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g V úterý dne 1. srpna se ve 13 hodin v objektu čistírny odpadních vod v Libhošti konalo slavnostní otevření a zahájení
jejího provozu. Nová čistírna odpadních vod je kapacitně dimenzovaná pro ekologické pročištění splaškových vod cca 800
obyvatel Libhoště, což představuje cca 250 domů v této městské části (asi polovina obce). V rámci výstavby čistírny bylo
vystavěno přes 6 km kanalizací a dále veřejné části kanalizačních přípojek v délce cca 1 600 m. Tyto byly také vybudovány na náklady města. Domovní části přípojek (5 000 m)
si následně dělají sami obyvatelé s tím, že Zastupitelstvo
města Nového Jičína schválilo příspěvek ve výši 200,- Kč na
běžný metr kanalizace. Město jim dále bezúplatně poskytuje
projektovou dokumentaci a stavební povolení.
Stavba čistírny byla zahájena v září roku 2004. Celkové
náklady dosáhly výše 47 mil. Kč, přičemž 25,8 mil. Kč získalo město ze Státního fondu životního prostředí. Zbývající
část hradilo formou půjčky u peněžního ústavu (8,6 mil. Kč)
a z rozpočtu města. Nutno též uvést, že po stavbě čistírny
město Nový Jičín investovalo další 4 mil. Kč do celoplošných
oprav a úprav asfaltových místních komunikací v Libhošti,
a to nad rámec stavby.

Provozovatelem čistírny odpadních vod v Libhošti bude po
dobu zkušebního provozu, tj. do 30. června 2007, společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V současné době je připravována II. etapa výstavby, jež by zajistila
napojení zbylé části města Libhoš na čistírnu odpadních
vod. Je připravena projektová dokumentace a stavební povolení nezbytné pro zahájení stavby. Město Nový Jičín se také
uchází o dotaci u Státního fondu životního prostředí. Předpokládané náklady dosáhnou výše 38 mil. Kč.
Čistírna odpadních vod v Libhošti je v posledních letech
druhou takto významnou ekologickou investiční akcí. Předcházela ji pouze výstavba kořenové čistírny odpadních vod
v městské části Kojetín.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Změny ve vydávání cestovních
pasů v souvislosti se zaváděním biometrie
g Od 1. 9. 2006 nabývá účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., který
mimo jiné novelizuje zákon o cestovních dokladech. Biometrie v cestovních pasech České republiky = digitální zpracování podoby (fotografie) a otisku prstů.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji ve lhůtě 30 dnů
— bez biometrických údajů:
Žádost o vydání stávajícího typu cestovního pasu (tj. pasu
se strojově čitelnými údaji, ale bez biometrických údajů)
lze podat u úřadu příslušného k jeho vydání pouze do 21. srpna 2006. Pokud byla žádost podána u jiného dosud příslušného úřadu (matričního úřadu nebo jiného úřadu obce s rozšířenou působností), musí být do tohoto data doručena obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa
trvalého pobytu žadatele. Žádosti o CP tohoto typu doručené později již nebudou zpracovány. Vydávání tohoto typu
CP bude od 1. 9. 2006 ukončeno!
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji ve lhůtě 30 dnů
— s biometrickými údaji:
Tento typ cestovního pasu bude vydáván na základě žádosti podané od 1. září 2006 (s digitálním zpracováním podoby — fotografie; s otiskem prstu od 1. května 2008). Žádost
lze podat pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele (v zahraničí
na zastupitelském úřadu).
— Občan se nebude moci nechat zastupovat při vyřizování cestovního pasu s biometrickými údaji (je nutná osobní
účast žadatele o cestovní pas při podání žádosti, resp. osobní
účast držitele pasu při jeho vydání).
— V případě, že zákonný zástupce žádá o vydání cestovního
pasu s biometrickými údaji pro dítě ve věku 5 — 15 let, musí
při podání žádosti přivést dítě s sebou.
— Při podání žádosti o pas biometrickými údaji občan nepředkládá vyplněnou žádost ani fotografii (žádost bude vyplňována elektronicky podle údajů z registru obyvatel a poté
po předložení potřebných dokladů a ověření údajů vytištěna
k odsouhlasení žadateli, digitálně bude zpracována podoba
a podpis žadatele).
— Cestovní pas s biometrickými údaji nelze poslat k převzetí jinému úřadu, občan jej musí vyzvednout u úřadu,
u kterého byla žádost přijata.
Správní poplatek: dítě 5 — 15 let: 100,- Kč (platnost pasu 5
let), občan starší 15 let: 600,- Kč (platnost pasu 10 let).
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů ve lhůtě 15
dnů (tzv. „blesk“) — bez biometrických údajů:
V době od 21. srpna 2006 do 1. září 2006, lze požádat pouze o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů, tzv. „blesk“ (modrá žádost). Správní poplatek do 1. 9. 2006: 600,- Kč, (platnost pasu 1 rok).
Od 1. 9. 2006 budou tyto pasy vydávány:
— Dětem mladším než 5 let: s dobou platnosti 1 rok, správní poplatek 50,- Kč;
— V kratší lhůtě: dětem 5—15 let: správní poplatek 1 000- Kč,
občanům starším 15 let: správní poplatek 1 500,-Kč (v obou
případech je platnost pasu1/2 roku).
Další změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. září
2006:
— Dětem mladším 5 let budou vydávány jen cestovní pasy
bez biometrických údajů za poplatek 50,- Kč (platnost 1 rok).
— Nebude již možné zapsat dítě do cestovního pasu rodiče
(ani do stávajících typů cestovních pasů). Děti zapsané do
cestovního pasu rodiče před 1. 9. 2006 mohou s tímto rodičem
vycestovat a nemusí mít vlastní cestovní doklad.
— Nebude možné provádět změny údajů o dítěti zapsaném
v cestovním pasu rodiče (např. změna příjmení již zapsaného
dítěte). V tomto případě se musí dítěti vyřídit samostatný pas.
— Uzavře-li občan manželství a v této souvislosti dojde ke
změně příjmení, jeho cestovní pas bude platný 3 měsíce
po uzavření sňatku, poté ze zákona skončí jeho platnost.

— Při podání žádosti o pas dítěte mladšího 5 let se předkládají 2 fotografie, stejně jako u cestovního pasu vyřizovaného
v kratší lhůtě než 30 dnů.
— Doklady předkládané při podání žádosti se nemění. Do
úplného znění novely zákona o cestovních dokladech přinášející výše uvedené změny je možno nahlédnout na webových
stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/sbirka
/2006/sb046-06.pdf
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín

Cestovní pasy od 1. 9. 2006
DÍTĚ DO 5 LET DÍTĚ 5-15 LET STARŠÍ15 LET
CP S BIOMETRIÍ
DOBA PLATNOSTI

X

5 LET

10 LET

LHŮTA PRO VYDÁNÍ

X

30 DNŮ

30 DNŮ

SPRÁVNÍ POPATEK

X

100,- Kč

600,- Kč

DÍTĚ DO 5 LET DÍTĚ 5-15 LET STARŠÍ15 LET
CP BLESK (BEZ BIO.)

1 ROK

1/2 LET

1/2 LET

LHŮTA PRO VYDÁNÍ

DO 15 DNŮ

DO 15 DNŮ

DO 15 DNŮ

SPRÁVNÍ POPATEK

50,- Kč

1 000,- Kč

1 500,- Kč

DOBA PLATNOSTI

MHD měsíc zdarma!

g

Od pátku 1. 9. 2006 bude v Novém Jičíně jezdit nová bezbariérová městská hromadná doprava na celkem pěti linkách:
do Bludovic a Žiliny, Kojetína, Libhoště, Šenova u Nového
Jičína a Kunína, a na okružní lince po území města. Již od
1. 9. 2006 bude LINKA Č. 1 — OKRUŽNÍ LINKA — JEZDIT
V OBOU SMĚRECH DLE NOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU, který byl upraven na základě věcných a přínosných připomínek
občanů a budoucích uživatelů MHD. Tímto bychom jim již
te chtěli za jejich spolupráci poděkovat. Do konce měsíce
října bude v rámci bezbariérové MHD probíhat zkušební provoz, který bude vyhodnocen a může následně přivodit další
změny v jízdních řádech apod.
Dovolujeme si proto požádat vás, občany města a příjemce
této služby, abyste novou MHD vyzkoušeli a své připomínky
i nadále podávali nejlépe provozovateli MHD Nový Jičín, tedy
Technickým službám města Nového Jičína prostřednictvím
Informační kanceláře MHD na autobusovém nádraží. Jízdní
řády MHD Nový Jičín jsou k dispozici na www.novy-jicin.cz,
Městském úřadě Nový Jičín, IC Nový Jičín a v Informační kanceláři MHD.
Zmiňovaná nová Informační kancelář MHD, jež sídlí v administrativní budově na autobusovém nádraží v Novém Jičíně,
funguje od pondělí 21. srpna 2006. Zájemci si zde také mohou
vyřídit čipové karty a časové jízdenky. Upozornění pro držitele ZTP, ZTP/P: tito občané se mohou prokazovat pouze
průkazkou ZTP,ZTP-P a obdrží nulovou jízdenku.
Celý měsíc září bude jezdit městská hromadná doprava na všech linkách zdarma!
Ing. Iva Vašendová

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Zpráva o 11. ročníku akce
„Zelené město“

g

V letošním roce proběhl 11. ročník akce „Zelené město“.
A stejně jako v minulých letech byla akce zaměřena na úklid
černých skládek, čištění vodních toků a úpravu veřejných
prostranství. Zájem o účast na „Zeleném městě“ byl skutečně veliký, celkem 120 studentů předložilo 19 projektů. Z organizačních důvodů mohlo být k realizaci přijato pouze 11
projektů.
V deseti dnech od 7. do 18. 8. 2006 pracovalo 60 studentů
rozdělených do deseti skupin. Počasí nám zkomplikovalo
práce zejména první tři dny. Přesto ve vytrvalém dešti studenti s nasazením likvidovali černou skládku za garážemi
na ulici Nábřežní, dělali úklid zeleně v Libhošti a sbírali odpadky v sídlišti Sportovní, Gregorova. Další dny likvidovali
havarijně pokácené stromy v areálu MŠ Revoluční a ZŠ Dlouhá, uklidili část toku Křivého potoka, okolí lávky na Luční,
čistili chodníky na ul. Divadelní a Husově, pomáhali s úklidem Smetanových sadů a s nátěry v mateřských školkách,
čistili korýtko na Čer áku, sbírali odpadky a vyhrabávali nepořádek z keřů, pleli okrasné výsadby v zahradě u městské
knihovny, uklízeli v areálu Hücklových vil a na Skalkách.
Náš dík patří všem, kteří se na zdárném průběhu letošního
ročníku podíleli.
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

Blíží se splatnost poplatku
za odpad za II. pololetí
g Upozorňujeme občany města na blížící se termín splatnosti
poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
za 2. pololetí 2006, a to ke dni 30. 9. 2006. Výše poplatku
na rok 2006 činí 360,- Kč/osobu/rok. Poplatek je možno
zaplatit na pokladnách Městského úřadu Nový Jičín (Masarykovo nám. 1, Divadelní 3), složenkou, převodem z účtu, a to
na účet města 19—326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výše částky.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu
či úmrtí v rodině) je nutné nahlásit odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, 3. patro, č. dveří 305. Občanům, kteří nesplní svou poplatkovou povinnost včas nebo ve
správné výši, budou vystaveny a zaslány navýšené platební
výměry o 50 % z dlužné částky podle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Případné
dlužné částky budou vymáhány exekutorem.
Sandra Trávníčková, odbor životního prostředí
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Ohlédnutí za investičními
akcemi v letech 2003 — 2006
g Město Nový Jičín uskutečnilo v letech 2003—06 v různých
oblastech života města investice v celkové výši 438 403 000,- Kč,
jež slouží dalšímu rozvoji a následnému zlepšování životních podmínek všech občanů ve městě. Tyto investice byly
v největší míře uskutečňovány na základě potřeb města a jeho
občanů a dále některé také z důvodu nové legislativy státu
po vstupu do Evropské unie.
Příkladem je oblast čištění odpadních vod, kdy je město
povinováno do roku 2010 dobudovat kanalizace s napojením
na čistírny odpadních vod na celém území města. Proto například v této oblasti byly investovány finanční prostředky
ve výši 88 260 000,- Kč a i nadále je do roku 2010 počítáno
s částkou do 200 mil. korun.
V oblasti komunikací město v uplynulých čtyřech letech
investovalo částku 105 300 000,- Kč. Byla provedena výstavba a obnova mnoha chodníkových těles ve městě a jeho městských částech, nemalé prostředky byly použity při regeneraci panelového sídliště Loučka (23 650 000,- Kč), výstavbě
nové komunikace Pod Skalkou, parkoviště u zimního stadionu, (7,8 mi. Kč), cyklostezky Bludovice, Libhoš atd.
Velkým právě se realizujícím projektem je projekt bezbariérové městské hromadné dopravy v celkové výši 21, 1 mil. Kč
(15,8 mil. Kč získáno z EU), který spadá do oblasti dopravní
obslužnosti.
Ani oblast školství, kultury a památek (i cizích vlastníků)
nebyla opomenuta, připomeňme např. rekonstrukci vnitřních
částí Beskydského divadla, novou fasádu ZŠ Komenského
68, rekonstrukci Morového sloupu na Masarykově náměstí.
Celkové investice dosáhly částky 26 400 000,- Kč.
Nepřehlédnutelným a z hlediska času a rozsahu jedním
z prvních v celé České republice a nutno podotknout, že i nadále pokračujícím, je projekt metropolitní sítě s vysokorychlostním internetem I. — III.etapa, ve kterém bylo proinvestováno 18 985 000,- Kč.
V rámci investic bylo také použito 39 530 000,- Kč na
obnovu a rekonstrukci stěžejních sportovních a volnočasových zařízení v majetku města, konkrétně tedy zimního
stadionu, rozšíření bazénu, vybudování sportovního hřiště
v Kojetíně, dětských hřiš v Loučce apod.
Nový separační dvůr a celá řada projektů „zeleně“ patřící
do oblasti životního prostředí představovaly investice v celkové výši 8 800 000,- Kč.
Do dalších oblastí, jako je komunální hospodářství s investicemi například do technického zhodnocení bytů v majetku města, rekonstrukce tepelných rozvodů, pořízení třídičky
na separovaný odpad, nové mechanické prostředky pro technické služby, veřejného osvětlení, plynofikace, oprava hřbitovů, představovaly další prostředky výši 108 688 000,- Kč.
Všechny tyto investice byly hrazeny z rozpočtu města, přičemž část financí ve výši 94 017 000,- Kč byla získána prostřednictvím různých dotačních titulů od Moravskoslezského kraje, státu, Evropské unie. Pokud bychom chtěli
oddělit a specifikovat částku získanou z evropských zdrojů, pak se jedná o částku 54, 841 mil. Kč. Další část peněz
ve výši 23 632 000,- Kč město získalo ve formě zvýhodněných půjček od Evropské investiční banky a České záruční a rozvojové banky.
S výhledem pro léta 2007— 2010 je nezbytné zmínit, že je
připravována celá řada projektů, které vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města a pomohou finančně pokrýt další
nové investice a potřeby města pro jeho další růst a prosperitu.
Ing. Vladimír Bárta, Ing. Iva Vašendová

Nový termín vzpomínkového večera
g

Z technických důvodů se vzpomínkový večer ke stému výročí narození básníka, spisovatele a kulturního pracovníka
Zdeňka Vavříka, který se měl uskutečnit v libhoš ském fojtství v pátek 8. září, překládá na pátek 13. října v 18 hodin.

Další pomocná ruka pro
zrakově postižené spoluobčany
g Počátkem léta začala v Novém Jičíně pracovat nová pobočka TyfloCentra Ostrava,
o.p.s. na Resslově ulici č. 14.
Stala se další „pomocnou rukou“ pro naše nevidomé a slabozraké spoluobčany spolu
s již existujícími organizacemi SONS a Kafira. Hlavním
cílem nově zřízeného detašovaného pracoviště je poskytování služeb sociální a technické pomoci nevidomým
a těžce zrakově postiženým občanům, poskytování průvodcovských služeb, zlepšení přístupu občanů se zrakovým postižením k informacím, provádění předčitatelské služby,
jednorázové osobní asistence při činnostech v domácnosti,
konzultace a poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek
a pomoc při jejich zajiš ování.
Velmi důležitým prvkem je podpora lidí s těžkým zrakovým
postižením v samostatném životě a v jejich zapojování do společnosti. Je nezbytné poskytovat jim v tomto nelehkém úsilí
informace, oporu a odbornou pomoc. Nedílnou součástí jsou
konzultace s klienty a jejich rodinami a později i aktivní výpomoc při vyhledávání zaměstnání.
Detašované pracoviště TyfloCentra Ostrava je přístupné pro
širokou veřejnost od pondělí do pátku, přičemž od pondělí
do středy je návštěvní doba 10.00 až 16.00 hod. Ve čtvrtek je
otevřeno od 13.00 do 18.00 hod. a v pátek od 10.00 do 14.00
hod. Pro konzultace po telefonu lze použít čísla 556 731 221,
mobil 774 731 333, či el. kontakt burianova@tyflocentrumova.cz. Oba pracovníci, Barbora Burianová a Petr Lazecký
se již těší na vaši návštěvu. Nutno podotknout, že pracoviště
v Novém Jičíně bylo zřízeno spolu s pobočkami v Třinci a Havířově a jsou spolufinancována EU, rozpočtem státu ČR a rozpočtem Moravskoslezského kraje.
Barbora Burianová

určena dětem v šestých třídách. Zde je již výuka doplněna
o náročnější tématiku. I zde je ovšem založena na otevřené
komunikaci a vzájemném dialogu doplněném informativním
testem. Ve druhých i v šestých třídách probíhá výuka ve dvou
hodinách v rozmezí cca 14 dnů. Výuku provádějí proškolení
aktivisté požární ochrany z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. Realizace programu je pro základní školy bezplatná.
Prvé výukové besedy, které zkušebně proběhly na vytypovaných školách již v měsíci květnu a červnu se setkaly u dětí
i u vyučujících s velkým ohlasem a je předpoklad, že koncepce, která se započne realizovat ve školním roce 2006/2007,
bude v plném rozsahu plnit svou funkci v oblasti preventivně
výchovné činnosti.
npor. Dagmar Benešová, inspektor PO - PVČ
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor NJ

Z místní části Bludovice
g SVĚCENÍ PIETNÍHO MÍSTA NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ. Dne 3. července 2006 novojičínský kaplan O. Josef Motyka vysvětil dokončené pietní místo náhrobků bývalých obyvatel obce — lapidárium, jež soustře uje všechny náhrobky
či jejich torza z hrobů bývalých obyvatel obce dlouhá léta neudržovaných a nikomu nenáležících. Děkuji všem, kteří přispěli k zdárnému dokončení díla, na jehož realizaci se podílel
městský úřad ve spolupráci s bývalými obyvateli obce, jmenovitě pak panu Pavlu Wesselemu — místostarostovi našeho
města, který vedl pracovní skupinu realizující celý záměr a paní
Ria Skarke, jež dokázala díky neutuchající energii i přes
velké zdravotní obtíže získat potřebné finanční prostředky.
Místní hřbitov tak získal na důstojnosti, jež hřbitovům bezesporu náleží.

Vzdělávání žáků ZŠ v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva
g Jedním z hlavních úkolů
a posláním Hasičského záchranného sboru je kromě
přímé zásahové činnosti i preventivně výchovná činnost.
K zajištění jedné z nejdůležitějších částí problematiky
preventivně výchovné činnosti, kterou je výchova dětí
a mládeže, vydal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje koncepci, která
obsahuje program: „Výchova
dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Cílem
tohoto programu je předat dětem ve dvou věkových skupinách
důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými
událostmi a prostřednictvím výukových besed a propagačních materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice,
naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, základním
principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádné
události. V optimálním případě dojde k předávání informací
z výukových besed a propagačních materiálů přes děti i na
rodiče.
Program se skládá ze dvou hlavních částí. První část je
zaměřena na děti ve druhých třídách. Je rozdělena do dvou
vyučovacích hodin a jejím cílem je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně. Děti se hravou formou naučí přivolat
pomoc, seznámí se se zásahovým oblekem a výstrojí hasiče,
dozvědí se, co znamená zvuk sirény apod. Druhá část je

g HRAJEME SI S KOŇMI ANEB SVATBA, KTERÁ SE
JEN TAK NEVIDÍ. V rámci letního soustředění uspořádali
mladí jezdci místního jezdeckého oddílu Bludička dne 11. srpna
netradiční svatbu dvou koní, a to se vším všudy. „Nevěsta“ jménem Dorotka měla krásný závoj i s vlečkou, statný „ženich“
Šitan se pyšnil cylindrem. Obřad se konal za zvuku svatebního pochodu a nechyběl ani bouřlivý potlesk přítomných
družiček, které zasypaly po prvním „manželském“ polibku
oba novomanžele „rýží štěstí“. Koňští hosté si pak pochutnali
na pěkném rautu. Humorná a recesistická akce se opravdu
povedla a my zjistili, že hrát si s koníky nám přináší spoustu
nových poznatků o jejich charakteru i vztahu k nám samotným, ale hlavně jsme přišli na to, že kdo si hraje, nezlobí,
což platí i u koní.
Foto a text Ing. Gabriela Žitníková
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Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů

Mimořádný odvoz odpadů
od občanů

g Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod., přistavení po vývozu ve středu a následný vývoz do pátku.

g Město Nový Jičín připravilo od 1. září pro své občany novou
službu: MIMOŘÁDNÝ ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ —
tedy odpadů od občanů. Cílem této služby je především snížit
počet případů odkládání odpadů kolem popelnic a kontejnerů
a tím zvýšit celkovou čistotu ve městě.
Odpady, které si takto může nechat občan odvézt, jsou
v druhovém složení totožné s druhy odpadů, které běžně přebírá separační dvůr, tedy komunální odpad, stavební odpad
apod. Objednatel služby, občan, hradí pouze dopravu na separační dvůr, a to dle počtu ujetých km, min. však 50,- Kč.
Ostatní náklady, jako je například vykládka a pronájem kontejneru, občan nehradí. Odvoz odpadů si občan může objednat
na Technických službách města Nový Jičín, středisku odpadů,
kde si zároveň dohodne typ přistavovaného kontejneru, datum jeho přistavení a vývozu. Po přistavení kontejneru si občan sám naloží odpad a následně jen TSM odvezou dle množství na separační dvůr či přímo na skládku.
Ceny dopravy: Multicar: 11,- Kč/km (kontejner o obsahu
1 m3); Liaz: 19,- Kč/km (kontejner o obsahu 5 m3); Avia: 19,- Kč
/km (kontejner o obsahu 5 m3). Příklad A: podle počtu km
bude vypočtena suma 44,- Kč, občan zaplatí 50,- Kč. Příklad
B: podle počtu km bude vypočtena suma 145,- Kč, občan
zaplatí 145,-Kč.
Započítaná vzdálenost: Z TSM na místo přistavení v Novém
Jičíně a z místa přistavení na separační dvůr na ul. Palackého. Příklady vzdáleností: TSM — Myslbekova 3 = 2,8 km;
Myslbekova 3 — sep.dvůr = 1,3 km.
Služba se netýká ostatních odpadů — z firem, institucí, služeb, podnikání podle zvláštních předpisů apod. Pro takové
odpady stále platí, že jejich původce, tedy ten, jehož činností
odpad vznikl, je povinen uzavřít smlouvu s oprávněnou osobou, např. technickými službami města. Z evidence musí být
naprosto jasné, jak se odpadu zbavil, žádný odpad se nesmí
„ztratit“.
Odbor životního prostředí

g 36. týden/5. 9.: Palackého 66-76, Dlouhá 1-15, Dlouhá 8-12,
Dlouhá 30-32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník),
Gregorova 39, Protifašistických bojovníků, Vančurova (křiž.
s J. Hory), Anenská (křiž. s K. Čapka), Kollárova (křiž. s Gregorovou).
g 37. týden/12. 9.: Novellara (křiž. se Slovanskou), Bří. Jaroňků (u hřiště), Myslbekova (křiž. s K Nemocnici), Jiráskova 1 (u prodejny zdravotnických potřeb), Jiráskova 22 (pod
branou VÚM), Slovanská (u novinového stánku), Dostála
Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křiž. s Divadelní), Divadelní
(u učňov. střed. Drustol), B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy
sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi).
g 38. týden/19. 9.: Palackého (za prodejnou MAX), Derkova
(u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdr. stř.),
Dostojevského (u domova důchodců), Luční (u lávky na Lamberk), Bulharská (u kotelny), Trlicova (křiž. s Kpt. Jaroše),
Štursova (u šaten TJ), Hluboká 213/5, Slezská (garáže u lávky na Luční), Slezská (křiž. s Úprkovou).
g 39. týden/26. 9.: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (park.
za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24-30, Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště), Dvořákova (park.
u SISŠ), Dvořákova (park. u Kalače), Máchova (křiž. s Nádražní), Sv. Čecha, Tyršova (KONTEX).

22. září — Evropský den bez aut
g Kvalitu ovzduší ve městech v posledních několika letech výrazně ovlivňuje neustále rostoucí individuální automobilová
doprava, která se stává stále více jedním z nejzávažnějších
problémů moderních měst nejenom v ČR, ale i v celé Evropě
a ve světě. Spalování paliv v motorových vozidlech je hlavním
zdrojem emisí oxidů dusíku ve městech, podílí se také významnou mírou na emisích oxidu uhelnatého a prachu. Všechny
tyto chemické látky působí škodlivě na lidské zdraví. Nelze
opomenout negativní vliv hluku způsobený automobilovou
dopravou.
Škodlivost NOx je dána jejich toxickým působením na zdraví
člověka — jsou dráždivým plynem, který spolupůsobí při vzniku onemocnění dýchacích cest a onkologických onemocnění.
Ovlivňují taktéž centrální nervový systém. Jsou navíc významným činitelem při fotosyntetických reakcích, jejichž výsledkem je vznik troposférického ozonu. Za slunečních letních
dnů tak dochází ve větších městech a sídelních aglomeracích
k závažným fotochemickým smogovým situacím — tzn. ke stavům mimořádně znečištěného ovzduší, kdy je několikanásobně
překročena přípustná koncentrace troposférického ozonu
v atmosféře. Zatímco existence stratosférického ozonu je důležitou ochranou biosféry před krátkovlnným UV zářením,
troposférický (přízemní) ozon je silným oxidačním činidlem
nebezpečným živým organismům. Jeho vdechování poškozuje sliznici dýchacích cest a výrazně snižuje jejich čistící
schopnost. Fotochemický smog je v dnešní době závažným
celosvětovým problémem.
Ze všech výše uvedených důvodů iniciovala Evropská komise v roce 2000 vznik „Evropského dne bez aut“. Od té doby
patří každoročně k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září.
Cílem evropského dne bez aut je připomenout a alespoň
symbolicky podpořit ekologicky vhodnější způsoby dopravy
— veřejnou dopravu silniční i železniční, ale také cyklistickou
či pěší dopravu — a povzbudit tak aktivní vztah občanů k čistotě ovzduší ve své obci.
Vyzýváme proto všechny občany našeho krásného historického města, aby alespoň dne 22. září ponechali své automobily doma a vyzkoušeli si v praxi, že k cestování v rámci
města lze využít městskou hromadnou dopravu, jízdní kolo
— a nejlépe vlastní chůzi.
Ing. Dagmar Tomanová, odbor ŽP
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Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
DOBA SVOZU:

g LOUČKA 6. 10. v době od 15.45 hod. do
17.30 hod. g KOJETÍN 6. 10. v době od 15.45 hod. do 17.30 hod.
g STRANÍK 13. 10. v době od 15.45 hod. do 17.30 hod. g BLUDOVICE 13. 10. v době od 15.45 hod. do 17.30 hod. g ŽILINA
20. 10. v době od 15.45 hod. do 17.30 hod. g LIBHOŠŤ 27. 10.
v době od 15.45 hod. do 17.30 hod.

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 velkoobjemového odpadu kategorie 200301, 200307.

STANOVIŠTĚ SVOZU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH:
g

LOUČKA 6. 10.: U Koruny od 15.45 do 16.15 hod.; u ZD —
správní budova od 16.15 do 16.45 hod.; parkoviště u garáží
MěÚ od 16.45 do17.15 hod.; u věžáku č. 275 proti pneuservisu od 17.15 do 17.30 hod.
g KOJETÍN 6. 10.: křižovatka u autobusové zastávky od
15.45 do 17.00 hod.
g STRANÍK 13. 10.: 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 13. 10. 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 do 17.30 hod.
g ŽILINA 20. 10.: u hřiště od 15.45 do16.15 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 27. 10.: u obchodu Jednoty (horní konec) od
15.45 do 16.15 hod.; u kostela od 16.15 do 16.45 hod.; u domu
č. 128 (náměstí sv. Marka) od 16.45 do 17.15 hod.; Malá Vídeň (střed ulice) od 17.15 do 17.30 hod.

Kam za sportem?
g

FOTBAL: ne 3. 9. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, OP muži
Žilina - Veřovice, ne 3. 9. v 16.30 hod., stadion TJ, OP muži
Nový Jičín - Kopřivnice, ne 3. 9. v 16.30 hod., hřiště Straník,
III. tř. muži Straník - Vražné, so 9. 9. v 10.15 a 12.30 hod.,
um. tráva, divize st. a ml. dorost Nový Jičín - Bystřice p. H.
(2 utk.), ne 10. 9. v 9 a 10.45 hod., um. tráva, kraj. sout. ml.
a st. žáci Nový Jičín - Ludgeřovice, ne 10. 9. v 16.30 hod.,
hřiště Libhoš , I. A tř. muži Libhoš - Příbor, ne 17. 9. v 10.15
hod., hřiště Lamberk, OP muži Žilina - Štramberk, ne 17. 9.
v 16 hod., stadion TJ, OP muži Nový Jičín - Studénka, ne 17. 9.
v 16 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Olbramice, so
23. 9. v 10.15 a 12.30 hod., um. tráva, divize st. a ml. dorost
Nový Jičín - Krnov (2 utk.), ne 24. 9. v 9 a 10.45 hod., um.
tráva, kraj. sout. ml. a st. žáci Nový Jičín - Příbor (2 utk.), ne
24. 9. v 16 hod., hřiště Libhoš , I. A tř. muži, Libhoš - Bystřice, čt 28. 9. v 16 hod., hřiště Lamberk, OP muži Žilina Bystré, ne 1. 10. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, OP muži Žilina
- Jeseník, ne 1. 10. v 15.30 hod., stadion TJ, OP muži Nový Jičín - Fulnek B, ne 1. 10. v 15.30 hod., hřiště Straník, III. tř.
muži Straník - Bartošovice g HOKEJ (ZS Nový Jičín) po 4. 9.
v 18 hod. Nový Jičín - Přerov, ne 17. 9. v 17 hod., II. liga muži
Nový Jičín - Šumperk, ne 24. 9. ve 13.30 hod., liga dorost Nový
Jičín - Přerov, čt 28. 9. v 18 hod., II. liga muži Nový Jičín Orlová, pá 29. 9. v 17.30 hod., liga dorost Nový Jičín - Havl.
Brod, ne 1. 10. ve 13.30 hod., liga junioři Nový Jičín - Havl.
Brod, st 4. 10. v 18 hod. II. liga muži Nový Jičín - Blansko
g BASKETBAL (hala na bazénu): mezinárodní turnaj mužů
KONTEXT CUP 2006 „Memoriál Ivo Nachtigalla“ čt 21. 9., pá
22. 9., so 23. 9. vždy 2 zápasy v 16.45 a 19 hod. g HÁZENÁ
(hala ABC): ne 24. 9., v 10.30 hod., II. liga ženy (Morava)
Nový Jičín - Poruba g VOLEJBAL (hala ABC): pá 29. 9. v 18
hod. a so 30. 9. v 10 hod., I. liga ženy Nový Jičín - Uh. Hradiště
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.

Sportovní aktuality
g BASKETBALOVÉ ZAJÍMAVOSTI. V hráčském kádru
vicemistra ČR Mlékárny Kunín došlo pro následující sezonu
k několika změnám. Z týmu odešli Bošnjak, Ivanovič, Warrick
a Šoška, nově přišli Štěpán Reinberger (Sparta Praha, 25 let,
201 cm, křídlo), Juraj Gavlák (NH Ostrava - slov. reprez., 27 let,
187 cm, rozehr.), Vladimír Paraik (Peninsula Pirates College
- USA, 21 let, 204 cm, pivot), Peter Sedmák (Svit - SR, 21 let,
207 cm, pivot), Travis Alexander DeGroot (Delta State University NCAA II - USA, 24 let, 191 cm, rozehrávač) a zůstali
Marek Štec, Miloš Valčák, David Hájek, Michal Opatovský,
Branislav Laco, Rostislav Pelikán, Roman Medek.
g Předprodej permanentek na novou sezonu roč. 2006/07
bude na sekretariátu Basketbalového klubu Nový Jičín pro
majitele permanentek z minulé sezony ve dnech 18. a 19. září
od 13 do 16 hod., pro ostatní nové zájemce ve dnech 20. a 21.
září od 13 do 16 hod. Ceny permanentek na tribunu „A“ jsou
1 800,- Kč, 1 500,- Kč a 1 050,- Kč, na tribunu „B“ 700,- Kč.
g Jako před každou z několika předcházejících sezon, bude
pro tým Mlékárny Kunín i před tou letošní tvrdým testem připravenosti tradiční mezinárodní turnaj „KONTEXT CUP 2006“,
od letošního ročníku hraný s podtitulem „Memoriál Ivo Nachtigalla“, který se uskuteční v hale na bazénu ve dnech 21. až
23. září. Čtveřicí týmů pro turnaj, který se bude hrát vždy
formou dvojzápasů v každý hrací den (16.45 a v 19 hod.) tvoří
MBK Komárno (SR), Debrecen (Ma .), BK Děčín a domácí
Mlékárna Kunín.
g Nedávný los pro základní část evropského poháru FIBA
Chalenge Cup v Mnichově, vylosoval pro tým Mlékárny Kunín
soupeře do skupiny „D“, kterými jsou ukrajinský BC Dněpropetrovsk, švédský Norrköping Basketförening a islandský
Keflavik SC. Soutěž bude zahájena 8. listopadu.
g HOKEJOVÁ SEZONA KLEPE NA DVEŘE. Blíží se datum 13. září a s ním i zahájení nové hokejové sezony II. ligy,

v níž nebudou chybět už po čtrnácté v řadě ani hokejisté TJ
HC Nový Jičín. Po tradiční a neodmyslitelné tvrdé letní přípravě na suchu si naši hokejisté poprvé „ochutnali“ ledovou
plochu 6. srpna ve Valašském Meziříčí, aby na první trénink
na domácí zrenkonstruované hrací ploše (píšeme o tom na
jiném místě) vjeli 11. srpna, ale již 9. 8. zahájili sérii devíti
přípravných utkání. Trenér Handl má v k dispozici 27 hráčů,
včetně čtveřice juniorů, a to brankáře Urbánka, Jagoše, Trvala, Popoviče, obránce Slabého, Koloničného, Hübla, Petružálka, Hruškovského, Kudělu, Krotila, Pelikána, Andrýska
a útočníky Macháčka, Jakubu, Skaloše, Glabazňu, Hradila,
Barnu, Chalupu, Tomana, Štěpjaka, Krupnika, Štursu, Tomáška, Vaculína a Fraise. Bezprostředně před zahájením
nové sezony bude kádr zúžen na 22 hráčů, těm, kteří se do
sestavy nevejdou, bude nabídnuto hostování bu v Kopřivnici nebo ve Studénce. Cílem mužstva je vybojovat play off
a zabudovat do kádru na stálo mladé hráče, kteří se vrátili
z hostování z extraligových juniorských klubů po celé Moravě. Nový ročník II. ligy se bude hrát s určitými změnami,
a to jak v základní části, tak i v play off. Nejzásadnější novinkou je čtyřkolový systém, který navýší počet utkání základní části na 44, play off se bude hrát na tři vítězné zápasy
se zahájením lepšího z celků dvěma zápasy na vlastním ledě.
Z důvodu rozšíření I. ligy ze 14 na 16 týmů nebude z I. ani
II. ligy nikdo sestupovat. Nový ročník II. ligy zahájí naši hokejisté ve středu 13. září na ledě Kroměříže, doma na nové
ledové ploše je příznivci uvidí poprvé v neděli 17. září proti
Šumperku, začátky domácích hracích dnů jsou ve středu
v 18 a v neděli v 17 hodin. Vedení hokejového klubu i samotní
hráči se těší na co největší přízeň fandů a jejich sportovní
povzbuzování „Jičín do toho“.
g RADOSTI I STAROSTI
NA SVINCI. Svinec — kopec
nad naším městem s krásnou
přírodní scenérií, bohatě využíván turisty a lyžaři, má
svou dominantu nejen v Křížku (nejvyšší bod), ale i objektu chaty, která dlouhá léta
sloužila v téměř nezměněné
podobě široké veřejnosti až
do letošního roku. Vedení LK
Svinec se rozhodlo provést
její celkovou modernizaci
a revitalizaci. Ta se uskutečňuje s finanční dotací z programu SROP s podílem ze zdrojů
Evropské unie, státního rozpočtu a prostředků LK v částce
8 120 mil. Kč, kdy dotace LK obdrží až po ukončení a kolaudaci díla se svým 20% spolupodílem. Stavební práce začaly
v květnu a měly by být dokončeny do konce října s konečným
předáním stavby včetně vybavení do konce listopadu. Celková rekonstrukce objektu (nová střecha, izolace celého objektu, kanalizace, sociální zařízení a koupelna u každého pokoje, nové WC pro návštěvníky chaty i sportující či turistickou
veřejnost) přinese tolik potřebné kvalitnější ubytovací a pohostinské služby. A co k této akci řekl prezident LK Svinec
Pavel Andrýsek? „Stavební práce probíhají podle harmonogramu a pokud se vše podaří, tak to bude určitě krásné, ale pořád zůstává obrovský problém, kterým je příjezdová komunikace k chatě od Kojetína. Město, které
má cestu v majetku, ji v minulosti částečně vyspravilo
asfaltovým kobercem, ale kvalita povrchu se stále zhoršuje, což činí velký problém s jejím udržováním v zimním
období. V této záležitosti jsme s městem permanentně
v jednání, bohužel bez výsledku. A to je největší problém,
který nás trápí a který nevím, jak budeme řešit. Měl by
se i vzhledem k atraktivnosti a dalšímu rozvoji turistického ruchu v našem městě, dostat do daleko větší pozornosti všech, kteří by jeho vyřešení měli věnovat větší
pozornost, jinak efekt z velké investice vložené do rekonstrukce chaty nebude zúročen v jejím celkovém využívání. My máme partnerskou smlouvu s městem, protože
projekt na rekonstrukci to vyžadoval, kde se zavazujeme,
že to budeme udržovat, ale není to bohužel v našich silách, zvláš při takové zimě, jakou byla ta letošní. A pokud se nám to společně nepodaří vyřešit, tak to bude
velká ostuda pro všechny.“
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Po vydařené tvrdé přípravě, kterou absolvovala již potřicáté v Žamberku všechna volejbalová družstva TJ Nový Jičín (120 hráčů), budou mistrovské soutěže volejbalistů zahájeny až v samotném konci září. Stejně jako v několika předcházejících sezonách, bude poněkud pozměněný tým žen (do
Belgie odcházející Krylovou a Ličkovu by měly nahradit juniorky) bojovat v I. lize s cílem probojovat se opět do finálové
skupiny. Podobné ambice vkládá předseda oddílu Oldřich
Valenta i do družstva juniorek v extralize, kadetky budou po
sestupu do ligy usilovat o návrat do nejvyšší soutěže extraligy. Poprvé v historii klubu si odbude družstvo juniorů jako
nováček premiéru v lize. Ženy zahajují soutěž domácím dvojutkáním s nováčkem Uherským Hradištěm v pátek 29. a v sobotu 30. září, kadetky začínají v sobotu 30. září ve Zlíně, ve
stejném termínu vstoupí v Opavě do soutěže junioři, juniorky zahájí extraligu o týden později 7. října domácím zápasem
s Olomoucí.
Jaroslav Kotas

g TOMÁŠ MIXA PŘIVEZL MEDAILE Z MISTROVSTVÍ
SVĚTA. Ploutvař Klubu vodních sportů Laguna Nový Jičín,
sedmnáctiletý junior Tomáš Mixa, od září student II. roč.
Gymnázia v Novém Jičíně, dosáhl v nedávných dnech obrovského úspěchu, když na mistrovství světa juniorů v plavání
s ploutvemi v Moskvě vybojoval jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, které jsou tím nejlepším zúročením jeho desetileté tvrdé tréninkové přípravy a závodění. Tomáš začal svoji
úspěšnou sportovní dráhu ploutvaře jako žák tříd s rozšířenou výukou sportu na ZŠ Komenského 68 Nový Jičín, když
se v žákovských, dorostenecké i juniorské kategorii pohyboval na republikových soutěžích na medailových postech
a celkem získal na 53 titulů šampiona ČR. Jak dorůstal,
dosahoval nejvyšších umístění i na mistrovstvích ČR a stal
se hlavní oporou svého klubu v soutěžích mužů. Medaile z mistrovství světa pro Lagunu — tento špičkový výsledek je uspokojením za léta náročné odborné přípravy. Radost z tohoto
velkého individuálního úspěchu prožíval jak celý realizační
tým Laguny, především trenérka Simona Klapcová, tak přímo v dějišti mistrovství státní trenér juniorů, vedoucí trenér
výpravy v Moskvě Josef Nekl, který řídil závěrečnou přípravu
na mistrovství světa. Na něm v nejsilnější konkurenci závodníků ze 27 států, z nichž většina výprav měla dokonalejší
servis i materiální vybavení, získal Tomáš stříbrný kov v závodě na 50 m PP v novém juniorském rekordu ČR 17,28 vt.,
bronzové medaile vybojoval na 100 m PP v čase 39,09 vt. a ve
sprintu na 50 RP časem 15,89 vt. Tři Mixovy medaile z juniorského světového šampionátu jsou doposud nejhodnotnějším výsledkem, jakého sportovec Laguny Nový Jičín dosáhl.
Tímto úspěchem Tomáš významně reprezentoval klub, svoji
školu i město Nový Jičín. Vedení Laguny i trenérský tým má
v úmyslu za pomoci města a ve spolupráci z novojičínskými
školami v započaté cestě pokračovat.

Tomáš Mixa se stal se třemi medailemi vybojovanými na mistrovství světa juniorů historicky nejúspěšnějším sportovcem Klubu
vodních sportů Laguna.
g

HÁZENKÁŘSKÁ A VOLEJBALOVÁ DRUŽSTVA SE
UŽ TĚŠÍ NA MISTRÁKY. Koncem srpna zahajují nový soutěžní ročník novojičínští házenkáři. Ze tří družstev v soutěži budou hrát nejvýše ženy, a to II. ligu část Morava (6 dr.),
družstvo mužů, které nenaplnilo cíl minulé sezony a přestože z II. ligy nesestoupilo, bylo vedením klubu rozhodnuto
přihlásit značně omlazený kolektiv do nižší soutěže — moravskoslezské ligy (12 dr.). Kolektiv starších žáků bude účastníkem moravskoslezské ligy, nově se tvoří a bude se připravovat družstvo mladších žaček.
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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 velmi úspěšnou sportovkyni Klubu vodních
sportů Laguna Nový Jičín, Kateřinu ŽATEČKOVOU (roz.
NEKLOVOU).

ˇ ˇ
Katerina
ˇ Zatecková

Neklová

Datum a místo narození: 24. 7.
1979, Nový Jičín. Rodinný stav:
Vdaná. Zaměření ve svém sportu: Delší disciplíny pod vodou.
Nejoblíbenější jídlo: Rajská
omáčka. Životní krédo: Nečiň
ostatním to, co nechceš, aby bylo
činěno tobě. Který člověk vás
nejvíce ovlivnil, a v životě nebo
ve sportu? Můj otec a zároveň
trenér Josef Nekl. Sportovní vzor:
Ten se postupně měnil, ale v poslední letech to byla Kateřina Neumannová. Další záliby
mimo váš sport: Pořádání táborů pro děti a ostatní sporty
jako volejbal, cyklistika, in-line bruslení atd. Sportovní dráha, dosavadní největší úspěchy: V letech 1993 —1996 jsem
byla členkou juniorské reprezentace v plavání s ploutvemi.
Zúčastnila jsem se mistrovství světa juniorů, mistrovství
Evropy juniorů v PP a mistrovství světa juniorů v DPP. Získala jsem šest titulů přeborníka ČR v kategoriích žactva,
dorostu, juniorů a bronzovou medaili na mistrovství ČR mezi
ženami. S družstvem žen Laguny jsem získala v roce 2003
titul mistryň ČR v DPP a v roce 2003, 2004, 2006 jsem získala titul mistryň ČR PP v bazénu. Z mezinárodních soutěží
jsem získala v roce 1998 a 2000 vítězství v mezinárodní soutěži DPP v italském Terstu. Z čeho jste měla v poslední
době největší radost? Z dobře proběhnutého tábora a z toho,
že si zúčastněné děti odvezly hodně zážitků. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Nejlepším zážitkem bylo, když jsme
poprvé v ženách vyhrály mistrovství republiky v družstvech,
které má dlouholetou tradici a je prestižní celorepublikovou
soutěží. Nejhorším zážitkem byla ztráta čtvrtého místa ve
štafetovém závodě na 4 x 100 m na mém prvním mistrovství
světa v Lyonu, o které jsme přišly diskvalifikací poslední závodnice, která přejela pod vodou 15 m pásmo. Co vám dlouhodobá sportovní činnost dala? Sportuji odmalička, a tak
se stal sport součástí mého životního stylu. Sportem jsem se
zabývala i na vysoké škole, kdy jsem vystudovala moderní
formu tělesné kultury „Rekreologii“. A nyní se sport stal i mým
povoláním, učím tělesnou výchovu a cestovní ruch na střední škole EDUCA SOŠ, s.r.o. v Novém Jičíně.
Jaroslav Kotas

Návrat orla skalního do Beskyd

každý rok zde bude vypuštěno 4 až 5 mlá at, je to z toho důvodu, že pohlavní dospělosti dosahují orli právě v pěti až šesti
letech. Během těchto let by se měl utvořit základ hnízdní
populace a všichni zainteresovaní věří, že do pěti let v Beskydech zahnízdí první pár orla skalního a tento druh se tak
stane opět nedílnou součástí české přírody.
A nyní něco málo o orlu skalním: Tento dravec, latinsky
Aquila chrysaetos, se dožívá v zajetí i více než 50 let, na
svobodě 40 let, má zpravidla jedno mládě, jeho rozpětí křídel dosahuje až 220 cm, létá až 200 km/hod., živí se hraboši,
kunami, liškami či jinými živočichy. Více informací o projektu naleznete také na www.csopnj.applet.cz.
Petr Orel a Václav Dorazil,
členové Českého svazu ochránců přírody

g Po více než 100 letech se do naší vlasti vrací orel skalní.
Kdysi hnízdní druh našich hor byl člověkem zcela vyhuben.
Poslední hnízdiště orla skalního u nás bylo zaznamenáno na
konci 19. století, od té doby zde občas zavítá na návštěvu ze
sousedního Slovenska na tzv. pohnízdní potulku. Česká republika společně s Irskem jsou jediné země v Evropě, kde
orel skalní nehnízdí. To je také jeden z hlavních důvodů, proč
si členové Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně
ze Záchranné stanice v Bartošovicích dali za cíl navrátit zpět
tohoto majestátního dravce do našich hor. Rozjel se velkolepý projekt, kterého se kromě zmiňovaného ČSOP zúčastnila také Zoologická zahrada v Ostravě, Správa CHKO Beskydy, Lesy České republiky a.s. a především Státní ochrana
přírody Slovenské republiky, která v letošním roce věnovala
první čtyři mlá ata, jež dostala samozřejmě i svá jména —
Cecilka, Anča, Babka a David. Na tato mlá ata v Bartošovicích čekala jejich adoptivní matka — orlice Dina, která se
o ně dva měsíce usilovně starala. V červenci byla orlíčata
přestěhována do nově vybudované vypouštěcí voliéry v Beskydech. Dne 2. srpna t.r. byli orli vypuštěni na volnost, ještě
několik měsíců budou přikrmováni a budou se seznamovat
s okolní krajinou, kterou dnes již berou jako svou domovinu,
jako místo svého narození. A to je hlavní myšlenka projektu,
orli se vždy v době pohlavní dospělosti, v době kdy utvoří
hnízdní pár, vracejí na místo svého narození nebo do jeho
těsné blízkosti. Projekt bude pokračovat až do roku 2010,
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Osobnost roku 2005

Jaroslav
g

Kotas

Datum a místo narození: 17. 9. 1945, Zlín. Invalidní důchodce. Stav:
ženatý. Děti: Dva chlapi
— Petr (1968) a Jaroslav
(1971). Životní krédo: Dělej všechno poctivě, s čistým svědomím a zodpovědně, abys byl spokojen
nejen ty sám, ale především druzí a až nebudeš
moci, tak ti snad třeba
také někdo pomůže. Jak
jste přijal a co pro vás
znamená ocenění vaší
dlouholeté práce? Poté,
co jsem v loňském roce
obdržel k životnímu jubileu za svou celoživotní práci pro sport titul Rytíř sportu,
jsem přijal s velkým potěšením i ocenění Osobnost roku 2005
za činnost pro zdravotně postižené. A co pro mě tohle ocenění znamená? Jednak dobrý pocit z toho, že s mojí činností
v této oblasti je spokojeno dosti velké množství zdravotně
postižených lidí, ale také i velký závazek k dalšímu pokračování v této práci. Co vás k této činnosti přivedlo? Když
jsem se v roce 1990 dostal po implantaci umělého kyčelního
kloubu, která mi prakticky znemožnila pokračování v aktivní, by už jen rekreační sportovní činnosti, mezi zdravotně
postižené, našel jsem kromě další, už jen funkcionářské a novinářské sportovní činnosti, svoji „parketu“ mezi zdravotně
postiženými. Co připravujete právě te a chystáte něco
do budoucna? Po týdenním rekondičním pobytu, který jsme
s kolegou Pernickým uskutečnili pro čtyřiačtyřicet našich
členů v červnu na Horní Bečvě, jsem v závěrečné fázi příprav dalšího ozdravného pobytu pro stejný počet osob v září
ve Velkém Mederu s využitím tamních bazénů s termální vodou. Poté to bude jako každý rok — zajiš ování dalších akcí
z našeho bohatého plánu činnosti, jako je rehabilitační plavání, vycházky do přírody, zájmová klubová činnost i velké
Mikulášské dopoledne. Ale už v říjnu se začnu zabývat přípravou na uskutečnění další velmi náročné velké slavnostní
akce v roce 2007, tentokrát určené k 50. výročí založení organizace invalidů v Novém Jičíně s kulturním programem
a vším, co k takovéto akci patří. Máme tady léto, jak je prožíváte? Když je horko, tak koupáním, taky prací s odpočinkem na zahradě, čas zbude i na vnuky Ondru, Vojtíka i vnučku
Rozárku, se ženou si zajdeme večer „na jedno“ a s kamarády
zdravotně postiženými i na vycházky do okolí města. Je něco,
co byste chtěl vzkázat čtenářům? Kdyby šlo všechno napsat, co bych chtěl čtenářům vzkázat, bylo by toho moc a není
na to prostor… Tak snad jen, aby lidé byli k sobě tolerantní, ohleduplní, aby nezáviděli jeden druhému, také, aby si
navzájem pomáhali, zvláš při řešení složitých problémů,
třeba zrovna u lidí se zdravotním postižením, kteří tu pomoc
potřebují. A snad ještě, abychom si společně chránili vytvořené hodnoty pro budoucí generace.
Připravila ing. Iva Vašendová

Slavnostně jsme otevřeli
novou ledovou plochu na zimním stadionu
g

Ve čtvrtek dne 17. srpna se ve 14.00 hodin za přítomnosti
zástupců vedení města, TJ Nový Jičín, dodavatelů a dalších
hostů uskutečnilo slavnostní otevření nové ledové plochy na
Zimním stadionu v Novém Jičíně. Ledová plocha prošla celkovou rekonstrukcí, jež byla zahájena na začátku měsíce
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května letošního roku a dokončena 4. srpna 2006. První hokejisté vyjeli na novou plochu již v pátek 11. srpna v 9.15 hod.,
kdy se uskutečnil trénink mužů.
Důvodem rekonstrukce byl špatný technický stav chladicího zařízení a ekonomická náročnost jednotlivých médií,
tedy plynu a elektřiny. Nová ledová plocha splňuje všechna
nezbytná kritéria a významnou skutečností je i fakt, že se
díky ní až trojnásobně sníží množství používaného čpavku.
Celkové náklady na rekonstrukci ledové plochy pak dosáhly
výše 16 636 771,- Kč a byly hrazeny z rozpočtu města.
Objekt zimního stadionu získalo město Nový Jičín od státu
v roce 2001. Následně byla vytvořena koncepce postupného
dobudování a rekonstrukce. Nejprve byly dobudovány šatny
a sociální zařízení, včetně zázemí pro hokejisty s posilovnou
a rehabilitační linkou, šatny rozhodčích a stavby nebytových
prostor v celkových nákladech více než 16 mil. Kč, včetně zázemí pro hokejisty s posilovnou a rehabilitační linkou. V roce
2004 byla realizována rekonstrukce strojovny a instalováno
tepelné čerpadlo za cca 8, 7 mil. Kč (za přispění státu) a dále
byl upraven vstupní objekt do zimního stadionu.
Vybudované parkoviště (červenec 2006) nabízející kapacitu
75 parkovacích stání bylo dalším krokem k lepšímu zpřístupnění objektu sportovcům a novojičínské veřejnosti a též k přístupu k nebytovým prostorám, které byly připraveny v předchozím období a bude je možné následně využívat.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
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2006

KINO KVĚTEN
Pá 1. až so 2. 9. ve 20.00 hod. PÝCHA A PŘEDSUDEK.
Film je natočen podle knižní předlohy spisovatelky Jane
Austenové. Mládeži přístupno, 123 min., titulky, 60,- Kč.
g Pá 1. až ne 3. 9. v 16.00 a 18.00 hod. ZA PLOTEM. Veselý
animovaný film pro celou rodinu. 83 min., dabing, 65,- Kč.
g Po 4. až st 6. 9. v 18.00 a 20.15 hod. BÍLÁ MASAJKA.
Carola strávila dovolenou v Keni, bláznivě se zamilovala
do Masaje, rozhodla se s ním zůstat a začala se přizpůsobovat masajskému způsobu života. Do 12 let nevhodný,
126 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 7. až st 13. 9. ve 20.15 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU TRUHLA MRTVÉHO MUŽE. Johnny Depp jako kapitán
Jack Sparrow — ameický akční film. Mládeži přístupno,
151 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 7. až st 13. 9. v 18.00 hod. RYCHLE A ZBĚSILE:
TOKIJSKÁ JÍZDA. Japonci jezdí rychle — americký akční
film. Třetí díl plný adrenalinu je tentokrát umístěn do tokijského podsvětí. Do 12 let nevhodný, 104 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 14. až st 20. 9. v 18.00 hod. GARFIELD 2. Garfield, nejoblíbenější americký kocour, doprovází v druhém celovečerním filmu svého majitele Jona na cestě do Anglie. Rodinná komedie. 77 min., dabing, 65,- Kč.
g Po 18. až st 20. 9. v 18.00 a 20.00 hod. TOMMYHO
PEKLO. Norská teenagerovská komedie. Tommy je syn,
jakého by si přála každá matka. Nic ale není jak se zdá...
Mládeži nepřístupno, 95 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. 9. ve 20.00 hod. DŮM U JEZERA. Milostný příběh přesahující hranice času. Americký film. Do
12 let nevhodný, 99 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. 9. v 18.00 hod. PROPOSITION. Scénář
australského westernu napsal Nick Cave. Film se odehrává v drsném a neúprosném prostředí australského vnitrozemí na konci 19. století. Proposition je ohromujícím příběhem oddanosti, odplaty a hledání spravedlnosti v zemi
bez pravidel. Mládeži nepřístupno, 35 mm, 104 min.,
titulky, 65,- Kč.
g Po 25. až st 27. 9. v 18.00 a 20.15 hod. MIAMI VICE.
Americký akční film. Svět drog na Floridě. Celovečerní snímek založený na známém televizním krimi seriálu z osmdesátých let. V hlavních rolích Colin Farrell a Jamie Foxx.
Mládeži nepřístupno, 131 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 28. až so 30. 9. ve 20.00 hod. PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY. Základní lekce, jak si ho natočit po svém. Erotická komedie. Deacon, Matt a Fred kradou pornofilmy
z obchodu, kde je Fred zaměstnán jako brigádník. Studna
ale vyschne, když Fred přijde o místo. A proto se rozhodnou natočit svůj vlastní film pro dospělé. Mládeži nepřístupno, 90 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 28. až so 30. 9. v 18.00 hod. SKY FIGHTERS: AKCE
V OBLACÍCH. Zapomeňte na Top Gun. Nastupují Sky
Fighters! Fascinující letecká akrobacie. Mládeži přístupno, 102 min., titulky, 75,- Kč.
g

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

g Neděle 10. 9. v 10.00 hod. Helena Štáchová, Dušan Soták:
HURVÍNEK A KOUZELNÍK. Loutková revue nejen pro nejmenší diváky. V divadle se jednoho dne objeví kouzelník s čarovným kufrem plným kouzel, která překvapí nejen Hurvínka,
ale i zvědavou Máničku. Divadelní scéna se promění v cirkus,
ve kterém se potuluje zmatený klaun, pštros na nejistých nožkách, či početná rodina rozverných myší. Kouzlení nezvaného
hosta nakonec vytrhne z příjemného lenošení i pana Spejbla.
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha. Předprodej od 30. 8.
Vstupné 140,- Kč, 120,- Kč.

Neděle 10. 9. v 16.00 hod. Helena Štáchová, Dušan Soták:
HURVÍNEK A KOUZELNÍK. Divadlo Spejbla a Hurvínka,
Praha. Předplatné sk. Čtyřlístek (poslední představení
z minulé sezony. Předprodej od 30. 8. Vstupné 140,- Kč,
120,- Kč.

g

g Úterý 19. 9. v 19.00 hod. Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY.
Rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla poslední doby. Není divu,
vidět na vlastní oči Mirka Dušína i s jeho věrnými přáteli, stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky, se stalo lákadlem
nejen na domovské scéně Slováckého divadla, ale i mimo ni.
Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, ale i dalších postav,
které jako by z oka vypadly svým tištěným kamarádům. Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Předplatné sk. D. Předprodej od 19. 9. Vstupné 240,- Kč, 220,- Kč, 170,- Kč.

Úterý 26. 9. v 19.00 hod. Michal Viewegh: BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA. Dramatizace mimořádně úspěšné knihy nejčtenějšího českého spisovatele, za kterou získal Cenu Jiřího
Ortena, představuje v groteskní podobě kroniku osudu jedné
svérázné české rodiny. Optikou hlavního hrdiny Kvida, zpočátku dítěte, později dospívajícího v mladého muže, ukazuje
životní situace a rodinné události od šedesátých let až téměř
do dnešních dnů a nabízí tak veselé ohlédnutí za neveselou
dobou. Režie: Ivo Krobot. Klicperovo divadlo Hradec Králové. Předplatné sk. P. Předprodej od 20. 9. Vstupné 240,- Kč,
220,- Kč, 180,- Kč.

g

PŘIPRAVUJEME:
Pondělí 2. 10. v 17.00 hod. BESKYDSKÉ DIVADLO 1886
— 2006. DĚJINNÝ PŘÍBĚH BUDOVY. Vernisáž výstavy pořádané ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jičín
a Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína.

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

Město Nový Jičín a Městské kulturní středisko Nový Jičín
si vás dovolují pozvat na výstavu LUDWIGSBURGSKÉ ZASTAVENÍ. Fotografie partnerského města Ladislava ŠMITKEHO. Text k fotografiím PhDr. Zora Kudělková. Od 9. do
29. září 2006. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20. Otevřeno: sobota 9. září 2006 9.00—17.00 hod. pondělí
až pátek 9.00—11.00; 14.30—17.00 hod.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 9. 9. (so) Masarykovo nám., 9.00 hod., 0,- Kč. Slavnost
města Nový Jičín — večerní koncert MONKEY BUSINESS.
Věnovaná památce slávy novojičínských výtvarníků. (Podrobný program v příloze.)
g 13. 9. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,- Kč. DŽEMOVÉ
SEŠLOSTI — JAM SESSION. Další rytmický večer v čajovně.
Bubny se rozloučí s létem, didgeridoo oznámí přicházející
slunný podzim. Přij te si zahrát na cokoliv co tluče, klepe,
bouchá a vplout do rytmu hudby.
g 24. 9. (ne) Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. ŠACHOVÉ
KLÁNÍ — turnaj. Tah na B9, první out v dějinách šachu. Takovým i jiným šachovým uměním můžete dosáhnout slávy.
Přij te si změřit své síly s ostatními a sáhnout si na špičku
turnajového žebříčku.
g 29. 9. (pá), Klub Galerka, 19.00 hod., 60,- Kč. JAZZOVÝ
VEČER — tentokrát se skupinou Ondřej Pivec Organic Quartet. Nová jazzová sezona v Galerce.
g 30. 9. (so) Čajovna Archa, 18.00 hod., 20,- hod. 16 STRUN
A ŠMYTEC — FOLK — rockové seskupení. Melodické folk,
rockové seskupení ze Šternberka. Svými tóny vás vtáhnou
na snovou cestu o životě, jaký jej v lidových písních vylíčili
již naši předci.

Dozvuky „Kdo je to 2006“
Dvě zajímavé besedy
g Novojičínská část druhého ročníku vědomostní týmové sou-

Nabídka kurzů pro školní rok 2006/2007:

Jazykové kurzy

Angličtina pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Němčina pro dospělé - 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Italština pro dospělé - 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Španělština pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách
g Francouzština pro dospělé: 1., 2. a 3. ročník, 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách
g Anglická konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g Německá konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g Španělská konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g

Neco
ˇ navíc

Šípošův výtvarný kurz: 20 lekcí po 3 vyuč. hodinách.
Kurz tvůrčího psaní: 17 lekcí po 3 vyuč. hodinách
g Kurz tvůrčí fotografie: 16 lekcí po 2 vyuč.hodinách.
g Kurz hry na kytaru: 25 lekcí po 1 hodině.
g
g

Informace a přihlášky: Městské kulturní středisko,
Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín,
tel.: 556 701 853, fax: 556 706 692
E-mail: domitrova@meks.novy-jicin.cz;
www.meks.novy-jicin.cz
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těže „Kdo je to 2006“, kterou pro žáky a studenty připravila
novojičínská skupina VŠEM ve spolupráci s městem Nový Jičín a jeho finančním přispěním, programu „Mládež“ Evropské
unie a České národní agentury, je již úspěšně za námi. Vítězové jsou známi a těší se z krásných cen. Přesto celý projekt
žije dále.
Již během posledního srpnového týdne se projekt přesunul do Opavy, kde celá soutěž proběhne ještě jednou s velkým finále v pátek 29. září. I v Opavě budou smíšené týmy,
registrované tentokrát pomocí SMS, e-mailů či webového
formuláře na stránkách projektu http://kdojeto.xf.cz,
odhalovat historické osobnosti včetně opavských rodáků.
Jako dárek pro novojičínskou veřejnost připravila skupina
VŠEM v rámci projektu ještě dvě zajímavé besedy. 14. září
od 11 hodin beseda s přední českou odbornicí na rodinné
právo prof. JUDr. Milanou Hrušákovou a poté (termín bude
upřesněn) přednáška a beseda s předsedou Ústavního soudu
ČR JUDr. Pavlem Rychetským. Obě besedy se uskuteční v aule
novojičínské radnice a jsou určeny nejen studentům, ale také
široké veřejnosti. Vstup volný!
David Stančík,
vedoucí skupiny VŠEM Nový Jičín, autor projektu

SK Cheerleaders NJ
g pořádá nábor nových členů. Hledáme dívky ve věku
10—15 let a chlapce ve věku
18—23 let, kteří ještě nenašli
nic, co by je opravdu bavilo!
Zkuste s námi cheerleading,
dynamický a u nás rychle se
rozvíjející sport, který je směsicí tance, gymnastiky, akrobacie a skvělé hudby. Náš tým
ti nabízí pravidelné tréninky
(3x týdně), možnost kondičního tréninku v posilovně.
Tuhle dřinu potom zúročit na
prvoligových zápasech „A týmu“ Mlékárny Kunín. A nejen to.
Každoroční soustředění s profesionálními instruktory z USA,
členství v Asociaci cheerleaders ČR, účast na zajímavých sportovních a kulturních akcích, možnost přihlásit se na mistrovství ČR v cheerleadingu! Kontakt na tel. č. 737 546 896 nebo
605 388 246, e-mail: cheerleaders.nj@seznam.cz

Každé město má své osobnosti
g

Každé město má své slavné osobnosti, rodáky svázané
duchovními pouty s kořeny svého původu. I Nový Jičín jich
má celou řadu, jen jsme na mnohé zapomněli, nebo pro jistotu neuváděli. A jedno, byli-li německého, židovského či
českého původu. Mnohdy stačilo, že se zrodili v druhé půli
19. století. V historickém příběhu dějinného vývoje pak jejich jména zakryl politický čas. A je na nás, abychom je po
létech znovu objevovali.
A přece právě v průběhu devatenáctého století se Nový Jičín včetně blízkého Šenova může chlubit slavnými jmény německých výtvarných umělců, kteří se tu narodili, aby získali
při svém vlastním životním uměleckém příběhu evropského
věhlasu: Julius Berger, Hugo Baar, Eduard Veith, Anton Kolig, Franz Barwig, Leopold Hohl. Jejich dílo uzavřelo základní
ideové směřování 19. století — historismus. Evropa je dodnes
obdivuje, nevědouc mnohdy, že je zrodila Morava a Nový Jičín.
Kdysi patřili k privilegovaným rakouským Moravanům německého původu. Po výstřelu v Sarajevu přišla světová válka
a po ní se změnila Evropa; a oni ztratili rodný kraj, vzpomínky
na dětství. Jejich umění přetrvalo věky, tak jako jejich českých
souputníků. Jen je stále ještě méně známé na veřejnosti.
Mnozí z nás jsme si zvykli hodnotit uměleckou Moravu
podle jedné její tváře, podle děl moravských českých tvůrců.
Obdivujeme díla Muchy, Úprků, Švabinského, Jaroňka a zapomínáme, že druhou tvář jí dávali moravští němečtí umělci.
Právě proto jsme se rozhodli vydat svědectví v podobě informační publikace. Připomíná a snad i znovu objevuje na první pohled zasutá jména slavných novojičínských německých
výtvarných umělců, kteří se tu narodili, či tady působili.
O jejich malířské poklady pečoval v depozitářích novojičínského muzea v šedesátých létech 20. stol. český výtvarník,
akademický malíř Otakar Zelenka, který je chránil před nepřízní doby a snažil se je alespoň příležitostně zpřístupnit.
Jako by tím navazoval kontakty mezi zdánlivě odešlým uměním staré doby a oním novým. Právě proto jsme do výběru
zařadili i jeho umělecký odkaz.
Výtvarným umem bude letos žít celá městská slavnost, v jejímž průběhu pokřtíme zmiňovanou publikaci, abychom připomněli duchovní pouta s naším městem v podobě obrazů
těch druhých mistrů svého oboru, německých. I oni tu přece
měli kdysi domov, prožívali dětství, první lásky, i jim tu zněl
stříbrný vítr. I když většinou dožili ve Vídni či jinde v Rakousku, na Moravu a své rodné město v dobách slávy a proslulosti nezapomněli a mnohé své skvosty mu věnovali. Za
všechny třeba Barwig a jeho sedláci, navždy už zdobící kašnu
novojičínského náměstí. Nebo obrazy Bergrů, Veitha, Baara,
Koliga, skromně se krčící v depozitáři muzea.
Snad je tedy na místě po desítkách let poodhalit roušku nad
jejich výtvarným umem a předestřít ho novojičínské veřejnosti a nejen jí. A již touto publikací, či stálou expozicí.
Nebo tak obohatíme zároveň sami sebe, svou duši, srdce,
nitro, svůj vlastní životní příběh. A v šedi každodennosti není
poezie, dobré hudby a výtvarného vjemu nikdy dost!
Karel Chobot

umělců z partnerského města Ludwigsburg a ze Státní akademie výtvarných umění ve Stuttgartu. Společně budou vytvářet svá umělecká díla, která budou vystavena a přístupná
široké veřejnosti v den slavnosti před budovou radnice.
Již od 9.00 hodin se Novojičíňané a návštěvníci slavnosti budou pokoušet na Masarykově náměstí o dosažení v pořadí
druhého rekordu (první a úspěšný pokus se uskutečnil v loňském roce o největší počet lidí na jednom místě s pokrývkou
hlavy), tentokrát o vytvoření NEJDELŠÍHO OBRAZU. Prosím, přij te nás podpořit i vy!
K hlavnímu tématu slavnosti se váže také Svět fantazie,
kdy přímo na ploše Masarykova náměstí budou tvořit svá díla
a vystavovat je nezávislí výtvarní umělci z Nového Jičína
a okolí.
S malíři, uměním i krásou souvisí také několik výstav, jež
budou zahájeny či se uskuteční v průběhu slavnosti města.
První z nich je otevření stálé expozice v Žerotínském zámku
pod názvem MALÍŘI DVOU STOLETÍ. Dále se jedná o výstavu dětských prací z výtvarné soutěže NAMALUJ MALÍŘE
v budově radnice, LUDWIGSBURGSKÉ ZASTAVENÍ — výstavu fotografií z našeho partnerského města v budově Staré
pošty a výstavy ZNOVUZROZENÍ A MALOVÁNÍ PRO RADOST v Baště městského opevnění.
Slavnost města je v tomto roce věnována ve velké míře také
našim nejmenším, tedy dětem. Je připravena celá řada her,
soutěží, představení pod názvem POHÁDKOVÝ SVĚT, v němž
se děti setkají s Harry Potterem, Bořkem Stavitelem, Teletubbies, navštíví čarodějnice a zapovězený les atd.
Z bohatého celodenního programu, který zde nelze celý
obsáhnout, si dovolujeme upozornit na dopolední zahájení
městských trhů a koncert Pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne pak na představení Porsche clubu, jenž do Nového Jičína přiveze cca 15
automobilů, tradičně velkolepý slavnostní průvod, křest nové
knihy „Nový Jičín a jeho výtvarní umělci“, vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže „Namaluj malíře“, vystoupení historické
hudby Landskronherolde z partnerského města Görlitz, ohňovou show se slavnostním ohňostrojem a zakončení celé slavnosti koncertem skupiny Monkey Business.
Na závěr zmíníme jednu anketu, a sice o možném umístění
sochy „Vítězství“ akademického sochaře Jiřího Babíčka. Socha
bude celou sobotu umístěna na prostranství u vodotrysku
naproti hotelu Praha společně s hlasovacími lístky a všichni
se budou moci vyjádřit, zda vůbec a kde by chtěli sochu mít.
Těšíme se, že se všichni společně setkáme a spoustu
dobré zábavy zažijeme v sobotu 9. září 2006 na Masarykově náměstí a přilehlých ulicích na XIII. městské slavnosti!
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ

Letošní slavnost bude věnována
památce slávy novojičínských výtvarníků
g XIII. slavnost města Nového Jičína se uskuteční v sobotu
9. září 2006. Nosným tématem letošní, i tentokrát převážně
historické slavnosti, jsou významní novojičínští výtvarníci,
nebo letošní rok nabízí významná jubilea několika malířů
a sochařů generace druhé poloviny 19. století. Jsou jimi malíř
Anton Kolig — 120 let od narození, autor bronzového sousoší
Tančící Kunval ané na náměstí Franz Barwig — 75 let od
úmrtí, Ignác Berger — 105. výročí úmrtí a Otto Kraigher-Mlczoch — 120 let narození.
V rámci hlavního tématu slavnosti se ve dnech 4.—10. 9.
2006 uskuteční výtvarný plenér s názvem POCTA MALÍŘI
ANTONU KOLIGOVI. Jak již samotný název napovídá, bude
zaměřen a inspirován dílem Antona Koliga, významného představitele expresionismu. Workshopu se zúčastní 18 studentů
a absolventů Základní umělecké školy Nový Jičín a mladých

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

12

Zájmy našich spoluobčanů
g Pan Václav Bubeník je humanitního založení, lehce se
učil také cizím jazykům. Od
mládí se ale velmi zajímal
o historii. Ta se mu pak ve
chvílích volna stala celoživotním koníčkem, zábavou
a potěšením. Výsledky bádání udivují všechny zájemce
o jeho objevy. Na stole leží
několik pořadačů plných dokumentů. Každý takový svazek obsahuje desítky listů
s popisy, plánky a nejrozmanitějšími výpisy a je vždy
věnován jednomu tématu.
Když jsme rozevřeli složku
první, mohli jsme sledovat
historii domu, ve kterém pan
Bubeník dnes se svou rodinou bydlí. Můžeme si zde přečíst
o tom, jak se střídali jednotliví majitelé v průběhu dvou století. Složka obsahuje plány přestaveb domu od začátku 19.
století. Přiloženy jsou také historky vztahující se k domu.
Druhá složka obsahuje dokumenty o občanech žijících v jednotlivých domech ulic, zejména té, na které Bubeníkovi dnes
bydlí. Dosud je takto zpracováno deset ulic. Ve třetí složce
jsou výsledky bádání v oblasti soch v našem městě. Je zachyceno i jejich přemis ování jak si to vyžádal urbanistický vývoj města. Čtvrtá složka je věnována potoku, který protékal
městem. Začínal u splavu na okraji Bludovic. Dříve naplňoval vanu starého koupaliště a zásoboval kinetickou energií
mlýn stojící přibližně na místě rondelu u obchodu Hruška.
Jeho cesta končila u dnešního hotelu Rastys, kde se vléval
do Grassmanky.
Málokdo z nás ví, že v minulosti existovala Křížová cesta
vedoucí z Nového Jičína do Štramberka. Ve vlastivědné literatuře je popsána, ale v pojednáních chybí přesná stanoviště
jednotlivých zastavení. Pan Bubeník pomocí katastrálních
map a pomocí pamětníků přesně určil oněch 14 míst. Podrobně se o neobyčejné a zapomenuté Křížové cestě dočteme v dokumentech páté složky.
Badatelská práce pana Bubeníka má všechny znaky poctivé
práce. Zájemci o výsledky jeho bádání se mohli seznámit
s panem Bubeníkem na besedě, kterou pořádal klub rodáků
dne 29. 11. 2005 ve Státním okresním archivu NJ. Pan Bubeník se zde narodil v roce 1937 a v Novém Jičíně bydlí nepřetržitě. Profesně vykonával práci ekonoma.
Připravil Jaroslav Bělík

Město NJ se účastní projektu
„Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě“
g Města Kopřivnice, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm
společně získala finanční prostředky z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky na projekt zabývající se zvyšováním odborné kvalifikace úředníků, prohlubováním jejich jazykové a počítačové gramotnosti a také představením nových metod řízení v oblasti lidských zdrojů, které
v praxi přispějí ke zkvalitnění činnosti městských úřadů uvedených měst zapojených v projektu.
Realizace projektu s názvem „Vstřícnost, profesionalita,
zodpovědnost na úřadě,“ byla zahájena začátkem měsíce července tohoto roku. Dotace byla přiznána v plné výši, což znamená stoprocentní krytí požadovaných nákladů na realizaci
projektu. Celková finanční částka činí více než 4 miliony Kč.
Hlavním žadatelem o dotaci se stalo město Kopřivnice, které
podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků i za partnery projektu. Doba trvání projektu je stanovena na dva roky,
ukončení projektu je stanoveno na konec měsíce června
roku 2008. V průběhu realizace projektu absolvuje stanovené semináře a kurzy více než 300 zaměstnanců uvedených
městských úřadů.
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Semináře a kurzy jsou tématicky zaměřeny na zvyšování
odborné kvalifikace zaměstnanců, rozvoj komunikačních dovedností, ale také na prezentaci nových moderních metod řízení v oblasti lidských zdrojů. Nebude chybět ani seznámení
s horizontálními tématy, jakými jsou např. rovné příležitosti,
komunikace, životní prostředí. V neposlední řadě projekt podporuje prohlubování cizojazyčné a počítačové gramotnosti,
u které se předpokládá i získání mezinárodního certifikátu
ECDL.
Projekt bude motivovat jednotlivé zaměstnance úřadů k tomu, aby se vzdělávali a ve svém pracovním zařazení pracovali sami na sobě, a tak se profesně zdokonalovali. Zajistí zvýšení odborné kvalifikace a zlepšení komunikačních dovedností, což povede k lepšímu přizpůsobení se zaměstnanců
úřadů novým požadavkům, které jsou na ně kladeny v souvislosti s probíhajícími změnami, zvláště pak na úseku výkonu
státní správy, zlepšení poskytovaných služeb občanům a v konečném důsledku ke kvalitnějšímu výkonu státní správy
a samosprávy. Vzdělávání úředníků bude mít rovněž pozitivní dopad na inovační myšlení jednotlivých zaměstnanců
a prohloubení manažerských schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců, což povede ke kvalitnějšímu řízení úřadů
a pozitivnějšímu hodnocení činnosti úřadů ze strany jak veřejnosti, tak institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru. Lze též očekávat konkrétní dopad na rozvoj podnikatelského sektoru našeho regionu, nebo se zdokonalí proces
řízení projektů, kterých se jednotlivá města účastní.
Je nutno podotknout, že projekt navazuje na několik strategických dokumentů, jakými jsou např. Reforma veřejné
správy, Strategie rozvoje lidských zdrojů, Národní inovační
strategie ČR a další.
Mgr. Jiří Moskala,
vedoucí Kanceláře tajemníkaMÚ Kopřivnice
Zapojení se města Nového Jičína do uvedeného projektu je
jedním z konkrétních opatření na úseku zvyšování kvality veřejné správy s cílem dalšího zkvalitňování činnosti městského úřadu.

Memorandum o vzájemné
spolupráci, partnerství a dobrých vztazích
g Účastníci tohoto memoranda, kterými jsou město Nový Jičín,

zastoupené starostou města panem Mgr. Ivanem Týle, a Tonak a.s., zastoupený předsedou představenstva společnosti
panem ing. Michalem Šimkem, CSc., uzavřeli po vzájemné
dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, memorandum o vzájemné spolupráci,
partnerství a dobrých vztazích tohoto znění:
Článek I.
Účastníci se zavazují k vzájemné spolupráci v oblasti propagace města Nový Jičín a výrobků a jména Tonak a.s. a v oblasti
kulturně-společenské, a to způsoby uvedenými níže v tomto
memorandu.
Článek II.
1. Tonak a.s. vyjadřuje svou podporu kulturně-společenským akcím organizovaným městem Nový Jičín a zavazuje se
v rámci svých možností tyto aktivity podpořit formou sponzoringu, přičemž se jedná zejména o nejvýznamnější z těchto
akcí, kterou jsou každoroční Slavnosti města Nový Jičín.
2. Oba účastníci jsou si vědomi významu rodiny Hückelů
jako zakladatelů tradice výroby klobouků v Novém Jičíně , v níž
Tonak a.s. pokračuje. S ohledem na tuto skutečnost město
Nový Jičín zajiš uje údržbu a běžné opravy rodiny Hückelů
na novojičínském hřbitově a Tonak a.s. se zavazuje na tuto
údržbu a opravy hrobky finančně přispívat v rozsahu, který
bude dohodnut separátně.
3. Oba účastníci se zavazují předat si navzájem své propagační předměty v dostatečném počtu, které pak následně
každý z účastníků bude předávat při vhodných příležitostech
dalším osobám a takovouto formou propagovat druhého účastníka.
Článek III.
Oba účastníci se zavazují při realizaci cílů tohoto memoranda dodržovat zásady rovné spolupráce.
V Novém Jičíně dne 16. 8. 2006

Orchestr Vladimíra Mrázka

Zleva: Naa Novotná, Ivo Opršal, Vladimír Mrázek (kapeník), Václav Ptáček, Zdeněk Šmíd, Otto Daněk.
g Se jménem Vladimíra Mrázka, jakožto kapelníka, se poprvé seznámila novojičínská veřejnost v souvislosti s první poválečnou produkcí taneční hudby v našem městě. Stalo se tak
6. června 1945 při zábavě v sále U Nového slunce, jak uvádí
zpráva v regionálním tisku, která dále upřesňuje, že orchestr
hrál v obsazení tří saxofonů, trubky, pozounu, kontrabasu,
klavíru a bicích. Z té doby známe pouze jméno kapelníka Vladimíra Mrázka. Onen hudebník pak postupně vedl velký bigband, po odchodu jeho zakladatele Fr. Šimíčka (juniora) z Nového Jičína, až zakotvil na mnoho let v kavárně hotelu Praha,
kde vytvořil zcela novou instrumentální skupinu, která se
postupně vypracovala v jednu z nejlepších zdejších kapel.
„Mrázkovci“ pak zůstali věrni svému působišti až do ukončení své činnosti v roce 1971. Lá a, jak muzikanti svému
kapelníkovi říkali, hrával na bicí nástroje a někdy dokonce
si zahrál i na housle. Byl vzorným manažerem svého orchestru zejména při jednáních se zřizovatelem souboru — Okresním
ředitelstvím Restaurací a jídelen se sídlem ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Tato instrumentální skupina hrávala v počtu
šesti až sedmi hudebníků a její repertoár obsahoval nesmírné
množství skladeb různých žánrů. Ke kmenovým členům, kteří
hráli se skupinou nejdéle, patřili Zdeněk Šmíd (elektrofonicky
ozvučená harmonika), Josef Wágner (klarinet, saxofon), Jan
Grossmann (zpěv), Václav Ptáček (klavír, varhany, vibrafon),
Otto Daněk (kontrabas, basová kytara) a Vladimír Mrázek
(kapelník, bicí).
Pro úplnost bych se chtěl ještě krátce zmínit i o řadě dalších
výtečných muzikantů, kteří se vystřídali na podiu kavárny
Praha. Byli to saxofonisté J. Sopuch, J. Mikuda, P. Pístecký,
u klavíru se vystřídali Ivo Pavlík, Ivo Urban, Jan a Karel Šimíčkovi, jako basista s kapelou začínal J. Vítkovský a harmonikář Bře a Kremel. Pamětníci si jistě vybaví i četné zpěváky, které Mrázkova kapela doprovázela. Byli to A. Hanzlíková, Na a Novotná, Alena Vašicová-Tichá, Ivo Opršal, Zd.
Kunétek a jiní. Já velmi rád vzpomínám též na Toma Hofmana,
vynikajícího varhaníka, který později odešel do zahraničí
k profesionálům a dnes už bohužel není mezi námi.
Kromě pravidelných sobotních a nedělních produkcí v mateřském podniku kavárně Praze hrávala Mrázkova hudba
v letních měsících třikrát týdně v Rožnově pod Radhoštěm
(Radhoš , Společenský dům) a ve Valašském Meziříčí. Často
také zastupovala profesionální kapely v Radničním sklípku
v Novém Jičíně během jejich dovolených. Zúčastňovala se
také módních přehlídek v Beskydském divadle a s pěveckými
sbory Ondráš a Ondrášek se úspěšně podílela na provedení
znělky pro soutěžní televizní pořad Meziměstská v roce 1968
a po čase doprovodila oba zmíněné sbory při hudební realizaci Novojičínské suity autorů E. Bártka a V. Ptáčka.
V čele kapely stál po celou dobu jejího trvání kopřivnický
rodák Vladimír Mrázek (nar. 22. 5. 1920), který působil jako
provozní inspektor v Restauracích a jídelnách. Ovládal hru

na housle a bicí nástroje, kteréžto dovednosti plně zúročil
v kavárenské hudbě, kdy plně využíval svých instrumentálních i organizačních schopností.
Mrázkova hudba byla oblíbena zejména příznivci moderní
taneční hudby a jazzu, nebo všichni muzikanti působící v této
kapele prosluli výbornou instrumentální technikou a hudební invencí, takže bezprostřední improvizace nebyla pro žádného z nich problémem. Návštěvníkům produkcí velmi imponovala neobvyklá šíře repertoáru a příjemná atmosféra, kterou
muzikanti svou dovedností i svým vystupováním vytvářeli.
Mrázkovy muzikanty však kromě hudby vždy spojovalo
nádherné přátelství. Není proto divu, že se tito hudebníci pravidelně scházejí a při vzpomínání na svá mladá léta a svého
kapelníka Lá u si jen tak pro své potěšení spolu zahrají.
A věřte — opravdu je co poslouchat!
Mgr. Václav Ptáček

g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své

členy a příznivce na XIII. slavnosti města Nového Jičína
v sobotu 9. září 2006, v jejímž průběhu bude realizován i křest
nové knihy o novojičínských rodácích — výtvarných umělcích,
vzniklé z iniciativy právě klubu rodáků. Ve dnech 14.—17. září
2006 uskuteční klub zájezd do Rakouska po stopách věhlasného evropského stavitele železnic a rodáka z Žiliny u Nového
Jičína Karla Schwarze a proslulých novojičínských výtvarných umělců, kde mimo jiné navštívíme Mozartův Salcburk.
Odjezd ve čtvrtek 14. září 2006 v 6.30 hod. od budovy Čedoku
v Novém Jičíně.
Zároveň zveme členy a příznivce klubu v pondělí 2. října
2006 v 17 hodin v na vernisáž společné výstavy Beskydského
divadla, Státního okresního archivu a klubu rodáků ve vestibulu divadla.
Výbor klubu

Všesokolský slet v Praze

g

V srpnovém vydání Novojičínského zpravodaje již byla
zmíněna účast novojičínských sokolů na Všesokolském sletu
v Praze. V tomto čísle přinášíme fotografii nejmenších cvičenců s jejich rodiči, kteří cvičili ve skladbě Korálky. Všem
dětem patří velká pochvala, protože pobyt v Praze, cestování
i dlouhé nácviky zvládly na jedničku.
Renáta Szolonyová, Sokol Nový Jičín

Občanská statistika /červenec
g Narodilo se 21 dětí, z toho 10 chlapců a 11 děvčat. Přistěhovalo se 27, odstěhovalo 26 občanů. Bylo uzavřeno 11 sňatků
v Novém Jičíně, 6 v Kuníně. Počet obyvatel 26 967, zemřelo 14.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Josef Mattivi (17. 3.
1909), Rosina Bartoňová (20. 5. 1907).
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Celostátní výstava
s mezinárodní účastí NJ 2006
g U příležitosti oslav 40. výročí založení SZO ČSZ GLADIRIS
se ve dnech 12.—13. srpna 2006 uskutečnila celostátní výstava
s mezinárodní účastí, jejímž uskutečněním byl pověřen oblastní odbor Nový Jičín. Záštitu nad výstavou převzal Městský
úřad Nový Jičín, který nám na akci poskytl grant. Místem
konání byly prostory Beskydského divadla. Přípravou se zabýval výstavní výbor, který zajistil propagaci a finanční zajištění akce. O dobré práci výstavního výboru svědčí i to, že ve
čtvrtek byla postavena kompletní kostra výstavy a ve vázách
byla připravena voda.
V pátek mohli vystavovatelé umístit květy přímo do váz,
psaní jmenovek na počítači proběhlo bez jakéhokoliv čekání. Členové výboru se mohli věnovat přípravě aranžmá, které
bylo velmi rozsáhlé. Hlavní aranžérka výstavy paní Zdena
Fittlová z Ostravy a paní Jana Bártková ze zahradnických
služeb Bártek Fulnek měly k dispozici čtyři šikovné aranžérky a všechny odvedly perfektní práci. Krásné prostory
divadla jedinečně skloubily s krásou květů a nádherným
aranžmá v dokonalý celek. V interiéru se objevila krásná
aranžmá mečíků, růží, gerber, lilií, jiřinek, slunečnic a letniček, taktéž byla vystavena krásná expozice z kvetoucích hlíznatých begonií. Návštěvníci v úžasu obdivovali nádherné výtvory našich profesionálních aranžérek. Mnoho lidí po skončení výstavy exponáty levně odkoupilo, ale stejně většina květů
skončila v pondělí v kontejneru. Výstavy se zúčastnilo 13 vystavovatelů z České republiky a 5 ze Slovenska. Přátelé
z polského Rybnika se na poslední chvíli omluvili kvůli velkému suchu. Velké sucho připravilo vystavovatele z našeho
okresu a celého Moravskoslezského kraje o možnost soutěžit o nejlepší umístění. Vystaveno bylo 1 250 nádherných mečíků a minimálně stejný počet v aranžmá.
I přes dobrou propagaci přišlo zhlédnout výstavu jen 1 000
platících návštěvníků, děti měly vstup zdarma. Nás, organizátory výstavy, malý zájem veřejnosti velmi mrzí, nebo jsme
její přípravě obětovali stovky hodin svého volného času. I tak
můžeme úroveň vaší výstavy hodnotit jako jednu z nejlepších v historii.
Cenu Grand Champion výstavy získal kultivar OF SINGULAR BEAUTY. Tento krásný bílý mečík pěstitele Ivana Šarana z Prostějova zvítězil v silné konkurenci. V hodnocení
expozice vyhrálo sdružení pěstitelů ze slovenského Martina.
Pro spokojenost návštěvníků byl zajištěn prodej cibulovin,
kosatců a denivek. O nevšedních zážitcích návštěvníků svědčí mnoho zápisů v naší pamětní knize, ze které jsem namátkou vybral:
Jsme nadšeni úrovní výstavy i prostředím — nezapomenutelný zážitek. Všem organizátorům patří velké uznání, výstava je nádherná, jedna z nejkrásnějších, jakou
jsme viděli. Přejeme mnoho dalších úspěchů. Manželé
Jampílkovi z Nového Jičína.
Z dalších zápisů útržkovitě: Vynikající, nádherné, okouzlující, překrásné, fantastické, úchvatné, jsme nadšeni,
moc děkujeme atd.
Výstava mečíků Nový Jičín 2006už vešla do historie naší
SZO. Na její přípravě se podílela celá řada obětavých členů,
kterým chci při této příležitosti velmi poděkovat za jejich
práci. Velké poděkování patří i našim sponzorům.
Stanislav Palát
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Kontrolní měření tachometrů
g Policie České republiky ve spolupráci s Městským úřadem v Novém Jičíně, odborem dopravy a SH — BESIP pořádá KONTROLNÍ MĚŘENÍ PŘESNOSTI TACHOMETRŮ PRO ŠIROKOU MOTORISTICKOU VEŘEJNOST
dne 6. září 2006 od 13.00 do 17.00 hod. v Novém Jičíně —
Loučce, spojovací komunikace od obce Jičina. Příjezd zájemců o kontrolní měření bude organizováno ve směru z Nového Jičína—Loučky přes areál ZD Starojicko, kde objízdná
trasa bude vyznačena dopravním značením. Zde budou
řidiči seřazeni a následně vysíláni k průjezdu kontrolním
úsekem. Samotné kontrolní měření radarerm proběhne na
vymezeném úseku silnice, na jehož konci bude řidič ze strany policie informován o naměřené rychlosti svého vozu.

Zvou organizátoři!

Kompostér K 390
g V rámci podpory separace biologicky rozložitelných odpadů
přijímá MěÚ, odbor životního prostředí, žádosti pro poskytnutí dotovaných domácích kompostérů K 390. Kompostér za
obcí dotovanou cenu se spoluúčastí obdrží pouze občan:
S trvalým pobytem na území Nového Jičína a jeho místních částí g Vlastník pozemku na území Nového Jičína nebo
jeho místní části g Za předpokladu, že není dlužníkem města
Nového Jičína g Po zaplacení částky 300,-Kč g Za předpokladu, že již nebude vyčerpaná kapacita přidělovaných kompostérů v celkovém množství 350 kusů.
Postup přidělování domácích kompostérů včetně žádostí
je k dispozici na www.novyjicin.cz a rovněž na odboru životního prostředí, kancelář č. 306, tel. č. 556 768 365.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Soutěž „Pozvedni oči“ 8. kolo

Snímek č. 13

Snímek č. 14

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 16

g

Nejprve vám předkládáme výsledek sedmého kola naší soutěže. Všechny došlé odpovědi byly i tentokrát správné: snímek č. 13 — dům na rohu náměstí na budově dnešní České
pojiš ovny, Masarykovo náměstí 14. V minulosti zde stál dvoupatrový dům krajského soudu, který byl v roce 1879 přeměněn
na hotel „Schuster“, později zde měla sídlo Česká komerční
banka. Do dnešní podoby byla budova přestavěna v roce 1915.
Stavbu projektovala a provedla známá stavební firma Czeike
a Wondra z Nového Jičína.
Snímek č. 14: budova vlakového nádraží, ul. K. Schwarze 4.
Tato budova byla vystavěna a dána do provozu v prosinci
roku 1888. První vlak ze Suchdolu nad Odrou přijel do stanice
22. prosince téhož roku. Budovu vyprojektoval místní rodák
a známý stavitel železnic a mostů K. Schwarz.
Výhercem knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích byla
vylosována paní Ludmila Hajdová, Husova 16, Nový Jičín. Druhou cenu — propagační předměty města Nový Jičín získává
paní Libuše Pustějovská, Skalky 23, Nový Jičín.

Soutěž Rozkvetlý balkon (okno)
g Upozorňujeme občany, že stále přijímáme přihlášky do sou-

těže o nejkrásnější Rozkvetlý balkon (okno) 2006. Nezapomeňte proto vyfotit svá krásná okna či balkony a jejich snímky
(spolu se svým jménem a adresou) nám zaslat nejpozději do
30. 9. 2006 bu poštou na adresu MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín nebo na e-mailovou adresu
kkuzelova@novyjicin-town.cz. Výherci budou odměněni
finanční částkou na rostlinný materiál (hnojiva, zeminu
apod.) na další rok. Další informace získáte u Mgr. Kateřiny
Kuželové, tel. 556 768 261.

Zúčastněte se i osmého kola soutěže a svůj tip vložte
do obálky, kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého
kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí
mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze zaslat také e-mailem: soutez@novyjicin-town.cz.
Uve te své jméno, příjmení a 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

Léto už má
na kahánku
Jaroslav Merenda
Léto už má na kahánku.
Bankrot potkal jeho banku.
O poslední neděli
s podzimem se rozdělí.
Na snímku: Vratič obecný
Foto Jaroslav Bělík

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 15

N ovojicínský
ˇ

zpravodaj
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