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byla vybudována v letech 1968—70. Hráz je sypaná z homogenní zeminy. Vodou je zásobována Kojetínským potokem.
Je vybudována ve výšce 419 m n.m. Délka hráze je 148 m,
šířka její koruny měří 4 m. Maximální hloubka je 8 m. Nádrž
zadržuje 72 tisíc m3 vody. Hladina vody zabírá plochu 2.43 ha.
Hráz významně usměrňuje povodňové vlny a vylepšuje průtoky vody korytem potoka. Rybářům umožňuje sportovní rybolov. Členové MO ČRS zde vysadili devět druhů ryb (kapr,
lín, štika, sumec, candát amur, bílá ryba — plotice, cejn, okoun,
karas). Ročně se jich vyloví až 1,5 tuny. Jejich výživa je přirozená — planktonem a organizmy živící se fotosyntézou. Vodu
z nádrže využívá Lyžařský klub Svinec na umělé zasněžování sjezdovky. Velmi nebezpečný je proto pohyb na zamrzlém
povrchu: odčerpáváním vody pro zasněžování se může snížit
hladina vody, vnikne vzduchová bublina a hrozí prolomení ledu!
Naše město umožňuje na přehradě letní rekreování. V jeho
péči je sociální zařízení, převlékárny, kiosek s občerstvením
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a parkoviště. V parné letní dny odhadem napočítáme kol 1500
účastníků. Čer ák je však jako místo pro odpočinek občanů
Nového Jičína a okolí vyhledáváno v průběhu celého roku,
na jaře a na podzim jako cíl procházky přírodou, v zimě pak
také jako cíl běžkařů.
Vodu z dolní části toku odebírá vojenský závod v Bludovicích jako užitkovou vodu. Zeměpisnou zajímavostí je, že přehradou prochází 18. poledník východní délky. Nádrž je registrována jako koupací místo. Proto pracovníci KHS týdně sledují kvalitu vody a výsledky zveřejňují na svých webových stránkách. V letním období je také zveřejňuje novojičínský web.
Vodní dílo nechala zbudovat někdejší Oblastní státní meliorační správa v Novém Jičíně. Dnešním správcem přehrady
je její nástupnická organizace Zemědělská vodohospodářská
správa, oblast Povodí Odry, pracoviště Nový Jičín. Vodní nádrž Čer ák již slouží 36 let.
Připravil Jaroslav Bělík, letecký snímek Aleš Dorazil

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Schůze Rady města Nového Jičína v pořadí již 48. se usku-

tečnila ve čtvrtek 9. března 2006. V úvodu svého jednání RM
ocenila nejlepší pracovníky Městské policie Nový Jičín za rok
2005, a to p. Pavla Růžu jako nejlepšího velitele směny a p.
Miroslava Peřinu jako nejlepšího hlídkaře (více naleznete
v samostatném článku tohoto vydání).
V rámci obsáhlého bloku finančních záležitostí rada města
schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací města, zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků města, doporučila ZM schválit výsledky hospodaření města Nový
Jičín (vše za rok 2005). RM schválila několik změn závazných
ukazatelů u příspěvkových organizací města na rok 2006:
u technických služeb města zvýšení provozního příspěvku
na opravy v budově technických služeb a na nákup sněhové
frézy a dvou sněhových pluhů, u ZŠ Jubilejní zvýšení dotace
na nákup nového plynového kotle do školní kuchyně, zvýšení příspěvku na provoz městského kulturního střediska na
zajištění výkonu regionální funkce knihovny a zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Jubilejní na údržbu školních hřiš ZŠ
Jubilejní a pracoviště ZŠ Dlouhá.
Dále se rada města seznámila s vyhodnocením veřejných
zakázek ukončených v roce 2005 (jednalo se o dvě zakázky
— dokončení stavebních úprav v Beskydském divadle, výstavba separačního dvora na ul. Palackého).
Rada města souhlasila s uzavřením dohody o partnerství
v rámci projektu „Čisté město“ s firmou G.B.A.- Global Business. Předmětem tohoto partnerství je spolupráce za účelem
zviditelnění města a partnerů v projektu „Čisté město“ a činnosti vedoucí k zajištění finančních zdrojů ve prospěch města
za účelem jeho rozvoje.
Vedoucí odboru informatiky Bc. Eva Kukolová předložila
zprávu o průběhu výstavby metropolitní sítě na území města.
V současné době již je kolem 250 připojených domácností a další stovky možných uživatelů jsou v objednávkovém řízení, přičemž každým dnem se počet zvyšuje (podrobněji vás budeme
informovat v příštím čísle NJ zpravodaje).
Členové rady města byli informováni o připravované realizaci dalších okružních křižovatek na území našeho města.
Jedná se o tři křižovatky (1. na ulici Sv. Čecha a Hřbitovní,
2. Bezručova-U Jičínky-Beskydská-Riegrova, 3. PalackéhoB. Martinů-Dlouhá), pro které je již vyhotovena projektová
dokumentace a dořešují se majetkoprávní vztahy. V letošním
roce jsou v rozpočtu města vyčleněny prostředky na výstavbu křižovatky č. 3 na ul. Palackého-B.Martinů-Dlouhá. Dle
posledních jednání vedení města se zástupci kraje, jenž je
vlastníkem komunikací na dalších dvou křižovatkách, bude
v letošním roce pravděpodobně realizována křižovatka na
ul. Hřbitovní-Sv. Čecha, kde by kraj měl vybudovat samotnou kruhovou křižovatku a město se bude podílet výstavbou
chodníků a veřejného osvětlení.
Pro provedení investičních akcí města (rekonstrukce Masarykova náměstí, inženýrské sítě — lokalita Pod Skalkou,
rekonstrukce Janáčkových sadů, dodávka čtyř kusů nízkopodlažních autobusů MHD, oprava areálu TSM — vstupní objekt) schválila RM složení výběrových komisí.
Rada města také vzala na vědomí návrh nové organizační
struktury Bytového podniku města Nový Jičín včetně doplňujících informací (stav pracovníků BPM klesl z 27 pracovníků na současných 22 pracovníků).
Následně se rada zabývala širokou problematikou bytových
(prodloužení nájemních smluv, odpisy pohledávek, žádosti
o prominutí poplatků z prodlení, schvalování vyhlášení prodeje bytových jednotek atd.) a majetkoprávních záležitostí —
viz usnesení rady města.
Místostarosta města pan Pavel Wessely seznámil ostatní
členy rady s informacemi o jednání představitelů města v záležitosti hotelu Praha se zástupci kraje. RM následně uložila
komisi obchodu, služeb a cestovního ruchu a komisi územního
rozvoje a památkové péče Rady města Nového Jičíně dále
projednat celou záležitost po předchozím jednání s představiteli kraje a stávajícím provozovatelem zařízení hotelu Pra-

ha. V závěru svého jednání členové rady schválili změnu termínu konání 49. schůze RM, která se tedy uskuteční v úterý
4. 4. 2006.
Upozorňujeme občany na změnu termínu konání 25. zasedání ZM, a to 18. 4. 2006 v 15.00 hodin v aule MěÚ Nový
Jičín, budova radnice.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Možnost využití výtahu
v budovách městského úřadu
g Dovolujeme si opětovně nabídnout občanům a návštěvníkům
úřadu, zvláště pak starším či tělesně limitovaným, že v obou
budovách Městského úřadu Nový Jičín (budova radnice — Masarykovo náměstí 1, budova bývalého okresního úřadu — Divadelní 1) jsou k dispozici výtahy.

Pro vstup a možnost pohybu v budově radnice Masarykovo náměstí 1 je možno využít výtah, ke kterému se dostanete zadním vchodem budovy radnice ul. Lidické (viz
obr. č.1). K výtahu je bezbariérový přístup (viz. obr. č.2).

Pro vstup a možnost pohybu v budově radnice Divadelní 1
je možno využít výtah, ke němuž se dostanete hlavním
vchodem a následně vás k němu navede služba v informacích.

VII. veletrh Novojičínska
Zveme širokou veřejnost k návštěvě VII. ročníku prodejního, kontraktačního a výstavního VELETRHU NOVOJIČÍNSKA
spojeného s Českou poutí Rádia Čas, pořádaný městem Nový
Jičín, Generali Pojiš ovnou a.s, Rádiem Čas ve spolupráci se
Sdružením novojičínských podnikatelů. Doba konání: 22.—23.
4. 2006 (sobota — neděle) vždy od 10.00 do 18.00 hod. Místo
konání: Zimní stadion v Novém Jičíně. Vstup zdarma, mimo
atrakce a večerní program České pouti Rádia Čas. Na obou akcích bohatá tombola, soutěže o ceny, nabídky, ochutnávky,
košty apod. Těší se na vás vystavovatelé a organizátoři.
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2.—3. června 2006

Projekt bezbariérové MHD
v Novém Jičíně pokračuje

g Voličské průkazy: Voliči, který nebude moci volit ve voleb-

ním okrsku na území města Nový Jičín, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Městský úřad Nový Jičín (odbor vnitřních
věcí — ohlašovna, pracoviště Divadelní 3) na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu je možné žádat:
a) písemně do sedmi dnů přede dnem voleb, tj. do 26.května 2006 (podpis žadatele musí být úředně ověřen);
b) osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 31. května 2006 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz je možné vydat voliči osobně, zaslat na jeho
adresu nebo vydat zmocněnci voliče na základě jím udělené
plné moci s úředně ověřeným podpisem. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb 2. a 3. června 2006 do Poslanecké sněmovny PČR v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popř. zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY o počtu a sídle volebních okrsků na území města Nový Jičín, o termínu delegování členů do okrskových volebních komisí a další na www.
novy-jicin.cz, v části městský úřad, ikona VOLBY 2006.
JUDr. Dagmar Veličková, odbor vnitřních věcí MěÚ NJ

Nové dálkové vlaky v Suchdole
nad Odrou až na výjimky stavět nebudou
g Město Nový Jičín, Fulnek a Odry podalo na odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje stížnost na vedení vlaků dálkové dopravy v železniční stanici Suchdol nad Odrou. Z vyjádření k této stížnosti
vybíráme:
Jedná se o vlaky kategorie rychlík a expres, které jsou
vedeny na základě objednávky Ministerstva dopravy
a ostatní vlaky vedené na podnikatelské riziko dopravce,
v tomto případě Českých drah, a.s. O četnosti zastavování vlaků dálkové dopravy rozhodují Ministerstvo dopravy a dopravce. Moravskoslezský kraj může pouze podpořit požadavky měst a obcí na častější zastavování vlaků
dálkové dopravy ve vybraných stanicích na území kraje.
Podle platného jízdního řádu přímé vlaky do Prahy zastavují ve stanici Suchdol nad Odrou v časech 0:44, 4:45
a 22:26 s dojezdem do Prahy 5:07, 8:30 a 3:44. V časových
polohách zrušených přímých vlaků do Prahy jsou veden
vlaky IC HUTNÍK, JAN PERNER a HRADČANY. Ze stanice
Suchdol nad Odrou je návoz na vlak IC HUTNÍK zajištěn
vlakem R 720 s přestupem do 10 minut ve stanici Hranice na Moravě.
V opačném směru je v současném jízdním řádu zrušeno
přímé spojení vlaku R 603 (odjezd z Prahy 4:30) a R 601
(14:30), kdy od těchto vlaků byl ve stanici Suchdol nad
Odrou přestup nejdříve za 45 minut. V trase těchto zrušených přímých spojů jsou vedeny vlaky s přestupem
v Přerově nebo Hranicích na Moravě, jízdní doba do stanice Suchdol je prodloužena o cca 10 minut. Časové relace
ostatních přímých vlaků jsou zachovány.
Od 26. 2. 2006, tedy první změny jízdního řádu, bude
ve směru do Prahy ve stanici Suchdol n. O. zastavovat IC
JAN PERNER s příjezdem do Prahy v 12:46. S ostatními
změnami ve vedení dálkové vlakové dopravy se podle vyjádření dopravce pro spádovou oblast Suchdol nad Odrou v současném jízdním řádu neuvažuje.
Z pohledu zajištění základní dopravní obslužnosti území
kraje drážní dopravou není stížnost na vlakové spoje v železniční stanici Suchdol nad Odrou oprávněná. Kraj však
v rámci jednání o návrhu jízdního řádu drážní dopravy na období 2006/2007 může požadavky města a obcí na
častější zastavování vlaků vyšší kategorie podpořit u objednavatele dálkové dopravy a dopravce.
Redakce
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vybudování nové bezbariérové městské hromadné
dopravy v Novém Jičíně vstoupil v současné době do fáze výběrových řízení na dodávku čtyř nízkopodlažních autobusů
a dodávku v nich umístěného informačního systému. Tyto
nové autobusy budou kromě jedné stávající trasy (okružní trasa na území města) jezdit na čtyřech nových trasách do městských částí Loučka, Kojetín, Bludovice a Žilina a také do
dvou přilehlých obcí Kunín a Šenov u Nového Jičína.
Pro provozování nových linek budou využity stávající autobusové zastávky, které budou postupně upravovány pro bezbariérový přístup. Projekt na přestavbu zastávek město předloží se žádostí o dotaci do Národního rozvojového plánu mobility pro všechny. Nově bude vybudováno šest autobusových
zastávek. Zahájení zkušebního provozu je plánováno na 1. 8.
2006, je však odvislé od termínu ukončení výběrového řízení.
Celý projekt bezbariérové MHD v Novém Jičíně je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu ve výši 15,8 mil. Kč (celkové
náklady na projekt dosáhnou výše cca 21 mil. Kč). Partnery
projektu jsou Centrum zdravotně postižených v Novém Jičíně,
obce Šenov u Nového Jičína a Kunín, Technické služby města
Nového Jičína, které budou provozovateli MHD.
Občané města se mohou se záměrem bezbariérové MHD prozatím seznámit na webových stránkách města Nový Jičín.
V nejbližších dnech budou spuštěny webové stránky technických služeb města www.tsnovyjicin.cz, kde budou k dispozici širší informace. Město Nový Jičín také připravuje informační kampaň dotýkající se nabídky služeb MHD pro své
obyvatele a návštěvníky.
Ing. Iva Vašendová, Bc. Jiří Plandor

Ptačí chřipka?
Není třeba panikařit!
g Současná mediální situace ohledně ptačí chřipky a jejích
možných následků vyvolává u mnohých z nás velmi silné emoce. Tyto jsou však nyní ve většině případů zbytečné, nebo
ne všechny informace z médií jsou objektivní. Proto bychom
se všichni měli v prvé řadě zaměřit na zvýšení vlastního povědomí o tomto virovém onemocnění, možnostech nákazy
a hlavně o postupech a prostředcích, jak mu předcházet. Následně jak postupovat v případě, že by k nákaze došlo a jakým
způsobem se léčit.
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Novém Jičíně
pro nás na základě poznatků a komentářů kompetentních
státních, ale i nestátních institucí a ve spolupráci s veterináři připravil několik základních informací a postupů k této
problematice. Jejich hlavním cílem je informovat nás nezkreslenou a objektivní formou. Tyto informace můžete nalézt na
webových stránkách města www.novy-jicin-town.cz, na odboru životního prostředí MěÚ NJ, v informačním centru
(ul. Úzká). Další informační zdroje: Státní veterinární správa: http://ww.svscr.cz/files/pt.html MeDitorial, s.r.o. Lékařský
dům, adresa: Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2.: http://www.
ptaci-chripka.cz/Ústřední nákazová komise: http://www.
mzcr.cz/index.php?kategorie=49
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Ze sociální oblasti
Domovinka Pod Lipami 19, NJ
g Jedná

se o denní zařízení poskytující seniorům a zdravotně
postiženým občanům péči i dohled v pracovní dny od 7.00 do
15.30 hod. Tím je umožněno rodinným příslušníkům, kteří
pomáhají svým blízkým v jejich domácnostech, plně se věnovat svému zaměstnání.
Domovinka zajiš uje: svoz a rozvoz klientů osobním automobilem pečovatelské služby; podání stravy (snídaně, oběd),
podávání léků, dodržování pitného režimu; doprovod seniorů
na vycházkách (i na invalidním vozíku); doprovod k lékaři
v objektu DPS; koupání klientů; organizování zájmové a kulturní činnosti; cvičení, možnost využívání rotopedu, masáží
pomocí biolampy; procvičování paměti. Klienti mají dále možnost využití služeb pedikérky, kadeřnice, nákupu potravin
přímo v objektu DPS. Přednostně jsou přijímáni občané města Nový Jičín.
Kontakty: vedoucí pečovatelské služby Jarmila Kudělková,
556 772 297; vedoucí DPS Pod Lipami 19 Silvia Konradová
556 778 300; sociální pracovnice Domovinky Alice Hradilová
556 778 363.
Silvia Konradová, vedoucí DPS

Výstava a prodej
kompenzačních pomůcek a hraček

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální a MŠ speciální v Novém Jičíně ve spolupráci s městem Nový Jičín pořádá výstavu a prodej kompenzačních pomůcek a hraček
dne 12. 4. 2006 v 9.00—16.00 hod. v sále Krajské hygienické
stanice (bývalý Dům školství) na Štefánikově ulici č. 9 v Novém Jičíně.
Výrobky a poradenství všech uvedených firem využijí klienti se zdravotním postižením všech věkových kategorií. Nabídka rozšiřuje možnosti práce jak s dětmi doma, tak v mateřských, základních, speciálních školách i zařízeních pro děti
s různým typem postižení. Každoročně se akce účastní více
než 15 vystavujících firem a poradenských zařízení. Rok od
roku stoupá návštěvnost. O výstavě je informována veřejnost i odborní pracovníci (lékaři, rehabilitační a poradenští
pracovníci, pracovníci vzdělávacích institucí…). Vystavující
firmy vám poradí a pomohou s výběrem konkrétních kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, speciální kočáry, polohovací pomůcky, plošiny, zdravotní materiál) a hraček (dřevěné,
zvukové, didaktické). Dále je možno vyzkoušet a zakoupit školní kancelářský nábytek, speciální počítačové programy, vybrat
si odbornou i dětskou literaturu, výtvarný materiál. Poradenský servis vám poskytnou pracovníci sdružení pro zdravotně
postižené; v sociální oblasti zástupci MěÚ Nový Jičín.
Informace naleznete také na webových stránkách města
www.novy-jicin.cz
Pracovnice Speciálně-pedagogického centra NJ

g

Z místních částí
Letošní Velikonoce v Libhošti
g Stalo se již nejen u nás, ale i v širším okolí tradicí, že období Velikonoc je v Libhoš i spojováno s kulturní činností.
Po letošní zvláš dlouhé a únavné vládě „paní Zimy“, spolu
s radostí z probouzející se přírody a z příchodu jara, budeme
mít možnost navštívit, ale i podílet se na několika kulturních
akcích, které organizačně zašti uje Osvětová beseda v Libhošti.
Už ve čtvrtek 13. dubna bude v prostorách libhoš ského
Fojtství slavnostně otevřena výstava obrazů Miroslava Hanzelky, přičemž návštěvníci výstavy mohou současně zhlédnout a obdivovat umělecké a nápadité krajky z tvorby Marie
Eslerové. V trámovém sále Fojtství proběhne výstava „Sušené květiny a obydlí“, kterou připravil kolektiv libhoš ských
žen pod vedením Petry a Veroniky Blažkových. Výstava zachycuje vývoj dekorativního umění „suché vazby“ od časů našich
babiček až k dnešku. Bude doplněna a zpestřena souborem
starožitných předmětů a nářadí z kuchyní i hospodářství a dílen našich pradědů a prababiček. Bohužel, osvětové besedě
se podařilo shromáždit a zachránit už jen poslední zbytky
z někdejšího bohatého odkazu našich předků. Větší část těchto
předmětů bude součástí celkového aranžmá výstavy. Svou
vlastní expozici budou mít na výstavě i děti mateřské školy
a děti z keramického kroužku Základní školy v Sedlnicích.
Slavnostní otevření obou výstav se uskuteční ve čtvrtek
13. dubna v 17 hodin. Úvodní slovo přednese Oldřich Sobek.
O svém malířském „koníčku“ bude vyprávět autor vystavených
obrazů Miroslav Hanzelka a na výstavu sušených květin používaných našimi babičkami ke zkrášlení obydlí, návštěvníky
pozve Jana Kranichová a její autorky Petra Blažková a Veronika Blažková. Při slavnostním zahájení se rozezvučí struny cimbálu, na který zahraje a zároveň zazpívá Vla ka Křenková, která již několikrát reprezentovala úroveň naší cimbálové hudby na mezinárodních soutěžích, a krátké velikonoční
pásmo převedou i děti mateřské a národní školy.
V sobotu 15. dubna od 14. hodin nám bude vyhrávat před
budovou Fojtství dětská cimbálová muzika Kovalíček pod
vedením redaktora ostravského rozhlasového studia pana
Zdeňka Toffla. Cimbálová muzika je součástí národopisného
souboru Valašský vojvoda z Kozlovic. Za zvuků cimbálové
muziky se od budovy fojtství vydáme v průvodu na Břehy,
kde asi s velikou radostí vyneseme „Mařenu — královnu Zimu“
konečně i z naší vesnice. V nastudování učitelek mateřské
školy za spolupráce členů zdejšího mysliveckého sdružení
předvedou dětí tradiční pásmo a obřad upálení „Mařeny —
kruté královny Zimy“.
Na výstavě si mohou návštěvníci zakoupit jarní květiny, kaktusy, masožravé květiny a k dispozici bude i další
sortiment okrasných rostlin. Vystavené výrobky suché
vazby jsou po skončení výstavy rovněž prodejné. Výstava bude otevřená: čtvrtek 13. 4. v době od 17 do 19 hod.,
v pátek 14. 4. až do úterý 18. dubna vždy od 10 do 19 hod.
Vstupné je dobrovolné.

Přij te se potěšit pohledem na umění našich spoluobčanů
a podpořit i povzbudit je do další tvůrčí činnosti. Nezapomeňte vzít také svoje děti! Těší se na vás jak pořadatelé z osvětové besedy, tak tvůrčí kolektivy a místní umělci.
Oldřich Sobek

Pozvánka na výstavu
g Moravskoslezské Velikonoce,

kterou pořádá Okresní rada
Českého svazu žen v Novém Jičíně pod patronací Krajské
rady Českého svazu žen Moravskoslezského kraje v prostorách Klubu seniorů v Novém Jičíně - Loučka 7.—12. dubna 2006.
Zahájení výstavy: pátek 7. dubna 2006 v 15.00 hod. (vystoupení dětí z MŠ Loučka). Otevřeno: sobota 8. až středa 12. dubna 2006 denně od 10.00 hod do 17.00 hod. Vystavují: členky
Českého svazu žen, Škola života NJ, Sdružení zdravotně postižených NJ, MŠ Loučka. Akce je podporována městem Nový
Jičín. Srdečně zvou a na vaši účast se těší pořadatelky.
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Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
g Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod. Odvoz po
naplnění, nejpozději v pátek daného týdne.
g 16. týden/18. dubna 2006: Palackého (za prodejnou MAX);
Derkova (u ZŠ); Husova (naproti BD); Štefánikova (u zdrav.
stř.); Dostojevského (u dom. důchodců); Luční (u lávky na
Lamberk); Bulharská (u kotelny); Trlicova (křiž. s Kpt. Jaroše); Štursova (u šaten TJ); Hluboká 213/5; Slezská (garáže
u lávky na Luční); Slezská (křiž. s Úprkovou).
g 17. týden/25. dubna 2006: Lužická (u Autopalu); Jugoslávská (park. za Cartipem); Novosady (u lávky); Bezručova 24—30;
Bezručova (naproti SMSS); Riegrova (parkoviště); Dvořákova
(park. u SISŠ); Dvořákova (park. u Kalače); Máchova (křiž.
s Nádražní); Sv. Čecha; Tyršova (KONTEX).
g 18. týden/2. května 2006: Komenského (u dět. centra);
Komenského (křiž. s Žižkovou); U Jičínky (garáže u DPS); Nerudova (park. u výměníku); Revoluční; Fibichovo nám.; Pod
Lipami (křiž. s Na Skalkách); Smetanovy sady (park. u letního
kina); Pod Lipami (u garáží); Lesní (odbočka k tenis. kurtům);
Žilinská (nad koupalištěm); Žerotínova (u optiky).

X. Podbeskydský autosalon
g Hokejisté Nového Jičína a Podbeskydská agentura PhDr. Ví-

tězslava Černocha, Mořkov, pořádají ve dnech neděle 30. 4.
a pondělí 1. 5. 2006 pod záštitou města Nového Jičína jubilejní
autosalon, na kterém budou prezentovat stávající i nové modely aut prodejci z našeho regionu. U příležitosti této jubilejní
akce se pořadatelé rozhodli výrazně zvýhodnit všechny obyvatele obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín, kteří získají
na vstupné 50% slevu včetně rodinných příslušníků. Stačí se
prokázat u pokladny občanským nebo jiným průkazem, který
potvrdí, že občan a jeho rodinní příslušníci mají pobyt na Novojičínsku. Navíc od pořadatelů obdrží zdarma los do tomboly v hodnotě cca 30.000,- Kč. Děti v doprovodu rodičů do
šesti let mají vstup zdarma. Otevřeno bude denně od 9.00 do
17.00 hodin. Handicapované děti včetně doprovodu mají vstup
zdarma a navíc obdrží od Fondu Heidi Janků a Rostislava
Klesly pro opuštěné a handicapované děti se sídlem v Mořkově dárek. Infolinka: 728 362 757

Ochrana ovzduší
při značení cest a lakování
g Upozorňujeme všechny subjekty provádějící lakování rozměrných dílů mimo prostory lakoven, že tato činnost je považována při jednorázové spotřebě organických rozpouštědel
na celý natíraný díl od 100 kg výše dle zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší (v platném znění) za malý zdroj znečiš ování ovzduší. Tato skutečnost vyplývá taktéž z vyhlášky MŽP
č. 355/2002 Sb., která stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečiš ování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.
Jakožto malý zdroj znečiš ování ovzduší podléhá každá takováto činnost ohlašovací povinnosti orgánu obce, která k ní
vydává povolení. Subjekt, který tuto činnost provádí, je tudíž
povinen ji obci oznámit a požádat tímto o její povolení. Obec
vydává povolení pro každou výše uvedenou jednorázovou činnost zvláš na dobu, po kterou lakování probíhá. Lakování
rozměrných dílů mimo prostory lakoven je jako malý zdroj znečiš ování ovzduší zpoplatňováno podle přílohy č.1 části B III
zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění).
V případě značení silnic je nutno postupovat stejně jako
při lakování na vnitřních nebo venkovních plochách. To znamená, že firma, která bude značení silnic provádět, musí oznámit tento malý zdroj znečiš ování ovzduší orgánu ochrany
ovzduší všech obcí, na jejichž území bude tuto práci vykonávat včetně uvedení spotřeby použitých organických rozpouštědel na území každé obce. Firma je pak příslušnou obcí zpoplatněna jako malý zdroj znečiš ování ovzduší podle výše
uvedených zákonných ustanovení.
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Za porušení oznamovací povinnosti při lakování rozměrných
dílů mimo prostory lakoven a při značení silnic je orgán ochrany ovzduší příslušné obce oprávněn uložit podle § 40 odst. 5
zákona č. 86/ 2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění)
pokutu od 500 do 20 000 Kč.
Ing. Dagmar Tomanová, odbor ŽP

Za založení černé skládky...
...nebo ukládání odpadů mimo vyhrazená místa hrozí
pokuta do výše 50 000,- Kč. Problém černých skládek řeší
každá obec ležící na území ČR dnes a denně. Nejinak je tomu
i na území města Nového Jičína. Většina černých skládek je
založena nevědomými občany, kteří jsou „zvyklí“ se tímto způsobem zbavovat svých odpadů. Jak již bylo několikrát v tomto
měsíčníku zdůrazňováno, každý občan je povinen svůj vyprodukovaný odpad třídit a ukládat na místa k tomu určená. Tato
povinnost je stanovena v obecně závazné vyhlášce č. 9/2005,
kterou se stanovuje systém shromaž ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Na základě výše uvedeného je na místě malá rekapitulace
možností, kam vzniklé odpady ukládat. Největším podílem odpadů vznikajících v našich domácnostech je vznik směsného
komunálního odpadu. Ten je ukládán „pouze“ do sběrných
nádob — popelnic a kontejnerů. Výraz „pouze“ je uveden zcela
záměrně, nebo se tak často neděje a odpad je ukládán mimo
sběrné nádoby na veřejná prostranství. S touto situací se setkáváme zejména v sídlištích. Občané si již zvykli na servis,
který jim neustále zajiš ují Technické služby města Nového
Jičína. Tento servis však není zdarma a navíc zde dochází
k porušování obecně závazné vyhlášky. Dalším vzniklým odpadem je odpad tříděný. Jedná se zejména o komodity plast,
sklo a papír ukládané do speciálních sklolaminátových kontejnerů označených příslušnou komoditou. Pro nebezpečný
odpad jsou určeny speciální kontejnery zajiš ované svozovým
způsobem nebo kontejnery umístěnými na separačním dvoru. Vyřazené léky je možno odevzdat v lékárně, vyřazené baterie, zářivky a další elektrozařízení u prodejců nebo na určeném místě, a to v rámci zpětného odběru. Velkoobjemový
odpad patří do kontejnerů přistavovaných na určené lokality
v pravidelný svozech prováděných dvakrát ročně. I zde platí
možnost odevzdat velkoobjemový odpad od úterý do soboty
na separační dvůr umístěný na Palackého třídě. Zde je možno
rovněž předat i biologický odpad vnikající při údržbě zeleně.
Stavební odpady je zakázáno odkládat do nádob určených
pro komunální odpady. V malém množství však mohou být
odevzdány na separačním dvoru.
Jelikož problematika nakládání s odpady není zdaleka tak
zažitá, jak by se dalo předpokládat, připravil Městský úřad
Nový Jičín, odbor životního prostředí, pro své občany malého
pomocníka. Jedná se o výrazné nálepky v červené barvě poskytující jednoduchý návod „kam s odpady“. Nálepkami bude
na počátku jara označeno tisíc sběrných nádob.
A nyní k původnímu záměru článku. Je mezi námi bohužel
ještě stále dost spoluobčanů, kteří vyřazené nepotřebné věci
odkládají vedle stanoviště sběrných nádob a také na odlehlá
místa (za problémové lokality jsou stále považována velká
sídliště, zejména pak sídliště Loučka). Takové své jednání považují za správné a nepostižitelné. Zde se však jedná o jejich
velký omyl! Za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa může být fyzické osobě dle § 47 odst. 1, písm. h) zákona 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění uložena pokuta až do výše 50 000,-Kč.
Tato sankce hrozí za předpokladu, že je viník přistižen městskou policií nebo všímavým člověkem, který vše ohlásí na příslušné místo. Za takových okolností následuje nejenom sankce,
ale rovněž i povinnost uklidit prostranství. V případě, kdy
není původce odhalen, je odklizení prováděno z veřejných
prostranství pracovníky Technických služeb města Nového
Jičína. Při úklidu jsou nápomocni i žáci škol, ekologická sdružení a rovněž ti, kterým je lidská lhostejnost zcela cizí.
Závěrem si dovolujeme poděkovat všem, kteří nejsou ke
svému okolí lhostejní. Pro ostatní pouze jedno upozornění —
projednávání přestupků včetně finančního postihu není zrovna příjemnou záležitostí.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g

Kam za sportem?
FOTBAL: ne 2. 4. v 10.15 a 12.30 hod., divize star. a mlad. dorost Nový Jičín - Frýdek-Místek, so 8. 4. v 10.30 hod., MSFL muži
Vítkovice B/N. Jičín - Brno-Kohoutovice, ne 9. 4. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, OP muži Žilina - Sedlnice, ne 9. 4. v 15.30 hod., hřiště Libhoš , I. B tř. muži Libhoš - Mořkov, so 15. 4. v 15.30 hod.,
hřiště Bludovice, III. tř. muži Nový Jičín (Bludovice) - Jistebník,
ne 16. 4. v 15.30 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Hladké
Životice, ne 16. 4. v 16.30 hod., MSFL muži Vítkovice B/N. Jičín
- Břeclav, so 22. 4. v 10.15 a 12.30 hod., divize star. a mlad. dorost
Bystřice p. H., ne 23. 4. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, OP muži
Žilina - Veřovice, ne 23. 4. v 16 hod., hřiště Libhoš , I. B tř. muži
Libhoš - Odry, ne 23. 4. v 10.15 hod., so 29. 4. v 16 hod., hřiště
Bludovice, III. tř. muži Nový Jičín (Bludovice) - Stachovice, ne
30. 4. v 16.30 hod., MSFL muži Vítkovice B/N. Jičín - Bystřice p. H.,
ne 9. 4. v 9 a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, krajská soutěž
mladší a starší žáci Nový Jičín - Stará Bělá (2 utk.), ne 16. 4. v 9
a 10.45 hod. hřiště s umělou trávou, kraj. soutěž mlad. a star.
žáci Nový Jičín - Fénix Ostrava (2 utk.), ne 30. 4. v 9 a 10.45 hod.,
hřiště s umělou trávou, Nový Jičín - Frenštát (2 utk.) g BASKETBAL (hala bazén): so 1. 4. ve 12 a 13. 30 hod., oblast. přebor
star. žáci Nový Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), so 8. 4. v 9 a 11 hod.,
oblast. přebor mlad. žáci Nový Jičín - Zlín (2 utk.), so 8. 4. v 17.
hod., čtvrtfin. I. Mattoni NBL Mlék. Kunín - Pardubice (1. utk.),
so 15. 4. v 17 hod., čtrtfin. I. Mattoni NBL Mlék. Kunín - Pardubice (3. utk.), so 22. 4. ve 12. 30 a 14 hod., oblast. přebor star.
žáci Nový Jičín - Hlučín (2 utk.), so 22. 4. v 15.30 a 17 hod., oblast.
přebor mlad. dorost Nový Jičín - Přerov B (2 utk.), so 22. 4. v 19 hod.,
oblast. přebor muži Nový Jičín B - Opava B, ne 23. 4. v 10 hod.,
oblast. přebor muži Nový Jičín B - USK Opava, so 29. 4. v 9 a 11
hod., oblast. přebor mladší žáci Nový Jičín - Opava (2 utk.) g
HÁZENÁ (hala ABC): so 1. 4. v 9 hod., divize ženy Nový Jičín Suchdol n. O., v 10.15 hod., Nový Jičín - Paskov (10. turnaj), so 1. 4.
v 18 hod., II.,liga muži Nový Jičín - Velká Bystřice, so 22. 4. v 18
hod., II. liga muži Nový Jičín - HCB Karviná g VOLEJBAL (hala
ABC): so 15. 4. ve 14 a 16 hod., play off extraliga juniorek o 5.— 8.
místo - Nový Jičín, Liberec, VŠ Plzeň, Olomouc, ne 16. 4. v 9 a 11
hod., play off extraliga juniorek o konečné umístění na 5.—8. místě
g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 22. 4. v 9.30 hod., 1. kolo
II. roč. okres. bodovacího turnaje neregistrovaných g SQUASH
(Sport park): pá 7. 4. v 17 hod., Reality expert squash tour (novojičínská otevřená liga neregistr. - 6. kolo), so 22. 4. v 10 hod., 6. roč.
turnaje Valašského království g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU
(ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st a pá 17 - 21 hod., so 10 - 16 hod.,
ne 8 -16 hod. g PROVOZ SAUNY: st 10 - 14 a 15 - 21 hod., čt a pá
15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15 - 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod.
g

Sportovní aktuality
g BASKETBALISTÉ PŘED PLAY OFF.

Poté, co byl odehrán
turnaj FINAL FOUR Českého poháru basketbalistů, jehož se
stali již popáté ve své historii vítězem hráči Mlékárny Kunín,
pokračovala v rychlém tempu nadstavbová část I. Mattoni NBL,
do jejíž části A1 první šestice týmů, jak se ani jinak nedalo
očekávat, se naši probojovali. V této části, kde se spolu dvakrát
střetává nejlepších šest celků soutěže, to bylo se hrou „mlíkařů“
jako na houpačce. Prohry v Brně s A Plus, doma s Nymburkem,
v Prostějově a v Děčíně však naši borci na druhé straně kompenzovali domácími výhrami s Pardubicemi, po tuhém boji s Děčínem a s A Plus Brno. Pro konečné umístění v této části byly
velmi cenné výhry na palubovce lídra Nymburka a doma nad
druhým Prostějovem, což v celkové dosavadní bilanci této části
vyneslo našim basketbalistům před posledním zápasem v Pardubicích 3. místo, znamenající výhodné postavení pro zápas
čtvrtfinále play off. Pro tuto část soutěže, která se bude hrát stejně jako semifinále na tři vítězné zápasy, jim los přisoudil opět
Pardubice, s nimiž se utkají na domácí palubovce v sobotu 8. a 15.
dubna s event. možným pátým rozhodujícím zápasem v sobotu
22. dubna. Všichni příznivci však pevně věří, že se naši basketbalisté přes tohoto soupeře bezproblémově dostanou s co nejmenším možným počtem utkání a postoupí do semifinále, které
zahájí ve středu 26. dubna, tentokrát na palubovce soupeře.
g DO JARNÍ ČÁSTI VSTUPUJÍ NAŠE FOTBALOVÉ TÝMY
S ROZDÍLNÝMI AMBICEMI. Poté, co vstoupili 11. března do
jarní části soutěže nejdříve fotbalisté Nového Jičína s nelehkým
úkolem zachránit MSFL, a to hubenou remízou v utkání na umělé
trávě s Dolním Benešovem, bylo celé další kolo této soutěže pro

nepříznivé hrací podmínky odloženo, stejně jako bylo ze stejného
důvodu odloženo úvodní jarní kolo i pro další celky z našeho města hrající v nižších soutěžích. Zatímco do jarní části vstoupí z 1.
místa po podzimní části fotbalisté Sokola Libhošt v I. B třídě
a Nového Jičína - Bludovic ve III. třídě, zbývající dva celky, a to
Sokol Žilina v okresním přeboru a Sokol Straník ve III. třídě,
jdou do soutěže z 9. resp. 8. místa s tím, že si budou chtít určitě
v jarní části ještě stávající pozice vylepšit. Přes vedoucí pozici
a její udržení i po jarní části, to budou mít velmi těžké libhoš ští
fotbalisté, nebo i jejich největší soupeři fotbalisté Mořkova, Vlčovic a Janovic, kteří jsou v tabulce za nimi jen s minimální bodovou ztrátou, se na jaro tvrdě připravovali a budou jim od prvních
kol jistě tvrdě „šlapat“ na paty. Velmi optimisticky se do jarní
části dívají společně fotbaloví činovníci v Bludovicích a v Novém
Jičíně, nebo slibný náskok čtyř bodů týmu Nového Jičína dává
velké ambice na očekávané vítězství ve III. třídě s vytouženým
postupem do okresního přeboru.
g PLOUTVAŘI LAGUNY BOJOVALI ÚSPĚŠNĚ VE SVĚTOVÉM POHÁRU. Není téměř měsíce v sezoně, v němž by se sportovci Klubu vodních sportů Laguna nemohli pochlubit nějakým
vynikajícím výsledkem. Nebylo tomu jinak ani v uplynulém měsíci, kdy tentokrát jde o úspěch z kategorie „super“. Pro něj si
ploutvaři Laguny zajeli do ma arského lázeňského městečka
Hajdúszoboszló, kde se uskutečnilo za účasti závodníků 38 potápěčkých klubů ze 13 zemí světa II. kolo světového poháru v plavání s ploutvemi World Cup 2006. V této dlouhodobé soutěži sestávajíc z pěti kol, v nichž se hodnotí výsledky kategorií juniorů
(do 17 let a mladších) a mužů, žen (nad 18 let) v pěti individuálních disciplínách a štafetě na 4 x 100 metrů, vybojovala laguňácká družstva juniorů a juniorek v konkurenci závodníků Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Finska, Ma arska, Belgie shodně vynikající 2. místa. Nejúspěšnějším závodníkem Laguny se stal
juniorský reprezentant ČR Tomáš Mixa, který pro svůj klub a ČR
vybojoval hned tři ze čtyř medailí chlapeckého družstva, a to
stříbrnou ve štafetě spolu s Danielem Malátkem, Martinem Vandlíkem a Vojtěchem Mičkou a dvě bronzové na 50 metrů RP a 100
metrů PP. Neméně úspěšné byly i juniorky KVS Laguny, které
ve složení Aneta Pivoňková, Adriana Malátková, Veronika Slabá
a Barbora Sládečková vybojovaly ve štafetách dvě 2. místa. V individuálních disciplínách byla nejúspěšnější ještě žákyně Adriana Malátková, která na dlouhých tratích 400 a 800 PP doplavala
čtvrtá. Největší výkonností skok však předvedla její kamarádka
a spolužačka ze školy Aneta Pivoňková, která s osobními časy
kousek od limitů na mistrovství světa doplavala na sedmém,
resp. devátém místě (400 PP, 200 PP). Úspěšnou premiéru si
v Ma arsku odbyli reprezentanti ČR Nikola Pargačová a Ondřej
Bajer, kteří přešli z kategorie juniorské mezi seniory a světový
pohár byl pro ně obrovským přínosem. Bajer vybojoval ve svém
prvním startu mezi seniory v souboji s mistry světa a Evropy
dvě výborná osmá místa na 400 a 200 PP, ještě lépe si vedla
Nikola Pargačová, která skončila v závodě na 200 PP na 5. místě.
„Pro naše juniorské reprezentanty byl start na světovém
poháru, ve kterém vidí plavat světové a evropské šampióny, neocenitelnou zkušeností a povzbuzením do tréninkové
přípravy s motivem účasti ve třetím kole. To se koná první
dubnový víkend v italské Ravenně a nasbírají-li v něm
laguňáci potřebné body pro Golden final World Cupu, který
se uskuteční na podzim v polském Ostrowci, bude náš start
v této významné soutěži, finančně podpořený Moravskoslezským krajem, hodnocen jako velmi úspěšný“, řekla trenérka úspěšných laguňáků Simona Klapcová.
g NOVOJIČÍNSKÉ ATLETKY S MEDAILEMI. Hned v prvních
závodech letošní halové sezony, jimiž bylo mistrovství Moravy
a Slezska ve vrhu koulí v Olomouci, se dařilo atletům z novojičínského atletického klubu. V kategorii juniorů obsadil Jan Pernický,
který delší dobu kvůli zranění netrénoval a jel otestovat výkonnost, 6. místo výkonem 12,76 m, žákyně Karolína Veselková, která
trénuje teprve od září a soutěžila na svých prvních halových závodech, vybojovala bronzovou medaili, když svůj osobní rekord
ze září 2005 — 8,24 m zlepšovala každým pokusem, až se dostala téměř o dva metry dále na neuvěřitelných 10,14 m. Další dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili přivezla tentokrát novojičínská děvčata z halového mistrovství ČR staršího žactva v Praze.
Velký talent novojičínské atletiky, Petra Dvorská, vystoupila na
stupně vítězů hned dvakrát, a to pro stříbrné medaile za 2. místo
ve sprintu na 60 m (7,98 vt.) a na 150 m v osobním rekordu19,32 vt.,
když od zlata ji dělily pouhé 3 setiny vteřiny. Lucie Uhlířová vybojovala ve skoku do výšky za výkon 163 cm bronz a „jen“ 4. místo
na ni zůstalo za výkon 530 cm ve skoku do dálky. Spolu s Klaudií
Kučerovou vybojovaly obě závodnice i velmi cenné 5. místo ve
štafetě na 3 x 300 metrů.
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g PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN S KVALITNÍMI VÝSLEDKY. Kvalitními výsledky se již od počátku roku mohou pochlubit plavci
PK Nový Jičín. V mezinárodních závodech O pohár primátora
města Púchova ve smíšených párech v plaveckém čtyřboji si vedla
nejlépe dvojice Dorota Podzemná a Tomáš Zumer, kteří obsadili 5. místo. Na dalších mezinárodních závodech „motýlkářský
trojboj“ v Karviné byl nejúspěšnějším plavcem Jakub Knesl,
který vybojoval 1. (50 VZ), 2. (50 Z), a 3. místo (50 M), Veronice
Kovářové patřilo 3. místo na 50 VZ a 4. místo na 50 P, Filip Skřiček vybojoval 3. místo na 50 P a 5. místo na 50 Z, Jiří Maňásek
skončil 2 x na 6. místě (50 P, 50 Z) a Natálie Kuliš áková skončila pátá na 50 P. V téže soutěži obsadil mladší dorostenec Marek
Zetocha mezi muži celkové 10. místo, Jakub Strýček skončil
celkově třináctý a mezi staršími žáky obsadil Vojtěch Kuliš ák
v trojboji 9. místo. Družstvo mužů PK Nový Jičín vybojovalo ve
2. kole krajského přeboru ve Vsetíně 2. místo, družstvo žen skončilo na 3. místě.

kydech, do nichž se lyžaři rozptýlili. Tržby jsme sice měli
největší za poslední roky, ale na druhé straně až vše zúčtujeme a započítáme všechny náklady související s provozem
sjezdovky, když každodenní provoz nás přišel na pět, šest
tisíc bez toho, jestli tam lyžaři jsou nebo ne, tak to až tak
slavné nebude. Začali jsme jezdit kolem 15. prosince a ještě
na první jarní den bylo zřejmé, že množství sněhu bude,
pokud nepřijde velké oteplení, umožňovat lyžování minimálně do konce března. Vše však bude odvislé i od zájmu
lyžařů. Uskutečnili jsme závody v obřím slalomu a na závěr sezony v sobotu 18. března i tradiční maškarní rej na
sněhu s účastí přes 50 masek od těch nejmenších až po ty již
poněkud odrostlejší.“
A jak hodnotí letošní zimu předseda oddílu lyžování TJ Sokol
Bludovice Josef Seidl? „Sezona byla mimořádně dlouhá a v celku v pohodě. Lyžovalo se od konce prosince na svahu, který
jsme si museli bez pomoci techniky sami amatérsky, vlastními silami a bezplatně upravovat a udržovat. Ale ani my
v Bludovicích nejsme s návštěvami lyžařů zdaleka spokojeni, jezdili jsme dvakrát v týdnu, v sobotu a v neděli i při
osvětlení a většinou se u nás vyžívali členové našeho oddílu,
děti a mládež, pro něž je náš svah dostačující. Je jen škoda,
že i mimo maškarní rej, kterého se v sobotu 11. března zúčastnilo za krásného slunečného počasí třicet masek, nepřišlo více lyžařů. Ale vcelku je i přes tyto skutečnosti u nás
spokojenost.“
Jaroslav Kotas

Galerie úspěšných sportovců
g Vážení čtenáři Zpravodaje, pokračujeme v seriálu před-

Mezi maskami různého druhu se na sjezdovce v Bludovicích
při maškarním reji pohyboval docela bravurně i kovboj
(foto Region - Pavel Karban).
g PŘES VÝBORNÉ PODMÍNKY SCHÁZELI NA SVAZÍCH
LYŽAŘI. Přestože v době uzávěrky Novojičínského zpravodaje
už bylo týden „úřední“ jaro, „paní Zima“ se však ještě s námi nechtěla stále jaksi rozloučit. Tato skutečnost samozřejmě nahrává
všem milovníkům lyžování, a to nejen v možnosti využívat horská
střediska, ale i ta v okolí našeho města, svahů na Svinci a v Bludovicích, kde mají lyžaři ještě stále možnost prodloužit si již
tak velmi dlouhou letošní zimní sezonu. Ani tato skutečnost
však nemůže zabránit příchodu jara. Te se však krátce poohlédněme z pohledu představitelů provozovatelů obou sjezdovek za
končící zimní sezónou. Slovo má prezident Lyžařského klubu
Svinec MUDr. Pavel Andrýsek:
„Na to, že v letošní sezoně byly podmínky pro lyžování
velmi dobré, takové, jaké nepamatuji za posledních dvacet
let, lyžaři sice navštěvovali areál, ale ne v takovém počtu,
v jakém jsme si představovali a jak tomu bylo v jiných letech. Paradoxně to zavinily velmi příznivé podmínky pro
lyžování i v dalších areálech blízko našeho města, a to nejen v Rybím, Bludovicích a Veřovicích, ale i nedalekých Bes-

Ze sněhového můstku dohlížel na ostatní masky, které jely závod
ve slalomu při merendě na sjezdovce na Svinci, lyžník s vybavením
hodným počátků lyžování. Foto Jaroslav Kotas.
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stavování 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 úspěšnou závodnici v plavání s ploutvemi, členku Klubu vodních sportů Laguna
Nový Jičín LINDU ŠKUBALOVOU.
.

ˇ Linda
Skubalová

Jméno: Linda Škubalová. Člen
klubu: Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín. Datum a místo
narození: 11. 5. 1987. Rodinný
stav: svobodná. Zaměření ve
svém sportu: vytrvalec. Oblíbené místo: na pláži u moře. Nejoblíbenější jídlo: kuřecí řízek
s bramborovou kaší od babičky.
Životní krédo: Užívej si života,
ale měj svou hrdost. Který člověk
vás nejvíce ovlivnil a v životě
nebo ve sportu ? Moji trenéři Josef Nekl a Simona Klapcová.
Sportovní vzor: Ploutvová plavkyně Hana Vykoukalová ze
Zlína (několikanásobná mistryně světa a Evropy v distančním ploutvovém plavání na dlouhé vzdálenosti na otevřené
vodě). Další záliby mimo ploutví: squash, tenis, volejbal,
spinning. Sportovní dráha, dosavadní největší úspěchy:
v KVS Laguna plavu už od tří let, kdy jsem chodila s mamkou
na plavání rodičů s dětmi, asi od 2. třídy jsem se začala věnovat
ploutvovému plavání. Mezi moje největší úspěchy patří 4.
místo ze štafety žen na seniorském mistrovství světa v DPP
ve Francii 2005, dvě 6. místa z juniorského mistrovství Evropy
v DPP Ma arsko 2002 a Ukrajina 2004. Jsem několikanásobnou přebornicí ČR, mistryně ČR družstev 2003, 2004, 2005,
dorostenecká a juniorská mistryně ČR v DPP 2001, 2002,
2003, 2004 Z čeho jste měla v poslední době největší radost? Z toho, že jsem poznala člověka, se kterým si strašně
moc rozumím. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Nejlepší určitě když překonám své osobní maximum anebo když
stojím na stupních vítězů. Nejhorší byl, když jsme na loňském
mistrovství světa ve Francii v závodě štafet žen na 4 x 3 km
přišli na posledním úseku štafety o bronzovou medaili.
Jaroslav Kotas

Nejlepší strážníci MP NJ

Návštěva prezidenta ČR v NJ
g V úterý 28. 3. 2006 v odpoledních hodinách krátce naše
město navštívil prezident České republiky pan Václav Klaus
s manželkou. V doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje
pana ing. Evžena Tošenovského a starosty města pana Mgr.
Ivana Týle prezidentský pár navštívil Žerotínský zámek, kde
prezident předal ocenění zasloužilým pedagogům Moravskoslezského kraje. Mezi oceněnými pedagogy byl také významný novojičínský výtvarník a pedagog — pan Mgr. Jan Zemánek.
Následně se prezident ČR pan Václav Klaus i přes velkou
nepřízeň počasí setkal s občany města Nového Jičína před
nádvořím zámku. Společně se svou manželkou paní Livií Klausovou občany pozdravil a poté se uskutečnila krátká „autogramiáda“, v průběhu níž pan prezident i jeho žena zájemcům podepisovali knihy a fotografie.
Návštěva prezidenta v Novém Jičíně byla součástí jeho třídenní cesty po Moravskoslezském kraji (28.— 30. 3. 2006),
v rámci které prezidentský pár navštívil více než desítku měst
kraje.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Starosta města Mgr. Ivan Týle blahopřeje str. Pavlu Růžovi, nejlepšímu veliteli směny za rok 2005 a str. Miroslavu Peřinovi, nejlepšímu
hlídkaři za rok 2005.
g Dne 9. března 2006 starosta města pan Mgr. Ivan Týle
ocenil dva nejlepší strážníky Městské policie Nový Jičín za
rok 2005. Stali se jimi str. Pavel Růža — nejlepší velitel směny
a str. Miroslav Peřina — nejlepší hlídkař. Oba strážníci obdrželi pamětní list, knihu „Nový Jičín na dobových pohlednicích“
a finanční odměnu. Práce strážníků je hodnocena na základě
bodového systému, kde se klade důraz na jejich vystupování,
komunikaci s nadřízenými i podřízenými, iniciativu, kvalitu
zpracovávaných záznamů atd.
Starosta města a členové rady města těmto strážníkům poděkovali za jejich náročnou práci a popřáli jim mnoho úspěchů
v letošním roce.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Zleva: str. Pavel Růža, ředitel městské policie Nový Jičín
Bc. René Škoda, str. Miroslav Peřina.
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9. světové hasičské hry

Potkáváme je na ulici...

v Hong-Kongu, Čína, 18.—25. 2. 2006

...jako obyčejné človíčky. A oni jsou neobyčejní, neopakovatelní, prostí svým talentem. Právě takovým zcela obyčejným veselým klukem je dvanáctiletý Tomáš VRÁNA z Mořkova, žák jazykové třídy Základní školy Tyršova 1 v Novém
Jičíně. Pravda, trochu slávy zažil při svém výjimečném pěveckém nadání při vítězstvích pěveckých klání. Ale novojičínské
veřejnosti zůstávalo utajeno jeho klavírní umění. Hudebně
talentovaný žák Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm vítězí ve svých věkových kategoriích nejen v domácích
republikových soutěžích (vítěz celostátního kola Základních
uměleckých škol v Pardubicích), ale i mezinárodních. Jako
vítěz XIV. ročníku Prague Junior Note se dne 30. září 2005
zúčastnil koncertu vítězů této klavírní soutěže žáků hudebních
škol, který se uskutečnil v mramorovém sále Velvyslanectví
České republiky ve Vídni. Spolu s dalšími hrál k poctě české
klavírní virtuózky žijící ve Vídni, prof. Viktorie Švihlíkové,
zakladatelky soutěže, u příležitosti jejího životního jubilea
devadesáti let. Koncert vzbudil mezi vídeňskou veřejností
velkou odezvu. V recenzích se dočteme o výjimečnosti události, nebo výkony spojované s dospělým člověkem předváděly děti (jak je zmíněno např. v Klubu, měsíčníku Čechů
a Slováků v Rakousku) a zároveň je tu zdůrazňována velmi
cenná vlastnost všech interpretů: skromnost).
Tomáš Vrána úspěšně pokračuje v dobývání hudebního
nebe i letos. Bravurně zvítězil ve XIII. ročníku mezinárodní
mozartovské soutěže pro mladé klavíristy Amadeus, konané
ve dnech 23.— 25. února 2006 v Besedním domě v Brně. V té
souvislosti připomeňme, že soutěž vznikla v roce 1992 u příležitost 225. výročí koncertování jedenáctiletého Wolfganga
Amadea Mozarta v sále brněnské Reduty — tenkrát 30. prosince 1767 ve čtvrtek večer hrál spolu s patnáctiletou sestrou
a v doprovodu brněnských hudebníků, které, zvláště „trompetisty“, mladý Mozart zkritizoval, nebo „opětovně nejsou s to
vydat v unisonu čistý tón“. Mladý Vrána zvítězil nejen v soutěži, pochopitelně ve své věkové kategorii, ale byl oceněn jako
„Nejlepší český účastník“ ze 36 českých soutěžících a získal
prestižní cenu „Za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta“ ze 69 soutěžících z Litvy, Rakouska, Německa, Polska,
Slovenska, Ukrajiny, Ruska,
Bulharska, Singapuru a České republiky. Dne 12. března
2006 předvedl svůj um na koncertě v Trenčíně, kam byli
pozváni čeští a slovenští vítězové brněnské soutěže.
A tak si lze jen přát, abychom mladého všestranně
talentovaného umělce, který
zkouší i komponovat a rád
kreslí, slyšeli při nejbližším
koncertování i v Novém Jičíně.
A nejen až při další Akademii ZŠ Tyršova 1.
Karel Chobot

g

Se dvěma zlatými, dvěma stříbrnými a dvěma bronzovými
medailemi se koncem února vrátilo osm sportovců — profesionálních hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) — z Devátých světových hasičských her v Hong-Kongu, který je dnes čínským územím. Na
hrách, které znamenají pro profesionální hasiče totéž, co pro
sportovce olympiáda, jenom s tím rozdílem, že se konají co
dva roky, bylo připraveno šest desítek základních disciplín.
Zúčastnilo se jich 3 300 hasičů z osmačtyřiceti zemí. Nejpočetnější součástí osmnáctičlenné české reprezentace byli
právě hasiči z Moravskoslezského kraje. Mezi medailisty se
neztratili ani příslušníci HZS MSK územního odboru Nový Jičín kpt. ing. Tomáš MELČÁK a npor. Oldřich MINÁŘ, kteří
si v těžké konkurenci vybojovali zlato ve štafetě orientačního
běhu spolu s Lukášem Drozdíkem (ÚO Třinec). Tento orientační běh se běžel bodovým systémem (každá kontrola má
určitý počet bodů v závislosti na vzdálenosti od startu, nadm.
výšce, dostupnosti apod.) s limitem 120minut a cílem posbírat
pokud možno všechny kontroly v co nejkratším čase.
V další disciplíně, a to specialitě letošních her — výběhu do
90. patra budovy Mezinárodního finančního střediska (International finance centre), která je třetí nejvyšší budovou
na světě, obsadili Melčák a Minář ve svých kategoriích oba
shodně 4. místo.
Oba příslušníci se samozřejmě účastnili královské disciplíny her TFA (toughest firefighter alive — nejtvrdší hasič
přežívá). Je to speciální hasičský čtyřboj, který simuluje skutečnou činnost hasiče na místě zásahu, který mj. obsahuje
roztahování 100 m hadic, záchranu osoby na vzdálenost 90 m,
simulaci zásahu při požáru ve třetím NP domu a končí lahůdkou — výběhem do 20. patra výškové budovy. Vše se absolvuje
v zásahovém obleku s přilbou a dýchacím přístrojem na zádech (vše dohromady váží asi 20 kg). V této početně nejvíce
obsažené disciplíně (asi 380 hasičů z celého světa) skončil
Melčák na 6. místě v kategorii do 34 let a Minář 10. v kategorii do 44 let.
Hry se konaly v příjemném letním počasí, ale při devadesátiprocentní vlhkosti, s čímž jsme měli trochu problémy. Co
se týče stravy, tak ta nám problémy nezpůsobila, i když mnohdy jsme nevěděli, co jíme. Spíš než jídlo sportovce oslabovaly chřipky z únavy a změny podnebí.
Melčák i Minář se mj. již zúčastnili několika mezinárodních soutěží včetně světových her hasičů v roce 2002, 2004
a světových her hasičů, policistů a členů bezpečnostních sborů v roce 2003 i díky podpoře z města Nový Jičín, které již
v minulosti na tyto mezinárodní akce poskytlo podporu.
Tomáš Melčák, HZS MSK

g
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KINO KVĚTEN
Po 3. až st 5. 4. v 18.00 a 20.15 hod. OBCHODNÍK SE
SMRTÍ. Nicolas Cage a Ethan Hawke v akčním dramatu.
Americký film. Do 12 let nevhodný, 122 min., titulky,
65,- Kč.
g Čt 6. až st 12. 4. v 18.00 hod. RAFŤÁCI. Kotek a Mádl
v letní teenagerské komedii. Mládeži přístupno, 104 min.,
80,- Kč.
g Čt 6. až st. 12. 4. ve 20.15 hod. UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA. R. Atkinson znovu na filmovém plátně. Anglická
komedie. Do 12 let nevhodný, 103 min., titulky, 60,- Kč.
g Čt 13. až so 15. 4. v 18.00 a 20.30 hod. GEJŠA. Dívka z rybářské rodiny se stala slavnou gejšou. Americký romantický film. Do 12 let nevhodný, 145 min., titulky, 70,- Kč.
g Ne 16. až út 18. 4. v 18.00 hod. MNICHOV. Odveta Mossadu za atentát na OH. Do 12 let nevhodný, 163 min.,
titulky, 70,- Kč.
g St 19. 4. v 18.00 a 20.15 hod. MARIŇÁK. Válka v Zálivu
očima snipera. Americký válečný film. Do 12 let nevhodný, 124 min., titulky 65,- Kč.
g Čt 20. 4. v 18.00 hod. ŠTĚSTÍ. Český lev za rok 2005.
Dojemný příběh o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž
postupně přeroste v opravdovou lásku. Mládeži přístupno,
107 min., 60,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. 4. ve 20.00 hod. UNDERWORLD: Evolution. Ma arsko-francouzsko-anglický akční horor. Mládeži nepřístupno, 121 min., titulky, 60,- Kč.
g Pá 21. až ne 23. 4. v 18.00 hod. EXPERTI. Česká komedie. Do 12 let nevhodný, 88 min., 65,- Kč.
g Po 24. 4. ve 13.30 hod. KRÁLOVSKÝ SLIB. Film pro
ŠD. Pohádková komedie o princi a princezně.
g Po 24. 4. v 10.00 hod. O TÉ VELKÉ MLZE. Filmové
pásmo pro MŠ, 10,- Kč.
g Po 24. 4. až st 26. 4. ve 20.00 hod. PRIME. Komedie
s Umou Thurmanovou a Meryl Streepovou. Mládeži nepřístupno, 105 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 24. až st 26. 4. v 18.00 hod. RŮŽOVÝ PANTER. Steve
Martin, Jean Reno a... Panter. Americká akční komedie.
Mládeži přístupno, 92 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 27. 4. v 18.00 a 20.15 hod. ZKROCENÁ HORA. Největší silou přírody je láska. Americký film. Film vypráví
milostný příběh dvou mladých mužů, rančera a kovboje,
kteří se poznali v létě roku 1963 a stali se přáteli na celý
život. Prožili mnoho radostí i tragédií, díky kterým poznali
slabost a sílu lásky. Mládeži nepřístupno, 134 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 27. 4. v 18.00 a 20.00 hod. SUPER SIZE ME. Hamburgerová dieta. Proč jsou Američani tak tlustí? Stačí dvě
slova: rychlé občerstvení. Do 12 let nevhodný, 100 min.,
titulky, 60,- Kč.
g Pá 28. až ne 30. 4. v 18.00 a 20.15 hod. MATCH POINT
— hra osudu. Thriller USA, Velká Británie. Chris Wilson,
mladý tenisový instruktor, učí tenis v bohaté rodině. To
vede k jeho vzestupu ve světě vyšší společnosti a jeho následnému milostnému románku se dvěma ženami. Utajovaná aférka pokračuje a zavádí ho do stále větších problémů. Do 12 let nevhodný, 124 min., titulky, 60,- Kč.
g

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

g Úterý 4. 4. v 19.00 hod. Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA. Bezesporu nejznámější česká opera je stálicí repertoáru všech našich operních scén. Slezské divadlo Opava.
Předplatné sk. A. Předprodej od 15. 3. Vstupné 220,- 200,160,- Kč.
g Středa 5. 4. v 19.00 hod. Marc Camoletti: KDYŽ TY, TAK
JÁ TAKY, MILÁČKU. Komedie francouzského autora, který
dokáže spřádat situace a zápletky, jaké by nikdo z diváků nechtěl zažít na vlastní kůži. Divadelní společnost HÁTA
Praha. Předprodej od 15. 3. Vstupné 220,- 200,- 170,- Kč.
g Čtvrtek 6. 4. v 18.00 hod. JARNÍ KONCERT. Společné
vystoupení sboru a big bandu Domgymnasium Freising a pěveckého sboru Gymnázium a SOŠ Nový Jičín. Předprodej
vstupenek na Gymnáziu Nový Jičín tel. 556 701 044.
g Pondělí 10. 4. v 19.00 hod. Bernard Slade: KAŽDÝ ROK
VE STEJNOU DOBU. On ženatý, ona vdaná a každý rok spolu
stráví několik dnů. Divadlo Bez Zábradlí Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 16. 3. Vstupné 240,- 220,- 180,- Kč.
g Středa 12. 4. v 19.00 hod. Stanislav Štepka: HRA O LÁSKE. Životnými príbehmi chceme hovori o tom, že svet sa mení,
a dos často vlastne všetko okolo nás, ale láska pretrváva a stále
je tou najdôležitejšou a najvyššou udskou métou a hodnotou.
Radošinské naivné divadlo Bratislava. Předplatné sk. D.
Vyprodáno.
g Středa 19. 4. v 18.00 hod. AKADEMIE ZŠ Bohuslava
Martinů, Nový Jičín.
g Čtvrtek 20. 4. v 19.00 hod. Petr Zelenka, Michael Frayn:
ODCHODY VLAKOV. Studio DVA Praha. Předplatné sk.
B. Předprodej od 16. 3. Vstupné 240,- 220,- 180,- Kč.
g Sobota 22. 4. v 17.00 hod. JARNÍ KONCERT pěveckého
sboru ZUŠ Ondrášek a jeho přípravných sborů. Nový Jičín.
Předprodej od 11. 4. Vstupné 70,- 70,- 50,- Kč.
g Úterý 25. 4. v 19.00 hod. POUTNÍCI. Skupina Poutníci za
36 let svého působení vydala celkem 11 nosičů, vyhrála několikrát soutěž Porta a dokonce získala Zlatou Portu, ocenění
za dlouholetou činnost ve folku. Během poutnického programu posluchači uslyší největší hity skupiny jako je Panenka,
Až uslyším hvízdání či Telegraf Road i novinky z posledního
alba Pláč i smích. Brno. Předprodej od 29. 3. Vstupné 130,110,- 90,- Kč.
g Středa 26. 4. v 19.00 hod. VČELLI — violoncellové trio. Tři
mladé a půvabné umělkyně Helena Velická, Kristina Poláková
a Lucie Minaříková. Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 29. 3. Vstupné 90,- Kč.
g Čtvrtek 27. 4. v 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS. Tradiční vyvrcholení činnosti tanečních, pohybových a divadelních
kroužků, tentokrát slavnostně v Beskydském divadle. Nový
Jičín.
g Pátek 28. 4. v 18.00 hod. Olga Scheinpflugová: OKÉNKO.
Roztomilý, nepraktický a života neznalý profesůrek se poprvé
v životě opije a zapomene, co dělal mezi půlnocí a úsvitem.
Předplatné sl. S. Předprodej od 29. 3. Vstupné 200,- 180,140,- Kč.
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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

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 Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu: ROSTISLAV POSPÍŠIL: OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA. Vernisáž: čtvrtek 6. dubna v 18.00 hod. 7.—28.
dubna 2006. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin.

Městská knihovna, Husova 2, Nový Jičín, výstava knižních
miniatur. APRÍLOVÉ KNÍŽKY, Libor Michalák, 1.—28. dubna 2006 g Kavárna „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, výstava obrazů a kreseb na gramodesky JAROSLAV a PETR
VAŇKOVI. 1.—24. dubna 2006.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Čajovna Archa, st 5. 4. v 13.00 hod. BAREVNÁ ARCHA,
malování. První jarní a do třetice poslední (zatím) malování
na stěnu v čajovně. Malovací potřeby jsou k dispozici.
g Klub Galerka, pá 7. 4. ve 20.00 hod. COMPLICITÉ CANDIDE (Rožnov p.R.) + EX LEX (NJ-Valmez), dvojkoncert.
40,- Kč.
g Čajovna Archa, so 8. 4. v 19.00 hod. ALMÁRA, hudební
fantazijní výlety (koncert), 30,- Kč.
g Čajovna Archa, ne 9. 4. v 18.00 hod. ŠACHOVÝ TURNAJ.
Další šachování v čajovně. Změřte své síly proti neznámým
soupeřům, 10,- Kč.
g Čajovna Archa, st 12. 4. v 19.00 hod. DŽEMOVÉ SEŠLOSTI, jamsesion. Každoměsíční hudebně improvizační koutek
pro kohokoliv.
g Klub Galerka, pá 14. 4. ve 2:00 hod. PHISBACHER (USA),
jazzová skupina z New Yorku, 80,- Kč.
g U Knihotoče, so 15. 4. ve 20.00 hod. KOMORNÍ JAMSESION. Kytara, saxofon, baskytara, 10,- Kč.
g Čajovna Archa, st 19. 4. v 18.00 hod. ... A OD TĚCH DOB
JSEM MACCHU PICCHU NESPATŘIL, cestopis. Povídání
Lubomíra Lukeše o putování po Peru, doprovázené projekcí
fotografií, 20,- Kč.
g Klub Galerka, pá 21. 4. ve 20.00 hod. ONCE'S & NATHANIA, dvojkoncert místních skupin, 30,- Kč.
g Čajovna Archa, so 22. 4. v 19.00 hod. BÁSNICKÉ ROZMANITOSTI, poezie. Osm neznámých i známých básníků
z různých koutů republiky a každý krátce předvede svou tvorbu, 20,- Kč.
g Klub Galerka, so 22. 4. v 19.00 hod. PŘEDKOLO BANJO
JAMBOREE, minifestival. Soutěžní předkolo bluegrassového
festivalu Banjo Jamboree, 40,- Kč.
g Čajovna Archa, st 26. 4. v 18.00 hod. NIRVANA — ZHASNĚTE SVĚTLA, poslechový večer. Nejzásadnější kapela 90.
let, která vystihla peklo i vášeň doby, 10,- Kč.
g Klub Galerka, pá 28. 4. v 19.00 hod. JAZZOVÝ VEČER,
tentokrát s Pepou Streichlem (recitál), 50,- Kč.
g
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g Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI. Každý čtvrtek a pátek ((6., 7.,
13., 14., 20., 21., 27. a 28. dubna). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením paní E. Mitášové. Dospělí 65,- Kč,
děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Sobota 8. 4., 9.00—14.00 hod. PLETENÍ Z PEDIGU.
Velikonoční motivy — kukaň, klec, ošatky. Cena 250,- Kč
(v ceně materiál). Přineste si s sebou vajíčko.
g Sobota 8. 4. od 14 hod. PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH
UMĚNÍ. VII. ročník přehlídky známých i méně známých
bojových umění. V programu vystoupí oddíly: AIKIDO,
KARATE, CAPOEIRA, IAIDO, THAJSKÝ BOX. Vstupné
30,- Kč.
g Sobota 8. 4. od 9.30 do 12.30 hod. VELIKONOČNÍ DÍLNA. Čeká vás spousta nápadů na originální jarní výzdobu
vašeho bytu (závěsy do oken, věnce, netradičně malovaná
vejce). S sebou si vezměte vyfouknutá vajíčka. Vstupné
20,- Kč.
g Pondělí—středa, 10.—12. 4. od 13 do 17 hod. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. VELIKONOCE JSOU TADY! Nabízíme vám inspirativní nevšední umělecká dílka zhotovená
z keramické hlíny, papíru, proutí.
g Čtvrtek 13. 4. od 9 do 13 hod. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY. Připravili jsme pro vás: Turnaj ve stolním tenise;
PC učebna; keramika; internet; Bažina — dětský parlament. Vstupné 10,- Kč.
g Pátek 14. 4., 8.00 —13.00 hod. EXKURZE DO ČESKÉ
TELEVIZE, PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME! Hodinu a půl dlouhá prohlídka v OSTRAVSKÉ ČESKÉ TELEVIZI! Máte jedinečnou možnost vyzkoušet si ovládat
televizní kamery, světelný park, projdete si studia Medúzy, Reportu a Dobrého rána, zkusíte si číst zprávy ze čtecího zařízení, přidávat do záznamu vysílání efekty a střihy. Cena 150,- Kč (doprava, prohlídka ČT). Odjezd v 8.00
hod. od SVČ FOKUS. Příjezd ve 13.00 hod. k SVČ FOKUS.
POZOR: Omezená kapacita, jen 26 lidiček! Vyplněné přihlášky nutno odevzdat a zaplatit do 5. 4!
g Sobota 15. 4. od 8 do 16 hod. DOTKNI SE HVĚZD!
PROGRAM V LANOVÉM CENTRU V OSTRAVĚ PRO
LIDI KAŽDÉHO VĚKU, VHODNÉ I PRO SKUPINY.
Kolektivní duch a překonávání strachu. V ceně 370,- Kč
je doprava, program včetně instruktorů, vybavení, pojištění. Odjezd od SVČ FOKUS v 8 hod. Příjezd k SVČ FOKUS v 15—16 hod. Vyplněné přihlášky nutno odevzdat a zaplatit do 5. 4!
g Čtvrtek 27. 4. od 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS,
TRADIČNÍ VRCHOL pro taneční, pohybové, hudební
a divadelní kroužky, tentokrát v krásném prostředí Beskydského divadla. Od 3. 4. předprodej vstupenek v SVČ
Fokus. 27. 4. od 16 do 16.30 hod. v Beskydském divadle.
Vstupné 50,- Kč.
g PŘIPRAVUJEME: 25. května KRÁVOVINY (DEN
MLÉKA).

Hudba boří hranice mezi národy

g Někdy se může zdát, že hudby a zpěvu kolem nás ubývá.
Na Gymnáziu a SOŠ Nový Jičín je tomu však naopak. Před několika měsíci zde znovu vznikl pěvecký sbor — tentokrát smíšený, čítající 50 členů. Poprvé vystoupil před veřejnost při
sérii vánočních koncertů, mj. i jako host koncertu pěveckého
sboru Ondráš.
Po nedávném úspěšném vystoupení v Ostravě na festivalu
Gymnasia Cantant se sbor znovu představí před veřejností,
tentokrát dne 6. dubna 2006 v 18 hod. v Beskydském divadle
Nový Jičín u příležitosti pobytu studentů z Domgymnasia ve
Freisingu u nás, v Novém Jičíně. Na koncertě vystoupí: pěvecký sbor a Big band z Freisingu, smíšený pěvecký sbor Gymnázia a SOŠ Nový Jičín a z téže školy vokální seskupení
Detašé.
Pětidenní pobyt 55 studentů z Freisingu bude programově
velmi pestrý a náročný. Nezbývá nám, než si držet palečky,
aby vše, co máme na programu (a to nejen na programu hudebním v Beskydském divadle), vyšlo podle našich představ.
Za realizační tým Mgr. Andrea Dostálová

Žáci a studenti ukáží,
jak znají slavné osobnosti

Celá vědomostní soutěž je letos nově určena žákům devátých tříd základních škol, studentům prvních ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří
pak tvoří čtyřčlenné týmy. Smyslem je otestovat znalosti mladých lidí v oblasti historických osobností spojených s českými
dějinami. Týmy budou hádat osobnosti v pěti oblastech — politika, věda, sport, kultura a „směsice“. Po registraci na webových stránkách soutěže (http://kdojeto.xf.cz) bude týmům
zadána tamtéž první sada úkolů, na jejichž řešení mají časový limit 24 hodin. Součástí první sady je navíc úkol v cizím
jazyce, čímž jsou soutěžící vedeni k práci s dnes tolik důležitým cizím jazykem. Úspěšně řešící týmy postupují do semifinále, vítězové pak do velkého finále. Během toho budou mít
navíc finalisté za úkol hádat osobnost „na živo“ a v poslechové
části určit hymny tří evropských států.
Celý projekt, ač je pro žáky spojen s vlastní prací navíc,
byl velice kladně přijat mladými lidmi už ve zkušební fázi, a to
i proto, že využívá moderní způsoby komunikace. Veškerá
korespondence včetně registrace týmů, zasílání výsledků
a změn probíhá elektronickou formou e-mailů, která je dnes
mladým lidem mnohem bližší a především je rychlá a spolehlivá. Motivací je i možnost porovnat své znalosti se znalostmi
jiných, dokázat si své schopnosti, svou píli, vytrvalost, odhodlání něčeho dosáhnout. Stejně tak soutěžící velmi láká představa finále na radnici daného města. Nádherné reprezentační
prostory jsou další odměnou za veškeré vynaložené úsilí soutěžících. A konečně jsou to i ceny, odměny a pamětní listy,
které finalisté získají.
Změn oproti loňsku je však více. Projekt bude probíhat nejen v Novém Jičíně (1.—19. května), ale také v Opavě (1.— 29. září).
Navíc jsou součástí projektu také besedy s poslanci Evropského parlamentu, určené především studentům jako možnost
rozšířit si vědomosti o Evropském parlamentu a také se na
cokoliv zeptat. Cílem celého projektu je zdůraznit všechny
osobnosti, které významně ovlivnily dějiny naší země, a to i ve
vztahu k budující se společné Evropě. V závěru projektu bude
vypracováno celkové hodnocení a společná doporučení školám. Příští rok na „Kdo je to?“ naváže mezinárodní projekt
„Právo pro Evropu“, který již nyní skupina připravuje.
Veškeré další informace o projektu najdete na stránkách
soutěže http://kdojeto.xf.cz nebo od dubna na samostatných
plakátech. Sledujte také místní média a městský rozhlas.
David Stančík
vedoucí pracovní skupiny VŠEM, autor projektu

Novojičínská pracovní skupina VŠEM, která působí v kraji
od loňského podzimu a má na svém kontě již několik projektů
a akcí, se tentokrát zaměřila na žáky a studenty a připravila
na letošní rok druhý ročník vědomostní soutěže s názvem
„Kdo je to?“ Poté, co byla celá koncepce soutěže otestována
a prověřena loni na jaře v prvním ročníku projektu, tehdy
ještě pod hlavičkou DDM Fokus Nový Jičín, vypracovala skupina VŠEM v úzké spolupráci s městem Nový Jičín, které projekt také podpořilo grantem, a opavským SEV Areka, projekt
nový za podpory Evropské komise, České národní agentury
a dalších významných partnerů a sponzorů. Záštitu nad projektem převzal starosta města Nový Jičín pan Mgr. Ivan Týle,
hejtman Moravskoslezského kraje ing. Evžen Tošenovský
a krajská radní pro školství PhDr. Jaroslava Wenigerová.

g

Návštěva ze slunné Francie

Ve dnech 15.—21. 4. 2006 u příležitosti výměnného pobytu
navštíví Nový Jičín vzácný host — dechový orchestr z francouzského města St. Laurent-Nouan vedený panem Raymondem
Pousséo. Hostiteli jsou DPS Jitřenka, Zpěváček a Dlouháček
působící při Základní škole Jubilejní, prac. B. Martinů a Dlouhá. Tradičním vyvrcholením pobytu frnacouzských hudebníků budou společné koncerty ve středu 19. dubna. Veřejnost
může ocenit pěvecké kvality dětských sborů, zajímavý zvuk
dechového orchestru i nevšední závěrečné vystoupení v Beskydském divadle od 18 hodin. Srdečně zveme.
Karel Dostál, sbormistr

g
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Zájmy našich spoluobčanů

g V několikahodinovém vyprávění nám pan Aleš Dorazil (nar.

6. 12. 1936), novojičínský rodák a spoluobčan, poutavě vyprávěl o tom, jak se stalo, že se po celý dosavadní život v oblasti
zájmové nejvíce věnoval plachtařskému sportu. Vše doložil
bohatou obrazovou dokumentací a osmi tlustými sešity s podrobnými zápisy o každém letu. Z fotografií jme vybrali tu,
která názorně vypovídá o těsném prostoru v kabině větroně.
V tomto malém obydlí je tělo pilotovo utlačováno někdy nepřetržitě 5, 6, ale i 8 hodin, s padákem, fotoaparátem, GPS přístrojem pro satelitní navigaci, vysílačkou, mapou, minerálkou
a sušenkami. Protože let nejde zastavit na přání, musí být letec před startem připraven i dodržením náležité životosprávy.
Na záznamech nás uchvátila preciznost zápisů, která umožňuje vyčíst počet startů, délku letu, typ letounu, způsob startu, imatrikulační značku letounu, úlohu letu a počet ulétnutých
kilometrů. Vyjímáme několik celkových údajů: je popsáno
2 939 vzlétnutí, v součtu byla překonána vzdálenost 11 tisíc
kilometrů, bylo létáno na 23 typech větroňů, 15 typech kluzáků a 8 typech ultralehkých letounů. Ve vzduchu stráveno
celkem 1 514 hodin a 57 minut (to je 63 dnů). Přistával na 36
letištích a mnohokrát v terénu.
Plachtařství mu umožnilo poznat naši vlast z ptačí perspektivy. Zvláště důvěrně zná pohledy na naše Jeseníky, Beskydy,
Krkonoše, Javorníky, ale i na Malou a Velkou Fatru, Strážovskou hornatinu, Tribeč, nebo nad horami se nejlépe vyhledávají stoupavé proudy, což je pro bezmotorového pilota jeden
z vrcholných zážitků. Z pohledů ptáků zná také většinu našich měst a z doby dřívější také slovenská města jako Ružomberok, Dubnicu n. V., Žilinu, Martin, Nitru, Trenčín aj.
K probuzení zájmu o letectví došlo v Kroměříži, kde jako
patnáctiletý (v r. 1953) nastoupil do Odborného učiliště PAL
Magneton. Tam se připravoval na profesní dráhu elektromechanika. V učilišti byla příležitost vybrat si z mnoha zájmových kroužků. Pro práci v kroužku leteckém ho získalo vyprávění členů tamního aeroklubu. Z vnitřních pohnutek to
byla touha odpovědět si na záhadu — jak je možné, že se těžký
letoun udrží letem ve vzduchu. Práce v leteckém kroužku ho
hluboce zaujala. Ačkoliv se počet členů kroužku ztenčil z padesáti na sedm, byl mezi nimi a patřil svými výsledky k nejlepším. Bohatý plachtařský život pak prožíval na letištích
v blízké Hůrce, Valašském Meziříčí, Frýdlantě nad Ostravicí,
v Hranicích a řadě jiných.
Ocenění výkonů plachtařů je udělení Zlatého odznaku FAI.
Zlatý odznak se třemi diamanty je udělen plachtaři, který
splnil dosažení výšky s větroněm více než 5 tisíc metrů nad
výškou odpojení od vlečného letounu. Druhý úkol a tedy druhý
diamant ke zlatému odznaku dostane plachtař, když uletí
s větroněm vzdálenost větší než 300 km a vrátí se zpět na
místo letiště, ze kterého startoval (tzv. cílový let s návratem).
Třetí diamant se připojí tehdy, když plachtař uletí s větroněm
pomocí přírodních stoupavých teplých proudů (termiky) a ve
svahových stoupavých proudech vzdálenost větší než 500 km.
Tento třetí diamant Alešovi chybí. Při pokusu o jeho docílení
chybělo 61 km.
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Jeden z dramatických zážitků plachtaře pana Dorazila se
odehrál dne 25. 11. 1992. V 10.51 hodin odstartoval ve vleku
za motorovým strojem z letišti v Mikulovicích. V 11.05 se od
vleku uvolňuje, a to ve výšce 1000 metrů. V ten den vane silný
jižní vítr o rychlosti 100 km za hodinu a nad Jeseníky se vytváří takzvaná vlna. (Podobně jako vytváří vlnu voda v řece
nad balvanem, kdy vlna vody je 3—5x vyšší, než balvan.) Větroň Blaník řízený Alešem velmi rychle vystoupá do výše,
přístroj ukazuje hodnotu 5 tisíc metrů. Dostává se nad hladinu mraků a na zem není vidět. Je mráz a v kabině větroně
je chlad, na vnější straně plexiskla kabiny se tvoří námraza.
Orientace je možná jen malým okénkem na boku, které je
kvůli ventilaci uvnitř kabiny trvale pootevřeno. Letoun dosahuje výšku přes 6 500 metrů nad mořem. To je hodnota,
která již stačí na udělení diamantu za výšku. Je čas kolem
patnácté hodiny a začíná soumrak. Je nutno přistát. Ale kam,
zem stále není vidět. Sem tam probleskují dírami v mracích
světla obydlí. Větroň s pilotem úspěšně přistává v 15. 40 hod.
Zjiš uje ale, že není na našem území. Aleš přistál v Polsku,
několik kilometrů od Krnova u polské obce Branice. Následovalo několikahodinové zadržení polskými orgány, při kterém
se přes Varšavu a Prahu zjiš ovala jeho totožnost. V pozdních
nočních hodinách byl propuštěn a teprve nyní mohl zařídit
přepravu letounu a také svou zpět na letiště v Mikulovicích.
Vlastní létání je složitá činnost a je závislá na hlubokých
vědomostech, na dovednostech pilota získaných dlouhodobým promyšleným výcvikem a na součinnosti s kolektivem
ostatních členů aeroklubu. Neustále je nutno vyhodnocovat
polohu letu, dorozumívat se s dispečery letiš , kalkulovat s vývojem počasí a vyhledávat stoupavé proudy vzduchu. Nyní,
v době uvolnění fotografování ze vzduchu (po r. 89), také na
pořízení zajímavých pohledů na naši krajinu. Při přeletech je
nutno hledat vhodné místo na přistání. Pilot tedy stále prožívá drama a nikdy neví, jak vlastní let skončí. (Jednou si vyhlédl pole na přistání, ale když se přiblížil s letounem, zjistil,
že je nad vinohradem.)
Jedna arabská moudrost říká, že nejkrásnější pohled na
svět je s hřbetu koně. Aleš říká, že nejkrásnější pohled na
svět je z kabiny větroně, ultralehkého letounu nebo rogala
a navíc, když let máme sami pod kontrolou a cestujeme nad
rodnou krajinou a vlastí. Aleš je učitelem bezmotorového létání a pilotem ultralehkých letounů. Z dalších zájmů jmenujme
fotografování, cyklistiku, motorismus, cestování a dříve také
radioamatérství (na vojně byl osobním radistou velitele pluku).
Profesně nejdéle pracoval ve VOP 025 jako elektromechanik, plánovač a technolog.
Fotoarchiv Aleše Dorazila, připravil Jaroslav Bělík,
člen Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína

Žádosti o přijetí žáků do MŠ
pro školní rok 2006/2007
g Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Sady
Nový Jičín, Revoluční 52 a Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8,
po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín, budou přijímat od 3. do 14. dubna 2006 v době od 10.00 do 15.00 hod.
žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2006/2007 (tj. od 1. 9. 2006). Žádosti budou
přijímat mateřské školy a jejich odloučená pracoviště na území
města Nového Jičína:

Mateřská škola Máj, Nový Jičín, K. Čapka 6, odloučená
pracoviště: Mateřská škola Jubilejní 1; Mateřská škola Vančurova 36; Mateřská škola Císařská 115, Nový Jičín-Loučka.
Mateřská škola Sady, Nový Jičín, Revoluční 52, odloučená pracoviště: Mateřská škola Smetanovy sady 6; Mateřská
škola Jiráskova 10; Mateřská škola Beskydská 143, Nový Jičín-Žilina.
Mateřská škola Trojlístek, Nový Jičín, Trlicova 8, odloučená pracoviště: Mateřská škola Máchova 62; Mateřská škola
Komenského 78.
Odbor školství MěÚ Nový Jičín

Vzpomínka na Jana Pavla II.

Msgre Jan Šrámek a Nový Jičín
( 11. 8. 1870 — 22. 4. 1956)
V letošním roce si připomínáme padesáté výročí úmrtí významného československého politika, kněze, představitele
moravského katolicismu, sociologa, spoluzakladatele a představitele Čes. strany křes anskosociální — později Čs. strany
lidové, v letech 1940—1945 v londýnské emigraci předsedy
exilové vlády, po roce 1948 perzekuovaného. O tom všem nám
podrobně bude vyprávět univ. prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.,
na přednášce ve středu 19. dubna 2006 v 16 hodin odpoledne
v přednáškovém sále Státního okresního archivu v Novém
Jičíně — jak avizováno jinde. Na tomto místě připomeňme
vztah msgre Šrámka k našemu městu.
V roce 1893 přichází do Nového Jičína na své první kněžské
působiště kaplan Jan Šrámek, který se později tak významně
zapsal nejen do dějin politických stran v Československé republice. V našem městě působil do roku 1901. Kromě duchovní správy se záhy projevil jako talentovaný organizátor spolkového života, zapálený pro sociální spravedlnost v duchu
křes anských zásad, zároveň významně pomáhající zdejší
české menšině. Budoucí univerzitní profesor sociologie stál
u zrodu mužského Katolického spolku dělnického v Novém
Jičíně, který zahájil svou činnost 3. února 1895. O tři roky
později zde založil Křes ansko-sociální ženský spolek Budoucnost. Na ustavující valné hromadě 5. července 1898 byl
Šrámek jednomyslně zvolen předsedou a zůstal jím až do
splynutí Budoucnosti se Svazem katolických žen a dívek roku
1924. V obou početně silných spolcích se konaly přednášky,
výlety, hrálo se divadlo, ale především se tu rozvíjely křes ansko-sociální principy. Z archivních dokumentů se dovídáme,
že byla zřízena i nemocenská pokladna, byl sestaven Řád
pro udělení podpor v nezaměstnanosti členům spolku. Ze
Šrámkova podnětu byl organizován hromadný nákup látek,
prádla, ručníků a jiného zboží u českých křes anských firem
v Hronově, později i ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Brušperku. Pořádaly se kurzy českého jazyka pro členky spolku
Budoucnost, které vyšly z německých škol, kurzy ručních prací
a vaření. Šrámkovou zásluhou došlo ke zřízení společných
nocleháren pro české dělnice dojíždějící za prací do Nového
Jičína z okolních obcí. První takováto útulna pro 10 dělnic
vznikla v Kostelní ulici v soukromém domě německého učitele. Kapacita však brzy nestačila, a tak se útulna přestěhovala v roce 1899 do domu českého lékaře MUDr. Dvořáka na
novojičínské náměstí. Tam již měla dvě místnosti s kuchyní
a mohlo tu nocovat 23 dělnic. Ani ta však brzy nestačila,
a proto se přistoupilo k výstavbě vlastní budovy na Růžičkově ulici, dokončené až v roce 1902, kdy již P. Šrámek v Novém Jičíně nepůsobil.
Šrámkova spolková činnost přerostla brzy hranice města
Nového Jičína. Již v roce 1895 byl spoluzakladatelem okresní
Katolicko-politické jednoty ve Starém Jičíně a jako její jednatel zakládal řadu místních jednot, jako například v Mořkově, Hodslavicích, Příboře, Štramberku, Bernarticích a jinde.
V Hodslavicích navíc založil i hospodářské družstvo Zádruha.
K soustředění všech těchto katolických spolků v jeden pak
došlo v roce 1897, kdy pod Šrámkovým vedením došlo k ustavení Okresního sdružení křes ansko-sociálních spolků na
Novojičínsku, prvního svého druhu vůbec.
V polovině roku 1901 byl Jan Šrámek přeložen na faru do
Životic. Jeho odchod byl bezprostředním důsledkem srážky
s novojičínskými německými nacionalisty, které svým dílem
popuzoval (v německých novinách byl dokonce označován jako
český kaplan — štváč). Nadále, by sporadicky, se však v Novém
Jičíně objevoval při přednáškách či návštěvách ve spolku
Budoucnost, a to až do počátku první světové války. Ale to již
působil od roku 1905 v Brně na kněžském alumnátě jako
docent sociologie, od roku 1911 jako profesor a o rok později
byl vyznamenán papežem Piem X. hodností papežského komořího s titulem monsignora.
PhDr. Karel Chobot
g

g „Přivinul jsi mne na své srdce a má duše se stala domovem pokoje…“ Právě před rokem se mi zdál krásný sen.
Na pozlaceném trůně jsem viděla sedět Jana Pavla II., našeho
zesnulého papeže. Byl obklopen proudem jasného světla. To
světlo nevycházelo z něj, ale on byl jeho součástí. Sebe jsem
vnímala z pozice přicházejícího člověka, který v němém úžasu
pozoruje milovanou bytost, jež rozvírá svou náruč. Přistoupila jsem blíž a papež mne přivinul na své srdce. V té chvíli
jsem spočinula ve stavu pokoje, veškerý neklid lidského života zmizel. Podvědomě jsem věděla, že zde nejsem jen já,
ale i jiní touží po spočinutí v pokoji, „ještě chvíli“ — zaprosila
jsem srdcem a pak po vytouženě prodloužené chvilce, jež mi
byla povolena, jsem pokorně a s díky ucouvla zpět. Výjev
zmizel, bliklo světlo a já se probudila… Ten sen se mi zdál
v Assisi a předcházela mu nejkrásnější a zároveň nejpodivuhodnější cesta mého života, na níž jsem porozuměla víc,
než umím povědět.
Každý má v životě svou cestu a někdy nerozumíme vůbec
ničemu. Naším úkolem není vše pochopit, ale přijmout, a to
s pokorou. Na své cestě životem pak máme přinášet lásku,
tu dnešní svět potřebuje nejvíce. Milovaný „papa“ rozdával
toto nedostatkové zboží mírou vrchovatou a svět ho miloval.
Právě on se stal živoucí pravdou a s jeho odchodem svět na
chvíli posmutněl. Nebýt prazvláštního snu z Assisi i já bych
byla smutná. Sen mi však dal naději a pokojné srdce, má
cesta do Říma na pohřeb tohoto nezapomenutelného člověka
pak poznání: „A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit ( Mt - 21,22 ).
Gabriela Žitníková

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci
se Státním okresním archivem Nový Jičín zve všechny své
členy a příznivce ve středu 19. dubna 2006 v 16.00 hodin odpoledne do přednáškového sálu Státního okresního archivu
Nový Jičín, K Archivu 1, na přednášku univ. prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. na téma msgre Jan Šrámek, kněz, sociolog
a pozoruhodný politik Československé republiky (u příležitosti připomenutí padesáti let úmrtí).
V druhé půli dubna se pokusíme u Mariánské studánky o jarní oslavu nazvanou Otevírání studánek. Předpokládaný termín v povelikonočním čase kdys odpoledne bude potvrzen
a upřesněn dle rozmarů počasí na vývěskách klubu.
Karel Chobot

g

Občanská statistika /únor
Narodilo se 22 dětí, z toho 14 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 49, odstěhovalo 40 občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky v Novém Jičíně, 0 v Kuníně. Počet obyvatel 26 625, zemřelo 20. Nejstarší obyvatelé: Josef Mattivi (17. 3. 1909),
Terezie Vrbicová (10. 10. 1905).
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Duben — měsíc bezpečnosti

Likvidace autovraků zdarma!

g Městská policie Nový Jičín (dále jen MP NJ) se v měsíci dubnu zaměří při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku především na tyto oblasti:
1. Bezpečnost v silničním provozu: formou průběžných
i nárazových kontrol budou strážníci MPNJ provádět kontroly cyklistů a chodců. Cyklisti: osvětlení a vybavení jízdních
kol, jízda v rozporu s pravidly silničního provozu. Chodci:
pohyb chodce po pozemní komunikaci odporující pravidlům
provozu na pozemních komunikacích (přecházení vozovky
po přechodech pro chodce, chůze po chodníku atd.)
2. Bezpečnost občanů: Senioři: umístění samolepek na
vstupní dveře domů s pečovatelskou službou, domovů důchodců s radami pro občany, jak postupovat před otevřením dveří
neznámým osobám. Děti: na základních školách proběhnou
besedy s dětmi zaměřené na zvyšování právního vědomí, šikanu, drogy, bezpečnost v silničním provozu atd.
3. Bezpečnost ochrany majetku: parkoviště u supermarketů — strážníci MP NJ budou častěji provádět kontroly parkoviš v centru města i u supermarketů.

g Na staré, rezavé, špinavé a porouchané vozidlo je smutný
pohled. Už to vlastně není vozidlo, ale autovrak. Co se starým
autem, které dosloužilo? Kam ho odvézt? Jak zlikvidovat? Využijte mimořádné nabídky!
Město Nový Jičín ve spolupráci s provozovatelem Autovrakoviště Ženklava pořádá den likvidace autovraků zcela zdarma. Každý občan může v tento den odevzdat své motorové
vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5 t) zcela zdarma. Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromaž ovací místo je předání kompletního vozidla. V případě
nekompletního vozidla možného identifikace (VIN) bude v případě dohody vybírána jednotná cena za likvidaci ve výši
1 190,-Kč včetně DPH. Při předání autovraku obdrží každý
majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraků na ekologickou
likvidaci. Tento doklad je nezbytnou součástí při trvalém vyřazení vozidla z provozu.
Akce se uskuteční v sobotu dne 29. 4. 2006 od 8.00 do
12.00 hod. na parkovišti před areálem Technických služeb
města Nového Jičína, ul. Suvorovova 114, Nový Jičín. Požadované doklady: velký TP, občanský průkaz popřípadě plná
moc. Další požadavky: předání vyklizeného vozidla.
Další informace vám budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí (kancelář č. 306,
kontaktní osoba: Mgr. M. Kiššová, tel.: 556 768 365, e-mail:
mkissova@novyjicin-town.cz).
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Několik rad v oblasti zabezpečení: Jak zabezpečit vozidlo:
řádné zabezpečení vozidla sníží riziko odcizení či vykradení
vozidla (zámek na řadící páku, volant, ruční brzdu, autoalarm
atd.); neodkládejte cennosti na sedadlech a palubní desce
(kabelky, kufříky, mobilní telefony); ani zavazadlový prostor
není vhodný k úschově cenných věcí; autorádio bývá velké
lákadlo; neponechávejte klíčky v zapalování.
Zásady používání kreditní karty: platební karta je totéž jako
hotové peníze, podle toho je nutné s ní zacházet; zachovávejte
PIN v tajnosti, nesdělujte jej ani členům rodiny; nikde si PIN
nezaznamenávejte, pokud musíte, nenechávejte záznam pohromadě s kartou; pravidelně kontrolujte přítomnost karty,
nejlépe nošením v peněžence; kartu noste odděleně od osobních dokladů; chraňte magnetický proužek karty před poškozením; pozorně kontrolujte výpisy z účtu; při placení kartu
nespouštějte z očí; při poštovní nebo telefonické objednávce
(tzv. MO/TO)je nutná maximální obezřetnost; v případě jakýchkoliv pochybností o obchodníkovi zvolit jiný způsob úhrady
než platební kartou; stejná pravidla platí i při použití platební
karty na internetu; v případě ztráty karty ihned uvědomit
příslušnou instituci, která kartu vydala a kartu zablokovat.
Bezpečné nákupy: během nákupu neodkládejte kabelku do
vozíku, ani na pult v obchodech; vyhýbejte se přeplněným obchodům; při nakupování nenechejte odlákat svou pozornost
od svých věcí; při placení v obchodech dbejte na to, aby si
nikdo nevšiml, že máte u sebe větší obnos peněz; nenoste peněženku v zadních kapsách u kalhot ani v batohu na zádech,
mějte ji raději v náprsní kapse; necho te s rozepnutou kabelkou, ze které vyčnívá peněženka.
Zabezpečení bytů, domů: zamykejte společné prostory v domech; nepouštějte do společných prostor domů cizí osoby;
klíče od bytu dejte jen omezenému okruhu lidí; uzamykejte
byt i v případě, že jdete jen k sousedce, s odpadky nebo na
nákupy; nebu te důvěřiví ani k různým podomním prodejcům; mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu nebo na
dobře viditelném místě; na dveřích uvádějte jmenovku v množném čísle; bu te opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi
žádá o pomoc (např. si zatelefonovat); udržujte dobré sousedské vztahy se svými sousedy, požádejte je o jejich telefonní
číslo, v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší;
poři te si panoramatické kukátko a pojistný řetízek.
Str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Zápis dětí do speciální MŠ
g Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně, Komenského 64, vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Zápis se bude konat ve středu
19. 4. 2006 od 13 do 15 hodin. K zápisu se mohou dostavit děti
s mentálním postižením, smyslovou či tělesnou vadou. Rodiče
s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, případně
aktuální zprávy odborných lékařů.
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Schovávejte si obaly
od mléčných výrobků!

g Již brzy je budete potřebovat! Regionální dětský parlament zahájil v těchto dnech usilovnou přípravu akce „Krávoviny aneb Den mléka 2006“, která se uskuteční ve čtvrtek
25. 5. 2006 od 14.00 hod. na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Od předchozího ročníku nedojde k zásadním změnám.
Pár překvapení ale chystáme. Těšte se! Přesněji vás o celé
akci budeme informovat v příštím Novojičínském zpravodaji
a na www.fokusnj.cz.
Měsíc březen je v dětském parlamentu velmi činným měsícem. Václav Kula, člen RDP ze ZŠ Jubilejní, pomáhal vybírat
nejkrásnější dívku Nového Jičína v rámci soutěže Miss NJ
2006, ostatní, pokud mu tiše nezáviděli, podporovali všechny
zbývající kandidátky. Při našem dalším setkání nás seznámila Miluška Bílská s výsledky jednání na MěÚ v Novém Jičíně s paní ing. Bártkovou. Schůzka se týkala možnosti úzké
spolupráce RDP s odborem životního prostředí. Společným
úsilím chceme ještě více rozšířit a podpořit zájem o třídění odpadu ve školách, ale nejen v nich. Naši spolupráci zahájíme
v sobotu 1. 4. 2006, společnou prohlídkou separačního dvora
a třídící linky odpadu v Technických službách v NJ , kde budeme hledat inspiraci k další činnosti pro záchranu životního prostředí.
Za RDP Jakub Kedroň a Martin Kubičík

Soutěž „Pozvedni oči“ 3. kolo

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 6
Snímek č.3

Snímek č.4

Nejdříve vám předkládáme výsledek druhého kola soutěže.
Potěšitelné je, že všech 30 zúčastněných zodpovědělo obě
otázky správně: snímek č. 3 — část průčelí domu na Masarykově náměstí 22 a č. 4 — dveřní portál domu na Derkově ulici
č. 1 (Základní umělecká škola). Jeden ze soutěžících, pan
Jaroslav Graclík, i tentokrát připojil něco z historie „soutěžních“ domů. Vyjímáme: Dům Masarykovo nám. 22 postavený v 1. polovině 16. století byl po požárech v 18. stol.
barokně přestavěn do dnešní podoby s tzv. volutovými
křídly. Do roku 1599 byl jeho majitelem Veit Nitschmann
a následně změnil asi dvacetkrát své majitele, povětšinou
členy šenkovního bratrstva. Dnes je to kulturní památka.
Dům ZUŠ na Derkově ul. č.1 byl postaven v rámci budování
tzv. Okružní třídy před více než 100 lety. Původně obytný dům
měl do konce 2. svět. války v suterénu kavárnu a vinárnu.
Výhercem knihy „Nový Jičín na dobových pohlednicích“ byla
vylosována paní Hana Brndiarová, Bezručova 26, Nový Jičín.
Druhou cenu — propagační předměty města Nový Jičín získává paní Iva Býmová, K. Čapka 13, Nový Jičín.
Zúčastněte se třetího 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@novyjicin-town.
cz. Uve te své jméno, příjmení, adresu. Hodně zdaru a nezapomeňte, snímek s lichým číslem se vždy vztahuje k domu
v městské památkové rezervaci a snímek se sudým číslem
k domům vzdálenějším.
Vaše redakce, foto Jar. Bělík

Z městské knihovny

g

V Městské knihovně v Novém Jičíně mají čtenáři možnost
sdílení badatelského prostředí pro oblast historických fondů
v databázi Manuscriptorium www.manuscriptorium.com,
www.memoria.cz. Do této databáze je naší knihovně umožněn přístup v rámci služeb prezenčního studia na základě uzavřené licenční smlouvy. Od 1. 6. 2006 bude možno i prohlížení
digitálních obrazů v nejvyšší internetové kvalitě. Úplný přístup
k půl milionu digitalizovaných obrazů bude mít v České republice 20 knihoven.
Volně dostupný výběr dokumentů, souběžně s Dalimilovou
kronikou, obsahuje celkem přes 1 200 dokumentů starých tisků
a historických map, což představuje přes 650 000 stran. Projekt je součástí Paměti světa UNESCO.
Věříme, že naše čtenáře a uživatele databáze Manuscriptorium zaujme.
Hana Krkošková, vedoucí knihovny

g

Magnólie u zámecké zdi
Jaroslav Merenda
Zas magnólie rozkvetou
a starý zámek zkrásní.
Malíř sem přijde s paletou
a básník se svou básní.
Milenců kroky utichnou
a květy růžobílé
budou jim zářit noční tmou.
Ó kouzelné ty chvíle!
I dědové a babičky
zas na sluneční straně
opráší svoje lavičky,
do klína složí dlaně.
A přijdou děti. Copaté
i s neposlušnou kšticí.
Ó město - jak jsi bohaté
s takovou pokladnicí!
(Verše o magnóliích u zámecké zdi jsem napsal někdy před
padesáti lety. Tehdy tam opravdu rostly a v dubnu
také vždy kvetly vedle sebe magnólie dvě.
Ta druhá byla menší a nepřežila jednu ostřejší zimu
před třemi nebo čtyřmi desítkami let.)

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 5
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Foto Jaroslav Bělík
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