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Doba vánočních koncertů je za námi, ale pro pěvecký sbor
Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně pracovní sezona vrcholí teprve nyní. Tak jako vloni, i letos se náš sbor zúčastní celorepublikové soutěže Gymnasia Cantant v Ostravě, které se koná
22. 3. 2007 a navíc připravujeme pro studenty týdenní zájezd
do Francie. Šance zpívat v kostelech i v divadle v zahraničí,
bydlet v rodinách a poznat tak blíže zvyklosti Francouzů, to
vše spolu s odpočinkovou částí výjezdu, kdy členové sboru
navštíví nejeden zámek na Loiře, dům Leonarda da Vinci,

ale stráví i dva dny v Paříži. To je hlavní náplň našeho pobytu ve Francii, který se uskuteční ve dnech 25. 3. až 1. 4. 2007.
Novojičínské gymnázium a SOŠ bude reprezentovat nejen
smíšený pěvecký sbor, ale i vokální seskupení Sextet +, což
je podstatná část chlapecké sekce tohoto tělesa. Držíme našim
studentům pěsti nejen v soutěži Gymnasia Cantant, ale i při
reprezentaci v zahraničí.
Za pěvecký sbor Gymnázia a SOŠ
Mgr. Andrea Dostálová

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Tradičně v aule budovy radnice se ve čtvrtek 8. února 2007
konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína. Před
samotným zasedáním zastupitelstva se uskutečnila mimořádná schůze rady města, která projednala některé níže zmíněné body jednání ZM. Navíc schválila smlouvu o výpůjčce
autobusů MHD mezi městem a technickými službami k zajištění provozu městské hromadné dopravy. Rada města doplnila složení komise péče o památky RM o pana Mgr. Jiřího
Pometla.
Na začátku svého jednání se zastupitelé seznámili se zprávou o bezpečnostní situaci na území města v roce 2006, která
se skládala ze dvou částí — první připravilo Obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín a druhou Městská policie Nový
Jičín. Ze zprávy vyplynulo, že MP NJ řešila v minulém roce
3 139 přestupků, z toho nejvíce na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti vyhláškám města.
Následoval blok schvalovacích usnesení. Zastupitelstvo
schválilo plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM, uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bernartice nad Odrou
o odchytu toulavých psů, obecně závaznou vyhlášku 2/2007
o stanovení školských obvodů ZŠ zřízených městem a dodatek
ke zřizovací listině SVČ Fokus Nový Jičín (povolení doplňkové činnosti).
Finanční záležitosti obsahovaly schvalování úprav rozpočtu na rok 2007 a úprav závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace města. Dále schválení rozpočtového výhledu
na období 2008—2009, jež slouží k potřebě střednědobého
finančního plánování měst a poskytnutí finančního příspěvku
Junáku — Svazu skautů a skautek ČR, středisku Pagoda ve
výši 50 000,- Kč na účast na Světovém skautském Jamboree
(setkání se uskuteční na přelomu července a srpna letošního
roku v Anglii a Nový Jičín na něm budou reprezentovat tři
novojičínské skautky).
Prodej bytových jednotek, žádosti o slevy z kupní ceny,
výkupy pozemků, vyhodnocení nabídkových řízení, převody
nemovitostí apod. byly předmětem projednávané majetkoprávní a bytové problematiky — zde se odvolávám na plné
znění usnesení.
Zastupitelstvo schválilo Zásady o prodeji pozemků v Průmyslovém parku Nový Jičín, které obsahují základní podmínky, které musí splnit zájemce o koupi pozemků, jako například předložení investičního záměru a zásady smluvních vztahů a kritéria pro výběr investorů. V rámci tohoto bodu jednání
zastupitelé také schválili realizaci přeložky velmi vysokého
napětí 220 kV na území průmyslového parku. K samotné realizaci přeložky by mělo dojít do konce letošního roku.
V poslední části zastupitelstvo uložilo na základě žádosti
o podání informace o zabezpečení zdravotní péče na území
města pozvat na další jednání ředitele nemocnice s poliklinikou a zástupce zřizovatele nemocnice, aby podali informaci
o vývoji a záměrech Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín.
Ing. arch. Jiří Raška, vedoucí odboru územního plánování,
seznámil zastupitele s ustanovením nového stavebního zákona
spočívajícím v obsazení funkce tzv. určeného zastupitele
pro oblast územního plánování. Politické kluby pak byly vyzvány k dohodě na personálním obsazení této funkce.
Páté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín se uskuteční ve čtvrtek 19. 4. 2007 v 15.00 hodin.

Rada města Nového Jičína se sešla na své schůzi konané
20. 2. 2007. Úvodními body jednání bylo představení ředitelky
příspěvkové organizace SVČ Fokus Nový Jičín Bc. Hany Růžové členům rady města a vyhodnocení nejlepších zaměstnanců Městské policie Nový Jičín (více informací přinášíme
v samostatném článku).
Následně se rada města seznámila se dvěma zprávami —
zprávou o činnosti komise obchodu, služeb a cestovního ruchu
rady města za rok 2006 a zprávou o aktivitách v oblasti cestovního ruchu a činnosti IC Nový Jičín v loňském roce.
Záměr o zřízení čerpací stanice pohonných hmot v areálu
Technických služeb města Nový Jičín předložil jejich ředitel
ing. Oskar Šíma. Rada města uložila o této problematice dále

jednat a výsledky předložit k rozhodnutí RM (možné dvě
varianty čerpací stanice pro veřejnost a čerpací stanice pro
využití pouze TSM a příspěvkovými organizacemi města Nového Jičína).
Odbor obecního podnikání ve spolupráci s odborem informatiky předložil RM informaci o vyhodnocených ukončených
investičních akcích roku 2006 (blíže vás budeme informovat
v příštím čísle NJ Zpravodaje).
Jedním z bodů jednání byla tradičně obsáhlá problematika
bytových (prominutí poplatku z prodlení, obnovení nájemní
smlouvy, podnájmy, přidělení ubytování v bytu nízkého standardu atd.) a majetkoprávních záležitostí (zveřejnění majetkoprávních záměrů, konkretizace, zřízení věcného břemene
atd.) — viz usnesení RM.
Společnost ČMRS Consulting, s.r.o. předložila radě města
nabídku na zajištění služeb rozhodců, na níž RM reagovala
schválením smlouvy a pověřila Mgr. Biskupa, vedoucího právního oddělení MěÚ, rozhodováním o užití rozhodčí doložky
ve smlouvách uzavíraných městem Nový Jičín.
Pravidelným bodem jednání RM jsou záležitosti finanční,
kde se odvoláváme na plné znění usnesení RM.
Rada města schválila prodloužení smlouvy o provozování
a správě veřejného vodovodu Hodslavice — Straník na dobu
pěti let. Dále schválila použití znaku města pro Ondrášek,
Novojičínský sbor ZUŠ při akcích připravovaných u příležitosti oslav 40. výročí jeho založení a pro Svaz tělesně postižených ČR — místní organizaci Nový Jičín k připravované
oslavě 50 let organizované činnosti pro zdravotně postižené
v Novém Jičíně.
Starosta města Mgr. Ivan Týle informoval členy RM, že
ředitelka ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhoš paní Mgr. Ludmila Okáčová se vzdala z důvodu odchodu do důchodu funkce ředitelky
školy. Rada města tedy rozhodla o vyhlášení konkurzního
řízení na tuto funkci (podmínky a termíny naleznete v samostatném příspěvku tohoto čísla) a jmenovala tajemnicí konkurzní komise ing. Oldřišku Navrátilovou, vedoucí odboru
ŠKMaTV.
Rada města byla tajemníkem MěÚ Mgr. Tomášem Vindišem informována o změnách na stavebním úřadě a o zapojení
města do Benchmarkingové iniciativy v rámci projektu „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“.
V závěru jednání rada města v bodě „různé“ schválila účast
města v soutěži O cenu Petra Parléře na rok 2007 (architektonická soutěž) a přihlášení prostoru sportovně rekreačního areálu Nový Jičín a budovy J-klubu. Dále schválila účast
města na konferenci „Partnerství pro svět zítřka“, která se
uskuteční v měsíci květnu a kde radní města MVDr. Milan
Šturm přednese příspěvek na téma Podpora kulturní rozmanitosti a ochrana našeho kulturního dědictví. Rada města
jmenovala další členy komisí; do komise pro správu majetku
města pana Ivana Prudiče a do komise kulturní p. Petra
Orsága.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Výměna řidičských průkazů
g

Dnem 1. 7. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byly prodlouženy lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané:
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy 1—3) povinná výměna
do 31. 12. 2007;
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy 4—5) povinná výměna
do 31. 12. 2010;
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ 6) platnost do 31. 12. 2013.
K žádosti o nový řidičský průkaz bez vyzvání předkládejte občanský průkaz nebo pas, stávající řidičský průkaz,
průkazovou fotografii.
Poplatky: První vydání ŘP, rozšíření ŘO, ztráta ŘP, změna
údajů — 50,- Kč. Vyřízení ŘP do pěti pracovních dnů (BLESK,
nelze u prvního vydání) — 500,- Kč. Vyřízení prvního profesního průkazu nebo jeho ztráta — 200,- Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Zaniká povolení k odběru
a vypouštění vod
g

Upozorňujeme fyzické a právnické osoby, že podle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho
euronovely č. 20/2004 Sb. čl. II, odst. 2 zaniká ze zákona
nejpozději dnem 1. ledna 2008 platnost povolení k nakládání s vodami, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001,
pokud nezanikla uplynutím doby, na kterou byla tato povolení
udělena, je-li tato doba uvedená v povolení kratší. Jedná se
o následující povolení:
— k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou;
— k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních.
Výše citovanou změnou není dotčeno ustanovení § 9 odst. 4
vodního zákona. To znamená, že lze k návrhu fyzických
a právnických osob podaném v termínu do 1. 7. 2007 prodloužit dobu platnosti těchto povolení k nakládání s vodami,
pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Nesmí dojít ke změně účelu, rozsahu ani jiné podmínky
nebo povinnosti původního povolení.
Fyzické a právnické osoby, kterým ze zákona zaniknou
výše citovaná povolení k odběru povrchových a podzemních
vod a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod
ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností
pitnou vodou a budou mít zájem nadále nakládat s těmito vodami, musí požádat před 1. 1. 2008 o vydání nového povolení
s povinnými přílohami, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/
2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění. Příslušné vzorové žádosti
jsou k dispozici na webových stránkách města Nový Jičín
www.novyjicin.cz a na stránkách MZe ČR www.mze.cz.
Kopie vzorových žádostí lze obdržet i na MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.
Poznámka: Na doplnění uvádíme, že se výše uvedené vztahuje i na povolení k odběru podzemní a povrchové vody vydaná fyzickým osobám — občanům k jinému účelu, než je individuální zásobování domácností pitnou vodou a na povolení
k vypouštění předčištěných vod z domovních čistíren odpadních vod.
Odbor životního prostředí

lení, vystavuje se pokutě, která může činit u fyzické osoby
až 50 000,- Kč, u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000,- Kč.
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení
vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Povolení k odběru
podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na vašem
obecním úřadě nebo volejte bezplatně infolinku 800 101 197.

Změna úředních hodin
odboru sociálních věcí
g

Vážení spoluobčané, přechod na nový systém sociálních
dávek (dávky dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, dávky dle
zákona o sociálních službách) vyžaduje dočasnou úpravu
úředních hodin odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový
Jičín (netýká se oddělení sociálně právní ochrany dětí a bytového oddělení).
Do 30. 4. 2007 nebudou platné pro veřejnost úřední hodiny
stanovené na úterý, tj. 8.00—11.00; 12.00—14.00 hodin.
Úřední dny a hodiny jsou pro odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín s platností do 30. 4. 2007 stanoveny následovně: pondělí a středa 8.00—11.00; 12.00—17.00;
čtvrtek: 12.00 —14.00 hod.
V případě neodkladných podání v neúřední dny a hodiny
využijte, prosím, podatelnu Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní ul. č. 3. Děkujeme za pochopení.

Rada města ocenila nejlepší
zaměstnance MP NJ za rok 2006

g

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod
vypouští odpadní vodu, musí
mít povolení vodoprávního
úřadu! Užíváte vodu například
jako:
Fyzická osoba: odběr vody
k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?
Živnostník: odběr vody pro
www.zanikpovoleni.cz zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
Zemědělec: odběr vody k zavlažování či napájení zvířat?
Rybníkář: odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní,
či vypouštění vody? Provozovatel veřejného koupaliště: odběr či vypouštění vody? Provozovatel lyžařského areálu:
odběr vody k výrobě sněhu vodními děly? K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního
úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody
nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy,
pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.).
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo
do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povo-
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Zleva: p. Miroslav Peřina (nejlepší hlídkař), Bc. René Škoda (ředitel MP NJ), p. Karel Vrátný (nejlepší velitel směny).
g

V úterý 20. února 2007 na své 6. schůzi ocenila Rada města
Nového Jičína nejlepší zaměstnance Městské policie Nový
Jičín za rok 2006. Stali se jimi Karel Vrátný jako nejlepší velitel směny a Miroslav Peřina jako nejlepší hlídkař. Ocenění
strážníci převzali z rukou starosty města Mgr. Ivana Týle
pamětní list města a finanční odměnu. Starosta města a radní
oceněným strážníkům poděkovali za jejich dobrou práci a popřáli hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. Radní města
též vyjádřili potěšení nad rostoucí spokojeností občanů města
s prací městské policie.
Zaměstnanci Městské policie Nový Jičín jsou každoročně
hodnoceni na základě bodového systému obsahujícího řadu
kritérií z různých oblastí např. znalost práce, účast na výcviku, vystupování, iniciativa a mnohé další. U velitelů směn pak
kromě výše uvedeného se hodnotí i kvalita jejich komunikace
jak s nadřízenými, tak podřízenými, chod směny jako celku
apod.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Poplatek za komunální odpad
g

Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Nového Jičína, a to do 31. 3. 2007.
Sazba poplatku činí pro rok 2007 372,- Kč/osobu/rok. Poplatníci s pololetní sazbou musí uhradit splátku za 1. pololetí
186,- Kč do 31. 3. 2007 (termín splatnosti za 2. pololetí je
30. 9. 2007).
Sandra Trávníčková, odbor životního prostředí

Úředníci zvládnou jazyky
i společenský protokol
g Vedle dalších i tyto dovednosti by měli
úředníci nabýt v projektu s názvem „Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě“. Město Kopřivnice spolu s Frenštátem
pod Radhoštěm a Novým Jičínem získalo
z evropského sociálního fondu na vzdělávání
100% dotaci, tedy částku převyšující 4 mil. Kč.
Co právě probíhá? V říjnu byly zahájeny výuky jazykových kurzů (angličtina a němčina) realizuje Kopřivnice i Frenštát pod Radhoštěm (celkem devět kurzů). Probíhají dva speciální dvousemestrální kurzy — jeden je uzavřen ve spolupráci s VUT Brno; čtyři pracovníci z Kopřivnice jezdí do Brna
na kurz s názvem „Ekonomika a řízení ve stavebnictví a ve
státní správě II.“ a dále 22 zaměstnanců MÚ Kopřivnice se
školí střídavě ve Valašském Meziříčí a Kopřivnici v kurzu
s názvem „Dvousemestrální specializační studium pro pracovníky úřadů, organizací a státních institucí“. Tento kurz je
zaměřen na psychologii a počítačovou výuku.
V tzv. „měkkých dovednostech“ proškolily zaměstnance
úřadů z Kopřivnice, Frenštátu pod Radhoštěm a Nového Jičína kurzy k hodnotícímu pohovoru a diplomatickému protokolu. Kurzů se zúčastnilo za všechny tři instituce celkem
bez dvou 100 lidí. Nyní v lednu proběhly semináře s názvem
„vnitřní a vnější komunikace“ pro Kopřivnici v termínech
11. a 12. ledna a pro Frenštát p. R. v termínech 18., 19., 25.
a 26. ledna. Každý den kurzu je určen cca 20 lidem. Kopřivnice právě realizovala seminář „Motivace a vedení lidí“ dne
23. 1. pro 21 osob.
Doposud bylo za všechna tři města utraceno 630 000,- Kč.
Peníze byly použity na speciální kurzy, jazykové a jednodenní semináře (cca 350 000,- Kč), dále za vybavení učebny
stoly, židlemi, projektorem či plátnem a další materiál pro
projekt (notebook, flipcharty, aj).

vém koši, tak i v nádobě na separovaný odpad. Kontejnery
s tříděným odpadem pravidelně vyprazdňuje svozová firma
a vytříděný odpad předává k dalšímu dotřídění. Na dotři ovací lince jsou odpady rozděleny na jednotlivé druhy. Odtud
putují nápojové kartony k dalšímu zpracování do papíren.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Ztráty a nálezy
g

Z ustanovení § 135 občanského zákoníku vyplývá, že kdo
najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li
vlastník věci znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na
jejímž území k nálezu došlo. Odbor organizační, který vede
agendu ztrát a nálezů, vyhlásí přijatý nález co nejdříve způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce a internetových
stránkách města.
Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty šesti měsíců od jejího odevzdání obci, je vyzván pracovníkem úřadu, aby
uvedl přibližnou dobu a místo ztráty věci a přesný popis, popř.
aby prokázal, že mu věc náleží. Podle novely občanského zákoníku je rovněž vlastník povinen nahradit obci náklady,
které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Město Nový
Jičín však po vlastníkovi náhradu nákladů požadovat nebude,
protože věci jsou uloženy ve skladu v majetku města a v souvislosti s jejich opatrováním vyčíslitelné náklady nevznikají.
Nepřihlásí-li se o věc vlastník do šesti měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví města Nový Jičín.
Nalezené doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, bankovní karty apod.) se předávají příslušnému úřadu nebo orgánu, který je vydal. Mimo pracovní dobu městského úřadu
může občan odevzdat nalezenou věc na Městské policii v Novém Jičíně, ul. Divadelní 8.
Kontaktní osoba pro ztráty a nálezy: pí Marcela Horáková, organizační odbor, 2 patro č. dveří 211, Masarykovo
nám. 1/1, (radnice), tel. 556 768 254, e-mail: horamarc@
novyjicin-town.cz

Spotřebitelské info-centrum
g

Oznamujeme občanům, že každý čtvrtek v liché týdny,
počínaje 15. březnem 2007, bude Sdružení na ochranu spotřebitelů provozovat v budově MěÚ, Masarykovo náměstí l,
Nový Jičín v místnosti č. 009A (Odbor obecní živnostenský
úřad) poradenství a konzultace problematiky ochrany spotřebitelů. Dojde tak k rozšíření možnosti konzultací na uvedené téma, které jsou doposud prováděny zdejším živnostenským úřadem každodenně a každé první úterý v měsíci i pracovníky České obchodní inspekce.
Stanislav Bartoň, OOŽÚ NJ

Pozvání podnikatelům k účasti
na VIII. veletrhu Novojičínska

Nápojový karton — co s ním?
g Použitý nápojový karton —
co s ním? S tímto logem se
mohli setkat občané, když koncem loňského roku nalezli ve
svých schránkách letáky, upozorňující na zavedení separace nápojových kartonů. Ve
stejném období byly na sklolaminátové nádoby na separovaný odpad (papír) umístěny
oranžové nálepky „nápojové
kartony“. Tyto nádoby tak
slouží nejen pro separaci papíru, ale rovněž pro ukládání
krabic od džusů, mléčných
výrobků, vín apod. Nápojové
kartony je možné dále zpracovávat a využít za předpokladu, že se nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici. Možné využití kartonů je důvodem,
proč i naše obec zahájila jejich separaci. Karton je třeba
vypláchnout troškou vody, rozložit rohy a stlačit jej, aby byl
zmenšen jeho objem a nezabíral místo jak doma v odpadko-

g

Město Nový Jičín a Pojišovna GENERALI, a. s., oblastní
kancelář Nový Jičín, ve spolupráci s Podbeskydskou agenturou
PhDr. Mgr. Vítězslava Černocha, Mořkov, nabízí podnikatelům možnost prezentace výrobků, služeb a prodeje zboží na
VIII. veletrhu Novojičínska, který se uskuteční ve dnech 16.
a 17. června 2007 v areálu zimního stadionu v Novém Jičíně
jak v hale, tak na přilehlých plochách. Výstavní a prodejní
místa jsou zdarma. Akce bude spojena s tradiční poutí Rádia
Čas a v letošním roce i okresní soutěží v požárním sportu.
Oficiální přihlášku a podmínky účasti naleznete od 1. 3.
2007 na www.novy-jicin.cz a www.novyjicin.infomorava.cz
nebo si je můžete vyzvednout osobně na odboru obecní živnostenský úřad, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v Informačním
centru, Úzká 27, Nový Jičín, popřípadě si o ně můžete požádat
i telefonicky na tel. čísle 728 362 757 — organizátor veletrhu PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch. Přijímání přihlášek
k účasti vystavovatelů bude ukončeno 30. dubna 2007. Věříme, že podnikatelé využijí této možnosti prezentovat své
výrobky, zboží či služby vzhledem k tomu, že tato akce si již
v minulých létech získala značnou oblibu a návštěvnost dosahuje počtu 12 000.
Stanislav Bartoň, OOŽÚ NJ
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Zeleň na ulici Bratří Jaroňků
g Město Nový Jičín ve spolupráci s obyvateli ulice Bratří
Jaroňků řeší nové uspořádání zeleně naproti domům č.
33—63. Na této zelené ploše by
mělo dojít k proředění výsadeb,
odstranění některých keřových
skupin, následně pak k dosazení protiprachové a protihlukové zelené clony, výsadbám
nových stromů, úpravám trávníků apod. Dne 31. ledna 2007
v 17.00 hodin proběhlo veřejné projednání úprav zeleně na ulici Bratří Jaroňků v aule na
radnici za hojné účasti občanů. Obyvatelé ulice měli možnost
v rámci prezentace zahradní architektky vyjádřit své názory
a uplatnit připomínky a návrhy k řešení plochy, které budou
zohledněny při tvorbě návrhu. Tento návrh bude projednán
za účasti veřejnosti a na jeho základě po úpravách a připomínkování bude vypracován výsledný projekt.
Úpravy zeleně by měly přispět k otevření prostoru ulice,
zlepšení prostupnosti pro údržbu, lepšímu odclonění nepříjemného provozu na ul. B. Martinů a v neposlední řadě zjednodušit údržbu a zlepšit vzhled této lokality.
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

Z poslanecké sněmovny
g

Kouření škodí zdraví, ale… V březnu podá poslanec za
ODS Boris Šastný návrh zákona, jenž má v restauracích
více chránit nekuřáky a přináší i další úpravy týkající se
kouření na veřejných prostranstvích, například na zastávkách
hromadné dopravy apod. Měl by umožnit také více pravomocí
obcím o samostatném rozhodování o zákazu kouření na některých veřejných místech. Kouření je otázka, která se týká
všech občanů stejně, a jsou z Prahy či Nového Jičína. Na Pavla
Hrnčíře, poslance ODS zastupujícího náš region, vznesl jeden
z voličů několik dotazů. Odpovědi by mohly zajímat i vás…
Kouříte? A pokud ano, máte v plánu kouření zanechat?
„Nekouřím téměř vůbec.“ Budete hlasovat pro nebo proti
zákonu, který váš kolega Boris Š astný předloží? „Proti
navrženému zákonu budu hlasovat, nebo prosazuji svobodu
rozhodování. A je svobodnou volbou každého z nás, jak se
k otázce kouření postaví. Všichni známe rizika, ale rozhodnout
se musíme sami a svobodně. Ne pod nátlakem zákona.“ Jste
pro to, aby se regulovalo kouření v restauracích? Jak? A byl
byste pro úplný zákaz kouření v restauracích? „Regulace
kouření v restauracích je alibismus, pokud bychom nechtěli
zřídit obecní protikuřácké zásahové policejní jednotky. Jsem
přesvědčen, že protikuřácké tažení probíhat musí, ale jinou
cestou, cestou informační, kampaňovou a vysvětlovací. Máme
tolik možností, které jsou účinné, ale musíme pro to něco dlouhodobě dělat. Napsat zákon o zákazu je velice snadné, tedy
bez námahy, ale podle mne také bez patřičného účinku…“

Výměna občanských průkazů

Konkurzní řízení

g

Dne 31. 12. 2007 končí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů (růžové kartičky se šestimístným číslem a sérií), vydaných do 31. 12. 1998. Držitelé těchto občanských průkazů jsou povinni požádat
o jejich výměnu do 30. 11. 2007.
Prosíme občany, kterých se tato výměna týká, aby neodkládali podání žádosti o nový OP na poslední chvíli. Vyřízení nového občanského průkazu trvá tři týdny až jeden měsíc. Vyhnete se tak situaci, kdy vám bude již neplatný OP odebrán
a nový dosud nebude vyhotoven. V neposlední řadě se vyhnete
i návalu v závěru roku.
Výměna občanských průkazů se nevztahuje na občanské
průkazy vydané občanům narozeným před 31. 12. 1935,
pokud není v těchto občanských průkazech doba platnosti
vyznačena konkrétním datem.
I u těchto občanských průkazů je však potřeba dbát na to,
aby obsahovaly aktuální údaje. Občan je povinen požádat o výměnu tohoto občanského průkazu v případě, že dojde ke změně stavu (např. ovdovění) nebo ke změně údaje o trvalém
pobytu. Důvodem výměny občanského průkazu je rovněž změna podoby držitele občanského průkazu. Pokud již fotografie v občanském průkazu neodpovídá současnému vzhledu
držitele, občanský průkaz ztrácí průkazní moc a je ve vlastním
zájmu držitele, aby předešel nepříjemnostem a podobu v občanském průkazu aktualizoval vyřízením nového občanského
průkazu. ¨
Odbor vnitřních věcí, MěÚ Nový Jičín

Zkušební provoz nové linky MHD
g Oznamujeme občanům místní části Nový Jičín — Loučka,
že stávající dopravce Connex zastavuje provoz linky 804029
Nový Jičín—Loučka. Tato linka bude dnem 5. března 2007
nahrazena linkou bezbariérové městské hromadné dopravy č. 1 a novou linkou č. 6 z Nového Jičína, autobusového nádraží přes ul. Palackého do Loučky.
Jízdní řády budou vyvěšeny na autobusových zastávkách
a je možno si je zakoupit v informační kanceláři MHD na
autobusovém nádraží od 28. února 2007. Případné připomínky na časové polohy spojů lze uplatnit přímo u dopravce,
tj. Technické služby Nový Jičín nebo prostřednictvím odboru
dopravy a SH MÚ Nový Jičín.
Ostatní linky MHD jsou od 4. 2. 2007 upraveny v rámci
technických možností dopravce dle připomínek občanů. Další
úpravy jízdních řádů na všech linkách MHD budou provedeny
od září tohoto roku.
Odbor dopravy a SH

5

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

g

Město Nový Jičín oznamuje v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/
2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, požadavky pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Nový Jičín, Libhoš 90. Požadavky:
a) předpoklady pro výkon dané funkce stanovené v ustanovení § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
b) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných
právních předpisů zejména z oblasti školství;
c) občanská a morální bezúhonnost;
d) plná způsobilost k právním úkonům.

Náležitosti přihlášky: přihláška (uve te kontaktní adresu,
telefon, případně e-mail); strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností); průběh jednotlivých
zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo
čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání; čestné
prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu
s § 3 odsts. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů; úředně ověřené
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení
a diplom); úředně ověřený doklad o absolvování studia pro
ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do
dvou let ode dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele/ky
školy; lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat
funkci ředitele/ky (ne starší dvou měsíců); výpis z evidence
Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání; koncepce rozvoje školy (maximálně tři strany strojopisu); negativní osvědčení podle ust. § 8 a násl. zákona č.
451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační osvědčení) nebo doklad o jeho vyžádání.
Předpokládaný termín nástupu do funkce od 1. července 2007. Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně jeho kontaktní adresy, telefonu, příp. e-mailu.
Přihlášky je možno zaslat poštou nebo osobně doručit na níže
uvedenou adresu, a to nejpozději dne 30. března 2007 do
12.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Přihlášku zasílejte doporučeně
na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Odbor školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy, Divadelní 3, 741 01 Nový Jičín. Obálku označit slovy KONKURZ — NEOTVÍRAT!
Kontakt: Ing. O. Navrátilová, tel.: 556 768 218

Kam za sportem?
g FOTBAL (přípravná utkání muži, hřiště s uměl. trávou T3G):

čt 1. 3. v 16 hod.- Branky n./M., so 10. 3. v 10 hod. - Frýdlant, so
17. 3. v 10 hod. - Hradec nad Mor., so 24. 3. v 10 hod. - Rychvald, so 31. 3. v 10 hod. - Bělotín g HOKEJ (ZS Nový Jičín družst. TJ N. Jičín): pá 2. 3. v 19 hod., liga dorost - Uherské
Hradiště, so 3. 3. v 10 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) - Karviná (2 utk.), ne 4. 3. ve 13 hod., liga junioři - Znojmo, út 6. 3.
ve 14 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.) - Orlová (2 utk.), pá 9. 3.
v 19 hod., liga dorost - Kometa Brno, so 10. 3. v 9 hod., liga
mlad. žáci (6. a 7. tř.) - Sareza Ostrava (2 utk.), ne 11. 3. ve
13.30 hod., liga junioři - Šumperk, pá 16. 3. v 19 hod., liga dorost - Jihlava, so 17. 3. v 9 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.) Frýdek-Místek (2 utk.), ne 18. 3. ve 13.30 hod., liga junioři Havl. Brod. POZOR - soutěž play off II. ligy muži začíná čtvrtfinálovými zápasy 3. 3., do uzávěrky NZ (20. 2.) nebylo známo
umístění našich hokejistů a tím ani soupeř pro čtvrtfinále
g BASKETBAL (hala na bazénu): st 7. 3. v 17.30 hod., Mattoni NBL Mlék. Kunín - Ústí n. L., st 14. 3.v 17.30 hod., Mattoni
NBL Mlék. Kunín - Sadská, so 24. 3. v 17 hod., Mattoni NBL
Mlék. Kunín - Pardubice, so 31. 3. v 17 hod., Mattoni NBL
Mlék. Kunín - Děčín (změna programu zápasů Mattoni NBL
vyhrazena) g VOLEJBAL (hala ABC - družst. TJ N. Jičín):
so 3. 3. v 10 hod., KP muži A - Kopřivnice (2 utk.), so 3. 3. ve
14 hod., liga juniorky - Čes. Krumlov (2 utk.), so 3. 3. v 17 hod.,
I. liga ženy (o 7. - 12. místo) - Prostějov, so 10. 3. v 10 hod., liga
kadetky - Uhers. Hradiště (2 utk.), so 10. 3. v 17 hod., I. liga
ženy - Mladá Boleslav, so 17. 3. v 10 hod., KP muži A - VŠB
Ostrava, (2 utk.), so 17. 3. v 17 hod., I. liga ženy - Bedřichov,
ne 18. 3. ve 13 hod., liga juniorky - Žižkov Praha (2 utk.), so
24. 3. v 10 hod., KP muži A - Karviná (2 utk.) g STOLNÍ TENIS (herna Loučka - družst. TJ N. Jičín): pá 2. 3 . v 18 hod.,
okres. přebor II. tř. D (děvčata) - Kopřivnice C, so 3. 3. v 10 hod.,
okres. přebor I. tř. muži C - Mořkov A, so 10. 3. v 17 hod., oblast.
sout. sk. C muži B - Paskov A, ne 11. 3. v 10 hod., oblast.
sout. sk. C muži B - Lískovec, pá 16. 3. v 18 hod., okres. přebor
II. tř. D (děvčata) - Mořkov C, so 17. 3. v 10 hod., OP I. tř. muži
C - Kopřivnice B, so 24. 3. v 17 hod., oblast. sout. sk. C muži
A - Příbor B, so 31. 3. v 10 hod., OP I. tř. muži C - Frenštát D
g KUŽELKY (kuželna na stad. TJ - družst. TJ N. Jičín): so
3. 3. v 9 hod., MS krajský přebor muži A - Michálkovice, st 7. 3.
v 16.30 hod., meziokr. přebor muži B - Odry B, so 10. 3. v 9
hod., II. liga ženy - Husovice, st 21. 3. v 16.30 hod., meziokr.
přebor muži B - Hranice B, so 24. 3. v 9 hod., II. liga ženy Kroměříž g SQUASH (SPORTPARK): pá 9. 3. v 17 hod., Pizza
express squash tour (5. kolo novojič. otevřené ligy neregistr.),
so 17. 3. v 15 hod., Sport park open (otevřený turnaj) 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.

Sportovní aktuality
g

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI MĚSTA ZA ROK 2006
OCENĚNI OPĚT NA PLESE. Nejúspěšnější sportovci Nového Jičína za rok 2006, které na základě návrhů došlých z TJ
a SK vybrala sportovní komise rady města, byli z rukou vedoucích představitelů města oceněni na tradičním městském sportovním plese, který se uskutečnil s bohatým doprovodným
programem v pátek 16. února v prostorách SVČ FOKUS. Vyhodnoceni a oceněni plaketou, diplomem, knihou a květinou:
JEDNOTLIVCI: Petra Urbánková (atletika, AC Nový Jičín)
— vítězka mezinárodní olympiády žactva (11 států Evropy)
v běhu na 60 m, dále vybojovala 2 zlaté a 3 stříbrné medaile
na mistrovství ČR v běhu na 150 m a 60 m, stříbrnou a bronzovou medaili v mezinárodním utkání Česko-Slovensko; Lucie Uhlířová (atletika, AC Nový Jičín) — vybojovala zlatou
a bronzovou medaili na mistrovství ČR ve skoku do výšky
a v trojskoku, bronzovou medaili ve skoku do dálky v mezistátním utkání Česko-Slovensko; Michal Kratochvíl (stolní
tenis, TJ Nový Jičín) — přeborník okresu mladšího žactva,

Nejúspěšnější sportovce našeho města za rok 2006 ocenil
starosta města Mgr. Ivan Týle. Foto Martin Jakůbek.
úspěšný v krajských bodovacích turnajích; Petra Dvorská
(Plavecký klub Nový Jičín) — dlouhodobě nejúspěšnější plavkyně PK vybojovala mnoho výborných umístění, mezi něž
mj. patří 6. místo na 50 P na letní mistrovství ČR dorostu,
10. místo na 50 P na zimní mistrovství ČR, 6. a 8. místo na
50 a 100 P na zimním mistrovství ČR dorostu; Jitka Zmeškalová (oddíl kulturistiky FITKLUBU TJ Nový Jičín) — získala 3. místo na mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice
žen Fitness a Bodyfitness v kategorii do 160 cm, a 5. místo
na mistrovství ČR v kulturistice žen Fitness a Bodyfitness
v téže kategorii; David Fojtík (horolezecký oddíl TJ Nový
Jičín) — v květnu 2006 vystoupil za vydatné podpory kamarádů z klubu jako v historii druhý Novojičíňák na nejvyšší
horu světa Mt. Everest; Miloslav Palacký (horolezecký oddíl
TJ Nový Jičín) — má spolu s kamarády z klubu, coby člen podpůrného družstva, velkou zásluhu na výstupu Davida Fojtíka
v květnu 2006 na nejvyšší horu světa, když sám musel 700 m
před cílem pro zdravotní potíže zdolání Mt. Everestu vzdát;
Tomáš Mixa (KVS Laguna Nový Jičín) — reprezentant ČR,
který je v dosavadní historii svého klubu nejúspěšnějším závodníkem s titulem vícemistra světa v plavání s ploutvemi 2006
na Mistrovství světa juniorů v Moskvě ze závodu na 50 PP,
k němuž přidal i bronzovou medaili na 100 PP. Stal se rovněž
vítězem dvou disciplín světového poháru v PP/RP 2006, vyplaval nespočet medailí v individuálních i štafetových závodech na mistrovství i přeboru ČR, s družstvem mužů získal
na M ČR 2. místo; Ondřej Bajer (KVS Laguna Nový Jičín) —
reprezentant ČR v plavání s ploutvemi, účastník mistrovství
světa v plavání s ploutvemi v italském Torinu, kde vyplaval
14. místo 400 RP a 800 RP, je první mužem svého klubu, který
bojoval v dresu reprezentace ČR na mistrovství světa seniorů
(tj. dospělých), vybojoval 3 tituly mistra ČR pro rok 2006, ve
světovém poháru vyplaval mezi muži 5. místo, byl hlavní postavou týmu Laguny na mistrovství ČR družstev; Rostislav
Pelikán (Basketbalový klub Nový Jičín s.r.o.) — od sezony
2000/2001 je hráčem prvoligového družstva Mlékárna Kunín,
je členem širšího reprezentačního družstva ČR, za celou dobu
působení v Novém Jičíně se podílel na zisku čtyř titulů vicemistra ČR a třech vítězstvích v Českém poháru. Za své výkony byl rovněž vybrán do ALL STARS; Jaroslav Bartoň (oddíl
ledního hokeje TJ Nový Jičín) — odchovanec TJ Nový Jičín,
který se propracoval přes extraligu juniorů Třince do extraligy mužů a posléze do reprezentace ČR dvacetiletých pro
letošní mistrovství světa této kategorie ve Švédsku; Václav
Slabý (oddíl ledního hokeje TJ Nový Jičín) — dlouholetá opora
druholigového družstva mužů, nejzkušenější hráč týmu, nejúspěšnější hráč na postu obránce, současně je trenérem
a asistentem trenéra.
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KOLEKTIVY: Horolezecký oddíl TJ Nový Jičín (David Fojtík, Miloslav Palacký, Roman Poloch, Milan Jersák, Jan Rajnoch) — v dubnu 2006 vystoupilo družstvo ve složení Fojtík,
Poloch, Jersák a Rajnoch na nepálský vrchol Mera Peak
(6 470 m n. m.); Volejbalové družstvo žen odboru SPV TJ
Sokol Straník — přes vítězství v okresním a krajském kole
se ženy Straníku probojovaly do republikového finále neregistrovaných družstev v Dřevěnicích, kde obsadily ze 14 družstev
2. místo. Z jedenácti účastí v tomto celostátním finálovém
turnaji volejbalistky Straníku 7 x vyhrály, 1 x skončily na 2.
místě a 2 x obsadily 3. místo; Basketbalový klub Nový Jičín
s.r.o., tým Mlékárna Kunín (účastník nejvyšší soutěže ČR
Mattoni NBL, kapitán David Hájek). Tým vybojoval v roce 2006
v nejvyšší soutěži ČR 2. místo, stal se vítězem českého poháru, v evropském poháru Challenge Cup se probojoval až do
čtvrtfinále. Tento výsledek patří mezi nejlepší výsledky českého basketbalu v evropských soutěžích.
TRENÉR: Ing. Jaroslav Havrlant (stolní tenis TJ Nový
Jičín) — úspěšný trenér zejména mládeže, která pod jeho vedením dosáhla v posledních letech výborných výsledků, je
rovněž trenérem i aktivním úspěšným hráčem družstva mužů
v krajské soutěži.
CVIČITEL: Jana Bajerová (KVS Laguna Nový Jičín) —
učitelka plavecké školy, která se ve svém volném čase věnuje
plavání kojenců a vede odpolední kroužky plavání rodičů a dětí,
čemuž se věnuje 9 let s výbornými výsledky.
RYTÍŘ SPORTU: Radomír Toman (lední hokej TJ Nový
Jičín) — odchovanec novojičínského hokeje, dlouholetý hráč
a kapitán družstev, po skončení hráčské dráhy je mnoho let
předním funkcionářem klubu s mimořádnými zásluhami o jeho
existenci a výkonnostní vzestup ve všech kategoriích. Má obrovskou zásluhu na modernizaci zimního stadionu, je trvalou
a uznávanou autoritou nejen ve svém klubu.
g MINARČÍK A HAITL NA
STUPNÍCH VÍTĚZŮ. Velmi
úspěšně si počínali členové
JK Loučka ve vozatajských
závodech, kterými byli v sobotu 10. února v kryté jízdárně
TJ Slovan Frenštát spolupořadateli. V silné konkurenci
jednospřeží v kategorii teplokrevných koní se podařilo vybojovat druhé místo Davidu
Haitlovi s koněm Sacramoso
Euridika II, což znamenalo
i stejné celkové umístění, Jan
Minarčík s koněm Igora vyhrál kategorii chladnokrevných
koní, celkově skončil na výborném třetím místě. Oba úspěšní
závodníci patří k zakladatelům Jezdeckého klubu Loučka u Nového Jičína, který vznikl po roce 2000 z předcházejícího Klubu
chovatelů koní v Loučce a svoji činnost zaměřil na skokové
a vozatajské soutěže. Členům Jezdeckého klubu Loučka, vedeného předsedou Miroslavem Bokem, coby velké partě nadšenců tohoto krásného sportu, se podařilo nezměrným úsilím
od vzniku až po současnost překonat mnoho překážek nejen
při zajišování pozemků, ale i materiálních a finančních podmínek pro svoji tréninkovou i závodní činnost. O tom, že se
jim daří v závodní činnosti, svědčí dosažené výsledky na soutěžích včetně republikových, čímž dostávají jméno svého klubu
do podvědomí širokému okruhu milovníků jezdeckého sportu,
který si rád najde cestu i na jejich tradiční Hubertovu jízdu
na závěr jezdecké sezony.
g

POHÁR STAROSTY PUTUJE TENTOKRÁT DO
HODSLAVIC. Celkem 27
hráčů (25 mužů a 2 ženy) bojovalo v sobotu 17. února v herně v Loučce ve 4. roč. turnaje
ve stolním tenisu neregistrovaných „O pohár starosty
města“, hraném pod pořadatelstvím oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín. Vítězem a držitelem putovního poháru,
který převzal z rukou ředite-

7

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

le TJ Nový Jičín Zdeňka Lorenčíka, se po tuhých bojích stal
Zdeněk Vilímek z Hodslavic, který porazil ve finále Jaroslava Pavelu (N. Jičín), souboj dvou žen vyhrála Vla ka Šiklová
z Nového Jičína, která zdolala příborskou Ivanu Klaudovou.
Další diplomy a věcné ceny převzali za 3. místo Petr Hušek
(Hodslavice), za 4. místo Milan Hrehor (N. Jičín). Pořadí ve
čtyřhrách (8 párů): 1. Pavel Zdráhala-Jaroslav Pavela (N.
Jičín), 2. Tomáš a Zdeněk Vilímkovi (Hodslavice), 3. Petr Klauda st. (Příbor) - Milan Hrehor (N. Jičín), 4. Zdeněk Horák (Loučka) - Miroslav Randýsek (N. Jičín).
g VELMI DOBŘE SI VEDLI ZÁVODNÍCI PK NOVÝ
JIČÍN na mezinárodní závodech Velké ceny města Opavy.
Mezi plavci ČR a SR vybojovali 6 medailí a spoustu osobních
rekordů. Výbornými výkony se blýskli: Jakub Knesl (96) se
třemi 2. místy na 50 VZ, 50 Z, 100 VZ a 4. místem na 50 M,
Jakub Radina (89), vybojoval 2.místo na 100 P, Dorota
Podzemná (93) 3. místo na 100 M, Natálie Kulišáková (95)
3. místo na 50 P a 3 x 6.místo na 50 VZ, 50 Z, 100 VZ, Marek
Zetocha (91) 5.místo na 100 PZ, 6. místo na 100 Z, Tomáš
Zumer (93) 7. místy na 100 VZ, 100M, 100 P a Filip Skřiček
(92) 7. místem na 100 Z.
Jaroslav Kotas

Stejně urputně jako v mistrovské soutěži bojovalo
dvacet družstev (asi 160
hráčů) v sobotu 21. 1. 2007
v hale ABC ve 14. roč. turnaje ve volejbalu nazvaném
„Halové mistrovství křesanské evangelické mládeže 2006“. Celkovým vítězem
turnaje se stali „Havířovští
natěrači“
(Foto: Jaroslav Kotas)

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

stavování našich úspěšných sportovců, a už bývalých
nebo současných, kteří svými výsledky dělají čest svému
klubu, naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři. V tomto vydání Zpravodaje vám představujeme členku Plaveckého klubu Nový Jičín, bývalou
závodnici, nyní trenérku VENDULU KOCHOVOU.

Vendula

Kochová

Datum a místo narození: 26. 1.
1982. Rodinný stav: svobodná.
Zaměření ve svém sportu: motýlkářka, trenérka. Nejoblíbenější jídlo: Ovoce, zelenina, z vařených rajská, dušená mrkev s hráškem. Životní krédo: Kréda, která
nám neustále vštěpuje naše trenérka: „Těžce na cvičišti, lehce
na bojišti“ nebo „Charakter se
zoceluje v boji“. Který člověk vás
nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve sportu? V životě určitě
rodiče, v plavání všichni trenéři a nejvíc Irena Bártková.
Sportovní vzor: Vždy jsem si šla za svým cílem a hlavně snem,
takže vzor jsem neměla, spíš oblíbené sportovce (Franciska
van Almsik, Michael Johnson). Další záliby mimo váš sport:
Určitě ostatní sporty, jak aktivně, tak pasivně a posezení s přáteli. Sportovní dráha, největší úspěchy: Největší úspěch bylo
dostat se ve velké konkurenci na MČR, kde se dostává pouze
16 závodníků na jednu disciplínu, dále 2. a 3. místo na MČR
v žákovských kategoriích na 200 m M a 4. místa na 400 PZ
a 800 VZ. Z čeho jste měl v poslední době největší radost?
Z výkonu mých svěřenců na oblastních přeborech. Nejlepší
a nejhorší sportovní zážitky: Nejlepších zážitků mám spoustu, možná proto si na žádný nejhorší nevzpomínám.
Jaroslav Kotas

Ondrášek bude mít čtyřicet

g Novojičínský pěvecký sbor Základní umělecké školy Ondrá-

šek si v letošním roce připomene, že i mládí zraje a oslaví
čtyřicáté narozeniny. Významné kulturní výročí bude na stránkách Novojičínského zpravodaje zmiňováno zcela jistě vícekrát,
pro tuto chvíli připomeňme okamžiky zrodu před oněmi čtyřiceti léty.
To ale musíme nahlédnout do historických pramenů, archiválií, vydávajících cenná svědectví doby. Jejich studiem
ožívají dávno minulé události, před námi se zjevují jména,
místa, vzpomínky, kořeny rodného města. Důležitým archivním pramenem poznání je bezesporu kronika. A tak zalistujme nyní kronikami pěveckého sboru Ondrášek, připomeňme
si atmosféru doby před oněmi téměř bájnými čtyřiceti lety,
kdy dětský pěvecký sbor vznikal.
Zrodil se v jarním oparu roku 1967. Hlasová i teoretická přijímací zkouška přihlášených dětí se konala 4. a 5. března 1967.
O serióznost i přísný výběr se postarali umělecký vedoucí
a dirigent sboru Ondráš Ervín Bártek a umělecký vedoucí
a dirigent vznikajícího dětského sboru prof. Václav Ptáček.
Mimochodem, při náboru se přihlásilo okolo 140 dětí, vybráno
jich bylo sedmdesát, které byly pozvány na první zkoušku
dne 6. dubna 1967 do zkušebny v tehdejší Stálé divadelní scéně
v Novém Jičíně. V počátcích pomáhala s nácvikem také paní
Eva Jiříčková, členka Ondráše. Ondrášek potřeboval organizační zázemí, a tak při Ondrášku vzniklo Sdružení rodičů
a přátel s výborem: předseda MUDr. Karel Pavlis, členové
Anna Doležalová, Marie Hýsková, Jindřich Knápek, Bohumil
Kot.
První a hned velmi úspěšné vystoupení se konalo dne 6. listopadu 1967 na společném koncertu s „mateřským“ Ondrášem. Následují další vystoupení, na jaře roku 1968 dokonce
první natáčení pro ostravské studio Čs. rozhlasu. 5. dubna
1968 se Ondrášek zúčastnil okresního kola soutěže dětských
pěveckých sborů zájmové umělecké činnosti a zvítězil. Porazil soubor ZDŠ Odry, který vedla již tehdy charismatická
Marie Volná, známá dnes dirigentské koncertní veřejnosti
pod příjmením Bělíková. V krajském kole téže soutěže Ondrášek skončil na druhém místě. A archiválie vydávají další cenná svědectví: následují koncertní vystoupení, první zahraniční zájezd v květnu 1968 do Polska, první, zcela samostatný
celovečerní koncert 11. prosince 1968 v sále Stálé divadelní
scény v Novém Jičíně.
Kroniky dokládají úspěšnou činnost jubilanta. Při ohlédnutí za prvním pětiletým obdobím Ondrášku napočítáme více
než stovku koncertů, příležitostných, soutěžních a jiných vystoupení. Od začátku sbor rozdával krásu pěveckého umu
doma i v zahraničí (v roce 1968, 1972 Polsko, 1977, 1980, 1985,
1987, 1989 Ma arsko, 1982, 1988 Německo, 1984 Itálie, 1991
Rakousko), vydával gramofonové desky (1972 a 1988 v Supraphonu, 1976 v Pantonu spolu se Severáčkem a dalšími
sbory), vystupoval v televizních pořadech jako Zpívající tábor,
Hudba pod trámovým stropem, Co nevěděl Archimedes, Lovy

s písničkou, Vlaštovka v Beskydech, ve čtyřdílném seriálu
Maranský dopoledník, ve třináctidílném hudebně zábavném
seriálu Z malované truhly či ve třiadvacetidílném pořadu na
pokračování nazvaném V pohádce šaška Bumbáce. V tomto
prvém období ondráškovského vývoje stál v čele zakladatel
sboru, novojičínský rodák, hudební skladatel a upravovatel
lidových písní, teoretik, dirigent pěveckých sborů, klavírní
virtuoz, oblíbený kantor novojičínské střední pedagogické
školy a základní umělecké školy, prof. Václav Ptáček. Pod
jeho uměleckým vedením a dirigentskou taktovkou získalo
těleso v letech 1975 a 1976 druhé a třetí místo v ústředním
kole pěvecké soutěže „Písně přátelství“ v Kladně, „Stříbrnou
palmu“ v roce 1974 v Janských koupelích a „Zlatou palmu“
v roce 1977 v Olomouci a pochopitelně mnoho okresních
a krajských ocenění.
Kronika vydává i nejedno žertovné svědectví, jako například
ve zmínce nazvané Koncert za čtyři sta zlotých. Dovídáme
se, že v roce 1972 se novojičínský Ondrášek vracel ze zájezdu
do Polska. Před Katovicemi zastavil oba autobusy policista
a hrozil pokutou 400 zlotých za překročení rychlosti. Nepomáhalo vysvětlování, že prvému autobusu selhal tachometr a řidič druhého, který byl v zahraničí poprvé, nemohl
vést výpravu. A tehdy dal dirigent prof. Václav Ptáček pokyn,
Ondrášek nastoupil na dálnici před oba autokary a zazpíval
dvě polské písničky. A kouzlo zpěvu zapůsobilo. Policista se
usmál, zasalutoval a propustil sbor bez pokuty. A tak tento
neobvyklý koncert oněch 400 zlotých skutečně vydělal.
V současnosti pracuje Ondrášek ve čtyřech samostatných
odděleních, která žijí svým vlastním koncertním životem.
A ovšem zpívá dále: na soutěžích ve Finsku, Řecku, Bulharsku,
na koncertech v Japonsku, Jihoafrické republice, na festivalu
ve francouzském Tours. Ti dětští pěvci jako by v sobě spojili
odkaz dávných zpěváčků kůru novojičínského chrámu Nanebevzetí Panny Marie od 17. století až po současnost. To už
ovšem v čele sboru stojí kdysi člen Ondrášku, žák páně profesora Václava Ptáčka, nyní pedagog novojičínské základní
umělecké školy a gymnázia, významná hudebně kulturní osobnost města Nového Jičína, mistr svého oboru, Josef Zajíček.
Úvodní povídání zakončeme vzletně, k dalším údobím se
budeme postupně vracet, vzpomínat, oživovat. Pro tuto chvíli
si tedy společně přejme: A tedy Ondrášek se svým charismatickým dirigentem dále rozdává lásku k hudbě a zpěvu
po celém světě, a dále rozvíjí duchovní kulturu, krásu vokálního umění, nech nejméně v dalších čtyřiceti letech fenomén Ondrášku slavně plápolá se jménem Novým Jičínem
po všech světadílech a pomáhá lidem dobré vůle. A my už se
všichni těšíme hlavně na slavnostní výroční koncert a veškeré
doprovodné akce jubilejního ondráškovského roku.
Karel Chobot
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Žádost o pomoc

115 let uplynulo od úmrtí
g

g

V letošním roce bude dokončena rekonstrukce Janáčkových sadů. V prostoru nad kostelem sv. Trojice zůstane zachována kamenná obruba kašny, kterou si mnozí z nás ještě
pamatují jako místo příjemného odpočinku v parném létě,
kdy ještě tento vodní prvek byl funkční, kdy v něm byla voda
a kde, uprostřed na kamenech, seděl kudrnatý chlapec — kovová plastika boha Herma. Obracíme se proto na vás, pamětníky, kteří si možná pořídili fotku této kašny, s prosbou o její zapůjčení a pokud by snad někdo věděl o dalším osudu této plastiky, byli bychom vděčni za každou
informaci. Pro připomenutí zveřejňujeme foto, snad předlohy
nebo jen podobné plastiky. Za případné upozornění předem
děkujeme. Kontakt: p. Miloš Lossmann, Městský úřad Nový
Jičín, tel.: 556 768 394

Kdo nalezne fotografii?

g V souvislosti s letos naplánovanou stavbou cyklotrasy propojující východní část našeho města s Libhoštěm vznikl záměr obnovit scházející kapličky na historické tzv. Křížové cestě na Horu Olivetskou (štramberský Kotouč). Do
této v našem kraji ojedinělé poutní cesty, jejíž počátek spadá
do 17. a 18. století, patřila též později zbudovaná dvě zastavení od Nového Jičína. Tato však byla v šedesátých letech
minulého století zřejmě v rámci „intezivní zemědělské činnosti“ postupně stržena. Zatímco další zastavení nacházející
se na katastru obcí Rybí a Štramberk se prakticky dochovala
a jsou zdokumentována, nejsou k dispozici snímky zmíněných dvou kapliček podél někdejší polní cesty z východní
části města (zvaná Lamberk) směrem k Rybí. Velmi bychom
ocenili, kdyby někdo ze starších spoluobčanů jakékoliv
foto, které v minulosti některé ze zmiňovaných zastavení zachytilo, poskytl autorovi článku. Přibližnou podobu
těchto kapliček ukazuje snímek jedné z dochovaných na okraji
obce Rybí. V příštím Novojičínském zpravodaji přineseme sta
o historii zmiňované poutní cesty.
Pavel Wessely
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bezesporu významného občana našeho města, cestovatele
a mořeplavce, Eduarda ORLA.
I tady archivní prameny promlouvají — tentokrát o bohatém a dobrodružném životě. V Novém Jičíně se narodil 5. srpna 1841,
jako syn Johana Orla, novojičínského magistrátního úředníka
a později oficiála zdejšího krajského soudu a matky Anny, rozené Löflerové, dcery olomouckého soukenického mistra a měšana. Malý Eduard byl pokřtěn
8. února a mezi kmotry je jmenován např. novojičínský šenkovní měšan Johann Hesse.
Svá školní léta zahájil Eduard Orel v rodném městě, kde studoval i nižší reálku. Studia dokončil na vyšší reálce v Opavě
a v sedmnácti letech vstoupil jako elév do rakouského námořnictva. Zúčastnil se s císařem Maxmiliánem expedice do Mexika a po jejím nezdaru se vrátil do vlasti. Pod velením admirála Tegetthofa bojoval v námořních bitvách u Helgolandu
roku 1864 a u ostrova Visu v Jaderském moři roku 1866. V roce
1872 se zúčastnil jako nadporučík rakouské polární expedice, při níž řídil meteorologická pozorování. Lo „Tegetthoff“
v polovině července vyplula z Tromsö v severním Norsku
a obrátila se k severu. Několikrát uvázla v ledové tříšti, avšak
v létě příštího roku pokračovala v plavbě k severu, až 30.
srpna 1873 se přiblížila k neznámému hornatému souostroví,
nazvanému později „Země císaře Františka Josefa“. Eduard
Orel to sděluje v telegramu z Bardö z 3. 9. 1874, adresovanému starostovi města Nového Jičína JUDr. Heinrichu Preisenhammerovi (starostou v letech 1873—1879 a 1899—1900)
slovy: „Velké objevení země na 82. stupni severní šířky.
Lo opuštěna v ledu. Šestnáctitýdenní pochod nazpět.“
Z polární výpravy se Orel vrátil 22. září 1874, rodné město
navštívil 6. října 1874, a byl nadšeně uvítán. Město mu složilo
obdivný hold, zvláště při oficiálním slavnostním banketu
v Německém spolkovém domě, jehož se zúčastnili významní
představitelé Nového Jičína a blízkého okolí, přátelé, politická i hospodářská elita okresu. Doma pobyl víc než celý měsíc
a 7. listopadu onoho roku přednášel novojičínskému čtenářskému spolku o svých dojmech z dobrodružné cesty. Za své
zásluhy obdržel několik vyznamenání a byl povýšen do šlechtického stavu. Pracoval ve Vídni jako vyšší účetní oficiál dvorského stavebního úřadu a zde se seznámil se svou první chotí
Marií Braunovou. V roce 1875 byl jmenován správcem rezidence rakouského korunního prince Rudolfa na ostrově Lakrom u Dubrovníku, odkud byl v roce 1877 odvolán, aby byl jmenován zámeckým hejtmanem císařského zámku Miramare
u Terstu. Zde mu první žena, s kterou zplodil syna, zemřela.
Podruhé se oženil s Klarou Schau, dcerou ředitele továrny
na lokomotivy ve Vídeňském Novém Městě. Z tohoto svazku
vzešli další dva chlapci. Zbývající život plynul v poklidu na
císařské rezidenci v Miramare. Zde také rytíř Eduard von Orel
po krátké těžké chorobě v pátek 5. února 1892 v sedm hodin
večer zemřel — jak se praví v telegrafické zprávě zaslané
pozůstalými jeho bratrovi, žijícímu v Novém Jičíně.
Na domě Eduarda Orla na Hornobranské ulici, dnes K Nemocnici 22, byla umístěna pamětní
deska. Narodil se ale v domě
v Křižíkově ulici 3, (v matričním
záznamu uvedeno č. 93), kde pak
téměř sto let sídlil cech novojičínských kominíků.
Významný cestovatel, pozoruhodná osobnost, novojičínský rodák, na kterého bychom neměli
zapomínat.
Karel Chobot
(Snímky Státní okresní archiv NJ)
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KINO KVĚTEN
g Čt 1. až ne 4. 3. v 16:00 hod. MRAVENČÍ

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

Neděle 4. března v 16.00 hod. MALOVÁNÍ NA TMU. Černé
divadlo zavádí malého diváka do světa fantazie a humoru.
Černé divadlo Františka Kratochvíla je svou podstatou na
světě jedinečné a je chráněno celosvětovým patentem. Na rozdíl od jiných černých divadel používá jako výtvarný a sdělovací prostředek čáru — kresbu. Černé divadlo Fr. Kratochvíla, Praha. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 6. 2.
g Pondělí 5. března v 19.00 hod. Miguel de Cervantes, M. Lasica, J. Satinský, V. Strnisko: DON QUIJOTE. Osobitá
úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica
+ Satinský v podání českých hereckých hvězd, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty M. Lasici
a T. Janovice. V režii Vladimíra Strniska hrají Oldřich Kaiser
a Jiří Lábus. Divadlo Kalich, Praha. Vyprodáno
g Středa 7. března v 18.00 hod. JANÁČKOVA FILHARMONIE. R. V. Wiliams: Fantazie na téma Thomase Tallise; D. D.
Šostakovič: Koncert pro violoncello a orchestr č.1 op. 107; A.
Copland: Symfonie č. 3; Jiří Hanousek — violoncello. Dirigent:
Carl Topilow (USA). Ostrava, Kruh přátel hudby. Předprodej od 6. 2.
g Čtvrtek 8. března v 19.00 hod. J. Cimrman, L. Smoljak, Z.
Svěrák: ŠVESTKA. Neschopnost udržet myšlenku a neschopnost myšlenku opustit jsou dvě základní Cimrmanem pojmenované vady stáří, jež inspirovaly vznik této inscenace, která
nese podtitul „ jevištní sklerotikon“. V režii L. Smoljaka střídavě hraje dobrá polovina těchto herců: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Marek Šimon, Petr Reidinger, Jan Kašpar,
Jan Hraběta, Jaroslav Weigel, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena,
Pavel Vondruška, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Robert Bárta,
Václav Kotek. Divadlo Járy Cimrmana, Praha. Vyprodáno.
g Středa 14. března v 19.00 hod. SPIRITUÁL KVINTET.
Koncert naší přední folkové skupiny, která už více než 40 let
hraje pro posluchače všech věkových kategorií doma i v zahraničí. Hrají a zpívají: Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichotová, Irena Budweiserová, Jiří Holoubek, Dušan Vančura.
Praha. Předprodej od 13. 2.
g Úterý 20. března v 18.00 hod. VEČER SWINGOVÝCH MELODIÍ. Účinkuje Swingový orchestr Bedřicha Pukovce se
svými sólisty. Jako host vystoupí zpěvák Martin Frynta. Programem provází Pavel Handl. Program nastudoval a řídí Zdeněk Pukovec. Příbor. Předplatné sk. S. Předprodej od 28. 2.
g Čtvrtek 22. března - pátek 23. března. OPONA 2007. Krajská přehlídka experimentálního a studentského divadla SVČ
FOKUS Nový Jičín.
g Pondělí 26. března v 19.00 hod. Aram Chačaturjan: MAŠKARÁDA. Baletní večer na věčné téma lásky a žárlivosti v životě člověka. Závist a manipulace mocných jsou vždy nadčasové a velmi aktuální — a nejinak je tomu v případě Lermontovova dramatu „Maškaráda“, podle něhož vznikl stejnojmenný
balet. Hudbu z díla Arama Chačaturjana vybral a libreto vytvořil Jiří Kyselák. Moravské divadlo Olomouc. Předplatné
sk. A. Předprodej od 6. 3.
g

POLEPŠOVNA.
Lucas pozná život v mraveništi. Mládeži přístupno, 88
min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 1. až ne 4. 3. v 18:00 a 20:00 hod. SMRTÍCÍ NENÁVIST 2. Zlo plodí zlo, v Japonsku i v USA. Volné pokračování hororu Nenávist. Mládeži nepřístupno, 92 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 5. až st 7. 3. v 18:00 hod. ĎABEL NOSÍ PRADU. Meryl
Streepová jako krutá šéfredaktorka. Začínající novinářka
Andy (Anne Hathawayová) ignoruje módní trendy. Protože ale potřebuje peníze i kontakty, uchází se o místo
asistentky nejvlivnější ženy módního průmyslu, Mirandy
Priestlyové (Meryl Streepová). Do 12 let nevhodný, 109
min., vstupné 60,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. 3. v 18:00 a 20:30 hod. KRVAVÝ DIAMANT.
Hon na diamanty v Sierra Leone. V hlavní roli Leonardo
Di Caprio. Mládeži nepřístupno, 143 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Po 12. až st 14. 3. v 18:00 a 20:00 hod. MOJE SUPERBEJVALKA. Uma Thurmanová v romantické komedii.
Do 12 let nevhodný, 97 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. 3. v 18:00 a 20:15 hod. ATENTÁT V AMBASSADORU. Lidé kolem atentátu na senátora RFK. Mládeži přístupno, 117 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 19. až st 21. 3. v 18:00 a 20:00 hod. NOC V MUZEU.
Oživlé exponáty v muzeu. Mládeži přístupno, 108 min.,
dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. 3. v 18:00 hod. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE. Filmová verze románu Bohumila
Hrabala v režii Jiřího Menzela. Do 12 let nevhodný, 100
min., vstupné 75,- Kč.
g Čt 22. 3. až ne 25. 3. ve 20:15 hod. BABEL. Babel (v němž
zaznívají minimálně čtyři různé jazyky) se odehrává od
Mexika přes Maroko až po Japonsko. Hrají: Gael García
Bernal a Brad Pitt. Mládeži nepřístupno, 142 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 26. a st 28. 3. v 18:00 a 20:00 hod. KVASKA. Český
muzikál. Útěk z věznice kvůli muzikálu. Vězeň Micki uteče
z věznice a zúčastní se konkurzu na muzikál. A to všechno
kvůli muzikálové hvězdě Karin. Do 12 let nevhodný, 106
min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Čt 29. až ne 1. 4. v 18:00 hod. MOST DO ZEMĚ TERABITHIA. Rodinný fantasy příběh. Jesse není ve škole příliš
oblíben, což se chystá změnit výhrou na běžeckých závodech. Plány mu ovšem zkříží nová žákyně Leslie, která
porazí všechny chlapce na hlavu. Ani tato událost nezabrání, aby se Jesse a Leslie stali nejlepšími přáteli. Společně
vytvoří fantastický kouzelný svět v lese za městem, kde
vládnou jako král a královna. Do 18 let nepřístupno, 96
min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Čt 29. až ne 1. 4. ve 20:00 hod. JAKO MALÉ DĚTI. Na
jeden scenáristický a dva herecké Oscary nominované
americké drama. Sarah i Brad jsou v domácnosti. Oba jsou
také nespokojeni se svým životem (nejen rodinným). Jejich láska je jedním z mnoha potenciálně nebezpečných
vztahů v předměstské komunitě. Film byl natočen podle
stejnojmenné knihy Toma Perrotty. Do 12 let nevhodný,
135 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

Městské kulturní středisko Nový Jičín (Výstavní
síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín)
si vás dovoluje pozvat na
výstavu fotografií PUTOVÁNÍ V PÁKISTÁNU
aneb PO KARAKORAM
HIGHWAY POD K2. Stanislav SOLÁNSKÝ, Stanislav SOLÁNSKÝ jr.
Vernisáž: pátek 2. března
2007 v 17.00 hod. Program
vernisáže: beseda s autory výstavy. 5. — 29. března
2007. Otevřeno: pondělí až
pátek 9.00 — 11.00 14.30 —
17.00 hod.

g

Městské kulturní středisko Nový Jičín vás zve na cyklus
přednášek JAK NESTÁRNOUT DOOPRAVDY. Chtěli byste
si prodloužit život, zůstat vitální a zdraví i v pozdním věku?
Dovíte se, proč skutečně stárneme a jak můžeme stárnutí
ovlivnit (zpomalit, zastavit) a svůj život zkvalitnit. Přednášky
se budou konat vždy první úterý v měsíci ( 6. 3., 3. 4., 2. 5.
a 6. 6. 2007), začátek vždy v 16.00 hodin. Místo konání: přednáškový sál MěstKS, Slovanská 3, Nový Jičín. Přednášející:
Marie Rešlová. Vstupné dobrovolné.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

2. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. WANTED &
HOST, novojičínská hardcorová skupina. Projekt novojičínských muzikantů hrajících koktejl namíchaný z metalu, hardcore a funky.
g 5. 3. (po), Městská knihovna, 18.15 hod., 20,- Kč. IRENA
FUCHSOVÁ, beseda se známou spisovatelkou.
g 9. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod. LIMBO, od funky po
psychedelii.
g 10. 3. (so), Kavárna Stará pošta, 20.00 hod., 40,- Kč. HOTEL
RITZ, ples na Staré Poště. Další pokračování plesové parodie v kavárně.
g 11. 3. (ne), Čajovna Archa, 18.00 hod.DŽEMOVÉ SEŠLOSTI, jam session. Přij te si zahrát na cokoliv, co tluče, klepe,
bouchá a plout po afrických hudebních rytmech.
g 14. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. SONIC
YOUTH, poslechový večer s projekcí, průvodní slovo Jer_C
a CrosseR.
g 14. 3. (st), městská knihovna, 18.00 hod., 20,- Kč. EXPEDICE VLADIVOSTOK HAMÉ 2006 — cestopisná přednáška
s promítáním filmu a diapozitivů z cesty cestovatelů Petra
Vavříka a Petra Goldmanna.
g 15. 3. (čt), Klub Galerka, 16.00 hod. … JÁ, ONDŘEJ ŘEPA
Z GREIFENDORFU A NA ZÁVIŠICÍCH... O historii Staré
pošty přednáší ředitel Státního okresního archivu v Novém
Jičíně PhDr. Karel Chobot.
g 16. 3. (pá), Biograf Artefakt, 20.00 hod., 60,- Kč. LVMEN,
EMA CAMELIA, dvojkoncert.
g 17. 3. (so), Kavárna Stará pošta, 19.00 hod., 10,- Kč. LAST
NIGHT EROTIC MEŠUGE MUSIC, poslechově-taneční mýdlo.
g 18. 3. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. ŠACHOVÝ TURNAJ, klání o bystrém rozumu. Sportujte v sedě!
g 21. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. DALAJLÁMA, síla
pravdy. Irene Greve (Dánsko, 2001) 60 min. Dokument provází charismatického mnicha, duchovního a politického vůdce
tibetského lidu na jeho návštěvě v Dánsku.
g 22. 3. (čt), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. MCH BAND
& AKUSTIK RAUŠ, a bude se křtít!
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

26. 2. 2007 až 2. 3. 2007 JARNÍ PRÁZDNINY VE FOKUSU. Čtvrtek 1. 3. - pátek 2. 3 dopoledne: 9.00 — 12.00 keramika pro děti, v ateliéru. KONDIČNÍ ODPOLEDNE
proběhne dne 2. 3. v SVČ Fokus. Udělejte něco pro sebe,
výsledek bude znát! Více web Fokusu.
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. Dospělí 65,- Kč, děti od 8
do 18 let 35,- Kč. (1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.)
g Sobota 10. 3. v 10.00 hod. TANEC FOKUS 2007. Soutěžní přehlídka tanečních souborů nejen z Nového Jičína,
vstupné 20,- Kč.
g Sobota 17. 3. od 9.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Ateliér SVČ Fokus. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Pátek, sobota 16.—17. 3. POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!
PO ROCE! DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY! 9. ročník Oblastní
přehlídky dětského divadla „OPONA 2007“ se koná v SVČ
FOKUS Nový Jičín. Hrají dětské amatérské divadelní soubory!
g Čtvrtek, pátek 22.—23. 3. 5. ROČNÍK STUDENTSKÉ
A EXPERIMENTÁLNÍ PŘEHLÍDKY se uskuteční v Beskydském divadle. Na této přehlídce se představí divadla
mladých herců z celého Moravskoslezského kraje a možná
mezi námi přivítáme soubor ze zahraničí. Na obě přehlídky
jste srdečně zváni, sledujte jen samostatné plakáty divadelních kusů a jistě si mezi nimi vyberete představení
svému srdci blízké.
g Úterý 20. 3. od 10.00 hod. PARAGRAF 11/55, oblastní
kolo. Postupová vědomostní soutěž. Vítězná družstva šesti
školních kol novojičínska se utkají ve znalostech zákonů
a vyhlášek. www.paragraf1155.cz
g Sobota 24. 3. od 14.00 hod. PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH
UMĚNÍ. Sportovní odpoledne věnované bojovým uměním
aikido, karate, judo, capoeira, kick-box, iaido, kendo, tchaj-ti. Vstupné 30,- Kč, velký sál Fokusu.
g Úterý 27. 3. od 9.00 hod. VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA.
Práce dětí z výtvarných kroužků a kroužků keramiky,
vestibul.
g Úterý 27. 3. od 9.00 hod. VÍTÁNÍ JARA. Přehlídka činnosti dětských center a speciálních škol okresu Nový Jičín,
velký sál.
g Čtvrtek 5. 4. od 9.00 do 12.00 hod. VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO MALÉ I VELKÉ. Zdobení velikonočních vajíček
různými technikami, ukázky zdobení kraslic, drátování,
vyvrtávaná technika, voskové techniky.
g

Od 1. 2. 2007 nabízíme letní tábory.
Více informací na webových stránkách.
g 30. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB,
— tentokrát se skupinou Milo Suchomel Quartet (SK).
g 31. 3. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. DOLOR, BONE COLLECTOR, dvojkoncert. Domácí drtiči Dolor, vyslanci
bolesti a hlučného odevzdání, servírují pikantní trashcoreový nářez. A k pátečnímu soireé si přizvou Bone Collector,
metalové půlmozky z Havířova, v zajetí zuřivosti. Kosti nechte raději doma...

Nový Jičín na Středoevropském

Zájmy našich spouobčanů

veletrhu cestovního ruchu Holiday World
g

V Praze proběhl od čtvrtka 15. do neděle 18. 2. 2007 již 16.
ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday
World. Akce se konala na pražském Výstavišti v Praze 7 —
Holešovicích. Vystavovatelé měli možnost umístit své expozice na celkové ploše více než 9 tisíc m2. Jako každoročně
měl veletrh výrazný mezinárodní charakter. Sešlo se přes
700 vystavovatelů ze 47 zemí světa a bylo na něj akreditováno
877 novinářů, což dokládá značný zájem o tuto akci v médiích. Na rozdíl od minulých let byl odborné veřejnosti věnován
jen první den, a ostatní tři dny byly věnovány široké veřejnosti. Celkově letošní veletrh Holiday World navštívilo přes
30 000 návštěvníků.
Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj se této akce neúčastnil, využilo město Nový Jičín možnost prezentovat se
v rámci sdružení Beskydy-Valašsko ve stánku věnovaném
Beskydám a podhůří Beskyd umístěném v levém křídle Průmyslového paláce. Zájem byl tradičně o nabídku cyklo-turistických tras a produkt projektu Toulky Novojičínskem. V rámci
expozice Saska se prezentovalo také naše partnerské město
Görlitz.
Ze zahraničí byla k vidění nejen rozsáhlá nabídka sousedních zemí Polska, Slovenska, Německa a Rakouska, zemí z oblasti Středomoří Itálie, Španělska, Chorvatska, Kypru, Francie, Řecka, kterým v letošním roce vévodila nabídka Turecka.
Velkou plochu v letošním roce využily pro svou prezentaci
komerční cestovní kanceláře, a to nejen české, ale i zahraniční, a to přímo k prodeji jednotlivých zájezdů a pobytů.
Stanislav Bartoň

Zápis dětí do MŠ Palováček
g

Pro všechny novojičínské děti! Zápis probíhá od 1. 2.
2007, přihlášky k vyzvednutí přímo v MŠ. Děti mají možnost
se v mateřské škole věnovat následujícím aktivitám: výtvarný
kroužek, kroužek angličtiny, hudební kroužek, tělovýchovný
kroužek, dramatický kroužek, saunování, počítačové hry,
divadlo (představení jednou měsíčně), zájezdy a školy v přírodě. Pro maminky nabízíme pravidelné kondiční cvičení jednou týdně. Mateřská škola se nachází v areálu v blízkosti podniku Autopal s.r.o. a nabízí příjemné prostředí.

Jesličky aneb miniškolička
pro nejmenší v Novém Jičíně
g

Maminky, máte děti od jednoho do tří let? Hledáte pro své
děti místo, kde by o ně bylo profesionálně postaráno? Mateřská škola novojičínská Beruška v Novém Jičíně provede
během měsíce března průzkum, zda by byl o miniškoličku
v Novém Jičíně dostatečný zájem. Bližší informace nebo vaše
dotazy zodpoví od 5. do 30. 3. 2007 Hana Skočková na tel.: čísle
605 516 484 nebo na e-mailu: petrhanka @quick.cz

Životní podmínky 2007
Výběrové šetření v domácnostech
g

Český statistický úřad organizuje v roce 2007 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice
— SILC 2007. Šetření proběhne v době od 17. února do 29. dubna 2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Budou se zjišovat údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky
státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování
sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň. Pracovníci zapojení do šetření
se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim
vydá Samostatné oddělení terénních zjišování Českého statistického úřadu v Ostravě.
Případné dotazy zodpoví ing. Eva Kramolišová, tel. číslo:
595 131 212, e-mail: eva.kramolisova@czco.cz
Ing. M. Glozyga, vedoucí SOTZ v Ostravě

g Pan František Hodslavský již 40 let vykonává službu kostelníka ve zdejším chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Jak
došlo k tomu, že se pan Hodslavský dostal k této službě?
Jako věřící navštěvoval bohoslužby ve zdejším kostele již od
dětství. Jednou se stalo, že během bohoslužby (bylo to v roce
1967) přišel za ním stávající kostelník pan Karel Ho ák, vysvětlil mu, že nemají pomocníka a požádal pana Hodslavského o pomoc vybírat při bohoslužbě od věřících peněžní dary.
Od té doby pomáhal pan Hodslavský panu Ho ákovi v kostele pravidelně. Od roku 1968 převzal tuto službu kostelu a věřícím od pana Ho áka a vykonává ji dodnes.
Kostelník především zpřístupňuje chrám jeho otevřením
před bohoslužbou a uzamčením kostela po obřadu. Zapíná
osvětlení, zažíhá svíce, elektrický pohon zvonů, zapíná přitápění do lavic a sakristie, pomáhá knězi při oblékání k bohoslužbě, naplňuje kropenky svěcenou vodou, během bohoslužby přijímá peněžní dary pro farnost, stará se o správné
uložení rekvizit potřebných k výzdobě kostela k jednotlivým
obdobím církevního roku, jako je boží hrob, betlém a jiné.
Zmenšují-li se zásoby kadidla, mešního vína, hostií, svíc
a jiných potřeb, navrhne knězi jejich objednání.
Pan Hodslavský zmínil také některé perličky ze své služby
farníkům. Jednou přišli rodiče s novorozencem ke křtu. Avšak
dostavili se bez kmotra. Panu Hodslavskému nezbývalo, než
tuto úlohu alternovat. Tak vstoupil do rodiny zcela neznámých
rodičů. Jindy byli v kostele oddáváni dva cizinci. (Bylo to v době, kdy ještě vykonával funkci pomocníka panu Ho ákovi).
Cizinci (snoubenci) však neměli svědky. Pan Ho ák a pan
Hodslavský se tak stali svědky každému z novomanželů.
Pan Hodslavský pracoval od roku 1955 v Tonaku jako dělník. Tam také poznal svou celoživotní partnerku Marii. Dne
16. února letošního roku oslavili zlatou svatbu. A rovněž
v únoru letošního roku (pátého), oslavil pan Hodslavský
své pětasemdesátiny. Připojujeme oběma jubilantům naši
gratulaci! A panu Hodslavskému pak vyslovujeme obdiv za
jeho nezištnou, soustavnou, dlouhodobou a spolehlivou službu
farnosti a farníkům.
Připravil Jaroslav Bělík
g

Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína doporučuje svým členům
a příznivcům besedu
a přednášku pracovníka Muzea Novojičínska pana Radka
Polácha v Trámovém sále Žerotínského zámku ve čtvrtek
8. března 2007 v 16 hodin odpoledne v rámci „Muzejních čtvrtků 2007“ na téma Foto toulky Novým Jičínem v letech 1918
až 1938. A ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
a Státním okresním archivem v Novém Jičíně zve všechny
své členy a příznivce ve čtvrtek 15. března 2007 v 16 hodin
do Klubu Galérka na Staré poště na přednášku …Já, Ondřej
Řepa z Greifendorfu a na Závišicích znamenaje, že nic
jistějšího na tomto světě očekávati není jako smrti… Pozoruhodnou, leč tajuplnou osobnost novojičínských dějin se
pokusí ve světle archivních dokumentů přiblížit PhDr. Karel
Chobot.
Výbor klubu rodáků
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Pokorný služebník paní Hudby
g

Osobnost roku 2005

Dnes si budeme povídat o panu Oldřichu Pavelkovi, bývalém učiteli ZUŠ v Novém Jičíně. Jeho mládí i hudební vývoj
je podobný, jako tomu bylo u mnoha dalších nadaných muzikantů. Narodil se 21. února 1929 v Šenově u Nového Jičína.
Po vytvoření Sudet se jeho rodina odstěhovala do Lešné
u Valašského Meziříčí, kde v 11letech začal s výukou hry na
housle u tamějšího kapelníka Ferdinanda Šindlera, od něhož
přešel k učiteli J. Hanusovi (otci známého herce Fr. Hanuse)
do hudební školy ve Valašském Meziříčí. Největší pokroky
však udělal u ředitele téže školy Brabce, který jej též připravil
ke zkouškám na konzervatoř. Slibný rozlet mladého muzikanta však přerušil konec 2. světové války, kdy došlo ke ztrátě kontaktu s tímto pedagogem v důsledku přestěhování rodiny
Pavelkových zpět do Nového Jičína.
V té době již začal 16letý Oldřich komponovat drobné skladbičky (dua a tria pro housle). Tuto činnost rozšířil po získání
klavíru v roce 1946. Hra na klavír mu tehdy zabírala každou
volnou chvilku, až postupně nová hudební dovednost počala
převládat. Je však třeba dodat, že mladý Oldřich mezitím
zahájil studium na zdejší obchodní škole, kterou též úspěšně
absolvoval. V době studií též ještě hrával na housle v místním
symfonickém orchestru ODO pod vedením nezapomenutelného Jaroslava Štindla. Přestože se stal po dokončení školy
zaměstnancem n.p. Tonak, stále více podléhal vlivu hudby, až
posléze vypomáhal jako učitel v místní hudební škole.
Po návratu z vojenské prezenční služby (1954—1956) se
splnily jeho dávné tužby a stal se definitivně učitelem v již
zmíněném hudebním ústavu. Ihned se přihlásil k dálkovému
studiu na konzervatoři v Brně — obor hra na klavír. Tam se
dostal do styku s vynikajícími pedagogy prof. J. Posadovským
a Jar. Shánělem. Zároveň docházel i do hodin hudební kompozice k proslulému prof. Theodoru Schaeferovi, který vyučoval též na JAMU a byl žákem hudebního skladatele V. Nováka.
Po ukončení brněnských studií se začal plně věnovat hudebně pedagogické práci v hudební škole (nyní ZUŠ). Mladému učiteli však k jeho hudební seberealizaci nestačila pouze
činnost učitelská. Ve svém volném čase se stále více věnoval
hudební kompozici. Mezi jeho opusy se objevují skladby komorní, vokální (písně, sbory smíšené i dětské) kompozice pro
komorní orchestr i pro orchestry dechové. Zvláštní místo
v jeho tvorbě zaujímají skladby pro trubku s doprovodem
klavíru, komponované pro žáky ředitele ZUŠ Františka Skočka a učitele Karla Šímy, s nimiž mladí muzikanti vítězili
v krajských i celostátních soutěžích.
I když není mým úkolem muzikologické hodnocení Pavelkovy skladatelské činnosti, chtěl bych se zmínit aspoň o jeho
dvou opusech, které mají vazbu k našemu městu. Jsou to
Novojičínský pochod a Fanfáry k oslavám J. Á. Komenského
(byly oceněny 1. místem v soutěži).
Oldřich Pavelka se též rád zapojoval do práce pro naše
město. Téměř 40 let účinkoval při svatebních obřadech na
radnici jako varhaník a často vystupoval na veřejnosti zprvu
jako houslista, později jako klavírista. Kromě provozování
hudby se ve volných chvílích rád zabýval prací na zahrádce
a s oblibou pěstoval zejména kaktusy. Za svou práci pro veřejnost byl oceněn Čestným odznakem za zásluhy a rozvoj a výstavbu města, Pamětní medadilí J. Á. Komenského a před
nedávnem byl vyhlášen Osobností roku 2005.
To je tedy stručná informace o jednom z našich spoluobčanů, kteří mezi námi celý život prožili a neváhali svými
schopnostmi pomoci všude, kde bylo třeba. Václav Ptáček

IrenaMatejícná
ˇ
Osobnost roku 2005 v sociální oblasti za činnost v řadě
organizací řešících problémy zdravotně postižených.

Datum a místo narození:
23. 8. 1938 v Ostravě. Povolání: Zdravotní sestra, nyní
důchodkyně. Životní krédo:
Dělat všechno poctivě a zodpovědně, aby lidé kolem tebe
byli spokojeni. Jak jste přijala a co pro vás znamená
ocenění vaší dlouholeté práce? Toto ocenění mne velice překvapilo, myslím si, že vzhledem k mé profesi je samozřejmé pomáhat lidem zdravotně
postiženým. Moc si toho vážím. Co vás k vaší práci se zdravotně postiženými přivedlo? Po studiu na zdravotní škole
v Novém Jičíně v roce 1956 (roku 2006 tomu bylo již 50 let,
co pracuji ve zdravotnictví) jsem nastoupila do zdejší nemocnice na gynekologické oddělení. V roce 1958 se uvolnilo místo
v závodní ordinaci Autopalu, n.p. Nový Jičín, kde jsem pracovala až do svého odchodu do důchodu v roce 1996 celých
38 let. I když v důchodu ještě příležitostně zastupuji u praktických lékařů, byla jsem oslovena, zda bych nechtěla pracovat v organizaci Svazu zdravotně postižených civilizačními
chorobami v České republice v Novém Jičíně. Tak jsem se stala
členkou a za rok předsedkyní sociální komise, kterou jsem
dosud. Mám kolem sebe báječné lidi, kteří mi pomáhají řešit
problémy našich členů. Navštěvujeme naše jubilanty a dříve
narozené s malým dárkem, ale hlavně se dovídáme o jejich
problémech. Pokud víme, poradíme nebo zařídíme radu a pomoc další osoby. Od roku 2006 máme změnu; scházíme se co
tři měsíce s našimi jubilanty a dříve narozenými v klubu s pečovatelskou službou na Revoluční ulici. Ty, kteří se našeho
setkání nemohou zúčastnit, navštívíme, popovídáme si s nimi,
předáme malý dárek a snad to vyjde příště. Těchto akcí se
zúčastňuje i náš předseda p. Kotas a místopředseda p. Pernický. Již druhé období pracuji v sociální komisi rady města
a komisi sociálního plánování, sekce péče o hendikepované.
Na co nejraději z vaší práce vzpomínáte, máte nějakou
zajímavou či úsměvnou příhodu? Vzpomínek mám hodně,
ale především na kolektiv, s kterým jsem pracovala spoustu
let. A pak na pacienty spokojené i nespokojené, ale to vše
patří k běžnému životu. Je něco, co byste chtěla vzkázat
čtenářům? Najdi si čas a rozhlédni se kolem sebe, den je
krátký, není v něm místa na sobectví.
Připravila ing. Iva Vašendová

Humanitární fond informuje
g Humanitární fond Heidi Janků a Rostislava Klesly se sídlem v Mořkově, který byl založen v roce 2003, realizoval od
svého vzniku již 25 akcí, kterých se zúčastnilo na 2 500 dětí,
zejména z Novojičínska a okolí. Hodnota pořadů a dárků dosáhla již 500 000,- Kč, díky podpoře sponzorů, obecních a městských úřadů i jednotlivců. Poděkování za podporu fondu patří
mj. také městu Nový Jičín.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda fondu

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
13

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Hasiči se představují
Oddělení integrovaného záchranného systému
(IZS) a služeb
g

Integrovaným záchranným
systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho složek
při přípravě na mimořádné
události a při provádění záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva. Integrovaný záchranný
systém organizuje Hasičský
záchranný sbor ČR a jeho základními složkami jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany, Policie
ČR a Zdravotnická záchranná
služba. Při zásahu tyto a jiné složky koordinuje operační a informační středisko hasičského záchranného sboru. Do oddělení IZS a služeb jsou zařazeny následující speciální služby,
které v podstatě vytváří podmínky a servis pro zajištění potřebné akceschopnosti jednotek požární ochrany.
Chemická služba: Zabezpečuje provozuschopnost prostředků chemické služby, ochranných prostředků pro hasiče a odbornou přípravu hasičů k zásahům, u kterých se vyskytují
nebezpečné látky včetně ropných produktů. Tato služba na
místě zásahu vyhodnocuje situaci a navrhuje veliteli zásahu
opatření pro ochranu osob před nežádoucími účinky těchto
látek. Provádí rovněž dekontaminaci hasičů, prostředků požární ochrany a osob zasažených v místě události.
Strojní služba: Zabezpečuje akceschopnost požární techniky (zásahová vozidla) a dalších věcných prostředků požární ochrany tak, aby byly nepřetržitě připraveny k výjezdu. Dále
zabezpečuje a provádí přípravu profesionálních i dobrovolných hasičů-strojníků.
Služba informačních systémů a výpočetní techniky. Informatika je oborem, který dnes podstatně zasahuje do všech
oblastí lidské činnosti. Nevyhýbá se tudíž ani hasičskému záchrannému sboru. Pro úspěšnou činnost hasičů je potřeba
využívat velkého množství různorodých informací. Rozhodovací proces velitelů všech stupňů vyžaduje pestrou škálu přesných údajů, které musí být k dispozici v ten správný okamžik
na tom správném místě. Počítače nám mimo jiné pomáhají
zaznamenat nahlášenou událost, kterou pak pomáhají vyhodnotit a určit konkrétní nasazení techniky a jednotek požární ochrany. Pomáhají při výjezdu techniky otevřít vrata,
automatizují rozsvícení světel v garážích a spuštění ventilátorů, zapínají semafory a evidují pohyb vozidel k zásahu.
Pomocí počítače operační důstojník předává veliteli zásahu
patřičné informace potřebné k jeho rozhodování. Není zde
ani možné vyjmenovat beze zbytku všechny oblasti, ve kterých hasičům počítače pomáhají, ale je jasné, že bez takového velkého nasazení informačních technologií by to dnes
ani nešlo.
Spojová služba: Známé heslo „Bez spojení není velení“
platí u hasičů dvojnásob. Služba má na starosti spojové prostředky jako jsou radiostanice, telefony, mobilní telefony pro
zasahující hasiče. Zodpovídá za to, aby u zásahů bezpečně
fungovaly elektrocentrály, zdroje náhradního proudu, osvětlovací stožáry, osobní svítilny hasičů apod. A v neposlední
řadě udržuje elektroinstalaci v požárních vozidlech. V této
oblasti poskytuje odbornou a metodickou pomoc také jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí.
Varování a vyrozumění: Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování občanů a orgánů
krizového řízení před hrozícím nebezpečím je jednou ze
základních podmínek pro úspěšnou realizaci opatření na
ochranu obyvatelstva. Pro zabezpečení varování a vyrozumění je na území ČR provozován tzv. Jednotný systém varování
a vyrozumění (JSVV), za jehož funkčnost odpovídá hasičský
záchranný sbor. Tato služba tedy zabezpečuje provozuschopnost zařízení pro varování obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí, kterými jsou elektronické a elektrické sirény. Zkoušky funkčnosti sirén se provádí celorepublikově
vždy v poledne v první středu v měsíci.

Technická služba: Udržuje provozuschopnost věcných
prostředků požární ochrany, zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošovacích
zařízení, prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pro činnost na vodní hladině.
Dále oddělení IZS a služeb organizuje odbornou přípravu
velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
a podniků, jednotek hasičských záchranných sborů podniků,
připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek požární
ochrany a IZS. Zajišuje taky odborné kurzy nositelů dýchací
techniky a techniků jednotek požární ochrany.
mjr. Jaroslav Krulich, vedoucí oddělení IZS a služeb

Výzvy Městské policie NJ
g VÝZVA NEUKÁZNĚNÝM
ŘIDIČŮM: Na základě zjištění provádí Městská policie
Nový Jičín kontroly zastávek
MHD na území města, a to
především v čase od 5.00 do
7.00 hodin, kde dochází k neoprávněnému stání vozidel
dle ustanovení § 27 odst. 1
písm. f) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se zejména o zastávky
na ulici Karla Čapka „U výměníku“, Gregorova — zdravotní
středisko a zastávku na ulici Máchova. Řidiči zde parkují své
osobní vozidlo u zastávek a přímo v zastávkách nejčastěji
v ranních hodinách takovým způsobem, že přímo znemožňují
řidičům autobusů vjetí do těchto zastávek.
Řidiči nízkopodlažních bezbariérových autobusů mají povinnost zastavit autobus v zastávce, nebo to vyžaduje bezpečný
nástup a výstup starších a hendikepovaných občanů, což vzhledem k nedisciplinovanosti bezohledných řidičů tak učinit
v mnoha případech nemohou.
Z tohoto důvodu město Nový Jičín zvažuje obnovu jednání
s možnými partnery v oblasti odtahu vozidel, která porušují
závažným způsobem dopravní předpisy.
Dle příslušného nařízení města v oblasti cen za odtahy,
je možno požadovat po řidiči 750,- Kč za nucený odtah
a dále za tento přestupek mohou strážníci MP řidiči uložit na místě v blokovém řízení pokutu do výše 2 000,- Kč.
Cena se tedy může vyšplhat na 2 750,- Kč plus 50,- Kč za
každý započatý kalendářní den za odstavení vozidla na
střeženém parkovišti.
g VÝZVA K UKLÁDÁNÍ OD-

PADU NA MÍSTA K TOMU
URČENÁ: Městská policie
Nový Jičín upozorňuje občany, že v poslední době strážníci při pochůzkové činnosti
zaznamenali zvýšený počet
skládek v blízkosti nádob určených na odpad. Jde především o koberce, starý nábytek, ledničky, sedačky, stavební su apod. Město Nový
Jičín vynakládá statisícové
částky na likvidaci netradičního odpadu odkládaného mimo sběrné nádoby.Tyto skládky
nejenže nevzhledně vypadají a tím mnohdy kazí vzhled celé
ulice, ale znesnadňují práci při vývozu odpadu, nebo tento
rozměrný odpad nelze vyvést vozidly pro svoz běžného komunálního odpadu.
Je zřejmé, že někteří občané nevědí, jak správně naložit
s rozměrnějším odpadem. Přitom stačí všechen tento odpad
naložit a odvést na separační dvůr, který se nachází mezi
vjezdem do ČSAD a garážemi na ulici Palackého, kde nebezpečný a objemný odpad patří.
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V současné době strážníci MP provádějí na celém území
města kontroly, jež mají za cíl zvýšit čistotu ve městě. Ten,
kdo odloží odpad mimo místa k tomu určená, se dopouští přestupku podle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. a lze mu
za toto jednání uložit na místě v blokovém řízení pokutu do
výše 1 000,- Kč, ve správním řízení pokutu do 50 000,- Kč.
g

VÝZVA MAJITELŮM A PRŮVODCŮM PSŮ: S narůstajícím počtem psů v našem městě, a to jak evidovaných (majitelé hradí roční poplatek), tak i neevidovaných, narůstá i počet stížností na znečišování veřejného prostranství psími
exkrementy. Ještě donedávna byl tento problém doménou
panelových sídliš, ale v současné době se s tímto problémem
potýkáme na celém území města.
Městská policie Nový Jičín vnímá tuto problematiku,
a proto se v jarních měsících při své pochůzkové činnosti
zaměří na kontrolu majitelů a průvodců psů, zda plní povinnost a řádně uklízí psí exkrementy po svých čtyřnohých mazlíčcích. Zanedbáním tohoto úklidu se dopouští
přestupku podle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.
a lze mu za toto jednání uložit na místě v blokovém řízení pokutu do výše 1 000,-Kč.
Dále se strážníci při pochůzkách zaměří na kontrolu,
zda mají majitelé své psy řádně přihlášené; poplatku ze
psů podléhají psi starší tří měsíců. Poplatníkem se rozumí
každá fyzická osoba, která je držitelem psa, mající ve městě
Nový Jičín trvalý pobyt nebo každá právnická osoba, která
je držitelem psa, mající ve městě Nový Jičín sídlo.
V průběhu měsíce března budou prováděny organizované
akce zaměřené na kontroly ve výše uvedené oblasti.

Noc s Andersenem
g Polete s námi tam a zase zpátky. Let bude jako krásný
sen. Polete s námi do pohádky. Čeká vás tam pan Andersen.
Jiří Žáček
Pipi Dlouhá punčocha, Karkulín, Lasse, Bosse, Lisa, Anna,
Olle, Britta a děti z Nového Jičína. Ti všichni se připravují
na 30. březen 2007, kdy budou moci přespat v novojičínské
knihovně. Již poněkolikáté si tak připomenou Mezinárodní
den dětské knihy četbou pohádek v průběhu Noci s Andersenem. Spolu s dětmi z Nového Jičína budou spát ve svých knihovnách, školách a školních družinách děti na mnoha místech
Čech, Moravy i Slezska, a jak se stalo i tradicí, také děti na
Slovensku a v Polsku.
Na co se mohou děti těšit? Tradičně se budou číst pohádky,
soutěžit, putovat za kouzelnými příběhy nejen H. CH. Andersena, ale i Astrid Lindgrenové, která by slavila 100. narozeniny. Děti budou chatovat na Andersenovském chatu, budou
navštěvovat místní hrady, zámky, někde budou péct pohádkové buchty nebo vařit protistrašidlový čaj. Na mnohá místa
zavítají živí spisovatelé, ilustrátoři, místní osobnosti, sám
Andersen nebo jeho duch. A nezapomeneme ani na děti, které
nemohou být s námi a připojíme se opět k charitativní sbírce.
Cílem a smyslem společné akce knihoven je vzbudit u dětí
zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab
společného hlasitého předčítání. To vše v tuto kouzelnou noc
a na mnoha místech naší planety v pátek 30. března.
Radmila Grófová, oddělení pro děti

Z městské knihovny
g Městská knihovna v Novém Jičíně připravila pro naše čtenáře již desátý ročník pod názvem Březen — měsíc internetu.
Letošní motto Internet — výhoda pro znevýhodněné upozorňuje na význam, který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením, senioři, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, cizinci apod. Všichni návštěvníci získají v knihovně
leták, který bude obsahovat stručné informace o vybraných
webech zaměřených na zmíněné skupiny obyvatel.
Oddělení pro dospělé čtenáře připravilo tyto akce: od 5. 3.
do 9.3. vždy od 9.hod. do 12.00 hod. školení Internet — výhoda pro znevýhodněné zdarma. Přihlášky se přijímají na dospělém oddělení nebo telefonicky na čísle 556 709 840.
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Také vás zveme na besedu se známou spisovatelkou Irenou Fuchsovou, která je v civilním povolání suflérka neboli
nápověda v Činoherním klubu. Zajímá vás, jak se podpírá
pamě slavným hercům? Pak přij te v pondělí 5. března 2007
v 18.15 hod. do knihovny. Vstupné 20,- Kč. Chcete-li se dozvědět více o spisovatelce, navštivte její čtivé internetové stránky
www.kdyz.cz.
Dne 14. 3. v 18.00 hod. se uskuteční přednáška Expedice
Vladivostok Hamé 2006, s promítáním filmu a diapozitivů
z cesty dvou cestovatelů Petra Vavříka a Petra Goldmanna.
Hana Krkošková, vedoucí knihovny

Job klub ADRA
g

Od ledna letošního roku
byl spuštěn v našem městě
projekt Job klub ADRA, který vznikl za finanční podpory
Evropských sociálních fondů.
Cílem předkládaného projektu je vytvořit kombinaci vzdělávacího kurzu se speciálními
službami pro nezaměstnané
matky (ženy), pečující o děti,
často jako samoživitelky, odkázané jen na příjmy ve formě
sociálních dávek. Tyto speciální služby zahrnují poradenství ohledně vyhledávání zaměstnání a sociální aktivity zaměřené na podporu těchto žen a řešení jejich sociálních problémů.
Job klub a sociální poradenství jsou přístupny ženám z celého regionu, které stojí před otázkou nalezení práce, jenž
je často velmi ztížena z důvodu omezení, jenž přináší péče
o děti. Job klub funguje formou setkávání — skupinových diskusí a program je založen na zcela konkrétní spolupráci
s klientkami, zjišování jejich potřeb ve vztahu s hledáním práce
a celkové orientaci na pracovním trhu.
V job klubu jsou jednou měsíčně přítomni odborní lektoři
— právník a zaměstnanec personální agentury. Úkolem právníka je bezplatné poradenství a poskytování informací, zejména o právních souvislostech zaměstnání, náležitostech
smlouvy, důsledcích neplnění smluvních vztahů apod. Zástupce
personální agentury seznamuje ženy s průběhem pohovoru
v personální agentuře, požadavcích při konkursu, s náležitostmi životopisu a další.
Kromě teoretických informací se klientkám dostává možnost
praktického nácviku sociálních dovedností. Komunikace, sepsání životopisu, práce s inzercí v novinách i na internetu,
telefonický a osobní kontakt se zaměstnavatelem, jednání
s nadřízenými a taktéž formou hraní rolí si mohou postupně
ověřit získané dovednosti a své možnosti. Sociální pracovnice
nabízí možnost individuálních rozhovorů a možnost hledání
nejvhodnějšího řešení aktuální životní situace.
Existence job klubu dává také příležitost k setkávání se
s jinými ženami, které jsou v mnoha ohledech v podobné situaci, ale své problémy řeší jinými cestami a v neposlední
řadě k navázání neformálních vztahů v rámci pravidelných
setkání, vždy s malým občerstvením, v atmosféře přátelství
a důvěry mezi sebou. Maminky, které nemají možnost hlídání
dětí mohou přijít spolu s nimi, jelikož součástí job klubu je
i koutek, kde si děti po dobu programu mohou hrát.
Job kluby se konají každý týden ve středu od 9 — 12 hodin
na ul. Msgr. Šrámka, naproti úřadu práce v budově klubu
důchodců a účast v nich je zcela bezplatná.
Jolana Orlíková

Občanská statistika /leden
g

Narodilo se 19 dětí, z toho 9 chlapců a 10 děvčat. Přistěhovalo se 37, odstěhovalo 100 občanů. Byl uzavřen 1 sňatek v Novém Jičíně. Počet obyvatel 26 315, zemřelo 10. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Rosina Bartoňová (20. 5. 1907),
Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Snímek č. 25

Soutěž „Pozvedni oči“ 13. kolo
g

Snímek č. 23
Snímek č. 24

Zúčastněte se třináctého 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 Pavel Wessely

Nejprve vznikne nebe.
Potom vyrostou domy —
a tma si uvědomí,
že nemá tu už místa.
Řidič si auto chystá.
Dlažba se tiše modlí,
aby se spolu shodli.
Začíná nový den.

Snímek č. 26

Jako obvykle vám nejprve předkládáme výsledek předcházejícího kola,
tedy únorového, naší soutěže. Všechny došlé odpovědi byly správné.
Snímek č. 23: Budova
Komerční banky na Štefánikově ulici, plastika
ze soutěžního snímku je
umístěna na fasádě. Budovu navrhl a postavil
známý architekt Hugo
Blum v roce 1921 pro českou Union banku v historizujícím slohu.
Snímek č. 24: Ulice
K Nemocnici 46, vchodový portál.
Výhercem jedné ze tří
krásných knih o Novém
Jičíně (dle vlastního výběru) byl vylosován pan
Petr Toman, Žerotínova 10, Nový Jičín. Druhou
cenu (propagační předměty města Nový Jičín)
získává pan Jiří Blabla,
Štursova 387, Nový Jičín
-Žilina.

Pozvánka na ples
g V sobotu dne 17. března 2007 se uskuteční od 19.30 hod.
v hotelu Rusty’s v Novém Jičíně již XI. ples podnikatelů a přátel města Nového Jičína. V programu vystoupí profesionální
hudební skupina Alex se zpěvačkou Alexandrou — absolutní
vítězkou televizní soutěže „Rozjezdy pro hvězdy“, dále populární imitátor Elvis. Rezervace místenek na tel. čísle 728 362
757. Finanční zisk z této akce bude věnován na kulturní akce
pro hendikepované a postižené děti z Novojičínska.

Věci veřejné — výstava

Ráno v naší ulici
Jaroslav Merenda

Bu u nás pozdraven!
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Foto Jaroslav Bělík

g Věci veřejné Soni a Jana Zemánkových představuje na
fotografiích sochařské realizace ve veřejném prostoru doma
i v zahraničí a mapuje tak tvorbu v souboru, který lze spatřit
jen na této výstavě. V prostoru foyeru Beskydského divadla
jsou dále vystaveny dřevěné reliéfy Soni Zemánkové a objekty a skulptury Jana Zemánka. Výstava byla zahájena vernisáží s úvodním slovem Mgr. Jiřího Pometla 23. ledna a potrvá do 9. března 2007.
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