Orchestr tedy z uvedených příčin ukončuje svou činnost a hudebníci přecházejí do menších skupin. I Zdeněk Michalský,
nyní již jako kapelník, vytváří osmičlenný Dixieland (1956).
Na tvorbě nového repertoáru se podílejí i další členové, shodou okolností oba klavíristé, Karel Šimíček a Václav Ptáček.
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Nová kapela se stává velmi oblíbenou a získává trvalé
angažmá na tzv. „čajích“ v „odboráku“ (nynější Fokus). V letní
sezoně pak obvykle hrává ve Valašském Meziříčí v restauraci „U Panáčka“. Vzhledem ke své kvalitě uskutečnil tento
orchestr několik rozhlasových nahrávek v Ostravě.
V roce 1961 se kapela opět mění a zároveň modernizuje
(elektrické nástroje). Začíná hrát v tzv. „combo“ obsazení.
Zmenšuje se na kvarteto se sólovým zpěvem a posléze instrumentální kvarteto se sborovým vokálem. To už účinkuje
v kavárně hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí (2 x týdně po
dobu 10 let). Pár měsíců hostuje též v „M-klubu“ ve Valašském Meziříčí. V osmdesátých letech kapelník soubor rozpouští a přestává veřejně účinkovat.
V roce 1982 dochází ještě k jednomu comebacku, tentokrát ke koncertnímu. Tento způsob nazývaný Solo Spieler
je oblíben zejména v západních zemích a slouží jako zvuková
kulisa hostům. V novojičínské kavárně Praha vytvořil za tím
účelem Zdeněk Michalský „Hammond-trio“, které účinkovalo
2 x týdně po dobu šesti let. Hrálo se v obsazení Zd. Michalský — varhany, Bož. Varajová — flétna, kontrabas obsluhovali střídavě pánové Kobza a Vidomus.
V mimoškolních aktivitách se setkáváme se Zd. Michalským
při učitelských koncertech, při příležitostných vystoupeních
nebo při akcích místního symfonického orchestru. Příležitostně též doprovázel na klavír pěvecké sbory Ondráš nebo
Ondrášek. Skladatelsky se Zdeněk Michalský projevoval zejména při aranžování tanečních skladeb, při kompozici
několika tanečních opusů a k výročí založení Nového Jičína
napsal hudební znělku, která se pravidelně vysílala až do
roku 1989.
Ve své škole (ZUŠ NJ) během celého svého působení vyučoval převážně hře na klavír a příležitostně též hře na flétnu,
klarinet, saxofon či hudební teorii. Založil a s úspěchem po
celých devět let vedl žákovský dixieland, s nímž se umís oval
v soutěžích na předních místech. Byl dlouholetým předsedou
předmětové komise a členem krajské klavírní sekce. Býval
též porotcem v žákovských soutěžích LŠU.
Zdeňku, ty i já to máme téměř všechno za sebou! Jsem přesvědčen o tom, že jsme si nevedli špatně a že naši žáci na nás
budou vzpomínat v dobrém. A co si tedy vzájemně popřát do
zbytku našeho žití? No přece pevné zdraví!
Mgr. Václav Ptáček

Sadovnické úpravy okolí
fojtství v Libhošti
g Ve středu 18. ledna 2006 se uskutečnila v sále fojtství v Libhošti beseda s projektantkou paní ing. Ivou Škrovovou, která
zpracovává projekt sadových úprav centrální části obce Libhoš . Součástí této práce bude také vytvoření studie širšího
využití území v prostoru mezi fojtstvím, bývalou budovou MNV,
školou, hřbitovem, farou až po někdejší libhoš skou náves
pod horní hřbitovní branou.
Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín využil zkušeností ing. Škrovové s podobnými akcemi a s pomocí pana Oldřicha
Sobka byli sezváni obyvatelé Libhoště k veřejnému projednání
tohoto záměru ještě před zahájením projekčních prací. Projektantka seznámila zúčastněné se stručnou charakteristikou
lokalit a historií významných objektů, upozornila na některé
problematické prvky a nastínila způsob, jakým by mělo být
prostranství řešeno v budoucnosti. Poté byla občanům dána
možnost vyjádřit se k plánované akci, sdělit své představy,
podněty, nápady a požadavky. Besedy se zúčastnilo téměř
šedesát občanů a prioritním požadavkem, který byl zmíněn,
bylo využití prostoru u fojtství k pobytu dětí různých věkových
kategorií (dřevěné prvky, houpačky, průlezky, lavičky). Nyní
mohou být zahájeny práce na projektu sadových úprav i studii
centrální části Libhoště.
Doufáme, že se na dalším projednání setkáme s občany
Libhoště při připomínkování hotového projektu a těšíme se
na hojnou účast.
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí MěÚ
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Šance pro maminky s dětmi
g V lednu letošního roku začal v Moravskoslezském kraji
projekt Evropského sociálního fondu s názvem „Centra celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi“. Uskutečňuje se
v rámci opatření rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu
práce a klade si za cíl usnadnit maminkám návrat do práce
po rodičovské dovolené. V projektu vzniká jedno krajské
centrum se sídlem v Ostravě a čtyři místní centra (Nový Jičín,
Frýdek-Místek, Havířov, Karviná), která budou nabízet bezplatné vzdělávání pro ženy s malými dětmi. Současně je pro
děti během doby, kdy se maminky budou účastnit vzdělávacích kurzů, zajištěno hlídání. Projekt realizuje nezisková organizace Svět vzdělávání se sídlem na Vysoké škole podnikání v Ostravě spolu s Krajskou radou Českého svazu žen
Moravskoslezský kraj.
Základní informace o projektu: Projekt financuje Evropský sociální fond a rozpočet ČR. Na realizaci projektu dohlíží
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Týká se podpory rovných
příležitostí žen a mužů na trhu práce. Délka trvání projektu:
15 měsíců (leden 2006 — březen 2007). Hlavní cíle: Vybudovat centra celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi, která
budou nabízet vzdělávácí kurzy pro maminky na (po) rodičovské dovolené. Získané vědomosti a dovednosti pak ženám
umožní lepší uplatnění na trhu práce. Předkladatel projektu:
Svět vzdělávání, což je zájmové sdružení právnických osob
(nezisková organizace). Členy sdružení je 16 středních škol,
vyšších odborných škol v MSK a Vysoká škola podnikání (www.
svetvzdelavani.cz). Partner projektu: Krajská rada Českého
svazu žen Moravskoslezský kraj.
Nabídka kurzů: Kurz právních a ekonomických znalostí s názvem „Návrat do zaměstnání“. Tento kurz seznámí
účastníky se základními ekonomickými a právními pojmy
a předpisy a jejich případnými změnami v oblasti trhu práce,
pracovně právních předpisů, živnostenského podnikání apod.
(délka kurzu 8 hodin). Motivační kurz: Tento kurz vás připraví pro úspěšný návrat do zaměstnání (délka kurzu 8 hodin).
Počítačové kurzy: Krátkodobý počítačový kurz zaměřený
na práci s internetem a počítačovou poštou (délka kurzu 8
hodin). Dlouhodobý počítačový kurz zaměřený na práci
s textovým editorem Word (délka kurzu 40 hodin). Jazykové
kurzy: Konverzační kurz anglického jazyka I: Kurz je
určen pro velmi mírně pokročilé i začátečníky, tedy ty, kdo
již jazyk někdy studovali, chtějí s ním opět začít a zjistit úroveň
svých znalostí (délka kurzu 20 hodin). Konverzační kurz
anglického jazyka II: Kurz je určen pro mírně pokročilé,
tedy ty, kdo jazyk studovali v nedávné době, ale z časových
důvodů si nemohou dovolit dlouhodobé studium (délka kurzu
20 hodin). Se stejným obsahem nabízíme kurzy německého jazyka I, II.

Kontakt pro případné zájemce: Elena Kotasová, Za Korunou 198, Loučka, Nový Jičín, tel.: 556 756 717, 777 571 823.

Město Nový Jičín zastoupené
Bytovým podnikem města NJ
vyhlašuje nabídkové řízení
g na prodej bytové jednotky č. 129/6 v domě č.p. 129 v Novém Jičíně na ulici Na Výsluní č.p. 129 se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných
částech domu a na zastavěném pozemku. Jedná se o prodej bytové jednotky třetím osobám i s nájemcem. V bytě
je přihlášena 1 osoba. Prohlídka bytu není možná. Vzhledem k tomu, že prodávaná jednotka je pronajata, vstoupí
nabyvatel dle § 680 odst. 2 Obč. zák. dnem převodu vlastnictví do právního postavení pronajímatele. Na nabyvatele přejde nájemní smlouva současného nájemce jednotky s právy a povinnostmi v plném rozsahu.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+1 umístěný
ve 2. podlaží o celkové podlahové výměře 46,04 m2 (kuchyň
12,25 m2, pokoj 19,85 m2, koupelna + WC 3,78 m2, předsíň
5,36 m2). Vybavení bytové jednotky: kuchyňská linka, sporák plynový, vana, umyvadlo, WC, plynová topná tělesa. Prodávaná jednotka je v horším stavu. Minimální cena je stanovena na 172 960,- Kč. Kromě nabídnuté ceny zaplatí
uchazeč fond oprav ve výši 6 136,- Kč. Nabídka musí obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového
řízení. Kriteriem pro posuzování nabídek je výše nabídnuté ceny. Uzávěrka proběhne 13. 3. 2006 ve 12.00 hodin.
g na prodej bytové jednotky č. 129/9 v domě č.p. 129 v Novém Jičíně na ulici Na Výsluní č.p. 129 se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných
částech domu a na zastavěném pozemku. Jedná se o prodej bytové jednotky třetím osobám i s nájemcem. V bytě
je přihlášena 1 osoba. Prohlídka bytu není možná. Vzhledem k tomu, že prodávaná jednotka je pronajata, vstoupí
nabyvatel dle § 680 odst. 2 Obč. zák. dnem převodu vlastnictví do právního postavení pronajímatele. Na nabyvatele přejde nájemní smlouva současného nájemce jednotky s právy a povinnostmi v plném rozsahu.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+1 umístěný
ve 3. podlaží o celkové podlahové výměře 43,76 m2 (kuchyň
12,00 m2, pokoj 23,00 m2, koupelna + WC 2,40 m2, předsíň
6,36 m2, sklepní box). Vybavení bytové jednotky: kuchyňská
linka, sporák elektrický, vana, umyvadlo, WC, plynová topná
tělesa. Prodávaná jednotka je v horším stavu. Minimální
cena je stanovena na 164 400,- Kč. Kromě nabídnuté ceny
zaplatí uchazeč fond oprav ve výši 5 832,- Kč. Nabídka musí
obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového
řízení. Kriteriem pro posuzování nabídek je výše nabídnuté ceny. Uzávěrka proběhne 13. 3. 2006 ve 12.00 hodin.
g na prodej bytové jednotky č. 784/25 v domě č.p. 784 v No-

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci
s Beskydským divadlem a Státním okresním archivem Nový
Jičín zve všechny své členy a příznivce ve čtvrtek 9. března
2006 v 16.30 hodin do malého sálu Beskydského divadla u příležitosti ukončení výstavy fotografií univerzitního profesora
PhDr. Ivo Bartečka, CSc., děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z jeho cest po jižní Americe, na
přednášku téhož autora, spojenou s promítáním diapozitivů,
nazvanou a blíže objasňující FENOMÉN JEZERA TITICACA (Peru, Bolívie).
V druhé půli března se pokusíme u Mariánské studánky
o jarní oslavu nazvanou OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Předpokládaný termín pátek 25. března 2006 odpoledne bude potvrzen a upřesněn dle rozmarů počasí na vývěskách klubu.
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vém Jičíně na ulici Dlouhá č.o. 17 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
ve V. podlaží o celkové podlahové výměře 43,03 m2 (kuchyň
12,55 m2, pokoj 23,10 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,97 m2, předsíň 3,85 m2, lodžie). Vybavení bytové jednotky: kuchyňská
linka, kuchyňský sporák, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží,
radiátory. Minimální cena je stanovena na 123 880,- Kč.
Kromě nabídnuté ceny zaplatí uchazeč fond oprav ve výši
12 954,- Kč. Nabídka musí obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového řízení. Kriteriem pro posuzování nabídek je výše nabídnuté ceny. Uzávěrka proběhne
13. 3. 2006 ve 12.00 hodin. Prohlídka bytové jednotky určené
k prodeji bude zájemcům umožněna dne 7. března 2006 od
8.00 do 8.30 hodin. Jakékoliv bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá ing. Bohumil Valigura, Bytový
podnik města Nový Jičín, tel.: 556 770 835.
Ing. Miloslav Holiš, ředitel BPM NJ

Soutěž „Pozvedni oči“ 2. kolo
Snímek č.1.

g Dnes nejdříve předkládáme výsledek prvního kola soutěže.
Potěšitelné je, že všech 17 zúčastněných zodpovědělo obě
otázky správně: snímek č. 1 — část průčelí domu na Masarykově
náměstí 15 a č. 2 — portál nad dnes už nepoužívaným vchodem
domu na Bezručově ul. 7. Obojí dokládají miniobrázky pana
Bělíka. Zvláštní uznání patří soutěžícímu p. Jaroslavu Graclíkovi, který současně s odpovědí rozvádí i historii uvedených domů. Z jeho popisu vyjímáme: „Dům č. 15 byl součástí 45 domů na náměstí a v přilehlých ulicích, jejichž
majitelé byli členy spolku šenkovního bratrstva. Roku
1898 jej zakoupili obchodníci Spitzer a Klappholz (iniciály SK vyplňovaly dnes prázdný kruh uprostřed fragmentu na snímku č. 1). V roce 1929 přesídlili do nové budovy proti nádraží, kam přenesli i své iniciály — tentokrát
foneticky — ESKA. Dům č. 7 na Bezručově ulici postavila
coby sirotčinec Josefina Koberová a ten je dnes spojen
s přístavbou z r. 1923 s vchodem z ul. Sokolovské č. 45.“

Prvním výhercem knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích byla vylosována paní Ludmila Cielecká, Brožíkova 1,
Nový Jičín, druhou cenu (propagační předměty města Nový
Jičín) získává paní Helena Suráková, Masarykovo náměstí
4, Nový Jičín.
Zúčastněte se druhého kola soutěže a svůj tip vložte do
obálky, kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého
kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí
mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze rovněž zaslat e-mailem na adresu soutez@novy
jicin-town.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, adresu. Hodně zdaru!
Redakce

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č.3.

Snímek č.2.

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č.4.

Párky na sněhu
Bíle zasněžené stromy, křupající sníh pod nohama, třpytící se vločky na řasách — zima, o které se nám letos nezdá,
tu prožíváme. Jezdit na bobech či saních je prima, ale když
se takové „sportování“ spojí s něčím pro zimu neobvyklým,
je to ještě báječnější. A tak využíváme pozvání školáků a jdeme nejen bobovat (i igelitové pytle si přišly na své), ale i opékat párky. Oheň pod dozorem pana školníka bezpečně hoří,
okolo něj stojí děti a opékají párky a všem nám to připomíná
pohádku „O 12 měsíčkách“. Zima nikomu není, jen kdyby
čas tak rychle neubíhal. Takže „ahoj!“ a rychle do školky. Je
čas jít k obědu a do postýlky. A te zase vymyslíme něco my
a pozveme školáky k nám. Tato zdařilá akce se uskutečnila
18. 1. tohoto roku za školní družinou v Novém Jičíně - Žilině.
Simona Adámková, ved. učitelka, MŠ Beskydská 143
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V městě Novém Jičíně
Alois Jančálek
Procházím se městem,
jak mění svou tvář.
V novém kabátě — jej nepoznávám.
Rozhlížím se kolem, porovnávám,
kam pamě má až sahá,
marná je má snaha —
nenalézám.
Světla a stíny, kolika tváří?
V noci — světel září.
Doba je jiná, změnilo se klíma.
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