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V ánocní
ˇ jarmark

Pro všechny občany Nového Jičína a jeho návštěvníky je
připravován vánoční jarmark, který se bude konat na Masarykově náměstí včetně podloubí v Novém Jičíně. Začne v pátek
8. prosince a bude ukončen v sobotu 23. prosince 2006. Pro
letošní rok je základem jarmarku 28 stylových dřevěných
stánků. Nabídka zboží by měla vhodně doplnit sortiment pevných provozoven. K dispozici bude nejenom vánoční zboží
(vánoční stromky, živí kapři, svíčky, ozdoby, jmelí), ale i ruční
výroba (keramika, výrobky ze dřeva, ozdoby, přívěsky, sušené
květiny), občerstvení (např. pečené jedlé kaštany, medovina,
víno, čaje, cukroví, frgály, perníky, marcipán, speciality na

roštu, párky, klobásy a sýrové korbáčiky), sklo, galanterie,
bižuterie, parfumerie, hračky, textil, balonky a mnoho dalšího
zboží.
Letošní vánoční jarmark doplní kulturní program, který
by měl všem návštěvníkům navodit dobrou předvánoční atmosféru na Masarykově náměstí. Srdečně všechny zveme.
Malým překvapením je také tip na vhodný vánoční dárek,
kterým je v pořadí již třetí reprezentativní kniha věnovaná
novojičínským výtvarníkům, kterou tradičně doplňuje kalendář na rok 2007.
MVDr. Milan Šturm za komisi obchodu služeb a CR,
foto Jaroslav Bělík

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Ve čtvrtek 2. listopadu 2006 se tradičně v aule budovy rad-

nice konalo ustavující (1.) zasedání Zastupitelstva města
Nového Jičína ve volebním období 2006 —2010. Na tomto zasedání byla uskutečněna volba starosty města, dvou místostarostů a šesti členů rady města Nového Jičína. V tajné volbě
byli zvoleni:
1. starosta města Mgr. Ivan Týle; 2. první místostarosta
města ing. Vladimír Bárta; 3. druhý místostarosta města Miloš
Lossmann; 4. člen RM ing. Libor Dobeš; 5. člen RM Petr Jaroň;
6. člen RM ing. Ivo Mílek; 7. člen RM Petr Orel; 8. člen RM
ing. Miroslav Šrámek; 9. člen RM MVDr. Milan Šturm.
Dále zastupitelstvo města zřídilo dva výbory ZM (kontrolní
a finanční) a šest osadních výborů (Bludovice, Kojetín, Libhoš, Loučka, Straník, Žilina). Zároveň byly politické strany
zastoupené v zastupitlestvu města (ODS, Strana zelených,
ČSSD, SNK Evropští demokraté a KSČM) vyzváni, aby na
dalším zasedání nominovali své kandidáty na členy a předsedy těchto výborů.
Druhé zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2006 v 15.00 hodin.
g Na konci první poloviny měsíce listopadu se v úterý 14. lis-

topadu 2006 uskutečnila první schůze Rady města Nového
Jičína ve volebním období 2006—2010. Nejprve se radní zabývali výsledky hospodaření města za I. až III. čtvrtletí 2006,
přičemž je nutné říci, že rozpočet města je plněn v oblasti příjmů na 75 %. Oblast výdajů je prozatím nižší, na úrovni 65 %.
Místostarosta města ing. Vladimír Bárta spolu s Bc. Jiřím
Plandorem, vedoucím oddělení rozvoje města, seznámil radní
s informacemi o vývoji situace v průmyslovém parku Nový
Jičín, jenž nyní nabral na dynamice a probíhají jednání s možnými zájemci z oblasti dodavatelů firmy Hyundai, jež staví
svůj závod v průmyslové zóně v Nošovicích.
Rada města se seznámila s problematikou provozování Novojičínské televize a schválila uzavření smlouvy o odbavování
Novojičínské televize na dobu tří let, a to bu se společností
Studio Clipper s.r.o. nebo její servisní organizací Polar televize Ostrava s.r.o.
Rada města také projednala žádost obce Šenov u Nového
Jičína o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků a tuto schválila.
Dalším bodem jednání byla tradičně obsáhlá problematika
bytových (ukončení, prodloužení nájemních smluv, souhlas
s podnájmem, přidělení bytu) a majetkoprávních záležitostí
(ukončení nájmů nebytových prostor, konkretizace majetkoprávních záměrů, zřízení věcného břemene, doporučení pro
schválení prodeje bytových jednotek atd.).
Pro volební období 2006—2010 rada města zřídila ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a poradní
orgány 15 odborných komisí: územního plánování a rozvoje
města, pro správu majetku města, sportovní, kulturní, pro výchovu, vzdělávání a volný čas, bytovou, sociální, zdravotnickou, obecního podnikání, životního prostředí, péče o památky,
dopravní, pro privatizaci bytového fondu, mediální a komisi
obchodu, služeb a cestovního ruchu.
Na závěr jednání členové rady města schválili termíny jednání RM do konce roku 2006 a začátek roku 2007.
Další jednání rady města se uskuteční v úterý 5. 12. 2006.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Nepřehlédněte!
Změny zákona o sociálních službách
g

Vážení spoluobčané, od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti
zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tento zákon přinese řadu významných změn, které se vás mohou dotýkat.
Věnujte prosím, zvýšenou pozornost následujícím informacím.
Nový zákon o sociálních službách zavádí celou řadu změn,
např. nový systém financování sociálních služeb, což ovlivní
poskytování sociálních služeb různými organizace, dále při-

náší nový způsob finanční pomoci osobám, které jsou závislé
na péči jiné osoby, zavádí nový druh dávky sociální péče —
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, v této výši :
Osoby do 18 let / nad 18 let
Stupeň I / lehká závislost
3 000,- Kč 2 000,- Kč
Stupeň II / středně těžká závislost 5 000,- Kč 4 000,- Kč
Stupeň III / těžká závislost
9 000,- Kč 8 000,- Kč
Stupeň IV / úplná závislost
11 000,- Kč 11 000,- Kč
Dovolujeme si zároveň upozornit na skutečnost, že v některých případech dojde ke změně místní příslušnosti správního
orgánu. Místní příslušnost pro dávky sociální péče je dle příslušné legislativy určována trvalým pobytem žadatele. Žadatelem však v tomto případě bude osoba PEČOVANÁ nikoli
PEČUJÍCÍ.
K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ZMĚNÁM: Pokud v současné době
pobíráte ZVÝŠENÍ DŮCHODU PRO BEZMOCNOST, dojde
k automatickému přehodnocení dávky důchodového pojištění
do systému sociální péče. Tento úkon bude proveden obecním
úřadem obce s rozšířenou působností automaticky. V případě,
že vám do konce měsíce února 2007 nedojde příslušná dávka
sociální péče (příspěvek na péči), prosím, obrate se na odbor
sociálních věcí příslušného městského úřadu. Transformace
proběhne následujícím způsobem:
částečná bezmocnost (480,- Kč) — stupeň závislosti I.
(lehká závislost — 2 000,- Kč);
převážná bezmocnost (960,- Kč) — stupeň závislosti II.
(středně těžká závislost — 4 000,- Kč);
úplná bezmocnost (1 800,- Kč) — stupeň závislosti III.
(těžká závislost — 8 000,- Kč).
Podle zákona o sociálních službách dítě, které bude považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči ke dni účinnosti zákona, bude považováno
od 1. ledna 2007 za osobu závislou ve stupni III a příspěvek
na péči bude přiznán ve výši odpovídající tomuto stupni závislosti, tj. 9.000,- Kč.
V souvislosti s touto změnou vás dále informujeme, že pokud budete i nadále (po 1. lednu 2007) poskytovat péči tomuto dítěti, které se stane příjemcem příspěvku na péči, bude
za vás plátcem zdravotního pojištění stát, a pokud tato doba
péče bude uznána příslušnou okresní správou sociálního
zabezpečení za péči v převážném rozsahu, bude považována
za náhradní dobu pro účely důchodového pojištění.
Současně upozorňujeme na novelu zákona o státní sociální
podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Od ledna 2007 rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, jestliže dítěti, o které pečuje, byl podle zvláštního právního předpisu
přiznán příspěvek na péči ve výši podle stupně II (středně
těžká závislost) nebo stupně III (těžká závislost) anebo stupně IV (úplná závislost).
Čtvrtý stupeň závislosti (ve výši 11 000,- Kč) bude přiznán
na základě žádosti oprávněné osoby nebo jejího zákonného
zástupce, která bude podána na příslušném tiskopisu u správního orgánu, tj. obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
V této souvislosti navrhujeme, aby žadatelé akceptovali rozhodnutí příslušného orgánu, který provede příslušnou změnu
tak, jak stanovuje zákon, v případě žádosti o čtvrtý stupeň
závislosti podali žádost — viz výše. Využití opravného prostředku — odvolání proti rozhodnutí o stanovení stupně závislosti by nebylo efektivní a situaci žadatele neřešilo, oddálilo by vyplacení již přiznaného příspěvku. Domníváte-li se,
že splňujete podmínky na vyšší příspěvek, je lépe požádat
o přehodnocení stupně s tím, že v případě vyhovění bude
částka doplacena.
V případě, že jste v současné době příjemcem dávky sociální péče — PŘÍSPĚVKU PŘI PÉČI O OSOBU BLÍZKOU A JINOU, dojde od nového roku ke ZMĚNĚ uvedené dávky. Tento
příspěvek bude od 1. ledna 2007 náležet osobě PEČOVANÉ,
také jí bude vyplácen. Vám jako dosavadnímu příjemci příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou, nárok na tuto dávku sociální péče zanikne. Tato změna bude provedena správním orgánem automaticky, správním orgánem bude zahájeno
řízení a následně vydáno rozhodnutí o odejmutí příspěvku
při péči o osobu blízkou nebo jinou, a následně v lednu 2007
bude rozhodnuto o příspěvku na péči.
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NOVOU A STĚŽEJNÍ POVINNOSTÍ žadatele o příspěvek
na péči bude označení subjektu, který bude této osobě poskytovat péči — může se jednat o instituci (ústavní zařízení,
společnosti poskytující terénní služby v domácnosti apod.),
osobu (příbuzný, soused apod.,),či může dojít k souběhu obou
skutečností. Další povinností příjemce dávky je využívat příspěvek na péči k zajištění potřebné pomoci odpovídající přiznanému stupni závislosti, proto je nutné z tohoto důvodu
nahlásit do 15 dnů od právní moci rozhodnutí oznámit, kdo
o osobu pečuje (viz výše).
V souvislosti s touto změnou si vás dovolujeme informovat,
že pokud budete i nadále (po 1. lednu) poskytovat péči osobě ve stupni závislosti II, III., IV., (nikoli však ve stupni I),
která se stane příjemcem příspěvku na péči, a budete touto
osobou identifikováni jako poskytovatel péče, bude za vás plátcem zdravotního pojištění stát, a pokud doba péče bude
uznána příslušnou OSSZ (na základě potvrzení správního
orgánu) za péči v převážném rozsahu, bude považována za
náhradní dobu pro účely důchodového pojištění.
Problematika nového příspěvku na péči je velice obsáhlá
a náročná. V případě nejasností či vašeho zájmu můžete kontaktovat pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu
Nový Jičín. Dále budeme pravidelně uveřejňovat informace
v regionálním tisku a televizi. Na měsíc prosinec 2006 připravujeme ve spolupráci se Svazem tělesně postižených, místní organizací s klubem SPCCH, informativní setkání pracovníků odboru sociálních věcí s veřejností k diskusi nad novou
legislativou upravující oblast sociální péče.
Věřím, že vzájemným pochopením a spoluprací tuto náročnou změnu zvládneme tak, aby proběhla co nejlépe, ke
spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Pod vánočním stromem
g Město Nový Jičín vás zve po dobu konání vánočního jarmarku na kulturní program POD VÁNOČNÍM STROMEM na
Masarykově náměstí v Novém Jičíně
g

Úterý 5. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA (SVČ Fokus), dopoledne v 10.00 hod. pro mateřské školy, odpoledne v 13.30 hod.
pro školní družiny, od 14.00 do 17.00 hod. pro veřejnost.
g Středa 6. až sobota 23. 12. VÝSTAVA HISTORICKÝCH
LOUTEK. Unikátní sbírka marionet z první poloviny 19. stol.
g Pátek 8. až sobota 9. 12., 16.00 až 18.00 hod. PROMÍTÁNÍ FILMŮ pro děti a dospělé s vánoční tématikou (dětské
pohádky, záznamy ze slavností města).
g Pátek 15. 12. 2006, 15.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT HEIDI JANKŮ. Pro všechny prima děti.
g Sobota 16. 12. 2006, 16.00 až 18.00 hod. PROMÍTÁNÍ
FILMŮ.
g Středa 20. 12. 2006, 15.30 hod., ODERŠTÍ TRUBAČI.
g Čtvrtek 21. 12. 2006, 14.30 hod., VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ, zpívají RARÁŠEK a KULIHRÁŠEK, přípravná oddělení
novojičínského sboru ZUŠ Nový Jičín Ondrášek.
g Pátek 22. 12. 2006, 11.00 až 17.00 hod., NAHLÉDNUTÍ DO
BETLÉMSKÉ STÁJE, Občan. sdruž. Bludička Bludovice.
g Pátek 22. 12. 2006, 16.00 hod., CAMERATA. Historická
hudba.
g Sobota 23. 12. 2006, 16.00 až 18.00 hod., PROMÍTÁNÍ
FILMŮ.

Mgr. Daniela Susíková,
odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín

Informace pro spotřebitele
g Blíží se doba velkých nákupů, při kterých se někdy nevyhneme problémům s nimi spojených. Jak ale postupovat v případě, že vznikne spotřebitelský problém? Každý občan má
možnost nejen si vybrat, jak bude daný problém řešit, ale i na
koho se obrátit v případě potřeby o radu.
Občané našeho města mohou takovéto případy kdykoliv
konzultovat na Městském úřadě Nový Jičín, odboru obecní
živnostenský úřad. Na stejné adrese má poradenský den vždy
každé první úterý v měsíci od 8.30 do 14.00 hodin Česká obchodní inspekce.
Dalším článkem v systému ochrany spotřebitelů je nevládní,
nezávislá, nezisková a nepolitická spotřebitelská organizace
— Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), které
nabízí spotřebitelům řadu užitečných informací a služeb, jejichž převážnou většinu poskytuje zdarma. Poradenská činnost SOS se dotýká například oblasti nákupu přes internet,
spotřebitelského úvěru, leasingu, bankovnictví, reklamy, použitého zboží, cestovního ruchu, výrobků pro děti, záručních
lhůt, pojištění, oprav, podomního prodeje, označení potravin
a dalších oblastí. Je možnost kontaktovat některou ze spotřebitelských poraden, jejichž seznam spolu s dalšími informacemi je uveden na internetové adrese www.spotrebitele.
info nebo kontaktovat nejbližší pobočku SOS, která se nachází v Bohumíně, ulice Okružní 1068 a je otevřena každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod a každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod.
Městský úřad Nový Jičín, odbor obecní živnostenský úřad
dále vykonává poradenskou činnost v rámci Centra podnikatelsko-spotřebitelských vztahů Třebíč, které se již mnoho let
touto problematikou zabývá a taktéž umí připravit podklady
pro řešení takovýchto sporů včetně nutných znaleckých posudků a návrhů podání.
Zvláště u zásilkových služeb doporučujeme spotřebitelům
vždy si prověřit podnikatelský subjekt, což je možno učinit
na veřejně přístupných internetových stránkách např. na
adrese www.rzp.cz, kde si lze ověřit, zda podnikatelský subjekt existuje, a také rozsah jeho živnostenských oprávnění.
Pro jednoznačné určení podnikatelského subjektu je nejlépe
použít identifikační číslo tzv. „IČ“.
Za OOŽÚ Nový Jičín Stanislav Bartoň

3

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Stanovení podmínek pro
přijímání dětí do mateřských škol
v Novém Jičíně pro školní rok 2007/2008
g Ředitelky Mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 a Sady Nový Jičín, Revoluční 52
stanovují následující kritéria, podle kterých budou postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb.:
— dosažení tří let věku dítěte ve školním roce 2007/2008, tj.
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008;
— ze zákona budou přednostně přijímány děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky;
— přednostně budou přijímány děti na pravidelnou docházku;
— na daném pracovišti bude upřednostněno přijetí dítěte, jehož starší sourozenec se v MŠ již vzdělává.
g Pro podání žádosti na školní rok 2007/2008 bude vyhlášen
v dohodě se zřizovatelem termín zápisu v měsíci lednu nebo
únoru 2007.
g Pouze v případě nenaplněné kapacity budou přijímány
žádosti podané po termínu zápisu.
g Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy mohou být přijímány během školního roku pouze pro daný školní rok v případě nenaplněnosti kapacity.
g Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
podléhá správnímu řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
Mgr. Hana Cholevíková, Jarmila Šimurdová,
Mgr. Marie Žambochová

Z grantových aktivit

Co je domácí násilí?

Okresní rady Českého svazu žen v NJ

g Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické
či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami.
Jak se zachovat v případě domácího násilí? Nesty te se
za svou situaci a vyhledejte odbornou pomoc. Zavolejte na
Městský úřad v Novém Jičíně odbor sociální péče, oddělení
sociálně právní ochrany a prevence, tel.: 556 768 237, kde
vám mohou poradit. Neomlouvejte násilí a neobviňujte se z něj.
Zavolejte někomu, komu věříte (přítelkyně, rodina) a vyberte
si osobu, o níž víte, že jí můžete věřit a že pro ní bude nejdůležitější bezpečnost vás a vašich dětí. Vysvětlete dětem, co
se děje, aby to chápaly, vyvarujte se ale pomlouvání jejich
otce. Na případný útěk bu te připravena — promyslete si dopředu bezpečnostní plán, abyste neohrozila sebe ani své děti.
První krok je těžký, pokud ale nic neuděláte, násilí samo
nepřestane — přes sliby násilníka. Domácí násilí má vždy
svou historii. Začíná často velice nenápadně, takže si jeho
prvních příznaků obě často ani nevšimne. Pamatujete si, že
násilí, které se neřeší má tendenci se stupňovat. Důvěřujte
sama sobě i své intuici.
Věra Bezunková, odbor sociálních věcí

g Členky Českého svazu žen z regionu Nový Jičín se v letošním roce aktivně zapojily do několika projektů v oblasti kulturní i vzdělávací. Velkou kulturní akcí byla v měsíci dubnu
velikonoční výstava s finančním příspěvkem města Nový Jičín, která se uskutečnila v prostorách Klubu seniorů v Loučce.
Jako vystavovatelé se zúčastnily organizace Českého svazu
žen z Havířova, Frýdku-Místku, Ostravy, Kopřivnice, Lubiny,
Oder, Nového Jičína a Loučky. Mimo členek Českého svazu
žen zde prezentovali své výrobky mladí lidé ze Školy života
v Novém Jičíně, Organizace zdravotně postižených Nový Jičín
a děti z mateřské školy v Loučce. Výstavu navštívilo celkem
286 návštěvníků. Vystavované exponáty byly velmi líbivé, naše
ženy i ostatní vystavovatelé ukázali šikovnost a dovednost
českých rukou.
Mezi vzdělávací projekty se rozhodně řadí projekt celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi financovaný Evropskou
unií a českým státním rozpočtem, jehož realizátorem je „Svět
vzdělávání“ — sí místních center Moravskoslezského kraje
a krajská rada Českého svazu žen. Jedno z místních center
je i zde v Novém Jičíně zřízeno okresní radou Českého svazu
žen, které již začátkem roku zajistilo nabídku čtyř druhů
kurzů: motivační kurz, kurz právních a ekonomických znalostí, kurz anglického jazyka pro začátečníky, počítačové kurzy
pro začátečníky i pokročilé. Cílem projektu bylo umožnit
bezplatné vzdělávání pro maminky s malými dětmi včetně
zajištění hlídání dětí v průběhu kurzů.
Již v měsíci červnu obdrželo osvědčení o absolvování kurzů
24 mladých maminek, z nichž většina si doplnila vzdělání až
ve třech typech nabízených kurzů. Nyní pokračuje ještě počítačový kurz, který navštěvuje 12 maminek.
Jedním z velmi důležitých projektů byl nedávno ukončený
projekt z oblasti zdravovědy na téma „Role žen v prevenci
nádorových onemocnění“. Cílem projektu bylo vnést do povědomí rizika nádorových onemocnění populace, upozornit na
možnosti prevence a včasného záchytu nádorových onemocnění prsu, střev a konečníku, které jsou nejčastějšími zhoubnými nemocemi, včetně ovlivnění možných rizik jak žen, tak
i mužů. Přínosem projektu bylo navázání kontaktů s Centrem klinické onkologie v Novém Jičíně, zejména s primářkou
MUDr. Renatou Soumarovou a MUDr. Marií Vaňkovou. Poděkování patří zejména MUDr. Vaňkové, která se podílela
na zpracování projektu a zajištění přednášek včetně videoprojekcí , názorných ukázek samovyšetření u žen a zajištění
zdravotně výchovných materiálů. Přednášek se zúčastnilo
celkem 104 žen.
Součástí projektu byla i sbírka pořádaná Ligou proti rakovině, kdy se 11 základních organizací Českého svazu žen
v regionu Nový Jičín na ní podílelo v měsíci květnu prodejem
1000 kusů kytiček a přispělo tak na boj proti rakovině částkou
26 336,- Kč.
Formou grantových projektů se chceme i nadále podílet na
společenských, kulturních a charitativních aktivitách a přispět
k významu a prospěšné činnosti neziskových organizací.
Elena Kotasová, předsedkyně Okresní rady žen NJ

Další úspěch našich studentů
g

Dne 7. 11. 2006 proběhl v Jihlavě již 18. ročník celorepublikové soutěže „Mladý módní tvůrce ČR“, které se zúčastnilo
celkem 26 škol z celé České republiky. Soutěžilo se v osmi
kategoriích. EDUCA — Střední odborná škola, a.s., Nový Jičín připravila do soutěže čtyři kolekce, z toho tři kolekce dosáhly na „stupně vítězů“. Velkého úspěchu jsme dosáhli v tradičně nejobsazovanější kategorii „společenské oděvy“, kde
jsme s kolekcí studentky 4. ročníku Veroniky Mužné zvítězili
v tvrdé konkurenci 18 škol. Kolekce elegantních modelů využívá kontrastu módní kombinace černé a bílé. Hlavním tématem jsou písmenka a jejich promítnutí na ženských křivkách.
Úspěšná byla i naše další kolekce v kategorii „Tiba“, kde
soutěžilo 22 škol, což je nejvíce ze všech kategorií. Kolekce
studentky 3. ročníku Romany Dostálové obsadila krásné 3.
místo. Další třetí místo obsadila kolekce Hany Pomklové také
z 3. ročníku pod názvem „Kolibřík“, která soutěžila v kategorii „umělecká oděvní tvorba“.
Tohoto ocenění si velmi vážíme, nebo jsme významně
uspěli na prestižní celorepublikové soutěži, které se účastní
školy s mnohem většími možnostmi (počtem žáků i dalším
zabezpečením). Naše modely nebývají zhotoveny z drahých
efektních materiálů, ale u nás jde především o nápad a tvořivost. Poděkování patří nejen autorkám kolekcí, ale i všem
odborným pedagogickým pracovníkům, jejichž pomoc a rada
je neocenitelná.
Ing. Lidmila Kramolišová
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Vážení občané,

Nové jízdní řády MHD!

zástupci a představitelé firem a institucí!

g Upozorňujeme občany města Nový Jičín, že od 10. 12.
2006 vstupují v platnost nové
jízdní řády v MHD Nový Jičín.
Do jízdních řádů byly v mezích možností zapracovány připomínky a náměty občanů.
Další úpravy jízdních řádů budou provedeny v měsíci březnu.
Připomínky k jízdních řádům
lze podávat jak dopravci, tj.
Technickým službám Nový Jičín, tak na odbor dopravy a SH
MÚ Nový Jičín.

g

Opět připravujeme speciální lednové číslo Novojičínského
zpravodaje. Jak již se stalo tradicí, bude malým obrázkovým
ohlédnutím za letošním rokem. Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste nám zapůjčili fotografie ze zajímavých veřejných
akcí, kterých jste se zúčastnili nebo je zorganizovali v roce
2006. Své fotografie, prosím, zasílejte v digitální podobě na
ivasendova@novyjicin-town.cz či je můžete přinést na sekretariát starosty města, budova radnice, Masarykovo nám. 1,
nejpozději do pondělí 18. 12. 2006. Fotografie, prosím, označte krátkým popisem názvu akce, místa a data konání. Děkujeme vám.
Vaše redakce

Nová okružní křižovatka

Vánoce 2006 v kostelích

g

Dne 4. listopadu byla ukončena výstavba nové okružní
křižovatky na ulici Hřbitovní — Sv. Čecha. Stavbu prováděla
firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Valašské Meziříčí a byla
financována Správou silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK)
Ostrava a městem Nový Jičín. SSMSK hradila komunikace
vč. dopravního značení (1 782 396,- Kč vč. DPH), město Nový
Jičín platilo nové veřejné osvětlení (přechody jsou osvětleny
svítidly ZEBRA), přeložku rozhlasu, nové chodníky atd. v celkové výši 1 218750,- Kč vč. DPH). Taktéž byla provedena
přípolož metropolitní sítě. Výsadbu veřejné zeleně uprostřed
okružní křižovatky (keře) provedl odbor životního prostředí
MěÚ Nový Jičín.
Příští rok by se měla stavět další okružní křižovatka
Bezručova — Riegrova — Beskydská, jež by měla být financována stejným způsobem.
Petr Bittner, odbor obecního podnikání

g

Církev českobratrská evangelická, Farní sbor v Janáčkových sadech 1: neděle 24. 12. — 4. adventní neděle a zároveň Štědrý den (dopoledne bohoslužby nebudou) setkáme
se až ve 14.00 hod při vánoční besídce.
Pondělí 25. 12. v 9.00 hod., 1. svátek vánoční, bohoslužby
s vysluhováním sv. Večeře Páně.
Úterý 26. 12. v 9.00 hod., 2. svátek vánoční (na Štěpána),
bohoslužby.
Neděle 31. 12. v 9.00 hod., Silvestr, bohoslužby.
Pondělí 1. 1. 2007 v 9.00 hod., Nový rok, bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně.
g Bohoslužby o Vánocích ve Straníku: neděle 24. 12. v 16.00
hod., Štědrý den, bohoslužby v Hodslavicích. Na tyto bohoslužby bude objednán zvláštní autobus, který pojede (stejně
jako vloni) ze Straníku v 15.10 hod. Cena cestovného bude
jako u linkového autobusu (20). Hned po bohoslužbách pojede autobus zpět.
Boží hod vánoční 25. 12. v 10.45 hod., bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně.
Druhý svátek vánoční 26. 12. ve 14.00 hod., Dětská vánoční slavnost.
g Římskokatolická církev: neděle 24. 12. v 16.00 hod., vánoční mše sv. s otvíráním betléma ve Španělské kapli, 22.00
hod., půlnoční mše sv. v Libhošti; 23.00 hod., půlnoční mše
sv. ve farním kostele v N. Jičíně;
pondělí 25. 12. v 7.15 hod., farní kostel v Novém Jičíně,
8.45 hod. Libhoš, 10.15 hod. farní kostel v Novém Jičíně,
18.30 hod. Španělská kaple;
úterý 26.12., bohoslužby ze svátku sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka, 7.15 hod. farní kostel NJ, 8.45 hod. Libhoš,
9.00 hod. Žilina, 10.15 hod. farní kostel NJ, 18.30 hod. Španělská kaple, ne 31.12. mše sv. ze svátku sv. Rodiny dopoledne
jako v neděli s obnovou manželských slibů.
Pohyblivý betlém ve Španělské kapli: hodiny, kdy bude v provozu, budou zveřejněny na dveřích kostela.
g Církev adventistů sedmého dne, modlitebna na Suvorovově ulici: 6. 1. 2007 v 15 hodin, novoroční koncert skupiny
Ozvěna.
g Československá církev husitská, modlitebna na Sokolovské ulici: neděle 24. 12. v 18.00 hod., vánoční bohoslužba.

Provozní doba separačního dvora na Palackého třídě v NJ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.

(11.00
(11.00
(11.00
(11.00
(11.00

—
—
—
—
—

11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)

11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.

ZAVŘENO

Provozovatel: Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín, tel. kontakt: 731 532 936
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Kam za sportem?
g FOTBAL (hala ABC — vánoční turnaje): st 27. 12 ., čt 28. 12.,

pá 29. 12., vždy od 8 hod. dva halové turnaje přípravek a jeden žáků g HOKEJ (ZS NOVÝ JIČÍN - družstva TJ N. Jičín):
pá 1. 12. v 19 hod., liga junioři Nový Jičín - Orlová, so 2. 12.
v 10 hod., liga mlad. žáci - Opava (2 utk.), ne 3. 12. ve 13.30 hod.,
liga dorost - Pelhřimov, pá 8. 12.v 19 hod., liga junioři - Kopřivnice, so 9. 12. v 9 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.) - Sareza
Ostrava (2 utk.), ne 10. 12. ve 13.30 hod., liga dorost - Uher.
Hradiště, ne 10. 12. v 17 hod., II. liga muži -Šumperk, pá 15. 12.
v 19 hod., liga junioři - Frýdek-Místek, so 16. 12. v 9 hod., liga
star. žáci - Karviná (2 utk.), ne 17. 12. ve 13.30 hod., liga dorost - Kroměříž, st 20. 12. v 18 hod., II. liga muži - Orlová, st
3. 1. v 18 hod., II. liga muži - Blansko, pá 5. 1. v 19 hod., liga
junioři - Šumperk g BASKETBAL (hala na bazénu): st 6. 12.
v 17.30 hod., 5. utk. evr. pohár FIBA Challenge Cup Kunín Norrköping (Švéd.), so 9. 12. v 17 hod., I. Mattoni NBL Mlék.
Kunín - Děčín, so 9. 12. v 19 hod., oblast. přebor muži Nový
Jičín B - Frýdek-Místek, st 13. 12. v 17. 30 hod., 6. utk. evr.
pohár FIBA Challenge Cup Mlék. Kunín - Dněpropetrovsk
(Ukr.), so 16. 12. v 17 hod., I. Mattoni NBL Mlék. Kunín - A
Plus ŽS Brno, st 20. 12. v 17.30 hod., I. Mattoni NBL Mlék.
Kunín - USK Praha, so 6. 1. 07 v 17 hod., I. Mattoni NBL
Mlék. Kunín - Prostějov g VOLEJBAL (hala ABC - družstva
TJ N. Jičín): pá 1. 12 v 18 hod., so 2. 12. v 10 hod. I. liga ženy
- Prostějov, so 2. 12. v 10 hod., extral. juniorky - Přerov (2 utk.),
so 9. 12. v 10 hod., krajs. přebor muži A - Hlučín (2 utk.), so
9. 12. v 10 hod., liga kadetky A - Havl. Brod (2 utk.) g STOLNÍ
TENIS (herna Loučka - družstva TJ N. Jičín): pá 1. 12. v 18
hod., OP II. tř. „D“ (děvčata) - Slatina B, so 2. 12. v 10 hod.,
OP I. tř.muži „C“ - Příbor C, so 9. 12. v 17 hod., oblast. sout.
sk. C muži „B“ - Příbor A g KUŽELKY (kuželna na stad. TJ
- družstva TJ N. Jičín): so 2. 12. v 9 hod., přebor MSK muži
„A“ - SKK Ostrava B, po 4. 12. až út 12. 12. vždy od 15.30 hod.
turnaj neregistr. tříčl. družstev, so 9. 12. v 9 hod., III. liga
ženy - Vyškov B g SQUASH (Sport park): pá 8. 12. v 17 hod.,
2. kolo PIZZA express squash tour (novoj. otevřená liga neregistr.), so 30. 12. v 15 hod., SPORT PARK OPEN - otevř.
turnaj, pá 5. 1. v 17 hod., 3. kolo PIZZA express squash tour
(novoj. otevř. liga neregiistr.) g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st a pá 17 - 21 hod., so 10
- 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PROVOZ SAUNY: st 10 - 14 a 15 - 21
hod., čt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15 - 13.45 hod.,
pá 12. 30 - 14 hod. g BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI (zimní stadion): čtvrtek od 16. 30 — 17.45 hod., sobota od 16. 45 — 18 hod.
POZOR — bruslení veřejnosti o vánočním a novoročním volnu
bude sděleno na vývěskách.

Sportovní aktuality
g

NEVIDOMÝ SPORTOVEC FRANTIŠEK SKOČEK
MISTREM EVROPY V BENCHPRESU. Poté, co se stal dvakrát po sobě v letech 1996 (Edmonton, Kanada) a 1997 (Colorado, USA) mistrem světa v silovém trojboji nevidomých
a po 5. místě na ME mezi zdravými v samostatné disciplíně
benchpres v Lotyšsku, vybojoval nevidomý sportovec, ředitel ZUŠ pan František Skoček (62 let) v letošním roce opět
mezi nevidomými v Českých Budějovicích titul mistra Evropy
v téže disciplíně v hmotnostní kategorii do 75 kg bez věkového
rozdílu výkonem 132 kg. Na ME se pan Skoček začal připravovat od počátku prázdnin nejdříve doma na hrazdě a s kliky
(500 až 1 000 denně), poté od září dva až třikrát týdně v posilovně na ul. Msgr. Šrámka. Přestože pan Skoček považuje
za své největší úspěchy zisk obou titulů mistra světa a na
stejnou úroveň, možná ještě výše, staví i vynikající umístění
v Lotyšsku mezi zdravými, je pro něj i zisk evropského šampiona nevidomých mezi daleko mladšími sportovci dalším
velmi cenný úspěchem. „Chtěl bych moc poděkovat všem
lidem, kteří mně, a to nejen k tomuto letošnímu úspěchu,
pomohli. Především synovi a manželce s vytvořením
výborného domácího zázemí v a v neposlední řadě i majitelům posilovny, kteří mi vyšli vstříc a umožnili mi
připravovat se brzy ráno. Oni všichni mají podíl na
mých úspěších“, řekl skromný člověk a výborný chlap František Skoček.

Nejvyšší stupínek vítězů ne ME nevidomých v benchpresu v Českých Budějovicích patřil Novojičíňákovi Františku Skočkovi (Foto archiv p. Skočka).
g NOVÝ JIČÍN PODZIMNÍM VÍTĚZEM OKRESNÍHO
PŘEBORU FOTBALISTŮ. Na jedné straně může převládat
spokojenost v Novém Jičíně, jehož tým naplňuje z poloviny
stanovený cíl, když je po jediné prohře (14-0-1, 55:9, 42 b.) s favorizovaným béčkem Fulneku s náskokem dvou bodů právě
na jeho jediného pokořitele první. Stejná radost určitě vládne
i ve Straníku, který po dlouhé době vede s náskokem tří bodů
III. třídu (9-2-1, 25:9, 29 b.). Na druhé straně asi není zrovna
plná spokojenost v Libhošti, jehož tým, coby nováček I.A třídy,
je po ne zrovna přesvědčivých výkonech na předposledním
místě tabulky (3-4-6, 15:29, 13 b.). Ještě o mnoho hůře je na
tom Žilina, která prožívá dlouhodobou krizi a se třemi body
se v okresním přeboru krčí na samém chvostu tabulky (0-312, 15:41, 3 b.).
g NOVOJIČÍNŠTÍ TENISTÉ SE KONEČNĚ DOČKALI.
Čtvrtek 9. listopadu byl dnem, kdy se po mnoha letech očekávání splnil sen mnoha generací novojičínských tenistů,
kterým byla za účasti představitelů města, TJ Nový Jičín,
jeho tenisového oddílu a dalších hostí, předána do užívání
nová nafukovací tenisová hala. Stalo se tak díky pochopení
TJ Nový Jičín a města k dlouhodobému pronájmu kurtů na
stadionu pro aktivitu soukromé fyzické osoby pana Radima
Svobody, který akci nejen realizoval, ale také bude toto sportoviště provozovat pod názvem „TENISOVÝ CLUB OLYMPIA“.
Nafukovací hala, jejíž cena, včetně přípojek a vybudování
nového zázemí, se rovná ceně pořízení nového luxusního
domu, je vystavěna nad třemi antukovými kurty a funguje
na principu podtlaku vzduchu. Nová technologie vytvoří v hale
kvalitní podmínky včetně tepelných a izolačních pro tréninky
i hru všech hráčských kategorií. Hala by měla být v provozu
od listopadu do dubna (podle povětrnostních podmínek) a na
její rozložení a přípravu kurtů bez dalších úprav pro „letní“
provoz kurtů bude třeba několik málo hodin. „Tím, že jsme
vybudovali společnými silami tuto halu, chceme rozšířit
a nějakým způsobem povznést tenis v našem městě na vyšší úroveň. Zároveň se tím otevře prostor i pro lidi, kteří
na tom nejsou finančně tak dobře, aby si mohli dovolit
hrát tenis mimo sezonu. Samozřejmě, že velkým plusem

Realizátor stavby nafukovací tenisové haly pan Svoboda osvětluje hostům přítomným na jejím slavnostním
otevření princip fungování i záměry jejího využívání.
(Foto: TV Polar)
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je antukový povrch, protože všichni hráči na něm přes
léto trénují a hrají a my jim stejné podmínky můžeme
nabídnout po celý rok“, řekl na doplnění p. Svoboda a dodal: „Máme připraveny po dohodě slevy pro hráče pokročilejšího věku, jinou cenu bude mít mládež tělovýchovné jednoty. Do budoucna chci oslovit rovněž školy
s nabídkou využívání haly v dopoledních hodinách za
upravené ceny“. Provozní doba nafukovací tenisové haly
TENISOVÉHO CLUBU OLYMPIA a ceny za 1 hod./1 kurt: 8—
15 hod. 250,- Kč, 15—22 hod. 300,- Kč.

g TOMÁŠ MIXA VYTVOŘIL NOVÝ ČESKÝ REKORD.
Vicemistr světa, ploutvař Tomáš Mixa z KVS „Laguna“, se
po letošním úspěchu na MS postaral o další cenný zápis do
análů svého klubu, když na mezinárodních závodech Nemo
Trophy ve Zlíně získal čtyři zlaté a jednu bronzovou medaili
s vytvořením nového českého rekordu na 50 RP časem 15,67
vt., čímž potvrdil pověst letošního nejrychlejšího muže v ČR.
V souboji s ploutvaři české, slovenské a ma arské reprezentace se na tomto mezinárodním setkání mužů, žen, juniorů
i dorosteneckých nadějí dařilo i dalším šesti „laguňákům“.
Se svými výsledky byl spokojen i další reprezentant ČR
Ondřej Bajer, který získal dvě stříbrné medaile a dvakrát
skončil čtvrtý. Vybojováním dvou bronzových medailí v podvodních disciplínách na 50 a 100 metrů a ziskem bodů za ně
přispěla sprinterka Nikola Pargačová spolu s Mixou a Bajerem k celkovému 2. místu Laguny za vítěznými ma arskými reprezentanty startujícími v barvách Egeru.
g

Mladí plavci PK Nový Jičín se zaslouženě radují s diplomy za umístění na předních místech v domácích závodech oblastního přeboru (Foto: Ivan Skřiček).
g

PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN S TITULY PŘEBORNÍKŮ
KRAJE. Celkem jedenáct titulů přeborníků kraje, k tomu
pět stříbrných a šest bronzových medailí vybojovali na závodech oblastního přeboru v domácím bazénu plavci pořadatelského PK Nový Jičín. Mezi 100 plavci 15 klubů Moravskoslezského kraje ročníku 1995 a 1996 byl nejúspěšnějším domácím závodníkem Jakub Knesl (96), který vystoupil na stupně
vítězů pětkrát pro zlatou a jednou pro stříbrnou medaili,
Veronika Kovářová (96), ke třem prvenstvím přidala ještě
dvě druhá a jedno třetí místo. Velmi úspěšný byl i Jiří Maňásek (96), který vybojoval dvě první a dvě třetí místa, jeden
přebornický titul a dvě druhá místa patří i Natálii Kulišákové (95), bronzová umístění si také odnesla Vanesa Mikulenková (95) a Vanda Vysocká (96). O mnoho zpět nezaostali
ani zbývající domácí borci, kteří si vytvořili dobré časy a jistě
se budou kvalifikovat na Poháry ČR. Stejně jako všechny
předcházející mistrovské závody, také oblastní přebory byly
ze strany pořadatelů perfektně zorganizovány a měly bezchybný průběh.

g PLOUTVAŘI LAGUNY OPĚT ZVÍTĚZILI V LIZE
MLÁDEŽE. Plouvaři Klubu vodních sportů „Laguna“ Nový
Jičín dobyli v Mostě ligový titul vítězstvím v národním finále
„LIGA MLÁDEŽE ČR 2006, jehož se zúčastnili závodníci tří
družstev Moravy a Čech. Jedenáct žáků ZŠ Komenského 68
soutěžilo spolu s dalšími pěti kamarády, vzorně reprezentovalo naše město v napínavé bitvě od první do poslední discipliny všech věkových kategorií. V kategorii nejmladších žáků
si nejlépe vedl Petr Španihel (nový český žákovský rekordman),
který vyplaval 2 vítězství a jedno třetí místo, Jakub Jarolím
vylovil jedno zlato a dvě stříbrné medaile. Na stupně vítězů
mezi staršími žáky vystoupal dvakrát pro stříbro a dvakrát
pro bronz po nových klubových rekordech Jáchym Kaluža.
Jeho spolubojovníci Matěj Obšivač (131 b.), Jan Bartek (130 b.),
Radka Svobodová (150 b.) a Viki Polášková (110 b.) sice zůstali těsně pod stupni vítězů, ale pro celkové vítězství nasbírali spoustu bodíků. Medailovou žní čtyř zlatých, dvou stříbrných a dvou bronzových se může pochlubit v kategorii dorostu Aneta Pivoňková, kterou na stupně vítězů doprovázela
dvakrát stříbrná Adriana Malátková, dorostenec Vojtěch Mička
vyplaval medaili barvy bronzu. Na stupně vítězů se prosadily
také všechny novojičínské štafety. Závěr soutěže patřil vyhlášení nejlepších družstev ČR pro rok 2006 s celkovým prvenstvím KVS Laguna NJ (2201 b., 2. Uhlomost Most 2118 b.)

7

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

NA „UMĚLCE“ BUDE V ZIMĚ OPĚT ŽIVO. Pořadatelská
TJ Nový Jičín připravila tři dlouhodobé přípravné turnaje
dospělých fotbalistů rozdělené do výkonnostních skupin. V I.
skupině potvrdily účast celky Jakubčovice Fotbal (II. liga),
Fotbal Třinec, Fotbal Frýdek-Místek, FC Fulnek (vše MSFL),
FC Frenštát (divize), 1. FC Valašský, TJ Ferrum Frýdlant n. O.
(KP) a domácí TJ Nový Jičín (OP), ve II. skupině budou hrát
týmy Sokol Lískovec, FC Lhota u Vsetína, FC Libhoš, TJ
Tatra Příbor, Loko Suchdol n. O., Tatran Všechovice, Sokol
Prostř. Bečva, Sokol Bělotín. III. skupina je obsazena celky
Sokol Tichá, TJ Mořkov, TJ Odry, TJ Kelč, FC Kopřivnice,
FC Fulnek B, Slavoj Jeseník n. O. a FC Veřovice. Hracími
dny jsou soboty a neděle vždy se začátky v časech od 9 do
21 hodin, zahajovacím dnem turnajů je sobota 13. ledna,
bližší rozpisy budou zveřejněny později.

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 úspěšného nevidomého sportovce, ředitele Základní umělecké školy v Novém Jičíně, člena Baníku
Ostrava, pana FRANTIŠKA SKOČKA.

František

ˇ
Skocek

Datum a místo narození: 2. 3.
1944, Poličná u Valašského Meziříčí. Rodinný stav: ženatý. Výška a váha: 176 cm, 75 kg. Zaměření ve svém sportu: samostatná disciplina silového trojboje
benchpress. Nejoblíbenější jídlo:
svíčková. Životní krédo: Dělat věci tak, abych byl spokojen nejen
já, ale také lidé kolem mne.
Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve sportu? V soukromém životě rodina.
Ke sportu, který nyní provozuji, mne přivedl starší syn Norbert. Sportovní vzor: Neupřednostňuji žádného konkrétního
sportovce. Další záliby mimo váš sport: Hudba a vaření.
Největší úspěchy: Zisk dvou titulů mistra světa v silovém
trojboji v r. 1966 v Edmontnu (Kanada) a v r. 1997 Coloradu
(USA), dále vybojování 5. místa na mistrovství Evropy 2001
v Lotyšsku mezi nehandicapovanými sportovci a 1. místa s titulem mistra Evropy pro rok 2006 na otevřeném mistrovství
Evropy handicapovaných sportovců v benchpressu v Českých
Budějovicích. Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Z posledního úspěchu na mistrovství Evropy. Nejlepší
a nejhorší sportovní zážitky: Dobrý pocit mám z pravidelných cvičení v posilovně, které je vhodným doplňkem mému
zaměstnání. Jedním z nejhorších sportovních zážitků byl
třetí pokus na mistrovství Evropy v Lotyšsku, kde jsem se
špatným úchopem činky připravil o medaili.
Jaroslav Kotas

VI. celostátní soutěž DPS
dětských pěveckých souborů
g Již po šesté od roku 1996 se Nový Jičín stal v naší zemi
„Mekkou“dětského sborového zpěvu. Ve dnech 17.—19. listopadu se sjelo do našeho města deset sborových těles z nejrůznějších koutů republiky za vydatné podpory sbormistrovské
a muzikantské elity, což odhadem čítá na 500 zpěvumilovných
dívek, chlapců a dospělých. Organizace tohoto podujetí se
ujal Ondrášek, novojičínský sbor ZUŠ a jeho sdružení přátel,
které má s podobnými projekty nemalé zkušenosti.
Jak vlastně celé sborové klání vypadalo? V páteční podvečer se sešli všichni účastníci festivalu na zahajovacím koncertě, o jehož otevření se postaral domácí Ondrášek (sbm.
Josef Zajíček) se svým náročným programem, který pečlivě
připravuje především pro oslavy 40. výročí svého založení.
O druhou polovinu programu se postaral jeden z nejlepších
současných sborů světové úrovně Kantiléna Brno (sbm. Jakub
Klecker a Zuzana Pirnerová), takřka profesionální těleso
působící při brněnské filharmonii. Vystoupení Kantilény se
vyznačovalo především naprosto vytříbenou pěveckou technikou všech členů sboru a precizním zvládnutím i těch nejobtížnějších partů, zpívanou s lehkostí a svrchovanou muzikalitou.
Sobotní dopoledne vypukla pravá soutěžní atmosféra a všech
sedm účastníků soutěže se představilo v patnáctiminutovém
programu nejen před zaplněným hledištěm Beskydského divadla, ale především před odbornou porotou, složenou z renomovaných sbormistrů předních českých sborů. Každý ze
soutěžících musel do programu zařadit dvě povinné skladby
(T.L. Victoria — Duo Serafim, L. v. Beethoven — Metronom),
zbývající část programu byla volná. Po obědě se sbory měly
možnost porozhlédnout po městě a okolí, a tak mnozí využili
nabídky zhlédnou zámek v Kuníně. Úderem 15. hodiny se na
Masyrykově náměstí utvořil živý kruh, aby všechny sbory spojily své síly a společně zazpívaly svůj dík městu Novému Jičínu
za to, že festivalu vytváří příznivé podmínky. Poté čekal na
děti opravdový muzikantský bonbonek. Na odpoledním koncertě se v Beskydském divadle představila Carmina z Rychnova nad Kněžnou (sbm. Karel Štrégl) s vtipným a scénicky
vynalézavým představením „Masopust“. Rychnovští představili divákům lidové zvyky svého kraje okořeněné dávkou lidového humoru a spontánní dětské hravosti. Mezitím se dospělá část zúčastnila semináře německého sbormistra Manfréda
Wiplera — sbormistra z Halle, který přednášel o systému
a problematice dětských sborů v Německu.
Sobotní večer už se dala atmosféra doslova krájet, protože
se schylovalo k vyhlášení výsledků. V 19.00 hodin předseda
poroty doc. Jiří Skopal předstoupil před soutěžící a oznámil
verdikt poroty: bronzové pásmo Paleček z Nového Města
nad Metují a Sasanka z Orlové-Lutyně; stříbrné pásmo Da
Capo z Rokycan a Kantiléna z Luže; bronzové pásmo Štývarův dětský sbor z Třince a Cantica ze Zlína. Posledně
jmenovanému sboru bylo navíc nabídnuto pozvání na festival
CUSTOSA, jehož organizátoři se pravidelně soutěže zúčastňují a nejlepší české sbory zvou do Itálie.
Co říci závěrem? Obrovský dík všem sbormistrům a dětem,
kteří mnohdy v nesnadných poměrech a pro sborový zpěv nepříznivé době dokáží s nadšením a nezdolným úsilím pracovat a tím prezentovat českou sborovou tradici ku prospěchu
nejen sebe sama, ale především ku prospěchu svých škol,
obcí a měst, ve kterých žijí. Obrovský dík organizátorům,
kteří ve svém osobním volnu připravují a zajišují zázemí
a podmínky pro to, aby se celý festival mohl konat v důstojné
a přátelské atmosféře, kam se budou všichni rádi vracet.
Velký dík, Nový Jičíne, že dáváš prostor pro takové aktivity,
které sice nejsou zrovna masově a mediálně navštěvované,
nicméně vytváří v našem městě příjemné a laskavé klima
a doplňují barevnou mozaiku kultury našeho města o další
odstíny.

Josef Zajíček, sbormistr a organizátor
VI. celostátní soutěže dětských sborů Nový Jičín 2006

Foto Vlad. Hampl
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Navštívili jsme gymnázium

Z místní části Bludovice
g

Hubertova jízda. Dne 28. října uspořádal jezdecký oddíl
Bludička již desátý ročník tradiční jezdecko-společenské akce,
které se účastnilo více než šedesát jezdeckých dvojic. Zajímavostí byl bezesporu jezdecký výkon šestiletého Vašíka
z Hostašovic, který zvládl celou trasu Hubertovy jízdy na
svém koníkovi bez sebemenšího zaváhání. Sympatie přihlížejících si získal také nejmenší koňský účastník Hubertovy
jízdy poníček Dášenka z jezdeckého oddílu Jurášek z Mořkova. Hubertova jízda byla důstojnou akcí zakončující jezdeckou sezonu i díky přítomnosti historického pluku Harrach
a Přerovských trubačů. Všem, kteří se na organizaci podíleli,
patří velké poděkování, koníčkům přejeme hodně sil do nadcházející zimy a příští rok u jedenáctého ročníku opět nashledanou.

g

Kateřinské hody. Dne 25. listopadu byla v kapličce sv. Michala sloužena mše svatá k uctění svaté Kateřiny, patronky
kapličky. Poté se na místním fojtství konala hodová zábava,
kterou uspořádal zdejší osadní výbor.
Gabriela Žitníková

g V tomto školním roce je pro děti 2.C ze Základní školy Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56 v Novém Jičíně, připraven celoroční projekt Poznej povolání svých rodičů. Bez pomoci rodičů by to však nešlo. Na třídní schůzce byli rodiče o projektu
informováni a byli požádáni o pomoc. Na základě nabídky
rodičů mohl být projekt zahájen. Podle možností nám během
školního roku někteří rodiče připraví besedu o svém povolání ve škole a některé navštívíme přímo u nich v zaměstnání.
Ve čtvrtek 19. října jsme navštívili gymnázium a SOŠ v Novém Jičíně. Po dohodě s vedením školy se druháčci zúčastnili
vyučovacích hodin hudební výchovy. Nejprve se děti setkaly
s ředitelem školy Mgr. Milanem Bortlem, který děti přivítal
a popovídal si s nimi o škole základní a o gymnáziu. Po tomto
setkání se děti přesunuly do učebny hudební výchovy. Zde
na ně čekalo milé přivítání. Na tabuli si děti přečetly nápis:
„Druháci (myslí se tím studenti gymnázia) vítají druháčky“.
Studenti druhého ročníku pod vedením Mgr. A. Dostálové připravili pro děti zajímavou hodinu hudební výchovy. Děti ze
základní školy jim zahrály na flétnu několik písniček a potom
podle obrázků a zahrané melodie poznávaly písničky, které
si se studenty zazpívaly. Nechyběla ani hra na hudební nástroje. Hodina rychle utekla, atmosféra byla výborná a pro
děti byl připraven další program. Během přestávky jsme
odešli do nové a moderně upravené chemické laboratoře. Zde
Mgr. T. Jiřík dětem předvedl zajímavé chemické pokusy, které
se dětem velice líbily. Děti ještě nahlédly do počítačové učebny
a učebny fyziky. Po prohlídce školy na nás již čekaly studentky prvního ročníku pedagogického lycea. Společně s nimi děti
zpívaly a naučily se novou rytmickou hru. Na závěr společného setkání Mgr. K. Dostál dětem i studentkám ukázal fujaru, na kterou nám i zahrál. Společné setkání žáků základní
školy a studentů bylo u konce. Děti se seznámily s prostory
školy, s „velkými studenty“ a zúčastnily se výuky. Všem, kteří
se na tomto bohatém programu podíleli, patří naše velké poděkování.
Z prací některých žáků 2.C: „Navštívili jsme Gymnázium
v Novém Jičíně. Pracují tam rodiče našeho spolužáka Radečka. Studenti nám připravili pěkný program. Naučili jsme
se novou písničku. Viděli jsme chemické pokusy. Program
byl moc pěkný.“
„Líbila se mi hra na vláček. Bavilo mě hrát na buben a zajímavý byl pokus v laboratoři. Zajímavá byla hra pana učitele
na fujaru.“
Žáci a žákyně 2.C, Mgr. Jarmila Šimurdová,
ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín
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KINO KVĚTEN
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

Úterý 5. 12. v 19.00 hod. VÁNOČNI KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE. Orchestr Václava Hybše je jedním
z nejznámějších hudebních těles u nás i v zahraničí. Jeho nahrávky jsou již víc jak čtyřicet let známy po celé Evropě, ale
také v USA, Kanadě, Austrálii a Japonsku. Jako hosté vystoupí: L. Županič, M. Vítková, I. Kousalová, J. Smigmator, I.
Dohnalová. Praha. Předprodej od 8. 11.
g Pátek 8. 12. v 18.00 hod. Joseph Otto Kesselring: JEZINKY BEZINKY. Dvě staré elegantní dámy, sestry Brewsterovy, zvou starší pány na bezinkové víno. Jezinky bezinky se
u nás hrají díky Janu Werichovi, který hru viděl na Broadwayi a rozhodl se ji uvést na české jeviště, protože prý se
málokdy nasmál jako tehdy. Slezské divadlo Opava. Předprodej od 8. 11.
g Sobota 9. 12. v 16.00 hod. Jerzy Rakowiecki, Jerzy Wittlin:
SNĚHURKA. Výpravný pohádkový muzikál, ve kterém se
mísí pohádkové kouzlo, napětí a neobyčejná odvaha, začíná
u kouzelného zrcadla… Těšínské divadlo Český Těšín.
Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 8. 11.
g Pondělí 11. 12. v 19.00 hod. Milan Kopecký: DVEŘE. Když
ženu opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho
vlastní dcera, když vlastní dcera začne mít touhy odpoutat
se od „rodinného krbu“, když se práce stává rutinou, pak se
může zdát, že život zrovna nestojí za moc. Ap Prosper, Praha.
Předplatné sk. B. Předprodej od 8. 11.
g Čtvrtek 14. 12. v 19.00 hod. GRAFFOVO KVARTETO. Štěpán Graffe — I. housle, Lukáš Bednařík — II. housle, Lukáš Cybulski — viola, Michal Hreňo — violoncello. Na koncertě zaznějí tyto skladby: Ludvig van Beethoven — Smyčcový kvartet F
dur, op. 135; Bohuslav Martinů — Serenata II. pro dvoje housle a violu; Bedřich Smetana — Smyčcový kvartet č. 2, d moll;
Leoš Janáček — Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty“. Brno, Kruh přátel hudby. Předprodej od 5. 12.
g Pondělí 18. 12. v 16.30 a v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ Nový Jičín. Předprodej v ZUŠ 13.—14. 12.
od 15.00 do 17.00 hod.
g Středa 20. 12. v 19.00 hod. Jerry Hermann, Michael Stewart: HELLO, DOLLY! Již od prvního uvedení tohoto muzikálu v roce 1964 bylo jasné, že se stane jedním z hitů muzikálové tvorby. Od své premiéry byl hrán na Broadwayi nepřetržitě až do roku 1970. Dosáhl fantastického počtu 2 844
repríz a předčil tak i neméně slavnou My Fair Lady. Slezské
divadlo Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 5. 12.
g Čtvrtek 21. 12. v 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín pro dříve narozené.
g Úterý 26. 12. v 16.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT. Tradiční
koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského se po letech
opět vrací do prostor Žerotínského zámku. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: P. J. Vejvanovský, H. Purcell, G.
M. Capelli, J. Mysliveček. Jako host vystoupí Jitka Jakubíková
— soprán. Nový Jičín. Ve spolupráci s Muzeem Novojičínska,
Žerotínský zámek, Trámový sál. Předprodej od 5. 12.
g 5. 12. 2006 až 6. 1. 2007. VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ JIČÍN
g

g Čt 30.11. až ne 3. 12. v 18.00 a 20.15 hod., po 4. 12. až st
6. 12. v 18.00 hod. RO(C)K PODVRAŤÁKŮ. Kotek a Mádl
jako muzikanti. Nový český film režiséra Karla Janáka.
Mládeži přístupno, 104 min., 80,- Kč.
g Po 4. až st 6. 12. ve 20.00 hod. PRAVIDLA LŽÍ. Drama
z terapeutické komunity. Český film. Mládeži nepřístupno, 115 min., 60,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. 12. ve 20.00 hod. CASINO ROYALE. Nový
James Bond, hazardní hra s D. Craigem. Do 12 let nevhodný, 147 min., titulky, 80,- Kč.
g Čt 7. 12. v 16.00 a 18.00 hod. HAPPY FEET. Premiéra
animovaného filmu pro celou rodinu. 84 min., dabing,
65,- Kč.
g Pá 8. až ne 10. 12. v 18.00 hod. EXTRÉMNÍ SVAHY.
Mistři prkna na Aljašce — americký film. Pět nejlepších snowboardistů světa na fantastickém sjezdu hor na Aljašce.
Do 12 let nevhodný, 110 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 11. až st 13. 12. v 18.00 a 20.00 hod. HADI V LETADLE. Přes Atlantik je za zvýšených bezpečnostních opatření přepravován důležitý svědek. Na palubě letadla ale
někdo veze klec s těmi nejjedovatějšími hady. Do 12 let
nevhodný, 107 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. 12. v 18.00 a 20.00 hod. GRANDHOTEL.
Nový český film režiséra Davida Ondříčka. Příběh o lásce,
samotě, nejistotě, frustracích a touze splnit si své sny, ale
i o obavách z toho, co se stane, až se to podaří. Mládeži
přístupno, 97 min., 70,- Kč.
g Po 18. až st 20. 12. ve 20.00 hod. ĎÁBEL NOSÍ PRADU. Meryl Streepová jako krutá šéfredaktorka- americká
komedie. Do 12 let nevhodný, 109 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 18. až st 20. 12. v 18.00 hod. ILUZIONISTA. Na přelomu 19. a 20. století se ve Vídni odehrává temný a dramatický příběh mága, který se doslova kouzly pokusí získat
ženu svého srdce z vyšších vrstev společnosti. Do 12 let
nevhodný, 110 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 21. až so 23. 12. ve 20.00 hod. TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU: Počátek. Mládeži nepřístupno,
91 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 25. až st 27. 12. ve 20.00 hod. SKRYTÁ IDENTITA.
DiCaprio a Nicholson v americkém krimi thrilleru. Policista
a mafián dostali za úkol infiltrovat se do složek nepřítele.
Kdo z nich přijde na volavku dřív? Do 12 let nevhodný,
152 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 28. až so 30. 12. v 18.00 hod. ODSOUZENI ZEMŘÍT.
Německý film. Víkendový výlet na luxusní jachtě se pro
skupinu vysokoškolských kamarádů mění v děsivou plavbu. Mládeži nepřístupno, 95 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 1. 1. až st 3. 1. 2007 v 18.00 a 20.15 hod. RYTÍŘI NEBES. Američtí piloti ve službách francouzské armády. Dobrodružství mladých amerických pilotů, kteří dobrovolně
sloužili francouzské armádě předtím, než USA vstoupily
do první světové války. Mládeži přístupno, 139 min.,
titulky.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu MIRO MATIAŠKO obrazy, PAVEL VÁCHA
sochy. Vernisáž: sobota 9. prosince 2006 v 17.00 hodin, vystoupí NOVOJIČÍNSKÝ SEXTET POHODA. 11. 12. 2006 až 19. 1.
2007. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 — 11.00; 14.30 — 17.00
hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín.

g

Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ I DĚTI (PEDIG). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením paní Evy Mitášové. Termíny: čt — 7., 14.,
21.; pá — 8., 15., (1. 12. nekoná se, zrušeno). Dospělí 65,- Kč,
děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g 4. 12., 9.00 —14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Pro
začátečníky i pokročilé pod vedením paní Evy Mitášové.
Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g 5. 12. od 14.00 do 17.00 hod. VÁNOČNÍ NADÍLKA. Nastává nejkrásnější období v roce — předvánoční čas. Masarykovo náměstí. Společně s andílkem Kryšpínem a čertem Bonifácem nazdobíme perníčky, vánoční stromečky,
napíšeme Ježíškovi svá tajná přání, podíváme se do nebe.
Čekají vás další milá překvapení a jedno z nich vám
prozradíme: vánoční strom přijde na náměstí v 17.00 hod.
rozsvítit Mikuláš. Akce ve spolupráci města Nový Jičín
a MěKS Nový Jičín.
g 8. 12. od 18.30 hod. DUCHOVNÍ ZASTAVENÍ 3x
JINAK — „ZASTAVENÍ TŘETÍ“. Je Kristovo narození
vepsáno ve hvězdách? Téma Kristova narození z pohledu
katolického kněze, astrologa a pastora adventistů sedmého dne. Příležitost k adventnímu zamyšlení nad tématem Kristova narození budete mít v rámci besedy za
přítomnosti astrologa P. Trnky, Msgre. A. Peroutky ThDr.,
pastora O. Svobody.
g 8. 12. od 15.00 do 18.00 hod. VÁNOČNÍ DÍLNA. Přij te
si s námi vyrobit vánoční ozdoby, svícny a vánoční dekorace na stůl a okna. 20,- Kč vstup + možnost zakoupit
materiál.
g 13. 12. od 17.00 hod. REBEL TEAM. Klub Bažina SVČ
Fokus. Sport — free style (BMX, MTB) — seznamovací posezení, kde budou promítnuty ukázky z akcí, dovíte se
něco o historii a hlavně o plánované budoucnosti.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 1. 12. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. XAVIER
BAUMAXA, litvínovskej buránek regionálního charakteru.
g 6. 12. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. ASTRONOMIE 3/3 — SLUNEČNÍ SOUSTAVA. Poslední ze série přednášek o astronomii tématicky zaměřená na Sluneční soustavu, její vznik a vývoj.
g 7. 12. (čt), Čajovna Archa, 19.00 hod., 40,- Kč. KVĚTY,
koncert alternativní hudby. Květy jsou již veteránem mezi
interprety v naší čajovně.
g 8. 12. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. VÍTRHOLC,
radikální, hudebně-poetický večer. Brněnské lidumilné seskupení básníků, rockerů a kovaných motorkářů zatrylkuje
o lásce k současnému světu.
g 10. 12. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., 0,- Kč. ŠACHOVÝ
TURNAJ, klání v tradiční hře. Pokračujeme v sérii zápolení
ve světové hře. Logické uvolnění v předvánočním shonu přijde jistě vhod.
g 15. 12. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 100,- Kč. JAMES
HARRIES, charismatický britský písničkář. Písničkář,
který si svým přirozeným charismatem získá publikum. Dovede vás dostat do příjemné melancholické nálady a vzápětí
se opře do kytary tak, že vám naskočí „husí kůže“. Každý
jeho koncert je strhující zážitek.
g 20. 12. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod.,0,- Kč. KONZUM,
videoprojekce z archivu Jeden Svět. Dokumentární snímek
z archivu Jeden Svět nabízí pohled na základní rysy západní
společnosti. Tradiční téma života v přebytku je zde podáno
sofistikovanou formou.
g 27. 12. (st), Kavárna Stará pošta, 20.00 hod., PŘEDČASNÝ SILVESTR, tradiční, předběžné vítání Nového roku.

g zve ve čtvrtek 21. 12.
v 18 hodin v sále Beskydského divadla všechny
své členy na koncert pěveckého sboru Ondráš pro dříve narozené a poté ve 20 hodin
v prostorách kavárny hotelu Praha na Vánoční posezení
spojené s křtem publikace Nový Jičín a jeho výtvarní umělci. Podrobné informace na vývěskách Klubu.
Výbor Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, který
zároveň svým členům a příznivcům přeje požehnané, poetické, šastné, Ladovsky zasněžené Vánoce, s radostí v srdci
z narození Jezulátka. A v novém roce léta Páně 2007 pevné
zdraví, kytici štěstí, lásky, úspěchů a každodenní spokojenosti.
Pavel Wessely, předseda klubu
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VÁNOČNÍ BALÍČEK
g Středa 27. 12. TURNAJ VE STOLNÍM TENISU je určen
dětem a mládeži od 10 let, 9.00—12.00 hod., 10,- Kč.
g Čtvrtek 28. 12. OTEVŘENÝ TURNAJ VE FLORBALE. Od 8.00 do 12.00 hod., startovné 20,- Kč.
g Pátek 29. 12. VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU. Prezence
od 8.00 hodin, startovné 20,- Kč.
g Pátek 29. 12. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V ATELIÉRU.
Od 9.00 do 12.0 hod.
g Pátek 29. 12. PŘEDSILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA.
Přij te si s námi zažít generálku Silvestra v tanečním
duchu. Zveme všechny ty, co mají rádi: Společnost, Ivanu, Limonádu, Vojtu, Estrádu, Srandu, Tanec, Rumbu! Vstupné: 30,- Kč. S sebou kamarády od 10 do 15 let,
CD s tvojí oblíbenou kapelou, písničkou. SVČ FOKUS,
velký sál od 17.00 do 21.00 hodin dne 29. 12. 2006.

Příjemné prožití vánočních svátků, š astný
a úspěšný rok 2007 přejí Fokusáci.

Pětapadesátiletý Ondráš

g Sálem dozněl poslední tón, nastalo ticho, a pak se ozval
bouřlivý potlesk. Tak nějak bychom mohli charakterizovat
atmosféru slavnostního koncertu novojičínského pěveckého
sboru Ondráš, který si v sobotu 28. října v 17 hodin v sále
Beskydského divadla spolu s veřejností připomenul již pětapadesát let umělecké amatérské činnosti. Koncert, který byl
zároveň víc než vhodným slavnostním připomenutím státního svátku, totiž vzniku Československé republiky v r. 1918,
a který evokoval bohatý, vzrušující a konfliktní dějinný příběh budovy divadla, zrozené v roce 1886.
Ondráš, Ondráš, kerú cestu is máš — Janáčkovou skladbou a Ondrášovskou hymnou koncert začal. V té souvislosti
můžeme konstatovat, že novojičínský pěvecký sbor Ondráš
již pětapadesát let kráčí cestou nelehkou, moravskou, zpěvnou. Od prvotního zakladatelského téměř dvouměsíčního usilování o klasiku, přes etapu nadšených budovatelských písní
souboru Za mír, ondrášovskou cestou zpět ke klasice, sborovému umu, kráse lidových písní, až k dnešku. A před námi
rozkvétá trojí opěrný pilíř současného repertoáru: duchovní
skladby a klasika, spirituály, lidové písně. A tak také zněly
na slavnostním večeru a připomínaly, že Ondráš rozdává
krásu a radost sborového umění doma i v Evropě, že ho vážou
neviditelné kořeny soudržnosti a vzpomínek k starobylému
městu severovýchodní Moravy v podhůří Beskyd, našemu
Novému Jičínu, zrozenému kdysi ve druhé polovině 13. století na křižovatce obchodních cest, jehož okolí zdobí nejen
skvostná příroda, ale i výsostná jména rodáků: Leoše Janáčka na Hukvaldech, Sigmunda Freuda v Příboře, Gregora Mendla v Hynčicích, Františka Palackého v Hodslavicích, Eduarda Veitha či Boženy Benešové v Novém Jičíně. V tomto prostředí se pěvecký sbor Ondráš v roce 1951 narodil, tady se
formoval téměř padesát let pod tvůrčí taktovkou výrazné
sbormistrovské osobnosti Ervína Bártka, zde kvete pod novým uměleckým vedením Karla Monsporta, Marie Bělíkové
či Zdeňka Stanislava, odtud dodnes vyjíždí na soutěžní pěvecká klání či jen tak na přátelská koncertní vystoupení do
celé Evropy. V posledním pětiletém období si sbor vyzpíval
stříbrná ocenění na mezinárodní soutěži Cäcilia Chortage
v Limburgu ve SRN v roce 2001, na IX. mezinárodním festivalu v Budapešti v roce 2003, na XV. mezinárodním festivalu
duchovní hudby Námestovo na Slovensku v roce 2005. V letech
2002, 2004 a 2005 na Mezinárodním festivalu pěveckých
sborů Svátky písní v Olomouci soutěžil vždy ve dvou kategoriích rovněž se ziskem stříbrných pásem. Koncert pak
vydal svědectví, že v současném ondrášovském repertoáru
objevíme duchovní skladby starých mistrů, ale také skladatelů 20. století. Jedinečnou zpěvností nás nadchly v podání
Ondráše spirituály, podobně jako skladby autorů konce druhého tisíciletí, kteří návratem k Bohu vyjadřují své humanitní poselství lidstvu, jako např. Petr Eben.
V druhé půli koncertu, před blahopřáním hostů, nastal výjimečný okamžik. První dáma novojičínského sborového umění, zakladatelka mnohých dětských sborů na území města,
dlouholetá členka Ondráše, a po náhlém úmrtí pana Ervína
Bártka, spolu s Karlem Monsportem a posléze Zdeňkem Sta-

nislavem jeho dirigentka, učitelka, která celým životem příkladně dokazovala význam a obsah této profese, paní Marie
Bělíková se loučila s oficiální dirigentskou činností Ondráše.
Mnohdy to bylo nelehké, ale bylo to krásné. A pokud občas
hovořím o sále ctí ve sféře kultury Nového Jičína, určitě tam
má své právoplatné místo — konečně, město ji ocenilo jako
významnou osobnost v roce 2005. Pro Marii Bělíkovou ale
nastal okamžik, kdy se rozhodla, že dosti dirigování. Nalezla
mladou, troufám si říci že stejně charismatickou nástupkyni
jakou je ona sama; studentku Ostravské univerzity, žákyni
velkého přítele Ondráše a Ervína Bártka, uměleckého vedoucího Pěveckého sdružení Moravských učitelů univ. prof.
PhDr. Lumíra Pivovarského, Csc., slečnu Bc. Evu Zbořilovou.
Po působivém poděkování za dosavadní spolupráci uměleckým vedoucím Ondráše panem ing. Karlem Monsportem jí
Marie Bělíková symbolicky předala taktovku.
Výroční koncert Ondráše se vydařil a ukázal novou tvůrčí
sílu sboru do budoucnosti. Představitelé města, Unie pěveckých sborů, hosté, všichni přáli mnohé úspěchy, invenci,
radost ze zpěvu. A to je zřejmě nejdůležitější; a Ondráš zpívá
dále, od srdce k srdci. Takového ho známe, takový nás uchvacuje pětapadesát let. A při té příležitosti se těšíme na letošní
vánoční koncerty, kdy ve spolupráci s orchestrálním sdružením Bedřicha Pukovce z Příbora zazní koledy, vánoční pastorely či mše, tentokráte v pondělí 25. prosince 2006 v 16 hod.
v kostele sv. Valentina v Příboře, ve čtvrtek 28. prosince 2006
v 16 hod. v kostele sv. Mikuláše v Žilině u NJ a v 18 hod. večer
v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně.
Karel Chobot, foto Jaroslav Bělík

Zájmy našich spoluobčanů
g Bude asi málo čtenářů
naší rubriky, kterým jméno a osobnost paní Zdeňky
Hanzelkové z Libhoště nic
neříká. V období konce roku 1999 o ní psal denní tisk,
jako o jedné z těch žen, které připravovaly dary pro
papeže. Celoživotním koníčkem paní Hanzelkové je rukodělná výroba překrásných ozdob k významným
obdobím v roce, zejména
církevního roku. Tato činnost měla v rodině tradici.
Její rodiče vedli své čtyři
děti ke zhotovování ozdobeného pečiva, k úpravě přírodnin, jako jsou šišky jehličnanů, proutků, ale i vajíček, plodů aj., aby sloužily
k výzdobě domova a dotváření sváteční atmosféry v rodině.
Paní Hanzelková září pracovním elánem mladého člověka.
Je obdařena pracovní zručností, získala již mnoho zkušeností
a má řadu známých z oboru, což vede k novým nápadům. Výrobky paní Hanzelkové jsou půvabné a vyzařuje z nich laskavost jejich tvůrce. Protože je nadaná invencí, nedivme se,
že se o její osobu a výsledky práce zajímají dychtiví redaktoři časopisů jako jsou „Knihovnička recepty — Perníčky &
medovníčky“ a „Recepty prima nápadů“. Na jejich stánkách
se proto můžeme často dočíst o výrobním postupu při převádění nových nápadů do skutečnosti. Své návody ráda nezištně
předává dál. Paní Hanzelková rovněž ochotně učí zájemce
o rukodělnou práci, pokud je projeven zájem.
Své dílo vystavuje na výstavách osvětových besed, svazů
zahrádkářů i jiných institucí po celé republice, ale i v zahraničí. Udržuje osobní setkávání s paní Danielou Küntzel ze
Švédska, která se zabývá stejným zájmem. Spolupráce s ní
jí umožňuje poznat severskou kulturu a vkus v oboru ozdob
a získávat inspiraci pro další vlastní práci. V polském Opole
získala paní Hanzelková první cenu za kolekci provrtaných
vajíček s voskovým zdobením otvorů. Na jedné takové expozici v Ostravě si všimla její práce aranžérka paní Luňáčková.
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Tím byla nastoupena cesta do užšího výběru žen, které se
podílely na výrobě ozdob pro vánoční strom ve Vatikánu a na
vánoční stůl papeže. (Zde jsme si osvojili zcela nové slovo
našeho jazyka — ty šastné ženy, které se na této činnosti podílely, si dnes říkají „vatikánky“). S početnou delegací z naší
republiky se pak zúčastnila audience u svatého otce v Klementinském paláci. Silným zážitkem pro paní Hanzelkovou
byl srdečný stisk ruky od papeže Jana Pavla II.
Zakončíme větou, kterou paní Hanzelková vyslovila během
vyprávění pro naši rubriku: „Jsem ve svém živlu, když mám
hodně práce“.
S rodiči se po válce přestěhovala z Čech do Sedlnice. Převážnou část života bydlí v Libhošti. Věnovala se rodině, práci
v zemědělství a příležitostným pracím v Tatře Kopřivnice,
v drůbežárně, v nemocnici, byla také pomocnou vychovatelkou v dětském domově a starala se jako provozní pracovník
o oblékání dětí z Namibie pobývajících před časem v Bartošovicích. Paní Hanzelková je také absolventkou univerzity třetího věku ve Valašském Meziříčí. Jejím významným dnem je
19. červenec 1932.
Připravil Jaroslav Bělík

Roku 1906 byla v Novém Jičíně
zřízena česká obecná škola
g

Jak známo, archivní dokumenty studiem ožívají a vydávají
svědectví o našich prapředcích, jejich strastech či slastech,
láskách, problémech každodenního života. Nemusí se vždy
jednat o středověká pergamenová privilegia, archiválie jsou
i mladšího data. Svědectví vydává i nejedna starobylá kronika. Jednu z nich mám právě na mysli, nebo nám přibližuje
dobu před devadesáti léty, totiž počátek 20. století, německý
Nový Jičín a jeho českou menšinu, usilující od roku 1894
o českou školu. Kronikářský záznam praví toto: „Dne 26. října 1906 povolila zemská školní rada v Brně otevření školy
a dne 5. listopadu 1906 započalo vyučování“. Strohé konstatování, zahrnující mnohaletý národnostní boj. A tak když
si připomínáme tuto bezesporu důležitou kapitolu nejen z dějin českého školství v Novém Jičíně, nýbrž i celého města, je
třeba vzpomenout souvislosti i osobnosti, bez nichž by česká
škola nestála.
Na přelomu 19. a 20. století vrcholil hospodářský rozmach
Nového Jičína, což se mimo jiné projevilo i růstem počtu obyvatel. V roce 1880 žilo v Novém Jičíně 10 278 obyvatel, roku
1900 již 12 003, o deset let později 13 899. Většinou německé
národnosti. K české národnosti se hlásilo roku 1880, jak vyčteme ze statistických příruček 1 095 obyvatel, v roce 1900
stejný počet, leč roku 1910 již 2 057 obyvatel. Českou menšinu tvořili převážně dělníci, několik živnostníků a nepatrný
počet úředníků. Město hospodářsky kvetlo především v kloboučnických továrnách a textilní výrobě. Dobře zavedené
živnosti, hustá obchodní sí, mnoho restaurací a menších
hotelů, četné spolky zajišovaly poměrně pohodlný a spokojený život především německým obyvatelům, Češi si své místo
na slunci teprve museli vybojovat. Na sklonku 19. století mělo
město vodovod, soukromou plynárnu, železniční spojení se
Suchdolem nad Odrou a dále na Prahu, Brno či Vídeň nebo
opačným směrem Bohumín, Krakov, Varšavu. Město rostlo
i politicky a společensky, nebo se stalo sídlem okresního
a krajského soudu (mimochodem pro 13 soudních okresů,
od Bystřice pod Hostýnem až po Ostravu), okresního hejtmanství pro novojičínský politický okres. Německá kultura
se rozvíjela především v nádherném Německém spolkovém
domě, otevřeném v roce 1886.
Ale vrame se k české menšině. Jak jsem naznačil, nejpočetnější skupinou českého obyvatelstva byli dělníci a dělnice většinou z okolních vesnic, dále pak drobní živnostníci
a obchodníci, kteří však v konkurenci s německými velmi často
nevydrželi a z města odcházeli. Proč? Mimo jiné také proto,
že tu byly jen německé školy a na českou se teprve čekalo.
Nejméně početnou, leč v národním životě nejvýznamnější
skupinou byli čeští úředníci a zaměstnanci, advokáti a kněží.
Co ovšem v Novém Jičíně citelně chybělo, byla česká buržo-
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azie, která by německé konkurovala. O to více vzrostl význam české inteligence.
Počátky organizovaného života české společnosti v Novém
Jičíně jsou spojovány s příchodem advokáta JUDr. Františka
Špačka, který si v Novém Jičíně v roce 1885 otevřel kancelář. Se starojičínským učitelem, pozdějším ředitelem školy
a školním inspektorem Josefem Mňukem se snažili povznést
české obyvatelstvo, což se jim právě ve spojitosti s okolním
českým venkovem dařilo. V roce 1893 přichází do Nového
Jičína další dvě významné osobnosti: JUDr.Špaček předává
svou kancelář dvaatřicetiletému JUDr. Ferdinandu Dostálovi a sám odchází do Kroměříže, kde v roce 1898 umírá.
V tomtéž roce na místní faru nastupuje jako kaplan budoucí
přední český politik, budovatel četných sociálních spolků,
zakladatel Československé strany lidové, Jan Šrámek. V novojičínské polepšovně pak posléze působil jako kaplan Karel
Dostál-Lutinov. To tedy byly významné opory českého intelektuálního, ale i běžného obyčejného života. JUDr. Ferdinand
Dostál přijal za rok po svém příchodu do Nového Jičína koncipienta JUDr. Františka Derku, který se ale záhy mohl osamostatnit, nebo novojičínský krajský soud dával možnosti
slušné existence oběma, zvláště, když se záhy ukázalo, že
jde o schopné právníky.
Oba advokáti jsou právem označováni za vůdčí osobnosti
české společnosti v Novém Jičíně. Až do první světové války
byli v čele českého národního života, strhávali ostatní svým
nadšením a odvahou, pro českou věc získávali podporu nejen
v českém okolí, ale i v mnoha dalších českých městech, kde
měli přátele z dob studií. V případě dr. Dostála především
v tehdejším světě literárním. Oba si přinesli z rodné Hané smysl pro odpovědnost, čestné jednání a sociální cítění. O šest let
starší Ferdinand Dostál měl větší smysl pro humor a do Nového Jičína přišel již jako začínající spisovatel, který, jak se
uvádí v literatuře, z popudu Svatopluka Čecha přijal literární jméno Otakar Bystřina.
Hned v roce 1894 oba právníci pomohli při budování českého Národního domu. Zásluhou právě Dostála-Bystřiny došlo již v roce 1893 k založení České besedy a za jeho účinné
pomoci morální, právní i finanční vzniklo družstvo pro zakoupení Národního domu jako sídla České besedy. O rok později,
jak známo, se podařilo družstvu zakoupit dva domy na ulici
Horní brána a český spolkový dům se narodil. Po tvrdých bojích s německou radnicí se podařilo získat pro Národní dům
hostinskou koncesi a v propojených budovách vytvořit větší
sál a místnosti pro čilý český spolkový a tudíž společenský
život. Konaly se tu schůze, přednášky, besídky, besedy, koncerty, hrálo se tu divadlo. V domě našla umístění i česká, tzv.
Škodova knihovna, dar pražských Moravanů, schovávaná
do té doby na venkově. Protože hned v roce 1894 přenesla do
Národního domu veškerou svou spolkovou a kulturní činnost
Česká beseda, byl Národní dům mnohdy nazýván Besedním
domem. Místnosti Národního domu pak využívaly i ostatní
české spolky. Od roku 1898 se v Národním domě konaly schůze Matice Palackého, založené v Hodslavicích při oslavách
stého výročí narození Františka Palackého — Otce národa.
V čele Matice stanuli oba advokáti. Posláním Matice bylo probojovat v Novém Jičíně zřízení české školy, což se po velkém
úsilí konečně v roce 1906 podařilo. Škola především bránila
před poněmčováním českých dětí.
To byl ovšem teprve prapočátek. Škola byla otevřena v budově na Mlýnské ulici č. 4 (dnes ulice Sokolovská) jako soukromá škola Ústřední Matice školské v Praze. První žáci byli
spíše z okolí, obcí Šenov, Žiliny, Kunvaldu a Bludovic než
samotného Nového Jičína, nebo zdejší čeští obyvatelé se
v prvém okamžiku obávali vzít děti z německých škol a posílat do české. I tak bylo nutné prvním rokem školu rozšířit
na dvoutřídní, nebo se zapsalo a chodilo 55 žáků. V čele
školy jako řídící učitel byl jmenován J.V. Šastný, ale prvním
definitivním správcem školy byl jmenován nakonec řídící
učitel František Sokol, který školu převzal dnem 3. ledna
1907. A v roce 1907 rovněž povstala nová budova obecné a později i měšanské školy. Proto se k historii školy a dějinnému vývoji vlastní budovy vrátíme v příštím roce.
Karel Chobot

Hasiči se představují
— oddělení prevence
g V rámci představení HZS
MSK ÚO Nový Jičín bych čtenáře rád seznámil s tím, co se
skrývá pod pro někoho záhadným názvem „oddělení prevence“. Toto oddělení zabezpečuje výkon státního požárního dozoru zejména v oblasti
kontrolní činnosti, stavební
prevence a zjišování příčin
vzniku požárů. Oddělení prevence rovněž projednává přestupky občanů a správní delikty právnických a fyzických
podnikajících osob na úseku požární ochrany a organizuje
a zabezpečuje preventivně výchovnou činnost. O veškeré
tyto záležitosti se stará šest příslušníků. A kde se můžete
s našimi pracovníky nejčastěji setkat?
V prvé řadě provádí kontroly u právnických a podnikajících fyzických osob, u státních orgánů a obcí. Zjišují, zda
kontrolovaný subjekt dodržuje povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně. Kontroly vykonávají i u fyzických
osob — občanů, ale pouze v případě, že občan je vlastníkem
zdroje požární vody. Pak kontrolují, je-li tento zdroj v takovém
stavu, aby bylo umožněno čerpání vody pro hašení požárů.
Dále mohou u občana provést kontrolu tehdy, je-li vlastníkem lesů o celkové výměře větší než 50 hektarů, přičemž zjišují, zda jsou pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
zabezpečena opatření pro včasné zjištění vzniku požáru v lese.
Úkolem pracovníků stavební prevence je dohlížet nad tím,
aby nové stavby nebo změny stávajících staveb odpovídaly
požadavkům, které jsou stanoveny předpisy v oblasti požární
bezpečnosti staveb. Základními požadavky požární bezpečnosti staveb je navrhnout a postavit stavbu tak, aby bylo zabráněno šíření požáru uvnitř a vně stavby a aby byly vytvořeny
podmínky pro rychlou a bezpečnou záchranu osob nacházejících se ve stavbě a podmínky pro rychlý a účinný zásah
jednotek požární ochrany. Tyto principy se uplatňují u všech
druhů staveb, HZS však vykonává dozor jen nad okruhem
stavem vymezeným zákonem o požární ochraně. Děje se tak
formou vydávání stanovisek k projektové dokumentaci staveb v rámci územního i stavebního řízení. Při kolaudacích
pracovníci prevence zjišují, zda stavba byla postavena v souladu se schválenou projektovou dokumentací a vydaným stanoviskem a zda byly splněny podmínky požární bezpečnosti.
A pokud již nastane ta situace, že dojde k požáru, přichází
ke slovu další pracovník oddělení prevence, jehož úkolem je
zjišování příčin požárů. Zjišování příčin požárů se provádí
u všech požárů, tedy i u těch, které nebyly uhašeny jednotkou
požární ochrany. Povinností každého je i takovýto požár oznámit HZS. Nevyšetřují se požáry, kde nevznikla škoda na majetku, nedošlo k jeho rozšíření, k usmrcení či zranění osob
nebo jejich ohrožení. Při zjišování příčin požárů se úzce spolupracuje s Policií ČR, která napomáhá svými technickými
prostředky jak při samotném zjišování příčin, tak i při odhalování osob zodpovědných za vznik požáru. Informace o těchto osobách jsou pak podklady pro projednávání přestupků.
Každému, kdo poruší povinnost stanovenou zákonem o požární ochraně, může být uložena pokuta. S porušením povinností se HZS nejčastěji setkává při kontrolách a dále při zjišování příčin vzniku požárů. Občanovi lze za přestupek uložit
pokutu na místě v blokovém řízení, a to do výše 1000,- Kč nebo
v přestupkovém řízení, pak je max. výše pokuty 25 000,- Kč.
Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě lze za spáchání správního deliktu uložit pokutu ve správním řízení až
do výše jednoho milionu korun. Pokutu až do výše deset milionů korun lze uložit za zrušení jednotky požární ochrany
bez souhlasu HZS.
Abychom v co největší míře předcházeli vzniku požárů,
snažíme se rovněž preventivně působit na co nejširší vrstvy
obyvatel. Náš pracovník pro preventivně výchovnou činnost
má za úkol neustálé zvyšování informovanosti obyvatel o rizicích vzniku požáru nebo jiných událostí, možnostech jejich

předcházení a také způsobu chování při vzniku požáru nebo
jiných událostí. S prací tohoto úseku se můžete setkat na
stránkách tisku, v pořadech kabelové televize, na základních
školách, při besedách se seniory nebo při exkurzích a dnech
otevřených dveří na hasičských stanicích. Cílem je naučit co
nejširší veřejnost základním principům bezpečného chování. A kde nás v případě potřeby najdete?
Oddělení prevence územního odboru Nový Jičín sídlí v Novém Jičíně na ul. Zborovské č. 5 a svou činnost vykonává
pro celé území okresu Nový Jičín. Můžete nás navštívit v úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Pozvánka na „Živý betlém“
aneb pojte s námi nahlédnout do betlémské stáje
g

Občanské sdružení Bludička si vás dovoluje pozvat na
první ročník akce s názvem „Živý betlém“. Chcete-li oživit
nadcházející vánoční svátky zajímavým zážitkem, přij te
23. prosince v 16.30 hod. ke kapličce sv. Michala v Bludovicích. Právě odtud nás „anděl Páně“ doprovodí do betléma,
kde zhlédneme tajemství betlémské stáje. P.S.: Vezměte si
s sebou svíčku (nejlépe s krytem), její plamínek nám bude
symbolizovat betlémské světlo.
Gabriela Žitníková

Tři králové přicházejí...

g

Milí občané Nového Jičína, ráda bych vás pozvala k aktivní
účasti na dalším ročníku charitativní akce, do níž se zapojuje
díky desítkám mladých dobrovolníků také naše město. Nebojte se na počátku roku přijmout ve svých domovech koledníčky, kteří skrze své dobrovolnictví přináší do vašich domovů boží požehnání a zároveň napomáhají nashromáždit
finanční prostředky pro potřebné. Naše země, tak jako celý
svět, má spoustu chudých, nemocných a zoufalých lidských
bytostí. Tříkrálová sbírka pomáhá zmírnit utrpení mnohých
z nich. Za váš laskavý postoj, úsměv i jakýkoliv finanční příspěvek koledujícím skupinkám předem děkuje
— GŽ—

Výsledky fotosoutěže FOKUS
g

V pondělí 13. listopadu v 17.00 hodin byla ve Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně slavnostně ukončena výstava fotografií. Do druhého ročníku soutěžní výstavy se přihlásilo 15 fotografů s 38 fotografiemi z Novojičínska. Ve vestibulu SVČ Fokus tak celý měsíc vystavovali své nejlepší práce
lidé od 16 let. Tentokrát na téma „Já a lidé, lidé a já“. „Vybrali
jsme velmi náročné téma, mnohdy obzvláště těžké i pro
zkušené fotografy. Každý fotograf mi dá jistě za pravdu,
že fotit člověka tak, aby fotka měla svou výpově , je
velmi náročné,“ uvedla organizátorka soutěže Květa Kyselá.
Pětičlenná odborná porota měla velmi těžký úkol, protože úroveň vystavených fotografií byla velmi vysoká a bylo vidět, že
někteří mladí umělci už mají s vystavováním své zkušenosti.
Vítězové fotosoutěže Fokus 2006 jsou:
Samostatná kategorie: Nejlepší portrétní fotografie:
Fotografie: Bábrlinka moje. Autor: Kateřina Tomšíková.
Ostatní fotografie: 1. místo: Šlofík. Autor: Lukáš Merenda.
2. místo: Ach jo! Autor: Jan Kóhler. 3. místo: „Lidé a on“. Autor:
Daniel Bobiš.
Hlasování veřejnosti: Vítězná fotografie: Bábrlinka moje.
Autor: Kateřina Tomšíková.
Martin Jakůbek
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Regionální dětský parlament
zcela nově!
g Je čtvrtek 26.října 2006, půl hodiny po půlnoci a ve velkém
sále SVČ Fokus v Novém Jičíně se píší dějiny. Dětský regionální parlament právě mění svůj název. Po dlouhé diskusi,
důkladném zvážení všech pro i proti si nakonec „parlamenáci“odhlasovali název praktický: Zastupitelstvo dětí a mládeže. DRP vznikl v Novém Jičíně roce 1998 a byl v České republice mezi prvními. Za celých osm let prošel vývojem. Dnes
se pravidelně schází volení i vybraní zástupci všech základních škol z Nového Jičína, gymnázia Nového Jičína a Příbora
a Mendlovy střední školy, aby pomáhali při akcích města, podporovali charitativní akce v Novém Jičíně, bojovali za ekologii a řešili problémy na svých školách. Minulý týden se zúčastnili také krajského setkání dětských zastupitelstev a tam také
uzrála myšlenka o změně názvu. Aby i nadále mohli v ještě
větší míře plnit program a taky aby mohli navázat bližší kontakt s radnicí, bylo nutné zvolit si své předsednictvo. To bylo
zvoleno 17 členy ihned v prvním kole: předseda Václav Kula,
místopředsedové Barbara Havlíčková a Karolína Růžová.
Od všech členů zastupitelstva tak tito zvolení zástupci dostali
roční mandát. Na programu příštího setkání bude projednání
nových stanov a především příprava akcí pro letošní školní
rok.
Jakub Podgorski
tiskový mluvčí Zastupitelstva dětí a mládeže NJ

Fond H. Janků a R. Klesly
pro opuštěné a hendikepované děti
ukončí třetí úspěšnou sezonu v NJ

Osobnost roku 2005

Blanka a Luboš Ištokovi
za dlouholetou pěstounskou péči a vytváření
kvalitního rodinného zázemí pro děti

g Datum a místo narození: Blanka 9. 2. 1957, Hustopeče
u Brna, Luboš 14. 10. 1956, Trenčín. Povolání: Blanka v minulosti konzervářka, nyní v domácnosti, Luboš v minulosti
horník, nyní částečně invalidní důchodce. Děti: Katka (18),
Lenka (18), Lukáš (18), Ríša (12), Lada (8), Eda (7), Radim
(7), Boženka (4). Životní krédo: Jen to je ztraceno, čeho se
sami vzdáváme. Co vás k vaší pěstounské péči a zájmu
o děti „bez domova“ přivedlo? Touha po naplnění smyslu
života. Jistě máte spoustu zajímavých či úsměvných příhod
z vašeho bohatého rodinného života, můžete se o některé
s námi podělit? Co právě te děláte, čím právě te vaše
rodina žije? Naše děti znají svůj původ. Hodně nás zahřálo
na duši, když se mě dcera zeptala: „Tati, jsem víc podobná
na tebe nebo na babičku?“ A co te děláme? Máme sedm
školáků, takže takové běžné školní starosti a radosti. Před
námi jsou nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Co pro vás
znamenají? Máte nějakou zajímavou rodinnou tradici spojenou s Vánocemi či Novým rokem? Žádnou zajímavou
tradici nemáme, ale na druhou stranu je krásné pozorovat,
jak se celá naše rodina podílí na pečení vánočního cukroví.
Někdo louská ořechy, další zdobí cukroví a ochutnává krém.
Zkrátka jako podle písničky „Ten dělá to a ten zas tohle…“
Je něco, co byste chtěli vzkázat čtenářům? Je mnoho
manželství bez dětí, je mnoho dětí bez rodičů.
Připravila ing. Iva Vašendová

Kouzelná noc
g

Heidi Janků se několikrát setkala, pohostila a obdarovala postižené děti v hotelu a restauraci Rustys’ v NJ. Foto archiv fondu.

Fond byl založen roku 2003 zpěvačkou Heidi Janků a PhDr.
Vítězslavem Černochem. V roce 2005 se stal jeho generálním
partnerem hokejista NHL Rostislav Klesla. Princip práce
fondu je jednoduchý: realizovat pro tuto skupinu dětí zdarma
pořady a obdarovávat je osobními dárky. Od založení fondu
bylo realizováno 20 akcí s účastí okolo 2 500 dětí, převážně
z našeho regionu. Na prosinec 2006 připravil tyto akce:
4. 12. Mikulášská nadílka pro děti z Dětského domova
v Novém Jičíně.
15. 12. Setkání s dětmi z Dětského centra v Novém Jičíně
na ulici B. Martinů, návštěva Mateřské školy na ulici K. Čapka, od 15.00 hod. koncert Heidi Janků na náměstí v Novém
Jičíně. Pořad se bude jmenovat „Heidi zpívá pro všechny
prima děti“. K dispozici bude dětská vánoční tombola. Partnery akce budou městské kulturní středisko a oblastní kancelář Generali Nový Jičín. Vše je pochopitelně zdarma. Více
o fondu na www.fond—heidi.cz
—č—

g
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Ani jsme se nenadáli a už
je to rok, co jsme zase spali ve
škole. Letos jsme se nemohli
dočkat, až si večer přineseme do školy lampiony, spacák a karimatku. Přišli jsme
v úterý 24. října v 17.00 hod.
a dostali jsme za úkol vyluštit šifru. Pro některé to nebylo snadné, ale nakonec jsme
všichni zjistili, že nás, „nebojsy“, čeká výroba strašidelných obrázků a plakátů a po
večeři procházka večerním
parkem s lampiony. A ještě jedno překvapení si pro nás
menší nachystali devááci . Byla to stezka odvahy — a jaká!
Ale zvládli jsme to s přehledem, a pak hajdy na kutě. Ráno
jsme po snídani, kterou nám připravily naše paní kuchařky,
vyrazili na bezva výlet do Vlkovic. Lepší počasí jsme si nemohli přát. A pak si pro nás přišli rodiče a můžeme po náročných chvílích plných napětí a překvapení užívat podzimních
prázdnin. Na tu příští noc v škole se ale těšíme už te !
Žáci ZŠ Nový Jičín, Komenského 68

Soutěž „Pozvedni oči“ 10. kolo

Snímek č. 19
g Jako obvykle vám předkládáme výsledek desátého kola sou-

těže. Všechny došlé odpovědi byly správné. Snímek č. 19 —
28. října 10 — dům byl vybudován v roce 1583 erbovním měšanem Petrem Scheitenhauerem. Průčelí domu zdobí renesanční arkýř, pod nímž je umístěn erb rodiny Scheitenhauerovy
(dubová větev ozdobená klenotem s přilbou, vše umístěno ve
věnci vavřínových listů s po stranách stojícími dvěma mužskými postavami v soudobých krojích). Dle informací našeho
věrného soutěžícího a znalce novojičínské historie byl v roce
1607 člen rodu Scheitenhauerů, Mathias, zakladatelem kroniky města Nového Jičína a dlouhá léta ji vedl.
Snímek č. 20 — K Nemocnici 18. Raně barokní dům, zřejmě
z roku 1679, byl přestavěn ve třicátých letech 19. století, kdy
patřil Františku Mechovi (měšan, který se významně zasloužil o obnovu poutního místa ve Španělské kapli. Oválné štukové medailony s malbami sv. Floriána a Ukřižovaného Krista
pochází z doby okolo roku 1730 a jsou dílem místního umělce
některé z novojičínských malířských dílen.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosován pan Antonín Vrba, Wolkerova
1, Nový Jičín. Druhou cenu — propagační předměty města získává paní Miluše Bartoňová, Skalky 12, Nový Jičín.
Zúčastněte se i jedenáctého 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 Jaroslav Bělík
Snímek č. 20

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 21
Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 22

Zelená věž
Jaroslav Merenda

Zelená věž. Tuna mědi,
sto tun větru,
slunka, deště —
a bůhví co všechno ještě.
Bůh? I lidé to snad vědí!
Vědí, že čas tryskem běží
jako nohy jelena.
Vědí všechno o té věži,
vědí, proč je zelená.

Foto Jaroslav Bělík
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