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Jarní jarmark

g Venku sice ležela vrstva čerstvě napadnutého sněhu, ale
uvnitř naší školy panovala jarní atmosféra. Tak by se dalo charakterizovat čtvrteční odpoledne 6. dubna 2006 na Základní
škole Dlouhá 56 v Novém Jičíně. Probíhal tu totiž jarní jarmark. Žáci 1.— 9. tříd se na tuto akci dlouho pečlivě připravovali, a tak se prodejní pulty doslova prohýbaly pod nejrůznějšími výrobky. Rodiče a prarodiče žáků měli z čeho vybírat.
Prodávající jim nabízeli například různě zdobená velikonoční
vajíčka, pomlázky, pečené beránky, jarní věnečky, malované

hrníčky, přáníčka, dekorace na okna i na velikonoční stoly,
voněly tu perníčky a drobné cukroví. Naši nejmenší prvňáčci
se mohli sejít se svými rodiči ve třídě, kde spolu s nimi tvořili
drobné výrobky, které si pak odnesli domů.
Po skončení akce zůstaly nejen prázdné pulty, ale především
hřejivý pocit, že se odpoledne vydařilo a že děti svými výrobky
přispěly k velikonoční výzdobě svých domovů.
Mgr. Vlasta Kohoutková, ZŠ Dlouhá 56, Nový Jičín

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Rada města se sešla ke své 49. schůzi ve čtvrtek 4. dub-

na 2006. Nejprve přijala kpt. ing. Tomáše Melčáka a npor. Oldřicha Mináře, členy HZS MSK územního odboru Nový Jičín,
zlaté medailisty z 9. hasičských světových her v Hong-Kongu.
Dále rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti na území města, zprávu o sociální
péči na území města a schválit informaci o záměru komplexního řešení služeb mentálně postiženým a postiženým s kombinovanými vadami a uložila připravit návrh na užívání objektu
Hluboká 188 pro Školu života za účelem chráněného bydlení
a terapeutických dílen (vč. hledání způsobů financování z mimorozpočtových zdrojů).
Rada města schválila poskytnutí finančního daru za nejvzhlednější výlohu a venkovní posezení v roce 2005 a poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Nový Jičín ve výši 20 000,- Kč
na částečnou úhradu nákladů spojenou s účastí na XIV. všesokolském sletu ve dnech 1.—7. 7. 2006 v Praze.
Radní doporučili ZM schválit několik úprav rozpočtu (přijetí dotace, úpravy rozpočtovaných příjmů a výdajů, přesun
rozpočtové rezervy) a také vzali na vědomí zprávu o vydaných
stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území
města od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006 a zprávu o činnosti komise
k projednávání přestupků.
Rada města vydala kladné stanovisko k umístění venkovního posezení na ulici Vančurově 703/40 (restaurace Máj) pro
společnost Rask-PUL a.s., Nový Jičín podmíněné splněním
přesně stanovených podmínek. Rada souhlasila s použitím
znaku města v projektu „Žena — bezpečí s novou tváří pro
město“ financovaným Evropským sociálním fondem ve prospěch garanta projektu TRIVIS, a.s. a též schválila smlouvu
o vzájemných vztazích členů Svazku obcí regionu Novojičínska.
Náklady na zimní údržbu v měsících leden—březen 2006
byly značně vysoké, proto RM doporučila ZM schválit navýšení příspěvku pro TSM na rok 2006 o 3 260 628,- Kč. Jako každoročně schválila RM předložený návrh oprav místních komunikací na rok 2006.
Schválením prošla radou města úprava Řádu veřejných pohřebiš města Nový Jičín a změny ceníku prací a služeb
střediska na městském hřbitově Nový Jičín, dále pak smlouvy
o budoucích smlouvách o provozování vodního díla „Kanalizace a ČOV Libhoš — 1. a 2. etapa“.
Rada se zabývala širokou problematikou bytových (prodloužením nájemních smluv, prominutím poplatků z prodlení, slevami nájemného, směnami a odkupy bytů, informacemi o privatizaci bytového fondu atd.) a majetkoprávních záležitostí,
viz usnesení RM.
V neposlední řadě vzala RM na vědomí informaci o sponzorském příspěvku fy Dytron s.r.o. Nový Jičín ve výši 25 000,- Kč
ve prospěch Dětského domova Nový Jičín a doporučila firmě
Dytron podpořit zájem starších spoluobčanů z DPS a klubu
důchodců o počítačovou komunikaci a věnovat 3—4 ks starších
PC těmto subjektům. Dále věnovat finanční částku Nadačnímu fondu Rodný dům J.G. Mendela jako podíl na financování rekonstrukce kulturní památky „Rodný dům J.G. Mendela“.
V závěru jednání se RM seznámila se záměrem zřídit na
hřbitově části města Bludovice pamětní místo — lapidárium
z náhrobků po bývalých německých občanech a vyslovila souhlas s tímto záměrem; souhlasila s instalací pamětní desky
(vše za finanční prostředky ze sbírky krajanů) a stanovila
k zajištění této akce pracovní skupinu.

Zastupitelé města schválili poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města jako podílu města na akcích programu regenerace městské památkové rezervace a městské památková zóny, a to
na opravu hradební zdi 200 000,- Kč a opravu fasády Španělské kaple 26.000,-Kč.
Zastupitelstvo města vyslechlo zprávu o zaměstnanosti na
území našeho města, zprávu o sociální péči a schválilo záměr
komplexního řešení služeb mentálně postiženým a postiženým
s kombinovanými vadami v Novém Jičíně.
Protože v posledním období došlo k mnoha změnám v pojmenování ulic na území našeho města, byl zastupitelstvu města
předložen aktuální přehled jejich platných názvů.
Zastupitelstvo města též schválilo výši neinvestičních nákladů na žáka v roce 2006 v ZŠ v Novém Jičíně, který zaplatí
jednotlivé obce za své žáky plnící povinnou školní docházku
v novojičínských základních školách ve stejné výši jako v minulém roce (platí obce, pokud nemají zřízenu svou vlastní školu, ve které mají žáci zajištěny podmínky pro plnění povinné
školní docházky).
Dalším bodem jednání bylo projednání návrhu nové OZV
č. 2/2006 o místním poplatku za provoz, systém, shromaž ování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou zastupitelé schválili. Zastupitelé
byli také informováni o průběhu výstavby metropolitní sítě
(podrobnější informace naleznete v tomto čísle Zpravodaje)
a o plnění Strategického plánu rozvoje města.
V průběhu dalšího jednání zastupitelstvo města schválilo
Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů regionu Silesia,
díky níž bude financován projekt města s názvem „Rozvoj
cestovního ruchu Euroregionu Silesia — toulky Novojičínskem
(bude vytvořen multimediální turistický propagační materiál,
zřízeno internetové kumunikační cetrum, webové stránky
města zaměřené na cestovní ruch a průvodci ve formátu PDF
se zaměřením na různé oblasti cestovního ruchu.
Zastupitelstvo města také schválilo dvě změny Územního
plánu obce a zabývalo se celou řadou bytových a majetkoprávních záležitostí (zde náš tradiční odkaz na úplné znění usnesení ZM.
V závěru zasedání ZM schválilo ing. Vladimíra Bártu jako
zástupce města na valnou hromadu ASOMPO a.s. a jmenování volbou p. Jaroslava Procházky jako přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2006—2010.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Město Nový Jičín
společně s Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína
si vás dovolují pozvat na přednášku s tématem

OBNOVA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA
na příkladu rakouského města Klagenfurt, kterou přednese
dipl. ing. Eberhard KRAIGHER, emer. hlavní architekt
města Klagenfurt, předseda odborné rady pro stavební kulturu v Korutanech.Uskuteční se 9. 5. 2006 v 13.00 hod. v radniční aule města Nového Jičína, Masarykovo nám. 1. Přednáška je určena pro představitele historických měst a obcí,
pro pracovníky stavebních úřadů, pro odborníky z oblasti
památkové péče i pro zainteresovanou veřejnost. Další
informace na telefonním čísle: 556 768 394.

V úterý 18. dubna letošního roku se uskutečnilo 25. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína. Na začátku
svého jednání se zastupitelé seznámili se zprávou o kontrole
plnění usnesení RM za rok 2005. Následovalo projednání výsledků hospodaření města za rok 2005, jež byly před tímto
projednány se správci jednotlivých kapitol ve finančním výboru zastupitelstva a v radě města.
Další bod jednání představovaly finanční záležitosti, převážně schválení úprav rozpočtu města (např. přijetí účelové
neinvestiční dotace ze SR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře).
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Metropolitní sí v Novém Jičíně

má už své první uživatele

g Služby Metropolitní sítě v Novém Jičíně v rámci první fáze
I. etapy (část ulice Dlouhá a okolí) využívá již více než 300
domácností a několik stovek dalších podalo svou žádost o připojení. V nejbližším období bude dokončena druhá fáze I. etapy (ulice Hřbitovní, Trlicova, Sv. Čecha, Dostojevského), kde již
byly provedeny výkopové práce a po odeznění zimy budou
položeny optické kabely. Nyní se alespoň v domech na jmenovaných ulicích montují vnitřní rozvody. Předpokládaný termín oživení sítě v této lokalitě je konec května 2006.
V prvních dnech měsíce března, přesněji od pátku 3. 3. 2006,
také město Nový Jičín v rámci výstavby I. etapy metropolitní
sítě zprovoznilo druhý volně veřejnosti přístupný internetový
kiosek na území města (z celkem plánovaných sedmi kiosků,
které budou obyvatelům a návštěvníkům města Nového Jičína
umožňovat bezplatný přístup a využívání internetu). Kiosek
se nachází na ulici Vančurově v objektu bývalého obchodního
centra Máj (při vstupu do prodejny bytového textilu). Hlavní
menu obrazovky kiosku zájemci nabídne informace z jízdních
řádů (idos.cz), z kultury, telefonní seznam, odkaz na veřejnou
správu, samosprávu a legislativu, odkaz na webovou stránku
města Nový Jičín, nabízí možnost poslání e-mailu či elektronické pohlednice. Prostřednictvím nabídky „vyhledavače a web
kamera“ může návštěvník kiosku neomezeně využít internetové služby, a to zdarma 24 hodin denně.
Před podpisem smlouvy o dotaci s Ministerstvem pro místní
rozvoj se nyní nachází předinvestiční fáze II. etapy výstavby
metropolitní sítě (tato etapa se týká druhé části ulice Dlouhé
směrem ke křižovatce B. Martinů, Sportovní, Budovatelů
a městské části Loučka a Kojetín). Bylo uskutečněno výběrové
řízení na dodavatele. Nutno ještě zmínit, že připojení městské
části Kojetín bude realizováno z technických a finančních důvodů mikrovlnným spojem — v důsledku toho zde budou moci
být poskytovány pouze internetové služby. Druhá etapa by
měla být ukončena do dubna 2007 a náklady dosáhnou celkové výše 10 mil. korun.
Projekt Metropolitní sí města Nový Jičín zaměřený na podporu rozvoje informační a komunikační politiky však již vstoupil i do své třetí etapy. Město Nový Jičín se úspěšně zúčastnilo
5. kola výzvy Společného regionálního operačního programu,
opatření 2.2. rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Na projektu třetí etapy s názvem Posílení
komunikační sítě euroregionu Silesia — výstavba metropolitních sítí vybraných obcí Moravskoslezského kraje se budou
kromě města Nový Jičín podílet města Horní Benešov, Opava
a Bruntál. Každé město si staví svoji vlastní sí , které jim
následně umožní i levnou komunikaci mezi sebou navzájem,
včetně hlasových služeb. Výstavba III. etapy by měla začít ještě
v letošním roce s předpokládaným ukončením v roce 2008.
Více informací o metropolitní síti včetně žádosti o připojení
naleznete na www.novyjicinnet.cz.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Město získalo peníze z EU
na projekt rozvoje cestovního ruchu

g Město Nový Jičín získalo další dotaci z prostředků Evropské unie, přesněji z programu INTERREG IIIA Česká republika — Polsko, na podporu rozvoje cestovního ruchu v Novém
Jičíně a okolí. Partnery tohoto projektu jsou město Kopřivnice,
obce Starý Jičín a Kunín, na polské straně pak okres Ratiboř.
Výsledkem společného projektu bude vytvoření nových
webových stránek města Nový Jičín zaměřených na oblast
cestovního ruchu, multimediálního propagačního CD-ROMu
s názvem „Toulky Novojičínskem“ a zřízení internetového
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komunikačního centra — PC bude sloužit pro potřebu získání
turistických informací, zaslání e-mailu či internetové pohlednice. Všechny tyto produkty budou sloužit potencionálním
i skutečným turistům a návštěvníkům našeho města.
Náklady na projekt dosáhnou výše 479 tis. korun, přičemž
dotace byla přiznána ve výši 358 500,- Kč. Město Nový Jičín
se ze svého rozpočtu bude podílet částkou 120 500,- Kč. Partneři se na projektu nebudou podílet finančně, avšak budou
spolupracovat na přípravě propagačního CD-ROMu, dále jej
distribuovat návštěvníkům svých měst a obcí a dojde k propojení webových stránek všech partnerů projektu prostřednictvím odkazů. Konkrétní výstupy projektu by měly být k dispozici nejpozději do konce měsíce září letošního roku,
Ing. Iva Vašendová, Ing. Hana Tománková

Dopis hejtmana kraje
g Vážený pane starosto, rád bych Vám co nejsrdečněji po-

děkoval za výbornou spolupráci při organizaci návštěvy
prezidenta České republiky Václava Klause a paní Livie
Klausové v Moravskoslezském kraji. Vaše město i Vámi připravený program přispěl k celkovému pozitivnímu dojmu z návštěvy a skvělé reprezentaci našeho kraje. Děkuji
za příkladnou organizaci a těším se na další spolupráci.
S přátelským pozdravem Evžen Tošenovský.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2.—3. června 2006
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

Město Nový Jičín vyhlašuje
nabídku na prodej nemovitého majetku Města Nový
Jičín. Jedná se o bytový dům na ulici K Nemocnici 4, na
pozemku parcela č. st. 439 a pozemku parcela č. st. 439
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 195 m2, vše k.ú.
Nový Jičín — Horní předměstí.
Nabízená nemovitost má tři nadzemní podlaží. V 1. NP je
prostor prodejny květin, který je v současné době propojen
prodejní plochou se sousedící nemovitostí, ve vlastnictví třetí
osoby. Stavebně je možno objekty opět oddělit. Druhé a třetí
nadzemní podlaží slouží jako jedna bytová jednotka.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na
1 200 000,- Kč/předmět prodeje. Uzávěrka nabídkového řízení proběhne dne 24. května 2006 v 17.00 hodin.
g

K vyhlášené nabídce podá bližší informace: Marie Rusinská, majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín, tel.: 556 768
235, e-mail: rusinska@novyjicin-town.cz.
Informace k provozně technickým záležitostem: Jiří Heralt, Bytový podnik města Nový Jičín: 556 770 843; e-mail:
jheralt@bpm.novyjicin-town.cz

Ze sociální oblasti
Z činnosti Klubu seniorů v Loučce
od jeho ustavení v roce 2003
g Klub seniorů v Loučce působí oficiálně již třetím rokem,
přesto mi dovolte, abych připomněla jeho počátky. Snahy
o ustavení klubu důchodců byly již v průběhu roku 2003, aktivně se o založení klubu zasloužili předseda ZO Českého svazu
chovatelů pan Josef Číp, předsedkyně ZO Českého svazu žen
pí Kotasová a samozřejmě v nemalé míře vedoucí sociálního
odboru města Nový Jičín pan Antonín Urban. Zřízení klubu
bylo pak po doporučení sociální komisí schváleno Radou
města Nového Jičína v říjnu roku 2003, a tak od 1. ledna 2004
začal klub vyvíjet svoji činnost. Do výboru klubu byli doporučeni na ustavující schůzi paní Zdeňka Heraltová, Marie Indráková, Elena Kotasová, Miluše Vavříková a Břetislav Havel.
Vedením byla pověřena paní Kotasová.
Z počátku jsme se scházeli každých 14 dnů, a to v malé místnosti, pronajaté v budově chovatelů, kterou nám poskytovali
až do září loňského roku, kdy jsme získali vlastní klubové
prostory. Nájem byl hrazen z rozpočtu pro činnost klubu. Přestože pronajaté prostory nebyly pro nás moc vyhovující, uvítali
jsme možnost se scházet a prožít zde několik společných chvil
v družné zábavě. V roce 2004 to bylo několik jubilantů — v lednu
paní Tomšíková, v únoru pí Vřetionková, v dubnu pí Havlová
a Kloselová, v červnu pí Indráková. V únoru jsme si zasportovali na bowlingu ve zdejší orlovně, pak jsme se společně
zabavili na maškarním reji, v květnu jsme si udělali vycházku
ke studánce a zajeli jsme do Vlčnova na jižní Moravě podívat se na Jízdu králů. V červnu jsme si společně se svazem
žen udělali smažení vajec u chovatelů, v říjnu to byl zájezd
do ostravského divadla na operetu „Čardášová princezna“,
v listopadu zájezd do Polska, v prosinci jsme si nadělovali
dárky na Mikuláše a také jsme si zaskotačili při živé hudbě.
Tyto společné akce se staly již tradicí, nebo kromě klubových posezení jsme i v únoru loňského roku uskutečnili turnaj
v bowlingu s kamarády z Organizace zdravotně postižených
v NJ, opět maškarní rej s tématikou nočního prádla, v březnu
jsme si připomněli Mezinárodní den žen, na kterém nám
vystoupily děti z MŠ v Loučce, v ostravském divadle jsme viděli
operetu „Země úsměvů“. V dubnu jsme navštívili zámek
Kunín a v květnu jsme si udělali vlastní kulturní program
na Den matek. V červnu to byly dvě poslední akce ve staré klubovně — posezení se smažením vajec a gulášové odpoledne.
Po zařízení nové klubovny pro seniory ve stávajících prostorách Za Potokem č. 90 jsme tuto slavnostně otevřeli 14. září
loňského roku za přítomnosti p. Urbana, vedoucího sociálního odboru, paní Dreslerové, ekonomky tohoto odboru a předsedy osadního výboru v Loučce p. Kotase, který se velkou měrou zasloužil o to, že jsme tyto prostory získali. Při této události jsme popřáli i našim čtyřem jubilantům pí Martě Rosové,
Milušce Vavříkové, p. Dobešovi a p. Kotasovi.
Protože v nové klubovně se scházíme každý týden, snažíme se zpestřit si společná odpoledne různou činností, např.
výstavkou medailí uspořádanou p. Havlem, předváděním kosmetiky AVON nebo různými společenskými hrami, které jsou
součástí vybavení klubovny. K dalším kulturním akcím v měsíci říjnu opět patří návštěva ostravského divadla a operety
„Holka nebo kluk“, dále zájezd do Polského Těšína v listopadu a v prosinci návštěva Klubu důchodců v NJ na pásmo
operetních melodií sólistů moravskoslezského divadla v Ostravě pod názvem „Láska brány otevírá“. V prosinci jsme u chovatelů uspořádali Mikulášské odpoledne, kde Mikuláš s anděly
a čertem naděloval i dárky, a rok jsme společně ukončili
28. prosince předsilvestrovským posezením.
V letošním roce jsme se v únoru společně pobavili na maškarním reji při živé hudbě v sále u chovatelů a v březnu jsme
si zasportovali na bowlingu u orlů v Loučce. 8. března jsme
mezi sebou uvítali místostarostu města Nový Jičín pana
Pavla Wesseleho a vedoucího odboru sociálních věcí Bc.
Antonína Urbana na hodnotící schůzi Klubu seniorů Loučka
za uplynulé období.
V závěru bych chtěla poděkovat za péči, kterou nám sociální odbor města Nový Jičín poskytuje, nebo z přidělených fi-

nančních prostředků jsme si mohli pořídit základní vybavení
pro zajištění provozu klubovny, jako jsou rádio, společenské
hry, vybavení kuchyňky nádobím, varnými konvicemi apod.
K tomu nám přispěl i sponzorský dar od pí doktorky Gerykové, dětské lékařky v Loučce a v nemalé míře i dary od našich
členů k vybavení a zkrášlení těchto prostor.
Děkuji všem, kteří mají zájem na tom, aby Klub seniorů
v Loučce prosperoval a vyvíjel svoji činnost ke spokojenosti
těch, kteří mezi nás rádi chodí a chtějí zde strávit pěkné
chvíle odpočinku a zábavy.
Elena Kotasová, vedoucí KS Loučka

Co je to domácí násilí?
g Domácí násilí (DONA) je nejen fyzické, ale i psychické napadání a ponižování oběti. Co všechno můžeme zařadit do domácího násilí? Slídění, obtěžování a pronásledování oběti;
demonstrace moci v podobě přímých nebo nepřímých výhrůžek; ničení věcí; porušování privátní sféry života; opakované
a pro obě skličující telefonáty, SMS zprávy, dopisy, maily;
blízká osoba vás uráží, ponižuje před ostatními lidmi, nutí
k sexuálním praktikám, které se oběti nelíbí, zakazuje styk
s přáteli a rodinou oběti; kontroluje veškeré finance oběti,
zastrašuje, fyzicky ubližuje; vyžaduje naprostou kontrolu nad
vším, co obě dělá.
V současné době vyšel zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění
přístup společnosti k řešení této problematiky. Zakročující
policista bude moci vykázat agresora ze společného obydlí
s obětí na dobu 10 dnů a mezitím si obě uspořádá své poměry
tak, aby domácí násilí bylo odstraněno. Zákon nabude účinnosti 1. 1. 2007.
Součástí práce s obě mi domácího násilí jsou další služby,
o nichž si povíme více v příštím článku. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz na domácí násilí, obra te se na pí Bezunkovou,
pracovnici sociálního odboru, tel. 556 768 237.

Sportovně-kulturní týden
pro lidi s mentálním postižením
Na konci května 2006 se uskuteční projekt „Sportovně-kulturního týdne pro lidi s mentálním postižením“ v Trojanovicích, který je spolufinancován Evropskou unií. Novojičínský
stacionář Škola života využil možnosti grantu Fondu mikroprojektů Euroregionu-Silesia, který je součástí Iniciativy
Společenství INTERREG IIIA Česko-Polsko a uspořádá společný pobyt příhraniční spolupráce se svým dlouholetým partnerem z polských Świetochlowic. Během tohoto integračního
pobytu budou mladí lidé s mentálním postižením z obou stran
hranice navazovat nová přátelství, překonávat jazykovou
bariéru, seznamovat se s kulturou a zvyky svého projektového partnera. Společně navštíví regionální pamětihodnosti
a poutní místa. Tento projekt není jediný svého druhu, která
společně plánuje Škola života a Warsztaty terapii zajeciowej.
Zástupci obou stran doufají, že jejich plodná spolupráce bude
pokračovat i v letech budoucích a dále se rozvíjet. Z tohoto
důvodu byly již podniknuty patřičné kroky pro získání dalšího
společného grantu z Evropské unie. Mladí lidé z obou zařízení se těší z navázaných
přátelství a projevují zájem
o další společné setkávání.
Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Nový Jičín doufá,
že tento projekt během samotné finální realizace přinese jeho účastníkům tolik
radosti, jako jeho příprava
přinesla organizátorům starostí.
Michal Holáň,
zástupce ředitele ŠŽ

g

Manažeři projektu (p. Holáň
a p. Artur) při podpisu
smlouvy o financování
v polských Świetochlowicích.
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Vypalování porostů
g Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů na tuto skutečnost pamatuje a podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1
písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru vykonávající
státní požární dozor uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty
ani právnické a podnikající fyzické osoby. Podle § 76 odst. 2
písm. n) citovaného zákona za tento správní delikt jim může
být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství ve
smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů: Při spalování hořlavých látek
na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem
na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst.
2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim
může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.
V zájmu bezpečnosti své i druhých při spalování hořlavých
látek na volném prostranství dodržujte tato pravidla: velikost
hromad klestu, případně zbytků po těžbě je nutno volit tak,
aby shořely během pracovní doby nebo v době, kdy je na místě
přítomný dozor; při náhlém zhoršení počasí, např. silném větru,
pálení ihned přerušte a oheň uhaste; na místě spalování se
snažte zabezpečit dostatečné množství hasebních látek nebo
prostředků k uhašení; místo pro pálení izolujte od okolí pásem širokým nejméně jeden metr, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na půdu (zeminu); stanovení bezpečné
vzdálenosti ohniš od okolního porostu (nejméně 6 m); po ukončení pálení uhasit ohniště, rozhrabání a prolití ohniště vodou
tak, aby nedoutnalo; po dobu pěti dnů nebo do vydatného
deště místo pálení pravidelně kontrolujte; příjezdové cesty
vedoucí k místům spalování musí být přístupné; spalovat klest
či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od lesních porostů,
obytných nebo hospodářských objektů; osoba mladší 15 let
nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let.
HZS ÚO Nový Jičín

Výskyt hlodavců roste
S ohledem na zaznamenaný zvyšující se výskyt hlodavců,
kteří jsou škodliví a epidemiologicky významní, přistoupil
Městský úřad Nový Jičín ke koordinaci deratizace na území
města. Městský úřad Nový Jičín proto vyzývá každého vlastníka nebo správce objektu, kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů atd., aby zajistil deratizaci na
svém nebo svěřeném majetku na vlastní náklad pro vyšší
účinnost jednotně v květnu 2006 (tj. od 1. 5. do 31. 5. 2006).
K zamezení vzniku přenosných infekčních a hromadně vyskytujících se onemocnění je každý povinen provádět dle § 57
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů (v posledním platném znění)
preventivní opatření, včetně deratizace. Ochrannou dezinfekcí a deratizací je dle § 55 výše uvedeného zákona činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních
a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních
onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace je součástí čištění a úklidu,
speciální pak je odborná činnost cílená na likvidaci původců
a přenašečů a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů — přičemž cílovými druhy
jsou potkan, myš domácí, krysa, případně myšice, hraboš
polní a hryzec vodní. Speciální deratizaci může provádět pouze
osoba, jejíž způsobilost je stanovena zvláštním předpisem.
V zájmu zajištění úspěchu celé akce doporučujeme
vlastníkům, nájemcům a správcům provést následující
opatření: otvory vedoucí k potenciálním hnízdištím potkanů
g
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pevně utěsnit (nejlépe zabetonováním); opravit netěsnosti či
poškozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodářských
objektů; utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody,
plynu, ústředního topení apod.; větrací otvory, kanalizační
vpusti apod. zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit;
zajistit těsnost okenních a dveřních otvorů do prostor, kde
se mohou hlodavci zdržovat a spodní část dveří případně
oplechovat; odstranit všechna rumiště a skládky, které mohou
hlodavcům poskytovat úkryt; zajistit nádoby na odpad před
možným přístupem hlodavců, vyměnit nádoby poškozené
a netěsnící, udržovat čistotu v jejich okolí; zajistit položení
nástrah v jednotném termínu určeném Městským úřadem
Nový Jičín.
Veškeré deratizační práce je nutno provádět v souladu
se zákonem č. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu
hlavního hygienika ČR.
Odbor ŽP MěÚ

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
g LOUČKA 5. 5. od 15.45 hod. do 17.30 hod. (pátek); KOJETÍN 5. 5. od 15.45 hod. do 17.30 hod. (pátek); STRANÍK
12. 5. od 15.45 hod. do 17.30 hod. (pátek); BLUDOVICE 12. 5.
od 15.45 hod. do 17.30 hod.(pátek); ŽILINA 19. 5. od 15.45 hod.
do 17.30 hod. (pátek); LIBHOŠŤ 26. 5. od 15.45 hod. do 17.30
hod.(pátek). Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat
od občanů doklad k ověření jejich bydliště. Termíny mobilního
svozu jsou stanoveny na pátky tak, aby tento svoz proběhl
před svozem velkoobjem. odpadu kategorie 200301, 200307.

Stanoviště svozu v místních částech
LOUČKA: 5. 5. U KORUNY od 15.45 do16.15 hod.; U ZD —
správní budova od 16.15 do16.45 hod.; parkoviště u garáží
MěÚ od 16.45 do 17.15 hod.; u věžáku č. 275 proti pneuservisu
od 17.15 do 17.30 hod.
g KOJETÍN: 5. 5. křižovatka u autobusové zastávky od
15.45—17.00 hod.
g STRANÍK: 12. 5. nad školou od 15.45 do 16.15 hod.; u prodejny Jednoty od 16.15 do 16.45 hod.; odbočka ke hřišti od
16.45 do 17.30 hod.
g BLUDOVICE: 12. 5. čerpací stanice (Fojtství) od 15.45 do
16.15 hod.; zastávka ČSAD u České školy od 16.15 do 16.45
hod.; bývalé čalounictví Wumab od 16.45 —17.30 hod.
g ŽILINA: 19. 5. u hřiště od 15.45 do 16.15 hod.; Na Výsluní
(křiž. s ul. Beskydskou) od 16.15 do 16.45 hod.; U Škorňů
(Pstruží potok) od 16.45 do 17.15 hod.; Beskydská (u skladu
CO) od 17.15 do 17.30 hod.
g LIBHOŠŤ: 26. 5. u obchodu Jednoty (honí konec) od 15.45
do 16.15 hod.; u kostela od 16.15 do 16.45 hod.; u domu č. 128
(náměstí sv. Marka) v době od 16.45 do 17.15 hod.; Malá
Vídeň (střed ulice) v době od 17.15 do 17.30 hod.
g

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
g LOUČKA

9. 5.: parkoviště garáží MěÚ, střed sídliště (u č.
216—217), křiž. k domům č.197—207, odbočka u mostu (u č. 50),
zastávka ČSAD naproti zdr. stř., U Kaštanů — odbočka k p.
Ježovi, zastávka ČSAD u správ. stř. ZD, ulice s řadovou zástavbou (Mlýnská), Palackého (u Monty).
g KOJETÍN 9. 5.: na křižovatce (točna ČSAD), u váhy ZD.
g STRANÍK 16. 5.: obchod se smíšeným zbožím, odbočka
k hřišti, na horním konci (u Pavlíků), ulice ke hřbitovu, dolní
konec za zatáčkou.
g BLUDOVICE 16. 5.: Malá strana (panelová cesta) 2 ks,
naproti čerpací stanici, Malá strana (u Janiština), u zastávky
ČSAD (česká škola), u hřiště.
g ŽILINA 23. 5.: U hřiště, Potoční (za mlýnem), Beskydská
(bytovky za MŠ k Puntíku), U rybníka, Na výsluní (křiž. s Beskydskou), zastávka ČSAD (U Partyzána), U Škorňů (Pstruží
potok), Na Výsluní, U Jezu, Beskydská (za Školou života —
býv. MŠ), Beskydská (u skladu CO).
g LIBHOŠŤ 30. 5.: Horní hostinec (U Lajdů), obchod Jednoty (u školy) 2 ks, u domu č. 128 (nám. Sv. Marka), Malá
Vídeň (střed ulice), U Transformátoru, bytovky Na Salaši,
bytovky u kovárny, u hasičské zbrojnice.

Kam za sportem?
FOTBAL: so 6. 5. v 10.15 a 12.30 hod., stadion, divize star.
a mlad. dorost, Nový Jičín - Heřmanice, ne 7. 5. v 10.15 hod.,
hřiště Lamberk, OP muži Žilina - Jeseník, ne 7. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Libhoš , I. B tř. muži Libhoš - Suchdol, ne 7. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Bravinné, út 9. 5. v 17 hod.,
hřiště Libhoš , I. B tř. muži Libhoš - Kateřinice, so 13. 5. v 10. 30
hod., stadion TJ Nový Jičín, MSFL muži Vítkovice B/N. Jičín
- Slovácko B, so 13. 5. v 16.30 hod., hřiště Bludovice, III. tř.
muži Nový Jičín/Bludovice - Hladké Životice, ne 14. 5. v 9 a 10.45
hod. hřiště s umělou trávou, krajská soutěž mlad. a star. žáci
Nový Jičín - Příbor, ne 14. 5. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, OP
muži Žilina - Fulnek B, so 20. 5. v 10.15 a 12.30 hod., stadion,
divize star. a mlad. dorost Nový Jičín - Hranice, ne 21. 5. v 16.30
hod., hřiště Libhoš , I. B tř. muži Libhoš - Bílovec, ne 21. 5. v 16.30
hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Nový Jičín/Bludovice,
st 24. 5. v 15.15 a 17.30 hod., stadion, divize star. a mlad. dorost
Nový Jičín - Opatovice, so 27. 5. v 10.30 hod., stadion TJ Nový
Jičín, MSFL muži Vítkovice B/N. Jičín - Hranice, so 27. 5. v 17
hod., hřiště Bludovice, III. tř. muži Nový Jičín/Bludovice - Olbramice, ne 28. 5. v 9 a 10.45 hod. hřiště s umělou trávou, kraj.
soutěž mlad. a star. žáci Nový Jičín - Vítkovice-Svinov, ne 28. 5.
v 17 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Stachovice, st
31. 5. v 17 hod., hřiště Lamberk, OP muži Žilina - Starý Jičín,
so 3. 6. v 10.15 a 12.30 hod., stadion, divize star. a mlad. dorost
Nový Jičín - Vítkovice B, st 7. 6. v 17 hod., stadion TJ Nový Jičín,
MSFL muži Vítkovice B/N. Jičín - Uničov g BASKETBAL (hala
bazén): so 6. 5. v 17 hod., semifin. I. Mattoni NBL muži Mlék.
Kunín - Prostějov — možný 4. zápas g HÁZENÁ (hala ABC):
so 7. 5. v 18 hod., II. liga muži Nový Jičín - Polanka g STOLNÍ
TENIS (herna Loučka): so 20. 5. v 9 hod., 2. kolo II. roč. okres.
bodovacího turnaje neregistrovaných g BĚH TERRYHO FOXE
(areál bazénu na ul. Novosady): pá 26. 5. v 16 hod., trasa 2 km,
start a cíl u venkov. bazénu 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
BASKETBALISTÉ BUDOU BOJOVAT OPĚT O MEDAILE. Velmi těžká čtyři utkání musel sehrát s celkem Pardubic
vysoce favorizovaný tým loňského vicemistra ČR Mlékárny
Kunín, aby se probojoval do semifinále letošního ročníku I.
Mattoni NBL. Pro semifinálovou sérii, která se bude hrát rovněž
na tři vítězná utkání, přisoudil los našim basketbalistům stejného soupeře, jako v loňském roce, a to nejvyššími ambicemi
se netající celek Prostějova. Ty však mají i naši basketbalisté,
a tak se očekávají, stejně jako v loňské sezoně, kdy se našim
podařilo tento tým z dalších bojů vyřadit a probojovat se do
finále, velmi tuhé souboje. Pro semifinálovou sérii mají výhodu
zahájení event. sehrání možného pátého rozhodujícího utkání
prostějovští basketbalisté. Čtenáři květnového vydání Novojičínského zpravodaje a všichni příznivci našeho týmu by již měli
z jiných dostupných informací znát výsledky prvních tří utkání
(26. 4. v Prostějově, 29. 4. v Novém Jičíně a 3. 5. opět v Prostějově), když před uzávěrkou Zpravodaje byli naladěni optimisticky ve víře zopakování loňského semifinálového výsledku.
Možné čtvrté semifinále by se hrálo v Novém Jičíně v sobotu
6. května, event. páté utkání ve středu 10. května v Prostějově.
g

ZIMNÍ STADION BUDE MÍT NOVOU HRACÍ PLOCHU.
Dalším nezvratným důkazem péče našeho města o sport a sportovní zařízení je postupná rekonstrukce zimního stadionu (ZS).
Poté, co byl ZS převeden v roce 2001 bezúplatně ze státu na
město, když jeho stavebně technický stav odpovídal „péči“,
která mu byla třicet let věnována, došlo k velkému zlomu k lepšímu, nebo město se k němu začalo chovat jako vlastník, jemuž není lhostejné, jak jeho majetek vypadá. V úzké spolupráci
s provozovatelem, jímž je TJ Nový Jičín a jeho oddíl ledního
hokeje, byl vypracován projekt komplexní rekonstrukce se
stanovením jasných priorit, které se postupně po etapách v zá-

g

vislosti na finančních prostředcích realizují. Zde jsou postupné
kroky, které město provedlo od doby převzetí ZS: V roce 2002
byla v celkových nákladech 16 330 749 Kč provedena kompletní
dostavba šaten a sociálního zařízení, včetně zázemí pro hokej
s posilovnou, rehabilitační linkou a šaten rozhodčích. Součástí
této akce bylo rovněž provedení hrubé stavby nebytových prostor s možností budoucího využití, např. pro obchod, služby,
restaurační zařízení. V roce 2004 bylo hlavně z důvodů úspor
tepelné energie přistoupeno k realizaci rekonstrukce strojovny
a k instalaci tepelného čerpadla v nákladech 8 720 106 Kč s příspěvkem ze státní dotace. V témže roce byl rovněž upraven
vstupní objekt do ZS za bezmála 780 000 Kč. V roce 2005 byla
za 1 100 000 Kč provedena komplexní rekonstrukce osvětlení
ZS, poté byly v listopadu zahájeny práce na výstavbě parkoviště, které bude sloužit v podstatě celému sportovnímu areálu,
když pojme 60 automobilů. K tomu přibude i další plocha k novému vstupu na ZS od Tatrovanky, čímž se i podstatně změní
celkový vzhled areálu ZS. Předpokládané dokončení této akce
v celkových nákladech 6,8 mil., z nichž 2/3 jdou ze státní dotace, by mělo být v červnu letošního roku. Počínaje prvními
dny května letošního roku bude zahájena tolik potřebná rekonstrukce stávající ledové plochy, která již dosloužila s hrozbou
možnosti úniku čpavku. Nová strojovna a ledová plocha splní
velmi přísná kritéria a zabezpečí chod zimního stadionu na
velmi dlouhou dobu. Hlavním realizátorem stavebně-montážních prací při rekonstrukci ledové plochy, na které bude zapotřebí bezmála 17 mil. Kč, je firma GEDOS Nový Jičín, stavební
společnost. Stavba by měla být dokončena, pokud nenastanou
nečekané komplikace, do 12. srpna 2006. Z výše uvedeného
přehledu je patrné, že zastupitelé města se snaží udržet toto
sportovní zařízení v dobrém technickém stavu, aby sloužilo široké občanské veřejnosti města i regionu. Je třeba dodat, že
na ZS, kde trénují a hrají všechna družstva TJ Nový Jičín,
probíhá již několik let po celou dobu sezony soutěž neregistrovaných hráčů, což tvoří nemalou část vytížení tohoto zařízení
včetně ekonomického přínosu. Nejen činovníci hokejového oddílu a hráči, ale i všichni, kteří mají tento sport rádi a není jim
lhostejný stav zařízení, v němž se hokej hraje, jsou přesvědčeni, že investice města do zimního stadionu je velmi moudrým
rozhodnutím, jemuž nelze než zatleskat i s poděkováním za
obrovskou podporu sportu v našem městě vůbec. Všichni, co
kolem sportu dennodenně chodí, jsou přesvědčeni, že není
lepší prevence proti drogám a kriminalitě, než zajistit hlavně
mládeži kvalitní sportovní vyžití, které na ZS určitě mají.
g FOTBALISTÉ VÍTKOVICE B V BOJI O ZÁCHRANU
MSFL. Novojičínští fotbalisté, hrající pod názvem FC VÍTKOVICE B, jdou za naplněním svého předsezonního cíle udržet
MSFL. V dosavadním průběhu jarní části vybojovali ze šesti
utkání tři vítězství, z toho dvě na domácí „umělce“ a poprvé
v celé sezoně i na hřišti soupeře v Jihlavě. Když k tomu přidali
i dvě remízy, znamená dosavadní zisk 11 bodů, i přes velmi
neš astnou domácí prohru se zachraňujícími se Kohoutovicemi, velmi dobrý vklad do dalších záchranářských bojů.
g HOKEJOVÁ

MLÁDEŽ V UPLYNULÉ SEZONĚ. Přestože
je led na zimních stadionech vesměs rozpuštěn a družstva se
začínají pomalu připravovat na novou sezonu, je tady ještě malé
ohlédnutí za letošní sezonou mládežnických družstev TJ HC
Nový Jičín. Družstva juniorů a dorostu se probojovala po rozdělení na poloviny do finálových skupin ligových soutěží o 1—8.
místo. U obou kolektivů dali trenéři v druhé polovině soutěže
ve velké míře příležitost vesměs hráčům, kteří budou tvořit
v nové sezoně základy obou kolektivů před „honbou“ za ziskem
maximálního počtu bodů. Junioři obsadili konečné osmé místo,
dorostenci skončili šestí. Ze všech žákovských kolektivů TJ
HC Nový Jičín byli v uplynulé sezoně nejúspěšnější chlapci 6.
třídy, kterým chyběl v žákovské lize jeden bod k účasti ve finálové skupině pro boj o mistra ČR. Ostatní žákovská družstva (7., 8. a 9. třída) bojující rovněž v žákovských ligách, se
letos, zejména z důvodů malého počtu hráčů zapříčiněném
slabší populací v posledních letech, umístila v dolních polovinách svých soutěží. Přípravka 5. třída je kvalitní přípravou pro
žákovskou ligu, kolektiv chlapců 3. třídy „A“ obsadil 2. místo
o jeden bod za Sarezou Ostrava, 3. třída „B“ vyhrála soutěž před
Vítkovicemi a na neoficiálním mistrovství ČR v Soběslavi vybojovala výborné 3. místo.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

6

Z utkání s Břeclaví (3:2). Na snímku se domácí David Pražák
(s míčem) snaží v pokutovém území hostí přehrát obránce Břeclavi.
g POZVÁNKA

NA BĚH TERRYHO FOXE. Stejně jako v loňském roce také letos bude v den zahájení provozu venkovního
bazénu uskutečněn v našem městě již 9. ročník humanitární
akce Běh Terryho Foxe. Stane se tak v pátek 26. května, kdy
by se na start v 16 hodin na ulici Novosady měla k nezávodnímu proběhnutí nebo rychlejší chůzi po tradiční dvoukilometrové trase v okolí areálu bazénu postavit nejen sportovní družstva
mládeže a dospělých, školní kolektivy, ale i třeba senioři, zdravotně hendikepovaní nebo třeba i maminky s kočárky a všichni
ostatní zájemci, kteří chtějí nejen prokázat svoji fyzickou zdatnost, ale i chu přispět svým vkladem do pokladničky na konto
výzkumu rakoviny. Všichni, kteří se dostanou do cíle, budou
mít zdarma do 18 hod. koupání ve venkovním bazénu. Prezentace účastníků začíná ve vestibulu bazénu od 14.00 hod.,
také zde budou provádět lékaři novojičínské nemocnice pro
zájemce testování zdraví. Na BĚH TERRYHO FOXE srdečně
zvou pořadatelé, komise pro Tv a volný čas, SVČ FOKUS, BC
Nový Jičín, KVS Laguna a další spolupořadatelé.

g V NOVÉM JIČÍNĚ BUDE LETNÍ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA VÝCHOVNÝCH ÚSTAVŮ. Poté, co byli již dříve několikrát úspěšnými pořadateli sportovních her, dostalo se výchovnému ústavu v našem městě cti uspořádat v letošním roce
jubilejní 40. letní olympiádu výchovných ústavů. Na sportoviště do našeho města přijede k týdennímu klání ve dnech 21.
až 25. května bojovat v devíti sportovních soutěžích 17 družstev z celé ČR, mezi nimi nebude chybět ani družstvo pořadatelů. Ředitel výchovného ústavu Nový Jičín spolu se svými
spolupracovníky zve na jistě hodnotné sportovní klání co nejširší veřejnost.
g STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR MLÁDEŽE — 20 MEDAILÍ PRO LAGUNU. Plavci s ploutvemi KVS Laguna vyhráli se
ziskem 1224 bodů 1. kolo mezinárodní soutěže středoevropského poháru mládeže, které se uskutečnilo za účasti závodníků
čtyř klubů ze všech tří pořadatelských zemí — PR, SR a ČR ve
Zvolenu, když z těchto závodů přivezli celkem 20 medailí. Mezi
nejúspěšnější medailisty patřily dorostenky Adriana Malátková, Aneta Pivoňková, Linda Opatřilová, dorostenec Vojtěch Mička, žáci Matěj Obšivač, Jan Bartek, Jakub Jarolím a Radka
Svobodová. Své první vítězství a krůčky na stupně vítězů si
vychutnali i nejmladší děti z přípravek Ondra Dofek, Tomáš
Bolek, Roman Hruška a Ondřej Kelar, kteří startovali podle
slovenských pravidel bez dýchacích trubic (šnorchlů) a tratě
zvládli na výbornou.
g VELKÝ ÚSPĚCH PLOUTVAŘŮ LAGUNY VE SVĚTOVÉM POHÁRU 2006. Dalšího velkého úspěchu v podobě zisku
10 medailí dosáhli „ploutvaři“ KVS Laguna ve dvou závodech
světového poháru v plavání s ploutvemi 2006, kterých se mohli
zúčastnit díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Ve
2. kole v ma arském Hajdúszoboszló (10.—12. 3.) se mezi závodníky 38 klubů 13 států světa prosadil juniorský reprezentant Tomáš Mixa, který vybojoval dvě bronzové a spolu s kamarády Danielem Malátkem, Martinem Vandlíkem a Vojtěchem
Mičkou i stříbrnou medaili ve štafetě na 4 x 100 metrů, což
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pro mladý tým juniorů znamenalo celkově 2. místo. Stejného
úspěchu dosáhly i juniorky Laguny ve složení Adriana Malátková, Aneta Pivoňková, Veronika Slabá a Barbora Sládečková,
když na nejlepší umístění dosáhla prvně jmenovaná, která
v individuálních disciplínách na 400 a 800 PP obsadila 4. místa.
V dalším 3. kole této světové soutěže v italské Ravenně (31. 3.
— 2. 4.) byl opět nejúspěšnějším závodníkem Laguny Tomáš
Mixa (17 let), který si vystoupil hned dvakrát na nejvyšší stupeň vítězů pro zlatou medaili. V závodech, jichž se zúčastnilo
402 „ploutvařů“ ze 62 klubů 18 států Evropy, Ameriky a Afriky,
z nichž mnozí byli účastníky nebo i medailisty mistrovství světa
či Evropy, úspěšně bojovalo nejen za reprezentaci svého klubu,
našeho kraje a republiky i dalších devět závodníků Laguny,
o čemž svědčí celkový zisk šesti medailí a také důležité body
potřebné pro účast v závěrečném finálovém klání Světového
poháru v září v Polsku. Po těchto závodech byli po splnění
limitů nominováni do reprezentačního výběru ČR Tomáš Mixa,
Adriana Malátková, Barbora Sládečková a Zuzana Svozilová.
Jaroslav Kotas

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

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 Zpravodaje vám
představujeme úspěšného triatlonistu, reprezentanta ČR,
člena klubu Ironman Sudoměř LUKÁŠE VROBLA.
.

LukášVrobel

Datum a místo narození: 19. 5.
1977, Ostrava 3. Rodinný stav:
svobodný. Výška a váha: 183 cm,
74—82 kg. Zaměření ve svém
sportu: dlouhý triatlon. Oblíbené místo: dlouhodobě samozřejmě domov v Novém Jičíně, jinak
Vysoké Tatry a moře s bohatou
faunou. Móda: nemám vyhraněné
značky nebo styl, nejdůležitější je,
že se v tom dobře cítím Nejoblíbenější jídlo: čínská kuchyně na všechny způsoby. Životní
krédo: všechny překážky jsou tu proto, aby se překonávaly,
a když to občas nevyjde, tak se z toho poučím. Který
člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve sportu? Ve
všech směrech jsou to každopádně rodiče, vše, co jsem, je
v konečném důsledku jejich dílo. Sportovní vzor: Nemám.
Vzor vede ke kopírování a pokud chce byt člověk úspěšný,
musí si najít svou vlastní cestu, která bude optimální pro něho
samého. Další záliby mimo váš sport: je toho hodně, ale
díky nedostatku času se k nim dostanu s výjimkou trénování
jiných atletů jen zřídka — přátelé plus dobrá zábava, vycházky
se psem, hudba... Sportovní dráha, dosavadní největší úspěchy: Amatérský mistr světa 2005 v dánské Fredericii, dvojnásobný mistr ČR, historicky jediný dvojnásobný vítěz nejprestižnějšího triatlonového závodu na dlouhých tratích v ČR
CZECHMAN Sadská, vítěz Českého poháru, 6. místo mezi
profesionály na IRONMAN AUSTRIA ve třetím nejlepším čase
české historie 8:27 hodin a taky účast na proslulém havajském IRONMANU v kategorii profesionálů. Z čeho jste měl
v poslední době největší radost? Asi z nového kola CERVELO P3 za sponzorskou cenu od kanadského výrobce, které
je tím nejlepším, co je momentálně na trhu a v ČR nejde ani
koupit. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Těmi nejlepšími zážitky jsou všechny závody, kde se mi podaří prodat
to, co mám natrénováno, a už člověk vyhraje nebo se musí
sklonit před těmi, kteří v ten den holt byli lepší. Tím nejhorším jsou potom dvě nehody, kdy mne bez mého zavinění při
cyklistickém tréninku srazilo auto a navíc po obou jsem
skončil na operačním sále.
Jaroslav Kotas

Hotel Ritz

berského ucha“. Vyvrcholením zážitků z pobytu v Novém
Jičíně se měly stát společné koncerty hudebních těles obou
škol, dvou pěveckých sborů a big-bandu, které se uskutečnily
v Beskydském divadle. Neutuchající potlesk a několik vyžádaných přídavků přesvědčily všechny o tom, že i tento bod
programu se povedl na výbornou.
Novojičínští gymnazisté se do Freisingu podívají na přelomu dubna a května, a tak písně jejich sboru zazní i na půdě
partnerské školy. Přejme jim š astnou cestu a úspěch!
Za organizační tým Yveta Pavelková
V sobotu 1. dubna 2006 se v kavárně Stará pošta již poněkolikáté konal decentní večer nazvaný „Hotel Ritz“. Akce
se vždy pořádá na konci plesové sezony a představuje jakousi
parodii na snobské večírky ve vybraných podnicích. Účastníci této společenské události poznali prostředí kavárny
z trochu jiného pohledu. Stoly byly čistě prostřeny bílými ubrusy a obloženy množstvím nejrůznějších pochutin. Návštěvníky uvedl do místnosti konferenciér a vzápětí byli obslouženi. Účastníkům, oděným ve stylovém společenském oblečení
hrála k poslechu i tanci kapela Třetí zuby. Jelikož se akce
vydařila a hostů bylo dostatek, doporučujeme vyhradit si
místo v diáři na další „snobárnu“ v příštím roce.
Martin Vacek

g

Městský úřad se aktivně zúčastnil
výstavy kompenzačních pomůcek
Pracovníci odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový
Jičín se letos již podruhé zúčastnili akce Výstava a prodej
kompenzačních pomůcek a hraček pořádané Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ speciální a MŠ speciální v Novém
Jičíně dne 12. 4. 2006 a nabízeli zde své poradenské služby.
Nejčastější dotazy směřovaly k možnosti získání příspěvku
na pořízení kompenzačních pomůcek zde vystavovaných, k nárokovým dávkám sociální péče apod. Oproti loňskému roku
jsme registrovali větší počet zastoupených firem a institucí
zde prezentujících své služby a zboží. Nejenom my bychom
v dalších letech přivítali rozšíření výstavní plochy, aby mohl
být poskytnut prostor pro prezentaci více firem a sdružení.
Mgr. Daniela Susíková

g

Jarní koncert gymnázií
Nového Jičína a Freisingu
g Ve dnech, kdy se v Novém Jičíně začínalo pozvolna probouzet jaro, probouzelo se v rodinách studentů novojičínského
gymnázia 50 jejich kamarádů, zpěváků a muzikantů z partnerského Dom-Gymnasia ve Freisingu. Spolupráce mezi oběma školami není nová, ale na základě hudebním se studenti
setkali poprvé. Ačkoliv hlavními organizátory celé akce byli
vyučující, na samotné realizaci se nejvíc podíleli čeští studenti sami. Nejtěžším oříškem, který však naši studenti také
rozlouskli, byla role průvodců celým pobytem hostů v jejich
rodné němčině. V rámci programu si němečtí přátelé prohlédli naše krásné historické město, nedalekou zříceninu
Hukvaldy (oba pěvecké sbory svým vystoupením „otevřely
hrad“ pro novou sezonu), obdivovali automobily vystavené
v Technickém muzeu Tatry Kopřivnice a nejvíc je zaujal velikonoční jarmark ve Štramberku, kde byli svědky pokusu
o zápis do Guinessovy knihy rekordů v pečení obřího „štram-
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Duben — odpad třídit budem!

Vítání jara pod taktovkou
g Do

Je všude kolem nás, je nechtěným výsledkem našich činností. Ale jak s ním nakládat? S kým? S nebezpečným odpadem. Na tyto otázky hledali odpovědi členové Regionálního
dětského parlamentu a jejich přátelé, dohromady 43 nadšenců, v sobotu 1. 4. 2006. Křížem krážem jsme prochodili separační dvůr a třídící linku Technických služeb města Nového
Jičína (TSmNJ). Výbornými průvodci nám byli ing. Bártková,
vedoucí odboru životního prostředí a ing. Šíma, ředitel TSmNJ.
Ještě jednou vám děkujeme, že jste si na nás udělali chvíli ve
svém volném čase a zodpověděli jste naše všetečné otázky.
Dozvěděli jsme se mimo jiné to, že: nebezpečný odpad (ledničky, zářivky, pneumatiky, TV, PC ) nepatří k sousedovi na
zahradu, ale do separačního dvora, kam lze dovézt pouze
odpad vlastní produkce; PET lahve jsou plně recyklovatelné;
občané Nového Jičína vytřídí za 5—6 týdnů cca 10 tun PET lahví
(cca 100 balíků je jeden kamion), které se prodávají k dalšímu využití za 80 000,- Kč; třídící linka má asi šest pracovníků,
z toho tři místa jsou vyhrazena pro osoby ve výkonu trestu
(veřejně prospěšné práce); jedna PET láhev vydrží na běžné
skládce déle než 1000 let v neporušeném stavu.
Tato exkurze byla prvním krokem RDP na dlouhé cestě s jediným cílem: rozšířit u lidí povědomí o výhodách třídění odpadu a napomoci ke snížení netříděného odpadu v našem městě. Vážený čtenáři, vážená čtenářko! Nevyhodil(a) jsi dnes
náhodou nějaký odpad, který by se dal ještě dále využít?
P.S.: A nebudeme třídit odpad jen v dubnu!
Členové RDP Nový Jičín

g

Nového Jičína opět zavítal dechový orchestr z francouzského města St. Laurent - Nouan, aby překvapil svým novým
repertoárem, který oslovil nejen žáky všech tří sloučených
základních škol Jubilejní, B. Martinů a Dlouhá v dopoledních
koncertech, ale také širokou veřejnost na večerním vystoupení v Beskydském divadle. Posluchači se tak mohli ponořit
do tónů keltské hudby jako odkazu minulosti, sdílet dobrodružství a nepřekonatelnost J. Bonda nebo se pohupovat
v rytmu rock and rollu. Spolu s ním vystoupil DPS Jitřenka
pod vedením p. uč. Karla Dostála, Zpěváček a Dlouháček se
svými jemně laděnými písněmi. Závěrečné tóny patřily oslavě
české písničky, kterou si společně zazpívaly pěvecké sbory
s orchestrem pod taktovkou dirigenta Raymonda Pousseo.
Jarní koncert prostoupen mnohaletým, pro některé novým,
přátelstvím tak v pravou chvíli naladil jarní atmosféru, tolik
toužebně očekávanou.
Dana Prašivková
Přijetí orchestru na novojičínské radnici dne 18. 4. 2006

Konference v Karlových Varech
g Město Nový Jičín se prostřednictvím starosty města Mgr. Ivana Týle a místostarosty města p. Pavla Wesseleho zúčastnilo
16. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska na téma „Obec a kulturní dědictví ve 21. století“.
Konference se uskutečnila v Karlových Varech ve dnech 6.— 8.
května 2006.
Současnou krásu a přitažlivost našeho města představil
pan Pavel Wessely účastníkům konference ve své přednášce
s názvem „Město Nový Jičín v proměnách času — odkazy historie pro současnost. Díky této přednášce měli účastníci konference (představitelé historických sídel a mnohých měst ČR
a odborníci z oblasti památek a historického dědictví), mnozí
poprvé, možnost seznámit se
s historií a především současným stavem ve městě. Tedy
vším, co se podařilo v této
oblasti realizovat v posledních
patnácti letech, na což jsme
jistě všichni patřičně hrdí.

Ing. Iva Vašendová,
tisková mluvčí MěÚ NJ
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KINO KVĚTEN
Po 1. až st 3. 5. ve 20.00 hod. WALK THE LINE. Životopisné drama o životě legendárního „muže v černém“,
Johnnyho Cashe. Do 12 let nevhodný, 135 min., titulky,
65,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. 5. v 18.00 a 20.15 hod. PÝCHA A PŘEDSUDEK. Americký film podle románu Jane Austenové. Mládeži přístupno, 123 min., titulky, 65,- Kč.
g Pá 5. až po 8. 5. v 16.00 hod. BAMBI 2. Příběhy malého
kolouška od Disneyho. 75 min., dabing, 60,- Kč.
g Po 8. až st 10. 5. v 18.00 a 20.00 hod. HOSTEL. Americký
nízkorozpočtový bad-taste thriller zajímavý především
obsazením kvalitního českého herce Jana Vlasáka do výrazné vedlejší role. Do 18 let nepřístupno, 95 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. 5. ve 20.30 hod. ŽENA MÉHO MUŽE.
Film Francie, Španělsko. Až prostitutka jí pomohla poznat
svého muže. Mládeži nepřístupno, 105 min., titulky,
70,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. 5. v 18.00 hod. LETOPISY NARNIE:
Lev, čarodějnice a skříň. Prožijte neopakovatelná dobrodružství v zemi plné kouzel a zázraků. Mládeži přístupno,
132 min., dabing, 70,- Kč.
g Po 15. až st 17. 5. v 18.00 hod. MNICHOV. Odveta Mossadu za atentát na OH. Do 12 let nevhodný, 163 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. 5. v 18.00 a 20.15 hod. ÚČASTNÍCI
ZÁJEZDU. Komedie podle bestselleru Michala Viewegha.
Prázdninové známosti nemusí končit špatně. Hrají Eva Holubová, Květa Fialová, Bohumil Klepl, Pavel Liška a Anna
Polívková. Mládeži přístupno, 113 min., 80,- Kč.
g Po 22. až st 24. 5. v 20.00 hod. PRVNÍ PO BOHU. Rusko-francouzsko-německý válečný film. Do 12 let nevhodný,
99 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 22. až st 24. 5 v 18.00 hod. RAFŤÁCI. „Hledám roštěnku. Zn: Na pokusy“. Každý z nás si vzpomíná na noční
můru dospívajícího teenagera, kterou je dovolená s rodiči.
A když se tato noční můra stane skutečností jen díky neš astné souhře náhod, je to opravdu k vzteku. Dany s Filipem se ale nevzdávají ani v této situaci. Mládeži přístupno, 104 min,. 80,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. 5. ve 20.15 hod. CASANOVA. Milostný
život nejslavnějšího svůdníka všech dob. Americký film.
Mládeži nepřístupno, 108 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. 5. v 18.00 hod. SPOJENEC. Anglický
film. Dokonalý zločin neexistuje. Denzel Washington hraje
newyorského policejního detektiva Keitha Fraziera, který
spolu s kolegou řeší geniálně zorganizovanou bankovní loupež. Když se vyjednávání o rukojmích dostanou do mrtvého bodu, síly dobra a zla začínají splývat v nejasnou še .
Mládeži nepřístupno, 128 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 29. až st 31. 5. ve 20.00 hod. ZKROCENÁ HORA. Největší silou přírody je láska. 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

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

Středa 3. a čtvrtek 4. 5. v 18.00 hod. TANEČNÍ VEČER.
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín. Předprodej v ZUŠ 27.— 28. 4. a 2. 5. 15.00—17.00 hod.
g Pátek 5. 5. v 19.00 hod. PIŠ, KAFKA, PIŠ! Originální, mnohachu ové představení inspirované známými i neznámými díly
Franze Kafky. Někdy neradostná zpráva o světě není autory
pojímána trudnomyslně, dle obvyklých klišé, ale má střih kdysi
Kafkou zamýšlené absurdní grotesky. Z motivů díla i života
F. Kafky napsali, připravili a hrají herci divadla Sklep: Monika
Načeva, Jan Slovák, David Vávra, Lenka Vychodilová. Praha.
Předprodej od 5. 4. Vstupné 160,- 140,- 110,- Kč.
g Sobota 6. 5. v 19.00 hod. JAVORNÍK — MEDAILON SÓLISTŮ. Vystoupení bývalých i současných sólových zpěváků
a tanečníků souboru lidových písní a tanců Javorníček - Javorník. Nový Jičín. Předprodej od 2. 5.
g Úterý 9. 5. v 19.00 hod. J. Cimrman, L. Smoljak, Z. Svěrák:
ZÁSKOK. Cimrmanova hra o neš astné premiéře hry „Vlasta“.
Autoři nás zavedou do časů Cimrmanovy kočující společnosti
Lipany. Divadlo Járy Cimrmana, Praha. Vyprodáno.
g Středa 10. 5. v 19.00 hod. Johann Strauss ml.: NOC V BENÁTKÁCH. Děj této operety krále valčíků se odehrává během
jedné noci, v níž dojde k řadě milostných nedorozumění a záměn, to vše v prostředí vyšší společnosti, která se baví na
karnevalu plném masek, veselí a neočekávaných situací. Slezské divadlo Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 12. 4.
Vstupné 220,- 200,- 160,- Kč.
g Úterý 16. 5. v 17.00 hod. AKADEMIE ZŠ KOMENSKÉHO
68. Přehlídka činnosti a dovedností žáků základní školy. Předprodej vstupenek na ZŠ Komenského 68, tel. 556 708 124.
g Čtvrtek 18. 5. v 18.00 hod. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ NOVÝ JIČÍN. Předprodej v ZUŠ 15. až 17. 5. od 15.00
do 17.00 hod.
g Pondělí 22. 5. v 19.00 hod. Georges Feydeau: DÁMSKÝ
KREJČÍ. Hlavní hrdina, mimochodem neuvěřitelný lhář, se
dostává do kolotoče prekérních trapností a každá další lež, od
které si slibuje záchranu, mu jen přivodí další komplikace...
V hlavní roli se představí vynikající slovenský herec Milan
Mikulčík. Činoherní klub Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 3. 5. Vstupné 250,- 230,- 190,- Kč.
g Úterý 23. 5. v 19.00 hod. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.
Eva Bublová, varhany; Marek Zvolánek, trubka; Karolína Bubleová-Berková, mezzosoprán. Na koncertě zaznějí skladby
těchto autorů: Jean Joseph Mouret, Jan Dismas Zelenka, Pavel
Josef Vejvanovský, Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian
Bach, Petr Eben. Praha. Farní chrám Nanebevzetí Panny
Marie Nový Jičín. Kruh přátel hudby. Předprodej od 3. 5.
Vstupné 100,- Kč.
g Středa 24. 5. v 19.00 hod. Iva Klestilová: MÁ VLAST. Standa
má problém. Paroubek je kamaráth. Strejda nás má všechny
rád. Politická symfonie o třech větách. Divadlo Rokoko Praha. Předprodej od 3. 5. Vstupné 250,- 230,- 190,- Kč.
g
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 709 069, 556 710 088, 731 478 355
http://www.fokusnj.cz
e-m
mail: fokusnj@fokusnj.cz

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko
Nový Jičín si vás dovoluje pozvat
na výstavu obrazů David SEGEŤA — DELFÍN NENÍ RYBIČKA. Vernisáž: pátek 5. května
2006 v 17.00 hod. 9.— 30. května
2006. Otevřeno: pondělí až pátek
9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.

Městská knihovna, Husova 2,
Nový Jičín. LENKA TRNKOVÁ.
Kniha jako objekt — knihy ctností a neřestí. Od 3. do 30. května
2006. Otevřeno pondělí až pátek
od 8.30 do 18.00 hodin.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 3. 5. (st) Čajovna Archa, 19.00 hod. Cyklus — Vinyly dětství # 1, poslechový večer z vinylu uvádí Tomáš Mohler.
Vhodné pro děti, dospělí povinně.
g 4. 5. (čt) Čajovna Archa, 19.00 hod., 20,- Kč. Filmové
čtvrtky (zahájení), Děti ze stanice Vítězství. Zahájení festivalu Děti ze stanice Svět — Filmové čtvrtky v Arše.
g 5. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. Mateřídouška
— brněnská hudební fantasmagorie.
g 6. 5. (so) Čajovna Archa, Čajová šlápota ze série — čajový výlet …do rozmáčeného břehu Moravice pod májovým
Vikštejnem. Voda vzkypí, list se spaří, bota se usuší u ohně
a tělo ulehne pod hvězdami. Spací potřeby sebou (v případě
zájmu zapůjčíme, nutno nahlásit předem v čajovně). Jídlo
svoje. Sraz ve stanici Nový Jičín město (čas bude upřesněn).
g 8. 5. (po) Čajovna Archa, 17.00 hod., 10,- Kč. Překvapení,
rozmýšlení, pokladení — zápolení. Turnaj ve hře Carcassone. Ne tak staré a ne tak známé stolní hře pro několik hráčů,
tak nějak od osmi let. Pravidla jsou jednoduchá, budujeme
města, cesty, kláštery a louky. Tréninkový model denně k dispozici v čajovně. Hraje se také o ceny.
g 10. 5. (st) Čajovna Archa, 19.00 hod., 10,- Kč. Expedice
KUN-PEAK 1978, cestopisná přednáška. Pohled do minulosti na cestu skupiny mužů za zdoláním sedmitisícovky v indickém Kašmíru, viděnou očima a objektivem Františka Poláška. Vzpomínky zhmotněny vyprávěním a diaprojekcí.
g 11. 5. (čt) Čajovna Archa, 19.00 hod., 20,- Kč. Filmové čtvrtky — Arniny děti. Již od dětství se palestinské děti v uprchlickém táboře Džanín učí házet kameny a zpívat nenávistné
písně o Izraelcích. Vitální Židovka Arna, která si v padesátých
letech vzala za muže Palestince, se rozhodla uprostřed Džamínu, zmítaného neustálými střety, postavit divadlo.
g 12. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. Kolorka
Bildschirm, psycho-undergroundová skupina z N.J.
g 13. 5. (so) Klub Galerka, 19.00 hod., 40,- Kč. Kondoři —
kopřivnická country & folková kapela.
g 17. 5. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Džemové sešlosti,
jamsession. Rytmicky nevázaná, společenská veselost i neveselost. Když to sedí, když to zní, přij te se to naučit a hrát si.
g 18. 5. (čt) Čajovna Archa, 19.00 hod., 20,- Kč. Filmové
čtvrtky — Timur a jeho parta. Tádžikistán.
g 19. 5. (pá) Biograf Artefakt, 20.00 hod., 30,- Kč. Jamajka,
místní romská skupina.
g 20. 5. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 10,- Kč. Hon! za
Čí(m) že? K. — folkový koncert. Jan Čížek z Rožnova s kytarou, písněmi a svým pevným názorem. Také pár písní Boba
Dylana.
g 23. 5. (út) Městská knihovna, 18.00 hod., 20,- Kč. Vzácná
země — astronomická přednáška Pavla Gabzdyla. Nejzajímavější a nejsložitější tělesa ve sluneční soustavě.
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Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ I DĚTI. Každý čtvrtek a pátek (4., 5., 11.,12.,
18.,19., 25. a 26. května). Pro začátečníky i pokročilé pod
vedením paní E. Mitášové. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do
18 let 35,- Kč.
g Čtvrtek 4. 5. od 16.30 hod. EGYPT, SINAJSKÝ POLOOSTROV, Dahab — nejen potápění v Rudém moři. Zajímavé vyprávění s video ukázkami, beseda s cestovateli
v klubu Bažina. Jedete k moři? Rádi se potápíte? Neváhejte, přij te a spoustu zajímavostí se dozvíte. Klub Bažina
od 16.30 hod. Vstupné 30,- Kč.
g Čtvrtek 11. 5. od 9 do 12 hod. DĚTSKÝ DEN BEZ
ÚRAZU. VI. ročník celostátní akce. Jak předcházet úrazům budou prezentovat žáci 1. stupně novojičínských
základních škol. Akce je pořádána ve spolupráci s Policií
České republiky, městskou policií, střední zdravotnickou
školou, BESIPem. Bližší informace u paní Veverkové.
g Sobota 13. a 20. 5., 9.00—14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Pro všechny zájemce, kteří nemají čas v pracovních dnech. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Čtvrtek 25. 5. od 14 hod. KRÁVOVINY 2006 — DEN
MLÉKA. III. ročník akce Regionálního dětského parlamentu o nejzajímavější krávu z obalů mléčných výrobků.
Pro všechny děti od 0 do 150 let. Podmínky soutěže na
přihláškách ve FOKUSU a na www.fokusnj.cz/parlament.html. Partnerem akce je Mlékárna Kunín. Doprovodný program „O nejlepšího farmáře — dojiče“.
g Pátek 26. 5. od 16.00 hod. BĚH TERRYHO FOXE.
Charitativní akce připomínající sportovní výkon kanadského běžce. Akce se pořádá za účelem získání prostředků na výzkum rakoviny. Prezence probíhá od 14.00 hod.,
start je v 16.00 hod. u areálu krytého bazénu. Aktivní
účastníci mají po doběhu koupání na venkovním bazénu
zdarma.
g

g PŘIPRAVUJEME: 3. června od 14.00 hod. VELKÝ
POHODOVÝ DEN DĚTÍ ve Smetanových sadech a letním kině. Velký svátek našich nejmenších oslavíme báječným odpolednem plným pohody. Nebudou chybět soutěže,
netradiční hry a zábava. Na závěr slavnostního dne se
můžete podívat na skvělý film v letním kině.

g 24. 5. (st) Čajovna Archa, 19.00 hod., 10,- Kč. Večer s Nesehnutím na téma „Uprchlictví“.
g 25. 5. (čt) Čajovna Archa, 19.00 hod., 20,- Kč. Filmové
čtvrtky — Drsné děti. Na předměstích Kapského města žijí
děti v naprosté chudobě. Tři sta tisíc je jich zapojeno do gangů,
které nemají žádné zábrany.
g 26. 5. (pá) Klub Galerka, 19.00 hod., 50,- Kč. Jazzový večer,
tentokrát se skupinou Riverstream Blues Band.
g 31. 5. (st) Čajovna Archa, 19.00 hod., 20,- Kč. Hudba a film:
Od videoklipu k filmu III — poslechový večer. Opět a konečně
k nám zavítá horkokrevný videoklipový odborník a popularista Davo Krstič.

Zamilujte si barokní Kunín!

Pravnuk císaře už byl na zámku v Kuníně! A co vy?

ROK 2006 NA ZÁMKU
g Květen—srpen: „Z knihovny do zahrady a zpět“. Vyobrazení parků a zahrad v knihovnách zámeckých knihoven. Výstava ve spolupráci s oddělením zámeckých knihoven Národního muzea Praha.
g 3. června (so) od 13.00 do 20.00 hod. „Zámecká rallye“
Kunín. Historická vozidla v zámeckém parku a hudba v podání Swingbandu Alfa
g 24. června (so) od 10.00 do 24.00 hod. VIII. zámecké slavnosti. Tradiční slavnost v zámeckém areálu se spoustou kostýmovaných účinkujících, kejklířů, jezdců na koních, dobovou hudbou, historickým jarmarkem, zakončená velkolepým
ohňostrojem před zahradním průčelím zámku. Program bude
upřesněn na webových stránkách zámku.
g 22. červenec (so) od 18.00 do 24.00 hod. Zámecká gardenparty. Hudba a tanec ve stylu 30. let se Swingbandem
Alfa v zámeckém parku. Historická retrospektiva s tancem,
hudbou a doporučeným oblečením ve stylu 30. let před zahradním průčelím zámku.
g 18.—20. srpna (pá—ne) od 9.00 do 17.00 hod. Slavnosti jiřinek. Květinová aranžmá k poctě prvního pěstitele jiřinek
v českých zemích a posledního zámeckého kaplana v Kuníně
P. Josefa Ignáce Turka v prostorách zámku.
g 8.—10. září (pá—ne) od 9.00 do 17.00 hod. Růže pro paní
hraběnku. Tradiční oslava „Královny květin“ k poctě Marie
Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu v interiérech
zámku. Pro návštěvníky s růží pro paní hraběnku vstup do
zámku zdarma.
g 16. září (so) — říjen. Hrabata Vetterové z Lilie a zámek Nová
Horka. Výstava mapující osudy zámku Nová Horka a jeho
majitelů, hrabat Vetterů z Lilie v prostorách půdní galerie
zámku.
g 16. září (so) 18.00 hod. Antonio Caldara: „Oratorium k poctě
sv. Jana Nepomuckého“. Obnovená světová premiéra skladby významného barokního skladatele, složená u příležitosti
posvěcení kaple v paláci Mirabell v Salzburku pro arcibiskupa Františka Antonína Harracha. V podání uznávaného
souboru Hofmusici.
g 17. září (ne) od 9.00 do 18.00 hod. Kunínská pou . Obnovená tradice místní pouti v areálu kostela. Povýšení svatého
kříže a přilehlého zámeckého parku.
g 4. listopadu (so) od 10.00 do 15.00 hod. Zámecké halali.
Tradiční ukončení zámecké sezony v loveckém duchu v podání Přerovských trubačů a Jezdecké usedlosti Bludička.
g 26. prosince (út) 19.00 hod. Vánoční koncert — barokní
hudba ve velkém sále zámku. Barokní a klasicistní vánoční
hudba v podání Campagnuollo barok ansamble.

Zámek Kunín, 742 53 Kunín 1, tel.: 556 749 420
e-mail: ic@kunin.cz g http://zamek.kunin.cz.
g Otevřeno: květen—září (út—ne+ svátky)
9.00—17.00 hod. (poslední prohl. v 16.00 hod.)
g Vstupné: dospělí 50,- Kč, senioři 40,- Kč,
studenti 30,- Kč,
rodinné vstupné (2 dospělí +2 děti) 120,- Kč
g
g

g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce na přednášku dipl. ing. Eberharda Kraighera na téma „Obnova historického centra města“, kterou
pořádá město Nový Jičín společně s klubem v úterý 9. května
2006 v radniční aule města Nového Jičína — blíže viz pozvánka na jiném místě.
Zároveň zveme na dlouho připravované, počasím mařené
Otevření obnovené Mariánské studánky, s požehnáním otce
Michala, a to v pátek 12. května 2006 v 16 hodin odpoledne.
Sraz účastníků: u studánky na Puntíku, nedaleko paloučku
nad „příjezdovou betonkou“, sraz pro účastníky méně pohyblivé, kteří budou vyvezeni osobními auty, na parkovišti před
obchodním domem Hruška (dříve Julius Meinl) v 15.45 hod.
Zájemci o tuto nabídku vyvezení nech se předem nahlásí u tajemnice klubu paní dr. Jahnové. Případné bližší informace
podá předseda klubu pan Pavel Wessely, t.č. 556 768 394.
Karel Chobot

Výchovný ústav v Novém Jičíně
g Je speciální školské zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých chlapců od
15 do 18 let, kterým soud nařídil ústavní nebo uložil
ochrannou výchovu. Maximální využitelná kapacita je 56
lůžek. Ústav má dlouholetou
tradici — jeho vznik se datuje
rokem 1889, kdy byl otevřen jako donucovací pracovna. V současné době mají chlapci možnost vyučit se některému ze čtyř
učebních oborů (zámečník, zedník, stolař, malíř-natěrač). Přestože většina chlapců pochází z nefunkčních rodin, během pobytu v ústavu se aktivně zapojují do volnočasových aktivit,
především do těchto kroužků: plaveckého, základů vaření,
modelářského, informační a výpočetní techniky a dalších. Po
dobu pobytu o chlapce pečuje odborně vzdělaný tým nejen pedagogických pracovníků s cílem připravit chlapce na bezproblémové začlenění do společnosti. Více informací naleznete na
www.vumnj.edunet.cz
PaedDr. Leo Číhal, ředitel VÚ Nový Jičín

Výchovný ústav v Novém Jičíně je v letošním roce pořadatelem jubilejního 40. ročníku letní olympiády výchovných ústavů. Ve dnech 21.—25. května se v devíti sportovních disciplínách utká 17 družstev z celé České republiky.
O výsledcích budeme informovat v dalším čísle.

Občanská statistika /březen
g Narodilo se 23 dětí, z toho 13 chlapců a 10 děvčat. Přistěhovalo se 50, odstěhovalo 29 občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky
v Novém Jičíně, 3 v Kuníně. Počet obyvatel 26 645, zemřelo
22. Nejstarší obyvatelé: Josef Mattivi (17. 3. 1909), Terezie
Vrbicová (10. 10. 1905).

Poj te si hrát
Mateřské centrum zahájilo činnost letos v únoru. Jeho cílem je aktivní příprava žen na těhotenství a porod a program
pro maminky s dětmi na mateřské dovolené, předškoláky
a jejich rodiče. Z pravidelných aktivit mohou zájemci až do
konce školního roku navštěvovat hernu pro děti (út—pá 9—12
hod., čt 15.30—17.00 hod.); cvičení pro těhotné (po 16.45 hod.,
út 16.30 hod.) na adrese Masarykovo nám. 45. Program Mcentra vyvrcholí 10. května velkou akcí Dětské radovánky na
Masarykově náměstí. Součástí budou hry, soutěže, malování na dlažbu, Den otevřených dveří v M-centru a přednáška
lékaře na téma „Dětské nemoci a jejich prevence“.

g
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Zájmy našich spoluobčanů

g Pan Ivan Polcer (nar. 8. 2. 1933) našel již v dětství vztah ke
dřevu a jeho využití. Zasvěceným lidem byl a je znám tím, že
stavěl zmenšené dřevěné makety skutečných letadel. Dodnes
můžeme spatřit kolekci asi padesáti precizně vypracovaných
typů modelů pohromadě, vystavených doma. Celkem jich vyrobil kolem čtyř set. Jejich rozpětí křídel je v průměru 10 cm
a délka trupu kolem 7 cm. O své zálibě ke dřevu nám pan
Polcer napsal:
„Láska ke dřevu, tomu tvárnému, vonícímu a řezbáři milovanému materiálu mi byla dána od dětství. Vydatně ji živil
náš soused, který vyučoval na průmyslové škole dřevařské.
V jednom pokoji svého bytu si upravil malou dílnu, ve které
se věnoval uměleckému truhlářství a řezbářství. Zde jsem
byl častým hostem a pomocníkem, zde jsem se naučil zacházet s nástroji a získával potřebný materiál pro svou zálibu.
Navíc byl zmíněný učitel před válkou leteckým pozorovatelem
a dovedl o letadlech velice zajímavě vyprávět, čímž definitivně
usměrnil druhou část mé záliby.
Poválečná doba byla zlatou dobou zájmu o letectví. Oblohu
nad Hůrkou brázdily větroně věhlasné plachtařské školy,
modelářské kroužky vznikaly jako houby po dešti a jména
významných leteckých modelářů se vyslovovala s úctou. Z nouzového letiště v Suchdole n. O. jsem si dovezl vzácnou kořist —
bednu dřevěných maket a třípohledových siluet německých
a spojeneckých letadel, které Luftwaffe užívala k identifikaci
letounů. Takže rozhodnutí bylo jasné: stavět nelétající makety, a to i v detailech stejné jako jejich velké vzory. Zatím
jen pro svou potěchu.
Když nám onemocněla na delší dobu naše třídní profesorka
(Ludmila Živná), bylo rozhodnuto, že ji navštívíme a přineseme jí pro radost nějaké dárky. Já jsem se rozhodl pro model
slávou ověnčené stíhačky Hawker „Hurricane“, umístěný na
dubovém pylonu, na kterém byl vyřezán československý pilotní odznak. Model byl přijat s nelíčeným obdivem a pobídkou,
abych v této zálibě pokračoval, což činím dodnes. Je sice
pravda, že z tohoto koníčka se nebohatne, ale v mém případě
nebyl bez výhod, hlavně na vojně, kde jsem makety zhotovoval jako názorné pomůcky pro všechny útvary divize. Později
k modelům letadel přibyly i modely lodí, ještě později modely
plastikové, ale to je už jiná kapitola“.
Pan Polcer vystudoval Průmyslovou školu dřevařskou ve
Valašském Meziříčí. Dlouhá léta pracoval v Novém Jičíně ve
firmě na výrobu nábytku.
Připravil Jaroslav Bělík

Turistické záznamníky
g Pro blížící se turistickou sezónu má Informační centrum
Nový Jičín opět připraveny turistické záznamníky Novojičínská kopretina a Městská turistická trasa městskou
památkovou rezervací, které v minulosti vytvořilo ve spolupráci s panem Brňovjakem z KČT Nový Jičín. Novojičínská kopretina je trasa o celkové délce 80,5 km a vede přes nejzajímavější místa v okolí Nového Jičína. Turista na ní projde
např. Štramberkem, Kunínem, Starým Jičínem, Hodslavicemi
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a dalšími turisticky atraktivními místy. Jednotlivé lístky kopretiny je možné procházet po jednom, nebo je spojovat do
několika, a vytvářet si tak libovolně dlouhé trasy. Do záznamníku s popisem trasy a mapou mohou účastníci sbírat záznamy z kontrolních bodů na trase. Po projití úseků Kopretiny
o celkové délce minimálně 40 km obdrží účastník v informačním centru razítko a po dokončení celé délky trasy pak odznak. Celou Novojičínskou kopretinu je za příznivého počasí
možné absolvovat i na kole. Pro ty, kdo dávají přednost kratším trasám, je tu pak záznamník Městské turistické trasy,
který vás provede městskou památkovou rezervací. Za projití všech zastavení vám bude opět odměnou razítko.
Nově je pro tuto sezonu připravována cyklotrasa Jesenická
kyselka, která opět vzniká za spolupráce informačního centra
s panem Brňovjakem z KČT. Propojením stávajících cyklotras vznikne okruh, který vás z Nového Jičína zavede přes
Loučku a Bernartice nad Odrou do Jeseníka nad Odrou k pramenům Jesenické kyselky a přes Hůrku, Vlčnov a Starý Jičín
zase zpět do Nového Jičína. Budete-li mít chu v nadcházející sezoně vyrazit do přírody v okolí Nového Jičína, a už
pěšky či na kole, připomenout si, v jak krásném městě a kraji
žijete, případně i objevit něco nového, můžete tak učinit s pomocí turistických záznamníků, které jsou v prodeji v informačním centru.
Tereza Petrášová, Informační centrum Nový Jičín

Ubytování v soukromí ve městě
g V loňském roce jsme upozorňovali na existenci jisté poptávky po ubytování v soukromí. Doposud jsme však zaznamenali
jen velmi malou odezvu na tuto výzvu. Máte-li tedy někdo nevyužitou část domu nebo bytu, stálo by jistě za zvážení, zda
byste tento prostor nechtěli pronajímat krátkodobým návštěvníkům města, kterými jsou turisté, obchodní cestující aj.
V případě, že někdo ubytování v soukromí již poskytuje,
má možnost prezentovat svou nabídku prostřednictvím Informačního centra Nový Jičín. Informační centrum poskytovateli ubytování vytvoří prezentaci na internetu a zahrne ho
do informačních materiálů o městě, které jsou návštěvníkům
města k dispozici. Vyzýváme tímto ty, kdo poskytují ubytování v soukromí nebo by tuto aktivitu chtěli začít provozovat, aby kontaktovali Informační centrum Nový Jičín,
Úzká 27, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 711 888, 556 768 288, email: icentrum@novy-jicin.cz
Tereza Petrášová, IC NJ

Haf, prosím, ukli po mně!
g Už se vám někdy stala ta nepříjemná věc, když jste někam

spěchali nebo jste byli jen tak na procházce a najednou se
to stalo: šlápli jste do něčeho nebo uklouzli na nějakém neidentifikovatelném, mazlavém objektu. Po malé chvíli jste si uvědomili, že to určitě muselo být psí hovínko. Pak znáte ten pocit,
kdy jste opravdu naštvaní a příjemný den je zkažen, protože
máte špinavé a zapáchající boty, případně vyvrtnutý kotník.
Nebo jste jen tak někam šli a co chvíli jste se museli vyhýbat
nějakému psímu hovínku. V tu chvíli si určitě řeknete: „Proklatí páníčci a paničky pejsků. Proč to po těch svých miláčcích nemohou uklidit stejně jako já?
Takže páníčci a paničky, zamyslete se! Přece není žádný
problém mít u sebe při venčení igelitový sáček nebo kus papíru a uklidit po svém miláčkovi jeho poklad. To ani doma
po nich neuklízíte, když náhodou nevydrží než je vezmete
na procházku? S touto nepříjemnou záležitostí se vám město
snaží pomoci a vyjít vstříc. Pracovníci Technických služeb
města Nový Jičín čistí po vašich pejscích veřejné plochy speciálním vysavačem. Ve městě jsou instalovány speciální koše
na psí hovínka a v letošním roce bude počet všech odpadkových košů ještě rozšířen — možná až o 80 kusů. Avšak sáček
s pokladem je možno vhodit do jakékoliv nejbližší odpadní
nádoby. A nemáte-li doma dostatek vhodných sáčků, můžete
si speciální s potiskem vyzvednout KDE?
A tak, prosím, zamysleme se nad sebou. Vždy doma chceme mít taky čisto. A Země, příroda, naše okolí a naše město
je přece také náš domov.
Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín

Kapelník věrný Autopalu

V jednom pošmourném únorovém dni sedíme spolu s přítelem Ríšou Horutem nad šálkem voňavé kávy a vzpomínáme
na své hudební mládí, na svá setkání v různých kapelách a
na veselé příhody, o něž není nikdy mezi muzikanty nouze.
Tentokrát je středem našeho zájmu muzikant, který celý
svůj život upsal závodu Autopal — jako jeho zaměstnanec i
jako vedoucí jeho hudebních souborů.
Miroslav Kramoliš, o němž dnes budu vyprávět, se narodil
31. 12. 1922 v nedalekých Hodslavicích. V jejich domku se
často muzicírovalo na tamburášské nástroje (otec a tři synové)
a malý Mirek již od 9 let vystupoval s místním tamburášským
orchestrem. Později se uplatňoval v kapele pana Ondřeje Kudělky jako klarinetista. Zlomem v jeho hudebním vývoji bylo
založení rodinné kapely, z níž se po nějaké době vypracoval
taneční orchestr Tempo. Jeho vedoucím byl od počátku již
zmíněný Mirek Kramoliš a zřizovatelem se stal ZK Autopal.
V křestním listu této kapely je uveden rok 1950. V onu dobu
přechází i Mirek do Autopalu jako kmenový zaměstnanec
a postupně se stává vedoucím finanční účtárny. Tento taneční
orchestr hrává nějaký čas ve velkém obsazení jako big band.
Pro zajímavost a z historických aspektů uvádím jeho tehdejší
obsazení: pět saxofonů (Mir. Kramoliš, Ríša Horut, Emil Gavenda, Josef Bartoň a Ivan Kyvala); tři trubky (Lad. Kramoliš, Vl. Palacký, Lad. Číp); dva pozouny (Jar. Čačala, Boh.
Kramoliš); dále to byla rytmická skupina ve složení Jan Kramoliš (kytara), Čeněk Směja (kontrabas), Milan Boháč (bicí)
a Jiřina Kuklišínová (klavír). Jako zpěváci se střídali Jiřina
Dorazilová a Vladimír Vokál. Uvedené nástrojové obsazení
je z roku 1958. Je samozřejmé, že občas docházelo ke „střídání stráží“, kterému se nevyhne žádné podobné amatérské
hudební těleso. Nutno však poznamenat, že Tempo, o němž
je řeč, se vyznačovalo neobvyklou věrností, takže ke změnám
docházelo velmi zřídka. Za zmínku též stojí, že jmenovaný
orchestr měl ve svém repertoáru i známý Bugatti step Jaroslava Ježka s poměrně těžkým sólovým klavírním partem.
A protože Nový jičín neměl nikdy nouzi o dobré pianisty,
hrála se zmiňovaná skladba vždycky, když se nějaký klavírista na produkci orchestru objevil. Nejvíce se u klavíru objevovali Ivo Pavlík, Zd. Pěček, Jenda Šimíček či Václav Ptáček.
Orchetr Tempo však nehrával pouze k tanci. Jeho členové
často účinkovali na estrádách, podíleli se na provedení hry
Osvobozeného divadla Nebe na zemi s hudbou Jar. Ježka pod
patronací ZK Autopal a vzorně také reprezentovali svůj podnik v širokém okolí. V roce 1968 oslavil orchestr dvacetiletí
svého působení a zredukoval počet svých členů na osm. Nebylo to důsledkem nějaké krize, ale vlivem tehdejšího trendu
v této kulturní oblasti. Až do konce svého působení v roce
1988 patřil tento orchestr mezi taneční kapely regionu s velkou tradicí. Vyznačoval se minimálními změnami v obsazení
a v jeho čele stál nepřetržitě Miroslav Kramoliš. Obdivuhodné!
V Autopalu působila ještě jedna hudba — dechovka Palovanka. Tento soubor vznikl již v roce 1952 a pracoval pod
vedením obchodního náměstka Autopalu Josefa Kramoliše.
Po odchodu jmenovaného na jiné pracoviště převzal dechovku v roce 1966 námi sledovaný Miroslav Kramoliš a úspěšně
ji vedl až do jejího zániku v roce 1986. Pro úplnost dodávám,
že tento soubor hrával v obsazení 16 hudebníků.
Tím však hudební aktivity našeho hudebního nadšence ne-

končily. Jeho velkou láskou byl rovněž sborový zpěv. Sám
zpíval v evangelickém sboru od svých 17 let. V roce 1965 se
stal sbormistrem tohoto sboru. Po několika letech převzal
i vedení pěveckého sboru katolického. Mirkovou zásluhou
vznikl v roce 1982 občanský pěvecký sbor Hlahol, který sdružoval všechny zájemce obce o sborový zpěv.
Třetí láskou Mirka byla hra na královský nástroj varhany.
Na ty hrával v evangelickém i katolickém kostele a úzce spolupracoval též s místním obecním úřadem při svatebních obřadech, při vítání občánků a dalších slavnostních příležitostech.
Svou lásku k hudbě vštěpoval i svým dvěma dětem Dagmaře a Mirkovi, kteří se nyní snaží jít ve šlépějích svého otce.
V srpnu letošního roku si připomeneme smutný den — páté
výročí, kdy nás opustil. Proto bych chtěl v závěru citovat slova,
která při posledním loučení s Mirkem Kramolišem pronesl
smuteční řečník pan Miroslav Merenda: „Tím, že Miroslav
Kramoliš založil ekumenický pěvecký sbor Hlahol, se
zasloužil o sblížení evangelíků a katolíků v obci. Věřím,
že i toto sblížení potrvá nadále, čímž bude nejlépe uctěna jeho památka“.
Mgr. Václav Ptáček

g

Cesta ke svobodě
g Nákladem osvětové besedy v Libhošti právě vyšla publikace
s názvem CESTA KE SVOBODĚ, věnovaná památce legionářů a padlých libhoš ských mužů v 1. světové válce. Autor
publikace Oldřich Sobek přibližuje čtenáři historické události
v Rakousko-Uhersku, ve světě i doma, z období let 1899 až
1918, které doplnil úryvky z dobové literatury a vzpomínkami
pamětníků z Libhoště. Publikaci recenzoval ředitel Státního
okresního archivu v Novém Jičíně pan PhDr. Karel Chobot
mj. slovy: „Text brožurky je napsán výstižně a čtivě. Na
obraze událostí v Evropě a Rakousko-Uhersku popisuje
situaci na Novojičínsku v letech 1899—1918. Poprvé v takovéto míře je zde objasňována role T. G. Masaryka v celém období a jeho poslanecké působení v regionu. Brožurku doporučuji k tisku s tím, že by o ni mohli mít zájem
nejen obyvatelé Libhoště, nýbrž i Nového Jičína, Příbora
a dalších přilehlých obcí“. Publikace je doplněna dobovými
fotografiemi, mj. i z pozůstalosti libhoš ských legionářů.
Brožura osloví především místní vlastivědné pracovníky,
studenty a učitele regionální vlastivědy. Bude k dostání v informačním centru a v knihkupectví pana Fialy.

O pohár starosty města NJ

Dne 2. 4. 2006 se uskutečnil již VI. ročník turnaje v malé
kopané ,,O pohár starosty města Nového Jičína“, který pořádala MP Nový Jičín v hale Basketbalového klubu Nový Jičín.
Turnaje se již tradičně zúčastnila družstva MP Kopřivnice,
MP Příbor, MP Nový Jičín, HZS Nový Jičín a OO PČR Nový
Jičín. Hned od začátku se všichni účastníci vrhli do hry s velkým nasazením a svým soupeřům nedali ani okamžik k odpočinku. Síly účastníků byly dlouho vyrovnané.
V celkovém hodnocení se na třetím místě umístila MP Nový
Jičín. Pokračoval boj o první místo mezi MP Kopřivnice a HZS
Nový Jičín. Poslední zápas byl od začátku velice vyrovnaný
nakonec však zaslouženě vyhrál HZS Nový Jičín.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

g

Novojicínský
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Jarní tvoření s rodiči
g Letošní zima byla dlouhá a přesto, že již začalo
kalendářně jaro, sluníčko
ne a ne vysvitnout. Ptačí
zpěv nás ráno nebudí, tak
jsme se rozhodli, že si to
vysněné jaro přivoláme.
Datum jsme si stanovili
na 11. dubna. A protože
to nejsme určitě jen my
děti, které se na jaro těšíme, přizvali jsem k tomu
vítání jara i rodiče.
Hned po obědě naše paní
učitelky začaly s přípravou na odpoledne. V každé třídě jsme pro rodiče
připravili něco jiného.
Sraz jsme měli o půl třetí
a někteří nedočkavci ani
raději neodešli domů. Ve
škole vládla jarní atmosféra, v oknech na chodbách i ve třídách všude samé jaro.
Květinky, větvičky a protože se blížily Velikonoce, tak nechyběly ani kraslice, slepičky či kuřátka.
Blíží se třetí hodina, tak poj te rychle za mnou, já vás
provedu po třídách a ukážu vám, co si děti připravily. Začneme třeba hned v přízemí.
Druháčci byli moc šikovní. V jedné třídě vyráběli z flauše
slepičky na pověšení třeba na větvičky z vrb nebo zlatého
deště. Přece jen to jsou malí cvrčci, tak jim se šitím a přišíváním pomohly maminky. Ale s vystřihováním zobáčku, křidýlka nebo hřebínku jim nemusel pomáhat nikdo. To jsou
ale šikulky, co? Ve vedlejší druhé třídě si děti v centrech
připravily z takové zvláštní hmoty podobné sádře odlitky beránků a kytiček. Ty potom společně s rodiči nabarvili a lepící
pistolkou přilepili na proužek juty. Nakonec dozdobili barevnými stužkami a výrobek byl hotov. Opravdu se jim to moc
povedlo. Te se podíváme do prvního patra, kde mají své
slepičky ze slámy rozdělané naši nejmenší prvňáčci. Nevěřili byste, jak i tito malí žáčci jsou zruční. Už vidím jejich
kouzelnou slepičku, jak se bude vyjímat v ošatce plné velikonočních vajíček. Dále se půjdeme podívat ke tře ákům
a čtvr ákům. Ti si připravili z proutí ozdobený věneček z pentliček, vajíček a zeleného lýka. Super nápad, že ? Úplně je
vidím zavěšené na venkovních dveřích. A co ti nejstarší? Ti
se vydali do kuchyňky. To bylo vůně! Napadlo vás, co mohou
dělat? Ne? Tak já vám to teda prozradím. Pekli velikonoční
beránky a z piškotů a sladkého krému slepovali slepičky.
A taky nezapomněli na něco slaného. Pomocí formiček vykrajovali z chleba a šunky beránky, zajíčky a vajíčka. Nakonec
to dozdobili trochou zeleniny. To vám byla dobrota. Mňam!
Ještě te se mi sbíhají sliny na jazyku.
Jo, a abych nezapomněla, navštívila nás paní Janečková,
která s většími dětmi dělala morény. Že nevíte, co to je ? To
jsou takové postavičky ze slámy, které se oblečou do šatiček,
zapálí a posílají se po vodě. Je to vlastně takové loučení se
s paní Zimou. Před počítačovou učebnou měla jarní tvoření
přichystáno paní zahradnice. Ta vám dělala divy! Z obyčejných slaměných věnečků vykouzlila přenádherné věnce plné
barevných kvítků, mašliček a jarních ozdůbek od slepiček,
zajíčků až po kuřátka. Jelikož to byla výstava prodejní, tak
se taky brzy po všem jen zaprášilo.
A aby toho nebylo málo, zapojil se nám do vítání jara i druhý stupeň. V keramické dílně pod vedením zručných paní
učitelek se děly přímo zázraky. Není možné, abychom to
sluníčko nepřivolali, když na ně ze země volá tolik berušek,
motýlků, přestože jen keramických. I žáci vyšších ročníků si
vyzkoušeli velikonoční aranžmá, či se zapojili do jazykových
her a projektů.
Tak co? Jak se vám prohlídka líbila? Myslím, že všem zúčastněným podle úsměvu na tváři ano. A to je to hlavní, to nejdůležitější!
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Chcete zlepšit vztahy v rodině?
V následujících dnech se ve vaší poštovní schránce objeví
letáček nazvaný „Korespondenční kurz RODINA“. O co se
vlastně jedná?
Vztahy mezi lidmi z různých úhlů. Jak spolu komunikujeme slovy i beze slov a jak vypadá dobrý a špatný rozhovor
v rodině. Co ve vzájemném vztahu potřebuje muž, co potřebuje žena. Jak je v životě důležité umět toho druhého pochválit. Soupeření či spolupráce v manželství, nebo sedm důležitých
úseků v životě rodiny. Jak naslouchat dětem a co potřebují
dospívající. To je jenom část témat korespondenčního kurzu
RODINA, jehož cílem je celkové ozdravění mezilidských vztahů a pomoc lidem řešit problémy v soužití nejenom mezi
partnery, ale i mezi rodiči a dětmi. Vypracoval jej náš přední
psycholog, autor řady publikací a odborník známý i z televizních pořadů, prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Účast je zdarma a bez závazků. Korespondenční kurz
má osm částí a jeho absolvování je zdarma. Probíhá na principu naprosté dobrovolnosti a bez jakýchkoliv závazků či časového limitu. Zájemce obdrží na požádání poštou první lekci
a sám se rozhodne, zda chce v kurzu pokračovat. Jednotlivé
lekce jsou sestaveny krátkou a lehce srozumitelnou formou.
Každá obsahuje praktické příklady z běžného života, a to pozitivní i negativní. Součástí každé lekce je dotazník s několika
otázkami vztahujícími se k danému tématu.
Nabídka přednášky. Středisko korespondenčních kurzů,
které ve spolupráci s městem Nový Jičín přichází s touto nabídkou, zároveň s tím připravilo přednášku na téma „Harmonická rodina“ s podtitulem „Čtyři základní typy rodiny“. Přednášejícím bude pan ThB. Aleš Zástěra, který se oblastí manželského poradenství zabývá již mnoho let a je také otcem
čtyř dětí. Přednáška se uskuteční v pondělí 15. 5. 2006 v 17
hodin v aule MěÚ Nový Jičín (budova radnice, Masarykovo
náměstí).
Za pořadatele Radek Kocyan

g

„Kdo je to 2006“ v plném proudu
g Zatímco čtete tyto řádky, desítky týmů se registrují nebo
již zaregistrovaly k účasti ve druhém ročníku vědomostní
týmové soutěže „Kdo je to 2006“, kterou pro žáky a studenty
připravila novojičínská skupina VŠEM ve spolupráci s městem
Nový Jičín, za finančního přispění města, programu „Mládež“
Evropské unie a České národní agentury. Projekt, který mimo
jiné zaštítil starosta města Nový Jičín a hejtman moravskoslezského kraje, letos probíhá v Novém Jičíně a v Opavě (viz
Zpravodaj 4/06).
A co vlastně soutěžící čeká? Všichni žáci a studenti, kteří
podle pravidel začátkem května sestaví čtyřčlenný tým a včas
se zaregistrují na stránkách projektu http://kdojeto.xf.cz,
budou mít na webu 4. května zveřejněnu sadu úkolů, na jejíž
řešení mají s použitím jakéhokoliv zdroje a technologie maximálně 24 hodin. Úspěšní řešitelé této sady budou přizváni
do semifinálového kola, jehož skryté osobnosti budou odhalovány v pátek 12. května od 9 hodin v aule novojičínské radnice. Tři nejlepší týmy, které prokáží své znalosti, se na stejném místě sejdou o týden později, tedy 19. května v 9 hodin,
kdy budou ve velkém finále (za přítomnosti představitelů města, hostů a svých fanoušků) bojovat o pomyslné zlato. Čekat
na ně budou nejen důležité historické a současné osobnosti,
ale také třeba ukázky hymen tří evropských států. Nejlepší
tým si odnese nejen pamětní listy a předměty, které věnovalo
město Nový Jičín, ale také spoustu dalších skvělých cen. Výsledky soutěže a hodnocení novojičínské části budou otištěny
v příštím čísle Novojičínského zpravodaje.
Ale to není vše! 12. května v 11 hodin, hned po skončení semifinále soutěže, začne rovněž v aule beseda s poslankyní
Evropského parlamentu paní Ninou Škottovou na téma EP
a jeho fungování, postavení ženy v něm a vztah EP k České
republice. Beseda je určena nejen studentům středních škol,
ale i široké veřejnosti. V závěru besedy obdrží účastníci materiály týkající se Evropského parlamentu. Vstup volný!
Nezbývá tedy než popřát všem týmům hodně štěští a hromadu znalostí. A to jak novojičínským, tak těm opavským.
David Stančík,
vedoucí skupiny VŠEM Nový Jičín, autor projektu

Soutěž „Pozvedni oči“ 4. kolo

Snímek č. 5

Snímek č. 6

Nejdříve vám předkládáme výsledek třetího kola soutěže.
Potěšitelné je, že opět všechny odpovědi byly správné: snímek
č. 5 — rohový dům na Masarykově náměstí 23 a snímek č. 6 —
dveřní portál Beskydského divadla, Divadelní 7. Pan Jaroslav
Graclík, pravidelný soutěžící, i tentokrát připojil něco z historie „soutěžních“ domů. Vyjímáme: dům Masarykovo nám.
23 postavený v polovině 16. století byl součástí 45 domů na
náměstí a v přilehlých ulicích, jejichž majitelé byli členy spolku
tzv. šenkovního bratrstva.
Budova Beskydského divadla byla postavena v letech 1885
až 1886 v novorenesančním slohu jako budova Německého
spolkového domu. Dnešní název vznikl podle divadelního souboru s názvem Beskydské divadlo, který sem přenesl své sídlo
v roce 1947 a působil zde asi 15 let. V letošním roce si připomeneme 120. výročí postavení této budovy.
Výhercem knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích byl
vylosován pan Antonín Vrba, Wolkerova 1, Nový Jičín. Druhou
cenu, propagační předměty města Nový Jičín, získává pan
Ivan Bartoň, Skalky 12, Nový Jičín.
Zúčastněte se čtvrtého 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 náměstí 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
g

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 8

Klub Slovanské unie
si připomněl Den učitelů
g Klub Slovanské unie Nový Jičín pro své členy i ostatní občany uspořádal 28. března 2006 besedu k výročí narození
českého pedagoga J.Á. Komenského. S hlavním projevem
vystoupil předseda klubu PhDr. Polášek, CSc. Uvedl, že J.Á.
Komenský patří k nejvýznamnějším osobnostem našich národních a kulturních dějin. Do vědomí lidstva Komenský vstoupil
jako humanista a vlastenec s hlubokým sociálním cítěním,
s vysokými morálními kvalitami. Jeho díla poznal celý svět,
který v něm vnímal vědce, filozofa, teologa, ale zejména pedagoga. Pedagogickým dílem pronikl nejdál a nejhlouběji do
vědomí generací. Předseda Klubu Slovanské unie zdůraznil,
že při vzpomínce na Komenského se nám vybaví nejen narození 28. března 1592 nebo Den učitelů, ale především vynikající světová osobnost usilující o vytvoření lepšího světa. Pro
naše pedagogy je osoba J.Á. Komenského stále inspirující,
je pro ně velkým vzorem. Většina jeho myšlenek je aktuální
i dnes. Využíváme dnešní společné besedy k tomu, abychom
poděkovali pedagogickým pracovníkům za jejich významnou
a náročnou práci, které si velmi vážíme. Přejeme všem pedagogům pevné zdraví a pracovní úspěchy.
Účastníci besedy Klubu Slovanská unie

Májový večer
Jaroslav Merenda
Vzplála višeň. Na jabloni
poupata se rdí. Bez voní
ze zahrad až do ulice.
Kaštan rozžíhá své svíce.
Rozložité duby sice
svoji touhu dosud tají,
ale břízky u silnice
svatební šat oblékají.
Jenom měsíc nedovede
rozzářit své světlo bledé.
Nicméně - a vědět ráčí,
milencům že zcela stačí.
Foto Jaroslav Bělík

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 7
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