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Nový Jičín se pyšní nejlepší barmankou v zemi. Osmadvacetiletá Šárka Janová zvítězila v jihočeském Frymburku
v prestižním klání Grand Prix České barmanské asociace
v míchání nápojů v konkurenci dalších devíti špičkových barmanů a postoupila na srpnové mistrovství světa do Berlína.
„Je to zatím můj životní úspěch,“ řekla vedoucí odborného
výcviku budoucích číšníků v hotelu Praha.
Za svůj výkon dostala od místostarostů Nového Jičína Miloše Lossmanna a Milana Šturma děkovný list. „Vážíme si
každé výborné reprezentace města a úspěch slečny Janové

považujeme za obdivuhodný,“ řekl místostarosta Lossmann.
Janová při tiskové konferenci předvedla své umění a namíchala svůj vítězný aperitiv s názvem Begin, což v překladu
z angličtiny znamená začátek. Porotu překvapila značným podílem okurkového sirupu, díky čemuž výsledný nápoj neměl
typicky hořkou chu, ale naopak byl velmi osvěžující.
Šárka Janová pochází z Frenštátu pod Radhoštěm, ale v Novém Jičíně žije a chce tady zůstat. „Moc se mi tady líbí, nejvíce asi Žerotínský zámek, ten je opravdu krásný.“
Josef Gabzdyl, foto Michal Polášek

Z jednání samosprávných
orgánů města
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Zastupitelstvo města se na svém 15. zasedání sešlo
18. prosince 2008. V úvodu složil slib člena zastupitelstva
nový člen Milan Poliak (ČSSD). ZM poté většinou hlasů schválilo rozpočet na letošní rok (podrobněji na jiném místě Novojičínského zpravodaje). Následně zastupitelé schválili na základě schválených podmínek grantového řízení vyhlášených
městem Nový Jičín pro rok 2009 a na základě doporučení
grantových výborů přidělení grantových příspěvků organizacím a fyzickým osobám. Zároveň uložili místostarostům
Miloši Lossmannovi a Vladimíru Bártovi, aby orgány města
a subjekty konající činnost na území města zahájily diskuzi
o systému přidělování grantů a do červnového zastupitelstva
aby předložili úpravy grantového řízení pro příští roky. ZM
schválilo rozpočtový výhled města NJ na léta 2010—2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové úpravy, například přijetí investiční účelové dotace ve výši 360 tisíc korun
z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality na „Mobilní kamerový systém“ a zároveň
s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů na tuto akci.
Dále pak i 200 tisíc korun z Ministerstva kultury ČR v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón pro Městské kulturní středisko
Nový Jičín na obnovu nemovité kulturní památky areálu vily
č.p. 1151.
Zastupitelé také schválili úpravy rozpočtu, a to například
snížení rozpočtovaných výdajů z akce „Okružní křižovatka
G. Hla o — K Nemocnici“ o 120 tisíc korun, nebo zvýšení dotace na investice o částku 573 788 korun Technickým službám
města Nového Jičína účelově určenou na pořízení čisticího
stroje pro náměstí a nově zrekonstruovaného loubí zapojením rozpočtové rezervy.
Poté se zastupitelé věnovali majetkoprávní oblasti, ve které
například vzali na vědomí informace o výsledcích vyhlášené
nabídky na prodej pozemku parcela č. 28/1 v k.ú. Nový Jičín
— Dolní předměstí (pozemek za objektem České spořitelny)
a schválili jako vítěznou nabídku společnosti GEDOS NOVÝ
JIČÍN stavební společnost a.s., se sídlem Nový Jičín, Beskydská 170 a uložili majetkoprávnímu odporu připravit návrh
smluvních podmínek pro realizaci tohoto záměru, majetkoprávní záměr č. 2128.
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí záměr Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, vybudovat na území města novou
centrální hasičskou zbrojnici a ukládá vedení města a majetkoprávnímu odboru jednat o podmínkách převodu pozemků
parcela č. 336/127 (ostatní plocha) a parcela č. 337/18 (ostatní plocha) v k.ú. Nový Jičín — Dolní předměstí pro realizaci
tohoto záměru a o výsledcích jednání podat informaci ZM
v termínu do září 2009.
Zastupitelstvo schválilo Integrovaný plán rozvoje města
Nového Jičína pro Integrovaný operační program a potvrdilo
jmenování ing. Kateřiny Nehasilové projektovým manažerem Integrovaného plánu rozvoje města.
ZM schválilo realizaci projektu „Chráněné bydlení Nový
Jičín“ v místní části Žilina a profinancování tohoto projektu.
ZM také vzalo na vědomí průběžnou zprávu o programu
prevence kriminality.
Zastupitelé se věnovali i provozu zimního stadionu, přičemž souhlasili s projednáním zápisu z kontroly uzavřených
smluv mezi městem Nový Jičín a TJ Nový Jičín o provozování
zimního stadionu. Dále uložili kontrolnímu výboru předložit
zprávu o kontrole smluvních vztahů o podílu financování
inženýrských sítí stavebního obvodu Pod Skalkou — III. etapa
výstavby, mezi městem Nový Jičín a firmou TVARSTAV —
REAL, s.r.o. Nový Jičín na jednání příštího ZM.
Schválením prošel i plán činnosti kontrolního výboru, statut
sociálního fondu nebo plán práce zastupitelstva na příští
rok.
Plné znění usnesení jednání zastupitelstva je k nahlédnutí na
webových stránkách města a na úřední desce.
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Městská rada se na svém 35. zasedání sešla 13. ledna
2009. Nejprve radní vzali na vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci předloženou Obvodním oddělení Policie ČR v Novém
Jičíně, stejně tak i zprávu o činnosti Městské policie Nový
Jičín za loňský rok.
Ve finanční problematice RM vzala na vědomí žádost Muzea
Novojičínska o finanční příspěvek na realizaci stálé expozice
historie města Nového Jičína ve výši 300 tisíc korun, a to na
pokrytí aranžérských a výtvarných prací, fotodokumentace,
doplňkové osvětlení místnosti a audiovizuální program expozice, přičemž žádost radní postupují k rozhodnutí zastupitelstvu města na jednání 5. února.
Rada města schválila návrh sportovní komise na ocenění
nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu r. 2008.
Delší dobu se radní zabývali vlakovým spojením mezi Novým Jičínem a Suchdolem nad Odrou v návaznosti na rychlíkové spoje z Prahy. RM nakonec uložila zahájit jednání
s Českými drahami s cílem zkvalitnit toto spojení.
RM doporučuje zastupitelům schválení prevence kriminality na letošní rok.
Při bytových bodech schválila RM například rozšíření bytových pořadníků a rozhodla o nabídkových řízení volných
bytových jednotek, odkazujeme však, stejně tak i při rozsáhlé
majetkoprávní problematice, na plné znění usnesení.
RM dále vzala na vědomí složení pracovní skupiny pro řešení dopadu ekonomické krize, především nezaměstnanosti
na Novojičínsku, a uložila svolání této skupiny do 23. ledna.
Nakonec RM vzala na vědomí informaci starosty města o návrhu společnosti MOCERO reality s.r.o., majitele areálu bývalé tabákové továrny, ohledně možnosti zprůjezdnění železničního přejezdu na Jeremenkově ulici.
Plné znění usnesení jednání zastupitelstva je k nahlédnutí na
webových stránkách města a na úřední desce.

Rozpočet města na rok 2009
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města
g

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v loňském roce dne 18. 12. 2008 projednalo
a schválilo důležitý bod jednání, jakým je rozpočet města na
rok 2009. Tímto krokem je zajištěno plynulé průběžné financování města na další období a město nemusí přistupovat
k provizoriu ve financování.
Rozpočet města je postaven jako schodkový, kdy v oblasti
příjmů je tvořen částkou ve výši 438 mil. 138 tis. Kč a oblast
výdajů tvoří částka ve výši 550 mil. 347 tis. Kč. K vyrovnání
jsou využity prostředky volných zdrojů z minulých let ve výši
115 mil. 017 tis. Kč. V tomto schváleném rozpočtu nejsou zakomponovány státní prostředky na sociální podporu, které
budou průběžně přijímány do našeho rozpočtu a mohou dosáhnout výše až 150 mil. Kč v průběhu celého roku. Tyto
státní prostředky jsou jen průtokové a jsou přísně zúčtovatelné vůči státnímu rozpočtu.
Důležité pro rozvoj města jsou schválené prostředky plánované pro jeho rozvoj (investice) tak, jak je máme zahrnuty
ve Strategickém plánu města na léta 2007— 2014 a tyto jsou
ve výši 170 mil. Kč. Mezi největší akce na rok 2009 patří dokončení rekonstrukce náměstí (II.etapa), vybudování denního
stacionáře a chráněného bydlení pro zdravotně a mentálně
postižené občany, další etapa regenerace sídliště v Loučce,
budování okružní křižovatky B. Martinů—Dlouhá—Palackého
—Jičínská a další plánované rekonstrukce komunikací a chodníkových těles ve městě. Je nutno zmínit, že mnoho zpracovaných projektů je vázáno na úspěšnost při získání dotací
jak z EU, tak od státu. Mezi ty nejnáročnější patří plánované
etapy vybudování splaškových kanalizací (Loučka—Záhumení,
Žilina — II. etapa) a připravovaná regenerace sídliště v zóně
města ul. Dlouhá — Palackého — Dolní brána — Anenská, kde
město zpracovalo integrovaný plán rozvoje města (IPRM)
a podalo žádost na dotaci z EU.
Pro chod celého města je nutno také zmínit, že jsou schválené prostředky do oblasti a sféry všech služeb pro město
potřebných, kde jejich ekonomická náročnost rok od roku
stoupá v návaznosti na růst energií a ostatních vstupů. Z rozpočtu města bude takto vynaloženo přes 200 mil. Kč. Jsou
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v tom všechny náklady, které nás stojí oblasti oprav a údržby
komunikací (i zimní), zeleně, odpadového hospodářství, čistota a úklid města, vlastní náklady ve školství, kultuře a sportu, v sociální oblasti aj.
Nemalou stránkou výdajů jsou náklady na bezpečnost občanů a majetku města. Zde se přes veškerou snahu pověřených složek nedaří snížit rostoucí vandalismus na mobiliáři
města či nepořádky v okolí odpadních nádob (černé skládky).
Je to jev rostoucí a zde bude muset město vynakládat vyšší
prostředky na eliminaci těchto negativních jevů. Je nutné,
abychom si všichni uvědomili, že jsou to veřejné prostředky
nás všech, které musí být takto vynaloženy.
Vzhledem k hrozící hospodářské krizi, která dopadá na
celosvětovou ekonomiku, věřím tomu, že se naše město také
s tímto vyrovná a že akce, které máme dlouhodobě plánované, zrealizujeme, i když to určitě nebude jednoduché. Věřím, že hospodaření města bude i pro další období vyrovnané
a že město nebude zvyšovat míru dluhové služby, která je
v současnosti na minimální úrovni. Zároveň bych chtěl uvést,
že orgány našeho města jako jedny z mála nepřistoupily
k možnosti zvýšení daně z nemovitosti, která je jediná přímá
daňová složka do rozpočtu města a tato zůstává pro rok 2009
stejná jako v minulém období.

Město plánuje opatření kvůli
celosvětové ekonomické krizi
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Město chce otevřít speciální poradnu pro své občany, kteří
přijdou kvůli celosvětové finanční krizi o zaměstnání. Pracovat
by v ní měl psycholog, odborník na pracovní právo a úředník
z odboru sociálních věcí.
„Chceme, aby poradna fungovala mimo úřad, a to co nejblíže autobusového a vlakového nádraží. Občanům musí být
co nejpřístupnější,“ uvedl starosta Ivan Týle. Zpočátku by
poradna fungovala pouze jednou týdně, ale v případě potřeby
je město připraveno nabízet tuto službu i častěji.
Nezaměstnanost ve městě přesahovala na přelomu roku
6,5 procenta. Dle odhadů odborníků by kvůli hospodářské
krizi mohla do konce letošního roku stoupnout na osm až
devět procent. V minulosti byla situace ve městě i horší, nezaměstnanost se před osmi roky pohybovala okolo deseti
procent. „Tehdy se podařilo situaci zvládnout, nyní však očekáváme, že bez práce zůstanou ve větším počtu lidé, kteří
s touto skutečností nemají zkušenosti a budou potřebovat
pomoci, aby se se situací vyrovnali,“ uvedl starosta.
Nový Jičín je navíc specifický i tím, že řada jeho obyvatel
pracuje mimo město nebo i okres. Hromadné propuštění před
časem ohlásil největší zaměstnavatel ve městě, výrobě automobilových dílů Visteon-Autopal, odkud postupně odejde 550
zaměstnanců. Dalším významným zaměstnavatelem je Vojenský opravárenský podnik 025 v Šenově u NJ, z něhož má odejít
zhruba 130 lidí. Kopřivnická automobilka Tatra, kam dojíždí
řada novojičínských občanů, snížila počet pracovníků o 1400.
Zhruba 70 pracovníků propustil frenštátský Continental a naposledy ohlásila propuštění několika desítek lidí firma Plakor, která nedlouho působí v mošnovské průmyslové zóně.
Město hodlá také zřídit poradní komisi, ve které by měli
působit například zástupci největších zaměstnavatelů, ředitelé středních škol, psychologové a odborníci na pracovní
právo a sociální oblast. Počítá také s využitím nové legislativní možnosti, aby lidé, kteří půl roku pobírají dávky v hmotné
nouzi, mohli pracovat pro město. Počítá také s využitím nové
legislativní možnosti, aby lidé, kteří půl roku pobírají dávky
v hmotné nouzi, mohli pracovat pro město. „Pokyn pro vytvoření podmínek na veřejně prospěšné práce dostaly i městské
technické služby. Půjde však řádově o desítky pracovních
příležitostí,“ dodal starosta.
Město zatím nepočítá s tím, že by nezaměstnaným pomáhalo finančně nebo formou poukázek. Radní také budou pečlivě sledovat, jak se vyvíjí daňová naplněnost městského rozpočtu. Mnohem přísněji také budou zvažovat investiční záměry. „Každý záměr musíme posuzovat z hlediska udržitelnosti, hlavně u těch projektů, kde nejsme hlavními realizátory,“ uvedl starosta.
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Nový občanský průkaz nemá
přes sto občanů
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Nový občanský průkaz scházel na konci ledna přibližně
sto padesáti lidem z Nového Jičína a stále chodí s neplatným
dokladem. Někteří si o nový průkaz ani nezažádali. „Tito lidé
se už dopustili přestupku a pokud budou i nadále nečinní,
tak máme možnost udělit jim pokutu až do výše deseti tisíc
korun,“ upozornila vedoucí odboru vnitřních věcí Městského
úřadu v Novém Jičíně Dagmar Veličková.
Do konce loňského listopadu si měli o nový občanský průkaz zažádat lidé s dokladem vydaným do konce roku 2003,
tedy v podobě růžové kartičky bez strojově čitelné zóny. Tato
povinnost se netýká občanů narozených před 1. lednem 1936.
„Lidé nechávali výměnu na poslední chvíli. V listopadu i v prosinci jich přišlo hodně, přesto zůstalo dost opozdilců,“ řekla
vedoucí oddělení evidence obyvatel Alena Hývnarová.
Přitom hříšníci už v loňském roce dostali dopis ministerstva
vnitra, ve kterém byli k výměně vyzváni. Nyní mají neplatný
doklad, na který například na poště nedostanou doporučenou
zásilku nebo důchod.
Na odboru vnitřních věcí v prvním poschodí budovy městského úřadu na Divadelní ulici mohou lidé zažádat o nový občanský průkaz v pondělí a ve středu od osmi do sedmnácti
hodin. Dále pak i v úterý a ve čtvrtek od osmi do čtrnácti
hodin, kdy bývají přepážky většinou volné. Využít také mohou standardní služby upozornění na došlý nový doklad formou textové zprávy.

Nájemné vydělalo na
nové byty v centru města
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Město zkolaudovalo dva nadstandardní byty v jednom z domů
na Masarykově náměstí. „Plníme tak slib, že vybrané nájemné
z bytových i nebytových prostor na území městské památkové
rezervace se opětovně investuje do bytového fondu v centru
města,“ řekl místostarosta Vladimír Bárta a zdůraznil, že
v této praxi se bude pokračovat.
Za vybraných zhruba 1,6 milionu korun město přebudovalo
nevyužívané nebytové prostory nad restaurací Mexiko na dva
byty s plochou větší než 80 m2. Prostory zdobí starobylé ornamenty a další unikátní součásti. „Byty brzy obálkovou metodou nabídneme do pronájmu,“ doplnil ředitel Městského bytového podniku Miloslav Holiš. Ještě letos by se město pustilo
do zvelebení prostor nad lékárnou U Bílého anděla a ve výhledu má i objekty na Jungmannově ulici.

Roční hlášení o produkci
a nakládání s odpady za r. 2008
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g

Původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produkovali nebo nakládali s více než 50 kg nebezpečných odpadů
nebo více než 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou
povinni zpracovat roční hlášení. Hlášení o produkci a nakládání s odpady a hlášení o komunálních odpadech (dle přílohy
č. 20 a 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) je každoročně v termínu do 15. února „2009“
zasíláno původci odpadů a oprávněnými osobami na obec
s rozšířenou působností.
V případě, že původci odpadů a oprávněné osoby nepoužívají vlastní software na průběžnou evidenci odpadů, mohou si svoji práci zjednodušit tím, že využijí pro vypracování
hlášení internetové stránky http://www.inisoft.cz/odpady.
Pro ohlašovatele je na tomto odkazu vytvořen zdarma nový
resp. aktualizovaný interaktivní formulář pro zadávání ročního hlášení dle novelizované přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb.
V odkazu „Formulář — roční hlášení“ lze zpracovat hlášení,
které nemusí být ručně přepisováno, nebo ho lze vytisknout
a rovněž se automaticky vygeneruje do datového souboru.
Při zadávání každého údaje probíhají automatické kontroly,
které eliminují možné chyby a nedostatky v hlášení, kterých
bylo v předešlých letech velmi mnoho. Jelikož se vydáním
novely zákona o odpadech zpřísnily postihy za evidenci odpadů, je výše uvedená alternativa vhodným řešením.
Postup při zadávání údajů: Původce se připojí na internetové stránky http://www.inisoft.cz/odpady, vybere ORP,
pro které je hlášení určeno a zvolí typ hlášení. Zadávaná data
budou postupně ukládána do databáze. Po ukončení celého
zadávání zapíše do formuláře svou e-mailovou adresu a na
ni bude odesláno hlášení o odpadech v podobě pro tisk i s datovým souborem Evi8mzp.zip. Vzhledem k bezpečnosti jsou
na závěr veškerá data v databázi na internetu vymazána.
Obdržený e-mail pak původce pošle na elektronickou podatelnu úřadu (posta@novyjicin-town.cz), to však pouze v případě, že disponuje elektronickým podpisem. V případě, že
tomu tak není, musí být toto hlášení odevzdáno v tištěné podobě na Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí
— pro kontrolu zaslat rovněž pořízený soubor e-mailem na
adresu: mkissova@novyjicin-town.cz
Formuláře k vyplnění hlášení jsou k dispozici i na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č. 306, kontaktní osoba: Mgr. M. Kiššová, tel.: 556 768 365,
e-mail:mkissova@novyjicin-town.cz), kde vám budou rovněž poskytnuty informace o zpracování hlášení.

1. Malých spalovacích zdrojů znečišování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu 50 —199 kW.
2. Malých zdrojů emisí tuhých znečišujících látek (jedná
se například o jakékoliv malé zdroje prachu, skládky paliv
a materiálů, kamenictví apod.).
3. Malých zdrojů emisí těkavých organických látek (viz Vyhláška 509/2005 Sb.).
Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách
města Nový Jičín. Bližší informace k výše uvedeným zákonným
povinnostem podá ing. Dagmar Tomanová, referent ochrany
ovzduší odboru ŽP MěÚ Nový Jičín, tel.: 556 768 358.

Rekonstrukce Fibichova nám. —
druhé projednání záměru
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g V průběhu měsíce února se v aule radnice Městského úřadu
Nový Jičín v souladu s časovým plánem odboru životního prostředí pro realizaci záměru uskuteční jednání k návrhu obnovy
zeleně v lokalitě Fibichova náměstí v Novém Jičíně. V návaznosti na dosavadní postup budou přítomní informováni o nových skutečnostech, které mají vliv na konečné řešení území,
což je zejména pokračování přípravy přeložek inženýrských
sítí — vedení elektrického napětí, veřejného osvětlení a městského rozhlasu.
Stávající stav dřevin — vzrostlých lip na Fibichově náměstí
je orgánem ochrany přírody a správcem městské zeleně průběžně sledován a o prověření celkové situace a odborný návrh řešení byl požádán zástupce Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR. Zájemci o projednávanou problematiku budou
seznámeni se stanovisky a náměty, které byly městskému
úřadu doručeny v průběhu listopadu a prosince 2008.
Začátek setkání je stanoven na pondělí 16. února 2009
v 15.30 hodin. Zástupci veřejnosti jsou k tomuto jednání srdečně zváni, obyvatelé řešeného území budou o termínu konání uvědoměni písemnou pozvánkou.

Upozornění na zákonné
oznamovací povinnosti
Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
g

v ochraně ovzduší — termín do 31. března 2009. Upozorňujeme provozovatele středních stacionárních zdrojů
znečišování ovzduší na následující povinnosti:
Vypočítat z údajů roku 2008 poplatek za každý zpoplatněný
zdroj a oznámit tento výpočet úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 31. března 2009.
Odevzdat souhrnnou provozní evidenci středních zdrojů znečišování ovzduší nejpozději do 31. března 2009. Formuláře
jsou k dispozici na www stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, popř. na www stránkách města Nový Jičín.
Upozorňujeme na podstatnou změnu formuláře oproti loňskému roku. Uvedené zákonné povinnosti se týkají:
1. Technologií spadajících do kategorie středních zdrojů
znečišování ovzduší.
2. Spalovacích středních zdrojů znečišování ovzduší, tj.
zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW až 5000 kW
včetně.
Provozovatelé zpoplatňovaných malých stacionárních
zdrojů znečišování ovzduší jsou povinni nejpozději do 31. 3.
2009 odevzdat příslušnému obecnímu úřadu podklady pro
stanovení výše poplatku na běžný rok. Tato zákonná povinnost se týká:

Práce na projektu
„Veřejná zeleň v NJ“ pokračují
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
g Práce na projektu „Veřejná zeleň v Novém Jičíně“, na který

získalo město Nový Jičín dotaci z OP ŽP (Operační program
životního prostředí) v rámci prioritní osy 6 — Zlepšování stavu
přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 — podpora regenerace
urbanizované krajiny, pokračují. V měsíci listopadu a prosinci
probíhaly práce v Janáčkových sadech i v parčíku na Bratří
Jaroňků. Na ulici Bratří Jaroňků byly odstraňovány dřeviny,
frézovány pařezy, následovaly přesadby keřů, štěpkování
větví a úklidové práce. V Janáčkových sadech byly dokončeny
práce při kácení dřevin a frézování pařezů, štěpkování větví
a dokud to venkovní teploty dovolily, probíhaly úpravy již
vysazených záhonů, mulčování kůrou a ohraničení nových
záhonů kvůli zimní údržbě.
V lednu budou práce na zakládání zeleně v obou lokalitách
omezeny. Dle počasí budou dokončovány přesadby na ulici
Bratří Jaroňků. Internetové odkazy na portál Evropské unie
http://europa.eu/ a OP ŽP www.opzp.cz
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Město Nový Jičín vyhlašuje
zápis žáků do prvních tříd ZŠ

Územně analytické podklady
ORP Nový Jičín

Mgr. Ivan Týle, starosta města

Ing. Jan Jemelka

g Město Nový Jičín vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zápis žáků do prvních tříd
základních škol v Novém Jičíně a jeho místních částech
pro školní rok 2009—2010.
Zápis se bude konat v pátek 6. února 2009 od 14.00 do
18.00 hodin v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle OZV č. 6/2007 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Nový Jičín následovně:
a) pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3 tvoří školský obvod ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána,
Gregorova, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze,
Kollárova, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Sportovní,
U Grasmanky, Vančurova, Wolkerova;
pro odloučené pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín tvoří
školský obvod ulice B. Martinů, Bratří Jaroňků, Císařská,
Jičínská, Ke Svinci , Křenová, Lipová, M. Baláše, Mlýnská, Na
Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem,
R. Melče, Tolstého, U Hráze, U Stadionu, V Kútě, V. Poláka,
Vrchlického, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem;
b) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66 tvoří
školský obvod ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova,
Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Lidická, Malé náměstí, Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Štursova, U Pstružího potoka, Úprkova,
Zborovská, Žilinská; část obce Nový Jičín-Straník, Žilina;
c) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 tvoří
školský obvod ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Msgre
Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Slezská, Svatopluka Čecha,
Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova;
d) pro Základní školu Nový Jičín, Tyršova 1 tvoří školský
obvod ulice 28. října, 5. května, B. Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo
nám., Gen. Hla o, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, K. Kryla, Lesní, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova,
Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Přemyslovců, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská,
Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova,
Tyršova, Úzká, Žerotínova, část obce NJ — Kojetín, Bludovice;
e) pro Základní školu a Mateřskou školu Nový Jičín,
Libhoš 90 tvoří školský obvod část obce Nový Jičín -Libhoš.
Děti s odloženou povinnou školní docházkou přijdou k zápisu do základní školy, kde byl dítěti povolen odklad povinné
školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce).
Upozorňujeme rodiče, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2009
dosáhnou šesti let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy
na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Poděkování radě města
Kateřina Baraňáková, jednatel spol. K+H Trade v.o.s
g

V prosinci před dvěma lety byly díky Vaší podpoře v nevyužitých prostorách chodby domu Masarykovo nám. 45 zbudována kojící a přebalovací místnost a toaleta pro děti. Protože je toto zařízení velmi hojně využíváno a denně se setkáváme s velmi pochvalnými a děkovnými reakcemi, chtěli
bychom Vám také nejen jménem maminek, ale také jménem
svým poděkovat za Vaši podporu při vzniku těchto prostor.
Musíme také dodat, že kromě toho, že věc slouží svému účelu,
po celou dobu jsme se nesetkali se zneužíváním ani vandalismem. Ještě jednou Vám touto cestou děkujeme a přejeme
v roce 2009 mnoho pracovních i osobních úspěchů.
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Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který vešel v platnost 1. 1. 2007,
pořizují obce s rozšířenou působností (ORP) Územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod. ÚAP jsou
územně plánovacím podkladem, který zjišuje a vyhodnocuje
stav a vývoj území a slouží jako podklad pro pořizování
územně plánovacích dokumentací a jejich změn. Počátkem
roku 2007 začal Úřad územního plánování sbírat a shromažovat údaje o území. V polovině roku 2008 je předal smluvní
organizaci GEFOS a.s., která ve spolupráci s Urbanistickou
společností ing. arch. Konečné, vytvořila výkresovou dokumentaci a rozbor udržitelného rozvoje území, čímž byly ÚAP
dokončeny.
Město Nový Jičín získalo dotaci z Integrovaného operačního
programu EU na pořízení územně analytických podkladů obce
s rozšířenou působností. V rámci kontinuální výzvy pro oblast
podpory 6.5.3. — podpora při zavádění ÚAP, byla městu poskytnuta dotace ve výši 587 tis. Kč na realizaci projektu.
Dne 20. ledna 2009 proběhla prezentace vytvořených ÚAP
pro vedení města Nový Jičín a 15 obcí v působnosti ORP, stavební úřady, orgán ochrany přírody a další. Referenti úřadu
územního plánování informovali zúčastněné o jednotlivých
etapách tvorby ÚAP, jejich financování a ing. arch. Konečná
zdůvodnila výsledky obsažené v rozboru udržitelného rozvoje
území z odborného hlediska.
ÚAP jsou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách města Nový Jičín (www.novy-jicin.cz) v sekci INFORMACE tříděné podle odborů pod odborem územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Občané se zde mohou
ve dvou textových dokumentech mimo jiné seznámit s výčtem
limitů využití území, hodnot v území se vyskytujících, záměry
na provedení změn, převzaté z platných územně plánovacích dokumentací a s problémy, které projektant vymezil
jako potřebné k řešení v budoucích územně plánovacích dokumentacích. Všechny tyto jevy jsou názorně vyznačeny v přehledných výkresech, kde je možné sledovat jejich výskyt
a průběh v návaznosti na katastrální mapu. Městský úřad
Nový Jičín navíc nad rámec zákona zprovoznil internetový
mapový server, ve kterém lze interaktivně prohlížet všechny
údaje o území, na jejichž podkladě byl projektantem vytvořen Rozbor udržitelného rozvoje území. Zde lze pohodlně
vypínat či zapínat jednotlivé vrstvy rozsáhlého souboru údajů
seřazené do 19 tématických skupin, vyhledávat parcely a získat tak základní informace např. o průběhu technické či dopravní infrastruktury přímo nad katastrální mapou či ortofotomapou. Zobrazované údaje v tomto mapovém serveru
jsou neustále aktualizovány, zatímco textová a výkresová
část ÚAP dozná celkové, jednorázové aktualizace jednou za
dva roky. Veškeré údaje jsou zpracování v digitální podobě
a městský úřad je v různých datových formátech poskytuje
jako podklad pro činnost projektantů.

Europe Direct NJ informuje
Europe Direct Nový Jičín
g

V měsíci únoru si pro vás středisko Europe Direct NJ připravilo přednášku „Evropský veřejný ochránce práv“, a to
v úterý 17. 2. 2009 od 9.30 hod. v aule Městského úřadu Nový
Jičín. Pokud se vás přímo dotkl nesprávný úřední postup
orgánů a institucí Evropské unie a tyto s vámi nejednaly v souladu s právem, nerespektovaly zásady dobré správy či došlo
k porušení lidských práv — pak je tu pro vás všechny evropský
ombudsman. Přednáší ing. Simona Hofrová z Katedry evropské integrace, Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
g Od středy 11. února do neděle 15. března 2009 proběhne
v prostorách minigalerie Europe Direct výstava „Nebe nad
Evropou“ aneb fotografie optických jevů v atmosféře, která
představuje výběr snímků různých autorů. Snímky jsou prezentovány ve formátech cca 45x30 cm a byly vybrány Českou
astronomickou společností z galerie stránek Optické úkazy
v atmosféře. Vstup je volný.

Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g FOTBAL: (zimní turnaj na umělé trávě, rozpis sk. I. — Nový
Jičín A a sk. III. - N. Jičín B/ Hodslavice): st 4. 2. v 19 hod.,
N. Jičín B (Hodslavice) - Všechovice, so 7. 2. v 15 hod., N. Jičín
A - Frýdek-Místek, so 14. 2. v 11 hod. - Valašské Meziříčí, st
18. 2. v19 hod., N. Jičín B (Hodslavice) - Kelč, so 21. 2. - Velké
Karlovice, so 28. 2. v 13 hod. - Frýdlant n. O., ne 1. 3. v 15
hod., N. Jičín B (Hodslavice) - Fryčovice (zimní turnaj na
umělé trávě - mlad. a star. dorost Nový Jičín): ne 8. 2. v 17
hod - Frýdek-Místek (2 utk.), ne 22. 2. v 15 hod. - Třinec (2
utk.) POZOR — rozpis utkání všech 4 skupin turnajů mužů je
na webových stránkách města: www.novy-jicin.cz g BASKETBAL (hala na bazénu): so 7. 2. v 17 hod., Mattoni NBL
muži Geofin N. Jičín - USK Praha, so 7. 2. v 19 hod., liga mlad.
muži U20 N. Jičín - Karviná, st 18. 2. v 17.30 hod., Mattoni NBL
muži Geofin N. Jičín - Kolín, st 25. 2. v 17.30 hod., Mattoni NBL
muži Geofin N. Jičín - Děčín g HOKEJ (ZS): so 7. 2. v 10.30
a ve 12.30 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Kopřivnice (2 utk.), so 7. 2. v 18 hod., II. liga muži HC Gedos N. Jičín
- Přerov, st 11. 2. v 18 hod., II. liga muži HC Gedos N. Jičín Šternberk, pá 13. 2. v 19.30 hod., liga dorost N. Jičín - Uh.
Hradiště, ne 15. 2. ve 13.30 hod., liga junioři N. Jičín - Přerov, st 18. 2. v 18 hod., II. liga muži HC Gedos N. Jičín - Opava,
pá 20. 2. v 19.30 hod. liga dorost N. Jičín - Frýdek-Místek, so
21. 2. v 10.30 a ve 12.30 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Orlová (2 utk.), ne 22. 2. ve 13.30 hod., liga junioři N.
Jičín - Kometa Úvoz Brno, st 25. 2. v 18 hod., II. liga muži HC
Gedos N. Jičín - Velké Meziříčí, st 4. 3. v 18 hod., II. liga muži
HC Gedos N. Jičín - Ž ár n. S. g VOLEJBAL (hala ABC): so
7. 2. v 10 hod., extral. juniorky N. Jičín - Přerov (2 utk.), so
14. 2. v 10 hod., extral. junioři N. Jičín - Hradec Králové (2 utk.),
so 14. 2. v 10 hod., kraj. přebor I. tř. muži N. Jičín A - Morávka
(2 utk.), so 21. 2. v 10 hod., I. liga ženy N. Jičín - Bedřichov,
so 28. 2. v 10 hod., kraj. přebor I. tř. muži N. Jičín A - Karviná
(2 x) g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 7. 2. v 10 hod.,
okr. přebor II. tř. muži N. Jičín D - Kopřivnice C, pá 13. 2.
v 18 hod., okr. přebor I. tř. muži N. Jičín C - Fulnek A, so 14. 2.
v 10 hod., okr. přebor II. tř. muži N. Jičín E (smíš.) - Mořkov
C, so 14. 2. v 17 hod., kraj. přebor sk. C muži N. Jičín B - Frenštát B, ne 15. 2. v 10 hod., kraj. přebor sk.C muži N. Jičín B
- Frýdlant A, so 21. 2. v 10 hod., okr. přebor II. tř. muži N.
Jičín D - Frenštát E, pá 27. 2. v 18 hod., okr. přebor I. tř. muži
N. Jičín C - Frenštát C, so 28. 2. v 10 hod., okr. přebor II. tř.
muži N. Jičín E (smíš.) - Fulnek B, so 28. 2. v 17 hod., divize
muži N. Jičín A - Dol. Benešov, ne 1. 3. v 10 hod., divize muži
N. Jičín A - Bobrovník g PLAVÁNÍ (krytý bazén na ul. Novosady): so 13. 12. od 9 hod., ne 14. 12. od 8 hod., zimní mistr.
ČR mlad. žactva (roč. 96) g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st 8. 30 - 12. 30 hod.
a 17 - 21 hod., pá 17 - 21 hod., so 10 - 19 hod., ne 8 - 19 hod.
g PROVOZ SAUNY na bazénu: út (rezervace) 15 - 21 hod.,
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: čt a ne od 16.30 do 17.45 hod.

Sportovní aktuality
g

VOLEJBALOVÉ ŽÁKYNĚ DRUHÉ V ČESKÉM POHÁRU. Kvalifikací byl v listopadu zahájen nový ročník českého
poháru starších žákyň ve volejbalu, jediné celorepublikové
soutěži v této kategorii. Touto kvalifikací výborně prošlo i družstvo starších žákyň NJ, které ve finálové skupině neprohrálo
ani set a postoupilo do první osmičlenné skupiny nejlepších
družstev ČR. V 1. kole této soutěže hraném 13. a 14. prosince
v Lanškrouně, si žačky vedly od počátku turnaje velmi dobře,
když postupně porazily Havlíčkův Brod, Bílovec, Brno a Jaroměř 2:0 a prohrály jen v utkání plném zvratů s Frýdkem-Místkem. V boji o konečné umístění se novojičínská děvčata
nejdříve střetla s domácím družstvem, nad nímž přes vydatnou podporu zaplněného hlediště vyhrála po nejlepším výkonu v turnaji hladce 2:0. V závěrečném utkání proti Opavě

o stříbrné medaile byl k vidění výborný a dramatický boj o každý
míč, který vyvrcholil až ve třetím
rozhodujícím setu. Zvítězila novojičínská děvčata 15:13, aby se po
výhře 2:1 mohla radovat z plně
zaslouženého 2. místa. Na výborné
reprezentaci našeho města, oddílu i sportovních tříd na ZŠ Komenského 66 NJ, se pod vedením
trenéra Mgr. René Bárty podílela
děvčata v sestavě Nela Derková,
Lucie Dvorská, Hana Charvátová,
Lenka Kohoutová, Petra Kostková, Romana Rýdlová, Pavla Vaněč- Volejbalové družstvo žákyň TJ
NJ s pohárem a diplomem za
ková, a Nikola Výtisková.
2. místo v turnaji Čs. poháru
g

(Foto: archiv Ivo Vaněčka)

FOTBALISTÉ NOVÉHO JIČÍNA V PŘÍPRAVĚ NA JARO.
Vyjma Jána Moravčíka, který výbornou hrou a 11 góly přispěl
nemalou měrou k prvenství svého týmu v podzimní části
krajského přeboru, ale v NJ ukončil hostování, se „A“ mužstvo NJ s podzimním kádrem začalo od 12. ledna připravovat na jarní část sezony. Do přípravy zapojil trenér Alois
Holub i dorostence Hese, Šimka a Farkaše. V první části dostanou hráči pořádně „do těla“ získáváním fyzické kondice
v posilovně, tělocvičně i v terénu, druhá část je zaměřena na
rychlost a vytrvalost, závěr přípravy bude zaměřen na herní
činnost s „pilováním“ sestavy pro náročné boje v jarní části,
v níž je jediným cílem týmu, který vede soutěž s pětibodovým náskokem, postoupit do divize. Součástí přípravy je účast
týmu na domácím zimním turnaji na „umělce“, kde jeho síly
prověří v sedmi zápasech po jednom druholigovém a třetiligovém týmu, tři divizní celky a dva celky krajského přeboru.

g JAKUB KNESL PŘEBORNÍKEM REPUBLIKY. Po dlou-

hé době se novojičínští plavci mohli oprávněně radovat ze
zisku titulu přeborníka ČR. Zasloužil se o něj na domácím
zimním mistrovství ČR 12 letého žactva pro rok 2008 Jakub
Knesl, který si kromě zlaté medaile na 400 PZ s novým klubovým rekordem pověsil na krk i tři stříbrné medaile za 2.
místa na 100 a 200 M a 200 PZ. Z těžké kvalifikace se do závodu kvalifikoval i Jiří Maňásek, který skončil 2 x na 9. a 2 x
na 11. místě na 100 a 200 P a 100 a 200 PZ, rovněž v osobních rekordech. Mistrovství se zúčastnilo 190 závodníků ze
60 klubů ČR. Další plavec PK NJ Martin Radina se překvapivě probojoval z kvalifikace na zimní mistrovství ČR 14 letého žactva do Prostějova, kde skončil v závodech na 100
a 400 VZ ve druhé desítce startovního pole.
g PROSINEC

NABITÝ VÝBORNÝMI VÝSLEDKY PLAVCŮ PK NOVÝ JIČÍN. Hned pět žáků PK NJ si vybojovalo
účast mezi nejlepšími pro závody Poháru ČR desetiletého
žactva roč. 1998 ve Vsetíně (6.—7. 12.). Nejúspěšnějším z nich
byl Filip Černý, který si vyplaval jednu stříbrnou medaili na
50 P, bronz přidal na dvojnásobné trati. Na závodech Poháru
ČR 11 letého žactva v Karviné (6.—7. 12.), hájil barvy NJ pouze
Matěj Podzemný, který skončil na 100 m Z na 13. místě.
Osmička závodníků PK Nový Jičín se zúčastnila ve Zlíně
závodů zimní oblastního přeboru dorostu a členstva v plavání, z nichž domů přivezla 6 cenných kovů a zvláště si zaplavala výborné kvalifikační časy na únorová mistrovství ČR
dorostu a seniorů. Nejlepšími byli Jakub Radina se dvěma 1.
místy na 100 P a 400 PZ a 3. místem na 200 PZ, Filip Skřiček
s 1. místem na 200 Z, Marek Zetocha se 2. místem na 100 Z
a Kristýna Horutová, která vybojovala 3. místo na 200 VZ.
Na 45. ročníku Vánoční ceny města Zlína (34 klubů z ČR
a Polska) se v silné konkurenci prezentovali výbornými výsledky Petra Dvorská (7. na 200 PZ), Marek Zetocha (8. na
200 M), Filip Skřiček (8. na 100 Z, 9. na 200 Z), Jakub Radina (8. na 400 VZ a 10. na 200 VZ).
Stejně jako úspěšně zakončili ten uplynulý, zahájili plavci
PK NJ úspěšně i nový plavecký rok 2009. Na mezinárodních
závodech ve sprinterském čtyřboji v Neratovicích byla nejúspěšnější dlouholetá opora klubu Petra Dvorská (88), která
vyhrála mezi ženami svoji disciplínu 100 P a odnesla si také
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cenu za 4. místo ve stejné kategorii. Krásný pohár a 2. místo
si na těchto závodech vyplaval mezi nejmladšími žáky (kat.
98 a ml.) Filip Černý (98).
g

VE VOLEJBALOVÉM ODDÍLE PŘEVLÁDÁ RADOST
ZE ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV. Poněkud za očekáváním
až na 4. místě, skončily oproti prognózám (minim. 3. místo)
volejbalistky NJ v 1. části I. ligy, což znamenalo, že se stejně
jako v loňské sezoně neprobojovaly, oproti tradici předcházejících let, do závěrečné soutěže o 1. až 6. místo. O postup
přišly zejména v zápase s Opavou, která nakonec na úkor
NJ postoupila, s níž prohrály na její palubovce v prvním ze
dvou zápasů v tiebreaku, když vedly na sety 2:0 a měly k vítězství tři mečboly. Po odehraných třech utkáních nadstavbové skupiny o 7.— 12. místo I. ligy jsou novojičínské volejbalistky se stejným počtem výher na 1. místě. Z mládežnických
týmů hrajících v nejvyšší soutěži ČR extraligu, se nejlépe
vede juniorům, kteří jsou mezi 8 účastníky s bilancí 6—12 na
5. místě, obdobně jsou na tom i juniorky, které jsou po odehraných 18 utkáních s bilancí 7 výher a 11 proher na 6. místě.
U staronového účastníka extraligy, značně omlazeného družstva kadetek, je výsledková bilance o mnoho horší, když z 18
utkání vyhrálo jen dva a krčí se na posledním místě tabulky.
A co na to předseda oddílu Oldřich Valenta? „Škoda, že
ženy neuhrály v Opavě dvě výhry, ale na druhé straně na to,
v jaké sestavě hrají, tak to tak dopadlo. Juniorky, junioři i kadetky, když sehrají základní část, budou hrát podle umístění
play off velmi složitým způsobem. Myslím si, že u všech těchto
kolektivů je naděje na udržení nejvyšší soutěže. Radost máme
z žákovských družstev. Žákyně obsadily stejně jako v prvním
i ve druhém turnaji první osmičky druhé místo s postupem
do celostátní nejlepší osmičky. Dařilo se rovněž žákům, kteří
skončili v prvním turnaji první osmičky na čtvrtém místě v republice. Dobře si vede jak áčko mužů v krajské jedničce, kde
je před druhou polovinou na čtvrtém místě, tak i junioři, kteří
jsou na druhém místě v krajské dvojce mužů s nadějí na
celkové prvenství v soutěži“.

g

HOKEJISTŮM SE VE DRUHÉ LIZE MOC NEDAŘÍ,
ODNESLI TO TRENÉŘI. Neradostný je pohled hokejových
příznivců na tabulku II. ligy sk. východ. V ní je naše mužstvo
na dlouho nevídaném 11. místě tabulky, kam se dostalo postupně z průběžného 5. místa (po 14. kole) po nevýrazných
až špatných výkonech v průběhu prosince a ledna, když od
26. 11. uhrálo ze 14 utkání jen 4 výhry, z toho jednu po samostatných nájezdech. Nezáviděníhodná situace je komentována
vedením klubu i v zápasovém „bulletinu“ k utkání s Technikou Brno: „Přesto, že jsme si poradili s vedoucími kluby tabulky (v Šumperku 1:4, s Val. Meziříčím 5:4 sn, s Hodonínem
4:2), snadno jsme odevzdali body klubům ze spodních pozic
(Pelhřimovu a Prostějovu 3:5, Vsetínu 3:6 a 2:4). Klubům v tabulce nad námi jsme vzali 21 b., klubům pod námi pouze 23 b.“
Situaci se špatnými výkony týmu a pádem v tabulce do pozic, z nichž není až tak daleko ke 14. místu, znamenajícímu
boje jen o udržení soutěže, řešilo vedení klubu po prohře
v Opavě 6:2 výměnou trenérské dvojice David Handl — Petr
Kneblík za dvojici Josef Doboš — Marcel Kuděla. „Nejsem
příznivcem těchto změn, protože vždy je to ta nejjednodušší
varianta odvolat trenéra. V žádném případě to nesnižuje práci, kterou David Handl odvedl u A týmu za čtyři roky svého
působení“, uvedl na webových stránkách HC manažer klubu
Milan Urban, který dále dodal: „K lepším výsledkům musí
pomoci všichni hráči svým zlepšeným přístupem“. K tomu,
aby se tak stalo a mužstvo se nedostalo tam, kde ještě v historii klubu nebylo, tedy do bojů o záchranu, má ještě 12 utkání (před uzávěrkou NZ) části sudá-lichá. Program zbývajících utkání 2. části (sudá-lichá): 4. 2. Ž ár nad Sázavou NJ; 7. 2. NJ - Přerov; 11. 2. NJ - Šternberk; 15. 2. Technika Brno
- NJ; 18. 2. NJ - Opava; 22. 2. Šumperk - NJ; 25. 2. NJ - Velké
Meziříčí; 1. 3. Prostějov - NJ, 4. 3. NJ - Ž ár nad Sázavou, 8. 3.
Přerov - NJ.

g

BASKETBALISTŮM GEOFINU TO V MATTONI NBL
JDE STÁLE VÝBORNĚ. Nebýt neúspěchu ve Final Four středoevropské ligy CEBL v rumunském Timisoaru, kde basketbalisté Geofinu NJ, snad i díky velké únavě z předcházejících
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Hráč Geofinu NJ Juraj Gavlák (č. 9) byl ve vítězném utkání s Děčínem
vyhlášen nejlepším hráčem zápasu (foto: Petr Kocián).

náročných ligových utkání a dalekého cestování, obsadili
poslední 4. místo, mohlo by se o jejich dosavadních výsledcích v této sezoně psát skoro jen v superlativech. Z celkové
statistiky výsledků v Mattoni NBL vyplývá radostná skutečnost, že z odehraných 22 utkání odešli naši jen čtyřikrát poraženi, z toho v období od 20. prosince pak jen s jedním zaváháním v Pardubicích. Radost vedení klubu i příznivcům
dělají naši borci v novém roku již s novým křídlem Corey Muirheadem, když si nejdříve suverénně poradili s ambiciózním
Prostějovem na jeho palubovce (88:64), pak doma s třetím Děčínem (84:73), aby podle nového rozlosování vyhráli 95:90
na palubovce dále posilňujícího Prostějova. Obhájci stříbra
z uplynulé sezony jsou v tabulce Mattoni NBL suverénně na
2. místě, když na třetí Děčín mají náskok 4 bodů, na pátý
Prostějov dokonce 7 bodů. Daří se jim i v dosavadním ročníku
Čs. poháru, když po výhře ve Zlíně zdolali ve 4. kole v Prostějově tamní béčko vysoko 114:52 a zajistili si tak postup do
dalších bojů této soutěže.
g

MLADÍ NOVOJIČÍNŠTÍ STOLNÍ TENISTÉ NA PŘEDNÍCH MÍSTECH V KRAJI. Už 3. ledna vyslal oddíl své zástupce na turnaj regionálního přeboru mužů a žen konaný
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Z hráčů TJ NJ se nejdále dostal
Martin Legerský, který skončil před branami semifinále
a patří mu celkové 5.— 8. místo. Ze základních skupin postoupili ještě Lubomír Trabura, Tomáš Cikryt, Roman Kratochvíl
a jeho syn Tomáš, kteří ve vyřazovacím pavouku v 2. kole tolik štěstí neměli. Náladu si spravili úspěšnějším výsledkem
ve čtyřhrách, kde otec a syn Kratochvílové obsadili 3.—4.
místo, na 5.— 8. místě skončil pár Vladimír Šimíček a Martin
Legerský. Úspěšná byla i Denisa Dvořáčková, která vybojovala mezi ženami 3. místo a spolu s Vladimírem Šimíčkem
získali ve smíšené čtyřhře 2 místo, Šimíček se stal vítězem
útěchy ve dvouhrách. Podle očekávání prim hráli hráči, kteří
pravidelně hrají divizní soutěž a ti hráči, kteří nyní usilují
o návrat do něj (Kopřivnice). Hlavní ceny (kromě smíšené čtyřhry) ve všech hlavních kategoriích vybojovali domácí hráči.
Již bez většího úspěchu mezi 54 hráči např. z Mittalu Ostrava, Baník Havířov, ale i Kopřivnice a Studénky bojovali novojičínští Vladimír Šimíček a bratři Michal a Tomáš Kratochvílovi na přeboru MSK mužů v Havířově. V silné konkurenci postoupili všichni v základních skupinách, ale v druhé
vyřazovací části kvalifikace byli protivníci již nad jejich síly.
Poté, co si novojičínští tenisté Michal Kratochvíl, Filip Loukota a Ondřej Dorazil vybojovali svými výsledky a umístěním na předních místech krajských bodovacích turnajů v loňském roce účast na mistrovství ČR jednotlivců, se jim začalo
dařit i v novém ročníku krajských bodovacích turnajů mládeže. Po pěti turnajích byl nejúspěšnějším Tomáš Kratochvíl,
který vyhrál se 75 body soutěž dorostenců, v níž jsou ještě
na 6. místě Filip Loukota a na 7. místě Michal Kratochvíl
(oba 29 bodů). Mezi staršími žáky obsadil s 55 body 3. místo
Michal Kratochvíl, pátý byl Tomáš Cikryt (31 b.), 6.— 7. místo
vybojoval Ondřej Dorazil (29 b.). Další talent novojičínského
stolního tenisu, mladší žačka Veronika Trefilová, obsadila ve
své kategorii 2. místo (55 b.), stejný post jí patří i mezi staršími žačkami (41 b.).

Ministr Bursík Nový Jičín za
likvidaci odpadů chválil
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) přijel v pátek
23. ledna v podvečer do Nového Jičína. Po jednání s vedením
Základní organizace Strany zelených přišel na radnici, kde
se sešel s místostarosty Vladimírem Bártou a Milanem Šturmem. Nejprve informoval o nové legislativě, týkající se ochrany
ovzduší, která začne platit od února.
Bursík se poté zajímal o skládkování a třídění odpadu a město za zavedený systém pochválil. „Jenže nyní firmy nemají
o starý papír a PET lahve zájem a po vytřídění se hromadí
v areálu technických služeb. Můžete nám tento problém pomoci vyřešit?“ ptal se místostarosta Bárta. Ministr odpověděl, že jde o celoevropský problém. „Jen my ho nevyřešíme.
O tomto problému způsobeném celosvětovou krizí samozřejmě víme a v Bruselu o něm jednáme. Řešení však nejsou
jednoduchá,“ řekl ministr.
Radní také upozornili na problém skládky na území bývalé
sovětské střelnice v Životicích u Nového Jičína, kterou provozuje sdružení měst a obcí. Má sice špičkové parametry,
ale současná kapacita vystačí zhruba na šest až osm let.
Město nyní zajímá, které způsoby likvidace odpadů ministerstvo bude podporovat, konkrétně například zda by Nový
Jičín mohl počítat s dotací na zřízení moderní spalovny. „V budoucnosti podpoříme jen špičkové projekty spaloven, přičemž jejich vysoká finanční náročnost dovolí takto pomoci
jen několika projektům. Například musí být zajištěno využití
odpadního tepla, zároveň to však nesmí znamenat, že tato
města přestanou odpad třídit“ konstatoval Bursík a například o krajském projektu spalovny na Karvinsku řekl, že
není ještě řádně připraven.

a dodal, že sál bude využit nejen pro děti, ale i pro slavnostnější potřeby města. Třeba už 20. února zde budou při městském plesu vyhodnoceni nejlepší sportovci.
Zrekonstruovaný sál upoutá i výjimečným stropem. „Obepíná
ho látka upevněná na speciálním rastru, což umožňuje mnohem lepší akustické podmínky v sálu. Nevím o tom, že by někdo
v České republice použil tuto technologii na tak velké ploše,“
řekl Zdeněk Klos, generální ředitel společnosti NOSTA, která
opravy sálu prováděla.
Novou podobou sálu je nadšená i ředitelka Střediska volného času Fokus Hana Růžová. „Umožní nám to širší záběr
produkcí, a to v mnohem lepší kvalitě. Splnil se nám jeden
sen, je radost tady pořádat různé akce,“ poznamenala.
Ve zvelebování střediska volného času bude dále pokračovat, nyní například přijde řada na modernější zvukovou aparaturu. Přibližně stovku kroužků a klubů navštěvuje okolo
1 400 dětí. Zařízení ale nabízí nejrůznější volnočasové aktivity pro širokou veřejnost bez omezení věku. Bližší informace
o příspěvkové organizace města lze najít také na webových
stránkách www.fokusnj.cz

Ministr Martin Bursík (uprostřed) při jednání na městském úřadu.
Vlevo zástupce vedení Krajské organizace Strany zelených Ladislav Vrchovský, vpravo městský radní za Stranu zelených Petr Orel. Foto: Michal Polášek.

Středisko volného času Fokus
otevřelo zrekonstruovaný sál
Josef Gabzdyl,Ctiskový mluvčí
g

Moderní parametry dostal víceúčelový sál ve Středisku volného času Fokus. Jde o jediný větší sál, kterým město disponuje, a proto mu přikládá velkou důležitost. Město ho v neutěšeném stavu převzalo před dvěma roky od krajského úřadu
a brzy padlo rozhodnutí o jeho modernizaci.
Rozsáhlá rekonstrukce sálu i přilehlých sociálních zařízení
vyšla na pět milionů korun. „Tři miliony korun jsme získali
ze státního rozpočtu a zbytek šel z městského rozpočtu. Peníze jsme investovali do důležité oblasti. Udělala se například
nová podlaha, vzduchotechnika, elektrické rozvody a nasvícení. Rozhodně je tady lepší klimatizace i akustika, přičemž
nedošlo ke snížení kapacity sálu ani k tomu, že by se zde
některé aktivity nemohly konat,“ vyjmenoval starosta Ivan Týle
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Ohlédnutí
za Tříkrálovou sbírkou 2009

O město se zajímalo
mnoho návštěvníků veletrhu

Ing. Gabriela Žitníková, koordinátorka sbírky pro NJ

Josef Gabzdyl,Ctiskový mluvčí

g

Kde jste tak dlouho? Už na vás čekáme! Je prazvláštní,
jak se postoj lidí v mnohém může časem změnit, a to (ač jsme
většinou skeptičtí) často k lepšímu. Výčitka, která by se mnohého mohla dotknout, je pro ucho dobrovolníka Tříkrálové
sbírky lahodnou a milou výtkou, jež v sobě skrývá neskonalý
pocit radosti. Ano, dnes můžeme s potěšením konstatovat,
že lidé na tříkrálové koledníky opravdu čekají, a pokud dorazí, ještě jim přátelsky dokážou vyčinit. Ale to káravé „Kde
jste tak dlouhou?“ zní mnohem lépe než „Co tady chcete!“

g Tříkrálová

sbírka 2009 — výsledky. Milí koledníci, ač byla
zima a mráz a letos mnozí z vás museli překonat spoustu
překážek, neváhali jste a vtrhli jste do novojičínských ulic
a oblastí zdejších místních částí (Bludovice, Libhoš, Loučka
a Žilina) s nebývalou energií. Mnohým lidem jste tak na počátku roku umožnili udělat nejen dobrý skutek, ale taktéž
dodali tolik potřebné naděje, že svět může být lepší, pokud
se sami přičiníme. Na pomoc v sociální oblasti se ve farnosti
Nový Jičín vybralo krásných 193 719,- Kč, z toho v místních
částech Bludovice 7 588,- Kč, Libhoš 43 783,- Kč, Loučka (panelové domy) 9.263,- a Žilina (spolu s Lamberkem) 26 800,- Kč.
Podrobnější přehled naleznete ve farním zpravodaji Okénko
nebo na webových stránkách www.charitakoprivnice.cz
(ikonka „Tříkrálová sbírka“).
Všem, kteří se stali součástí Tříkrálové sbírky 2009, nech
je dobro dobrem odplaceno a osobně vám posílám velké poděkování. Bez vás by nebylo možno napsat tyto řádky ani realizovat spoustu krásných a potřebných projektů.
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g O stánek Nového Jičína v rámci propagace Moravskoslezského kraje měli návštěvníci veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009, konaného ve dnech 15.—18. ledna v Brně, velký
zájem. Suvenýry ze společné prezentace Agentury Beskydy-Valašsko šly na dračku. „O Novém Jičíně jsem slyšel jako
o městě klobouků. Vůbec jsem však netušil, že tam zemřel
generál Laudon, kterého znám z popěvku, jak jede přes vesnici,“ komentoval například Václav Chalupa, který do Brna
přijel z Českých Budějovic.
Nový Jičín návštěvníkům veletrhu nabídl i zcela novou publikaci mapující památky, architekturu, osobnosti či zajímavosti města. „S letošní nabídkou jsme byli spokojeni, snad
se velký zájem projeví i v létě na návštěvnosti,“ řekl místostarosta Nového Jičína Miloš Lossmann. Expozici podpořil
novojičínský soubor lidových písní a tanců Javorník, který
své umění předvedl i na hlavním veletržním pódiu. První dva
dny Regiontouru byly určeny odborníkům a zástupcům měst
a obcí, víkend patří veřejnosti.
Nový Jičín patří společně s nedalekým Příborem a Štramberkem do unikátní skupiny městských památkových rezervací, která v kraji nemá obdoby. Nejvíce turistů dorazí na zářijové městské slavnosti a na akce kulturního léta. Velkým
lákadlem je i expozice klobouků Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku a architektonická krása Masarykova náměstí. Počet turistů se každoročně odhaduje na desítky tisíc,
kromě tuzemských návštěvníků přijíždějí nejčastěji Poláci
a Němci.
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KINO KVĚTEN
Po 2. až st 4. února v 18.00 a ve 20.00 hod. VEŘEJNÝ
NEPŘÍTEL č. 1. Nepřítelem francouzské veřejnosti se stal
v sedmdesátých letech Jacques Mesrine — zločinec, který
unikal z vězení a pak poskytoval rozhovory novinářům.
Do 12 let nevhodný, 110 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 5. až ne 8. února v 16.00 hod. KDOPAK BY SE VLKA
BÁL. Konečně český film o lásce, který můžete vidět s dětmi. Mládeži přístupno, 93 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 5. až Ne 8. února v 18.00 hod. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: Maturitní ročník. Se skvělou muzikou a úžasnými
tanečními čísly bude tento film pro mladé publikum skvělou zábavou s elektrizující energií. Mládeži přístupno,
112 min., dabing, vstupné 75,- Kč.
g Po 9. až st 11. února v 18.00 a ve 20.00 hod. DOKAŽ TO!
Jedenadvacetiletá Lauryn má sen. Chce být tanečnicí, jakou byla i její matka. Chicagská taneční škola přijímá jen
dvacet nových studentů ročně... Mládeži přístupno, 90 min.,
titulky, vstupné 65, Kč.
g Čt 12. až ne 15. února v 16.00 a 18.00 hod., po 16. až st
18. února v 16.00 hod. LOVECKÁ SEZONA 2. Americká
animovaná komedie. Ve filmovém pokračování dojde na rozhodující souboj mezi divokými a domácími zvířaty. Mládeži přístupno, 93 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. února v 20.00 hod. PODIVUHODNÝ
PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA. Americké mysteriozní
drama. Život Benjamina Buttona (Brad Pitt) byl podivuhodný už od samého začátku. Zatímco všichni očekávali,
že Benjamin bude stárnout a nakonec zemře, on mládl...
Do 12 let nevhodný, 166 min., titulky, vstupné 80,- Kč.
g Po 16. až st 18. února v 18.00 hod. CHE GEVARA — revoluce. Film Francie, Španělsko, USA. První část životopisného filmu o kubánském revolucionáři argentinského původu, kterého hraje Benicio Del Toro. Mládeži nepřístupno, 131 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. února v 18.00 hod. OCAS JEŠTĚRKY.
Český film. Narození Josefa Bárty provází věštba — zemře
ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se
synem, a jeho svět se hroutí... Mládeži přístupno, 90 min.,
titulky, vstupné 80,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. února ve 20.00 hod. LABYRINT LŽI.
Roger Ferris je muž bez identity, který svěřuje svůj život
chladnému hlasu na druhém konci telefonní linky. CIA veterán Ed Hoffman zase vede válku od počítače ve svém obývacím pokoji na předměstí a řídí každý Ferrisův pohyb.
Hrají: Leonardo Di Caprio, Russell Crowe. Mládeži nepřístupno, 128 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 23. až st 25. února v 18.00 hod. YES MAN. Film je
o muži (Jim Carrey), který se rozhodne zásadně změnit
svůj dosavadní život. A to tím, že na všechno začne říkat
„ano“. Do 12 let nevhodný, 104 min., titulky, vstupné
70,- Kč.
g Po 23. až st 25. února ve 20.00 hod. ZRÁDCE. Když jedno
z vyšetřování zavede agenta FBI na stopu mezinárodního
spiknutí, zdá se, že všechny stopy vedou k bývalému veliteli amerických speciálních operací. Mládeži nepřístupno,
112 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 26. až ne 1. března v 16.00 hod. CESTA NA MĚSÍC.
Jak mouchy cestovaly do vesmíru. Film s trojrozměrným
obrazem s 3D brýlemi. Mládeži přístupno, 85 min., dabing, vstupné 80,- Kč.
g Čt 26. až ne 1. března v 18.00 a ve 20.15 hod. LÍBÁŠ JAKO
BŮH. Česká komedie Marie Poledňákové. Mládeži přístupno, 115 min., vstupné 80,- Kč.
g

Pondělí 2. února v 19.00 hod. Francis Veber: BLBEC
K VEČEŘI. V této bláznivé francouzské komedii platí, že
„kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp“. Proto si dejte
pozor, něž někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit
na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na
posměch vy sám. Režie Jiří Menzel. Divadlo Bez Zábradlí,
Praha. Předplatné sk. B. Vyprodáno.
g Středa 18. února v 19.00 hod. SPOLEČNÁ VĚC 2009.
Tomáš Pfeifer rozezní Vodnářský zvon. Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, které rezonují s naší
duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo. Praha. Předprodej od 27. 1.
g Čtvrtek 19. února v 18.00 hod. Alan Ayckbourn: KDES
TO BYL(A) V NOCI? Situační komedie z pera úspěšného
současného britského dramatika A. Ayckbourna o tom, že
odpově na otázku „Kdes to byl(a) v noci?“ může být za
jistých okolností v manželství jedna z nejtěžších. V režii
Jiřího Menzla hrají: V. Freimanová, L. Krbová / J. Švandová,
R. Hrušínský, Z. Žák, J. Carda. Divadlo Bez Zábradlí,
Praha. Předplatné sk. S. Předprodej od 27. 1.
g Sobota 21. února v 19.00 hod. Irena Dousková: HRDÝ
BUDŽES. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými
roky husákovské normalizace tak, jak se na začátku 70. let
promítala do světa dětí i dospělých. Bára Hrzánová získala
ze tuto roli Cenu Thálie 2003. Divadlo A. Dvořáka, Příbram. Předprodej od 27. 1.
g Neděle 22. února v 16.00 hod. Rostislav Pospíšil: PIDÍNCI A MODRÝ KOCOUR. Starý modrý kocour je trochu
showman a rád přehání, ale jinak je to dobrák. Žije na jednom lesním palouku a jeho sousedy jsou bytůstky menší
než trpaslíci, takoví trpaslíci trpaslíků neboli pidínci. Moravské divadlo, Olomouc. Předplatné sk. Čtyřlístek.
Předprodej od 27. 1.
g Pondělí 23. února v 19.00 hod. SZIDI TOBIAS a BAND.
Speciální host: Ivana Chýlková. Slovenská zpěvačka s podmanivým projevem a hlasem chraplavým a sametovým zároveň, nám představí své nové album POD OBOJÍM. Studio
DVA, Praha. Předprodej od 27. 1.
g Středa 25. února v 19.00 hod. FLAMENCO. Kateřina
Englichová — harfa, Martin Kasík — klavír. V programu zazní španělské rytmy skladatelů Albenize, Granadose a Lecuony, ale i české skladby. Aranžmá zajímavého repertoáru připravil skladatel Otomar Kvěch. Arcodiva, Praha.
Kruh přátel hudby. Malý sál. Předprodej od 27. 1.
g Čtvrtek 26. února v 19.00 hod. Rudolf Friml: KRÁL
TULÁKŮ. Téměř dumasovský příběh o významném básníkovi středověku, F. Villonovi měl s Frimlovou hudbou takový úspěch, že se ho zmocnily kamery a jako jedno z prvních zfilmovaných scénických děl byl úspěšně uveden s nesmrtelným M. Chevalierem v titulní roli. Moravské divadlo
Olomouc. Předplatné sk. A. Předprodej od 27. 1.
g Sobota 28. února v 19.00 hod. PETR BRANDEJS BAND
a SPECIÁLNÍ HOSTÉ. S Petr Brandejs Bandem vystoupí
u příležitosti bluegrassové dílny špičkoví hudebníci tohoto
žánru, kteří spolu normálně nehrají. Nový Jičín. Malý sál.
Předprodej od 27. 1.

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz
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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
g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu
Mgr. Jana Tošovská „ARTTOUR“
26. ledna až 27. února 2009. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00,
14.30—17.00 hod. Výstavní síň „Stará
pošta“, Masarykovo nám. 20, NJ.
g Hudební kavárna „Stará pošta“,
Masarykovo nám. 20. Jaroslav Milet,
„NÁVRATY“ (olejomalby z 20. a 21.
století), 5. ledna — 16. února 2009,
otevřeno: pondělí až pátek od 12.00
do 22.00 hod.
g Hudební kavárna „Stará pošta“,
Masarykovo nám. 20. GORNY, „Delete Ant“ (diletant art).
16. února až 16. března 2009. Otevřeno: pondělí až pátek,
12.00 — 22.00 hod.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 4. 2. (st) Čajovna Archa,18.00 hod., 30,- Kč; Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, která vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 4. 2. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod.; HardPost — Cannibal Corpse. Pověstná hudební smečka, která ve své tvorbě těží jak z death a trash metalu, tak i z hardcoru.
g 5. 2. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod.; Dirty Projectors —
Naqoyqatsi Godfrey Reggia. Závěrečný díl ekologického
dokumentu.
g 6. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč; James Harries
— charismatický Brit. Až záhadný Angličan, kterého jeden
den můžete potkat na ulici s kytarou a druhý den jako skladatele a jazykového korektora ve studiu.
g 7. 2. (so) Čajovna Archa, 6.45 hod., Čajovýlet na Lysou
horu — výprava do přírody. Sraz v 6.45 hod. na autobusovém nádraží v NJ. Jádro expedice přespává na vrcholu, zájemci o totéž (kamenná ubytovna za 250,-Kč/noc) dají vědět
v čajovně nebo na čísle 608 239 860 kvůli rezervaci míst.
g 7. 2. (st) Čajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kč; ubica Christophory — koncert písničkářky. Minimalistické písně s kytarou, které lze poslouchat s očima široce zavřenýma.
g 8. 2. (ne) Čajovna Archa,15.00 hod.; Turnaj ve hře BANG!
Přestřelka v karetní hře z Divokého západu.
g 11. 2. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod.; DVD Live — Lydia
Lunch. Večer věnovaný legendě newyorské no-wave scény.
g 11. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod.; Jam Session. Hudební improvizace spojená se zahájením výstavy „11.3.-12.12.“
Setkání všech muzikálních i nemuzikálních lidí k rozvibrování čajovny. Tentokrát spojeno i se zahájením šokantní vernisáže Lenky Trnkové a Radima Poláška.
g 13. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč; Prince Alfredo
and the Warriors. Afropop—reggae.
g 18. 2. (st) Hudební kavárna,19.00 hod.; Dirty Projectors
— The Exorcist Williama Friedkina. Pokud neznáte tento
film, museli jste poslední čtvrtstoletí žít na jiné planetě.
g 20. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč; Seven Days.
Osobitý jazz-pop. Pomezí folku, jazzu a popu, zbavené hranic
a pulzující rytmem lidského srdce.
g 21. 2. (so) Čajovna Archa,17.00 hod. Noční čajový výlet
na Radhoš — výšlap pro kohokoliv. Sraz v čajovně v 17.00
hod., odjezd v 17.49 hod. V Rožnově posedíme v místní čajovně a po zavíračce se vydáme na vrchol posvátné hory, odkud po noční modlitbě před kostelíkem přejdeme po hřebeni
na Pustevny a sklouzneme po sjezdovce do Frenštátu.
g 22. 2. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod.; Deskové hry. Moderní i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie.
g 25. 2. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod.; Animé Animals.
Můj soused Totoro. První večer ze série věnované japonským animovaným filmům.
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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
g Čtvrtky a pátky 15.00 —19.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST (5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. 2.). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. V ateliérech
SVČ pod vedením pí Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
(2., 9., 13., 23. 2.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. V ateliéru SVČ, vstup 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g Pátek 20. 2. od 19.30 hod., sál SVČ Fokus. Město Nový Jičín,
SVČ Fokus a sportovní komise pořádají MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu města Nového Jičína za rok 2008.
Hraje: Hudební skupina TNT, vstupné 220,- Kč s večeří a bohatým doprovodným programem. Předprodej vstupenek od
2. 2. 2009, SAZKA—SPORTKA na Masarykově náměstí.
g Středa 28. 2. od 9.00 do 18.30 hod. SCRABBLE. Tři kvalifikační turnaje na mistrovství republiky, prezentace 8.15 až
8.45 hod., začátek 9.00 hod., konec cca v 18.30 hod., hodnotné
ceny pro vítěze, občerstvení zajištěno, přihlášky zasílejte na
e-mail: danazavadova@seznam.cz, tel.: 603 838 215, uzávěrka přihlášek je 25. 2. 2009.
g Neděle 1. 3. od 15.00 do 18.00 hod. Velký sál SVČ. MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI. Disko, hry, soutěže, skotačení, minibar, minitombola, vyhodnocení masek, malá sladká odměna.
Vstup: děti 30,- Kč, doprovod 10,- Kč.
g Pátek až neděle od 6. 3. do 8. 3. CRAVATACON. Pro lidi,
kteří mají rádi sci-fi, fantasy, historii a mytologii. Více na
stránkách www.cravatacon.info
g 8. 3. — 13. 3. 2009. JARNÍ TÁBOR NA HÁJENCE „NOVÝ
SVĚT“, Semetín u Vsetína. Táborový pobyt pro děti od 1.
do 7. tříd ZŠ. Cena 1 400,- Kč. Bližší informace o táboře a přihlášky získáte na infocentru SVČ Fokus, tel.: D. Štrbavá,
607 586 770, D. Dokladalová 777 792 020.
g Po celý březen: FOKUS V OBRAZECH III. Prezentace
činnosti SVČ Fokus — fotografie pravidelné činnosti, z letních
táborů 2008, z akcí SVČ, ukázky činnosti kroužků...
g Od 1. 2. 2009 je připravena bohatá nabídka letních táborů (samostatné plakáty a na www.fokusnj.cz).

g POZVÁNKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A OPUŠTĚNÉ DĚTI Z NAŠEHO REGIONU. V pátek 20. 2. 2009 se
uskuteční ojedinělá akce v Kulturním domě v Suchdole n. O.
od 16.00 hod. Mezi děti zavítá hvězda televizní zábavy Vladimír Hron. Akce je zdarma, pro děti bude připraveno pohoštění a dárky. Rezervace el. poštou: vita.cernoch@cmail.cz
nebo písemně na adrese Fond pro opuštěné a handicapované
děti se sídlem v Mořkově, Za Sušárnou 391, 742 72. Podrobnější informace na telefonním čísle 728 362 757.

25. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod.; Válečné filmy II. Večer na téma „Vietnam“, provází studovaný historik D. Herman
a dva nestudovaní nehistorici.
g 26. 2. (čt) Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč; Banda
Rebelia. Hip-hop dual. Mladá příborská krev a crew.
g 27. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč; Jazz klub &
Jiří Groulík trio Banda legal. Hravý jazz. Pod poměrně maskujícím názvem se skrývá výborný jazz.
g 28. 2. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč; HC3 — numetal
number one. Alternativně nu-metalová kapela HC3 aneb Jak
překročit region.
g

Czech POINT
pomůže nově i řidičům

g

11. února — 19. dubna 2009. ACHÁTY. Výstava
nerostů ze soukromých sbírek. Vernisáž výstavy
se uskuteční v úterý 10. února 2009 v 17.00 hod.
Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

g

Javorník

Soubor lidových písní a tanců Javorník Nový
Jičín, Dětský valašský soubor Javorníček vás srdečně zvou na VALAŠSKÝ BÁL S KŘTEM II. CD
dne 14. února 2009 od 19.00 hodin ve všech prostorách Střediska volného času FOKUS na ul. K Nemocnici. K tanci a poslechu hrají Cimbálová muzika a Dechová hudba Martina Jakubíka. Vstupenky
slosovatelné. Vstupné 100,- Kč (krojovaní 50,- Kč).
Předprodej vstupenek od 2. do 13. února 2009
v prodejně Sazky na Masarykově náměstí.

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce na výstavu fotografií kapliček Křížové cesty z Nového Jičína na horu Olivetskou (Kotouč), kde
za pomoci počítačové vizualizace budou zobrazeny i dva zrušené kostely — Nanebevstoupení Páně a Povýšení sv. Kříže.
Zajímavá výstava se uskuteční v Jaroňkově útulně na Trúbě
ve Štramberku u příležitosti 650. výročí povýšení Štramberka
na město, vernisáž výstavy v pátek 6. února 2009 v 16 hodin.
Zároveň zveme všechny členy ve čtvrtek 19. února 2009 v 16
hodin do auly městské radnice na členskou schůzi. Na programu mimo jiné zhodnocení uplynulého roku, akce roku 2009.
Informace o historických výročích roku přednese PhDr. Karel
Chobot. Výbor Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Kontaktní místa Czech POINT nabízejí stále širší služby.
K stávajícím možnostem výpisu z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a nejhojněji využívanému výpisu z rejstříku trestů nově přibyla od nového
roku možnost výpisu bodového hodnocení osoby z Centrálního registrů řidičů.
Dále pak tato pracoviště nabízejí ověřené výstupy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, což je vhodné pro právnické osoby hlásící se do výběrových řízení. Czech POINT
zajistí i výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků, ten zase využijí například firmy zabývající se likvidací
starých automobilů.
O výpisy mohou zájemci žádat na pracovišti Czech POINT
v hlavní budově Městského úřadu v Novém Jičíně na Masarykově náměstí 1/1, první poschodí, číslo dveří 119. Poplatek
za první stranu výpisu činí 100,- Kč a za každou další stranu
50,- Kč. Lidé s trvalým pobytem v Novém Jičíně nebo s trvalým pobytem v obci, které spadá pod správní území Nový
Jičín, mohou o výpis bodů řidiče požádat také na odboru
dopravy v budově na ul. Divadelní 1, a to za 15,- Kč za výpis.
Kontaktní místa Czech POINT jsou také na všech pobočkách
České pošty. Více informací o kontaktních místech Czech
POINT najdete také na internetových stránkách.

Afričané ukazovali dětem ze
školky exotické zvyky
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Novorozencům vévodí Natálie,
Kristýna, David a Adam
Eva Kukolová, vedoucí odboru informatiky
g V loňském roce dostávali novorozenci nejčastěji tato jména:
dívky — jen v Novém Jičíně šestkrát Kristýna, pětkrát Natálie, Eliška a Adéla, čtyřikrát Vendula. Společně s dalšími
čtrnácti obcemi z novojičínského správního obvodu (například Hodslavice, Kunín nebo Starý Jičín) desetkrát Natálie,
devětkrát Kristýna a Eliška, osmkrát Adéla a sedmkrát Tereza. Chlapci — ve městě osmkrát David, pětkrát Jan a čtyřikrát Adam, Lukáš a Vojtěch. S dalšími obcemi osmnáctkrát David, patnáctkrát Adam, devětkrát Vojtěch a osmkrát
Lukáš s Janem.

Občanská statistika, prosinec 08
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 28 dětí, z toho 14 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 24, odstěhovalo 31 občanů. Bylo uzavřeno 6 sňatků
v Novém Jičíně. Počet obyvatel 26 135, zemřelo 27. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12.
1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

KURZ
ORIENTÁLNÍHO
TANCE

g Taneční škola SHANTI otevírá nový kurz orientálního
tance pro úplné začátečnice. Kdy: 4. 2. 2009 v 17.00 hodin.
Kde: Fit-In, Dům interiérů, 1. patro (zrcadlový sál). S sebou:
pohodlné oblečení, pití a dobrou náladu. Pravidelné kurzy
každou středu. Přihlášky a informace: Marie Vaštáková —
Shanti, tel.: 605 459 333, email: shanti.dance@seznam.cz,
www.shantidance.cz

g

Do rovníkové Afriky se v lednu přenesly děti z Mateřské
školy MÁJ na ulici Karla Čapka. Exotickou krajinu jim přiblížili dva rodilí Afričané, dlouhá léta však žijící v Ostravě.
„Chceme školáčkům ukázat, jak se v Africe žije, protože děti
o tomto světadílu vědí opravdu velmi málo,“ řekl Gaby Zanga
ze společnosti Humanitas-cz, která „černý kontinent“ mezi
mládeží popularizuje.
Zanga společně s Kimuenou Bleriotem přinesli domorodé
bubínky, odvážlivce oblékli do hábitů a společně si zatancovali i zazpívali africké rytmy. Zanga pochází z Konga a do
střední Evropy přicestoval před dvaceti roky. A už zůstal.
Na zimu si ještě nezvyknul, jinak na střední Evropu nedá
dopustit. Hovoří sice lámanou, nicméně výbornou češtinou.
Hlavně však může porovnávat obě kultury. „Africké děti jsou
třeba při tanci temperamentnější. A také o Evropě znají více,
než malí Evropané o Africe,“ konstatoval.
Podle ředitelky školky Jarmily Šimurdové předškoláci rádi
poznávají cizí kultury. „Všechny nás představení strhlo, děti
byly jako u vytržení,“ libovala si a přidala se Milada Macháčová z Mateřské školy na Jubilejní ulici: „Bylo to výborné
a rytmické. Je lepší, když si děti mohou něco nového vyzkoušet, určitě si mnoho zapamatovaly.“
U malého obecenstva jednoznačně zvítězilo bubnování na
malé bubínky. „Chtěla bych takový domů, ale do Afriky nechci, protože se bojím,“ přiznala čtyřletá Eliška Rybářová.

Novojicínský
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Jubileum Jaroslava Bělíka
a Rudolfa Balona
Karel Chobot za všechny členy klubu

klubu rodáků se zaskvěl detailními připomínkami z historie
města a vlastními vzpomínkami z dob dětství, mládí, dospívání i zrání, které svou autenticitou mají charakter ústních
pramenů.
Pánové Jaroslav Bělík a Rudolf Balon své jubileum slaví
v neuvěřitelné životní formě a pohodě. Oběma jubilantům přejeme pevné zdraví, vstřícnost, dobrou vůli bližních svých. Aby
jim čas, poutající je lanem vzpomínek a činů k rodnému městu, otvíral jen orloj radosti. Nech se jim ovoce dní na ošatce
zardívá a chutná nekonečně sladce...

Na novoroční ohňostroj přišel
rekordní počet přihlížejících
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Čas, který jde a všechno boří,
tichý jak peří nočních sov,
má klíče k radosti i hoři,
k úsměvu dívek, pláči vdov.
Ovoce dní je na ošatce
a zardívá se; chutná sladce
den nakrojený v orloji.
Čas klíč má k radosti i hoři
a otvírá nám obojí.

g Nějakým nedopatřením dostihl čas,
který všem naděluje stejně, také některé z osobností novojičínského kulturního a společenského života. Archivní prameny a vzpomínky pamětníků dosvědčují, že známý nadšenec
biologie, propagátor Mendela, vynikající fotograf a dokumentarista našeho
města, prof. Jaroslav Bělík spolu se
svým kamarádem Rudolfem Balonem,
členem výboru klubu rodáků, oba milující rodný Nový Jičín, mají oprávnění
slavit v únorových dnech skvělé žiJaroslav Seifert votní jubileum. Proč? Anžto je vskutku
před pětasedmdesáti lety jejich maminky v novojičínské nemocnici v rozmezí několika dnů
porodily. Oba jubilanti se těší pevnému zdraví a oba ve prospěch města prostřednictvím klubu rodáků a přátel mnohé
vykonali a činí tak dosud. Připomeňme v té souvislosti, že se
narodili ve znamení ryb, v úterý 20. února léta Páně 1934 Rudolf Balon, o dva dny později, ve čtvrtek dne 22. února budoucí středoškolský profesor, amatérský fotograf, dokumentarista, modelář, radioamatér, člen a místopředseda Klubu
rodáků a přátel města Nového Jičína, bezesporu významná
novojičínská osobnost, Jaroslav Bělík. Jejich matky ležely
v porodnici na stejném pokoji, staly se celoživotními přítelkyněmi, stejně tak jako dnešní jubilanti.
Jaroslav Bělík, manžel dříve pěvecké hvězdy a dirigentky
Ondráše, stále charismatické Marie Bělíkové, ač svou profesí
přírodovědec, rozhodně nikdy nezapíral technicko dokumentační zájmy, které mu především v uplynulých pěti letech
zabíraly veškerý možný volný čas. K prospěchu věcí a města
jsme ho potkávali a stále se setkáváme při všech pozoruhodných událostech Nového Jičína, Ondráše či klubu rodáků, a
s kamerou nebo fotoaparátem, an vášnivě a rád zaznamenává vše podstatné pro budoucí pamě dalších století. Kdo
ho zná blíže, je překvapen jeho zaujetím pro technické novinky, počítač nevyjímaje, nebo ten se již dávno stal jeho
největším „koněm“ a zdrojem informací. Jaroslav Bělík jako
pilný vlastivědný pracovník publikoval na stránkách Novojičínského zpravodaje několik článků, objasňujících osobnosti
regionu, zvláště pak zakladatele genetiky Johanna Gregora
Mendela. Připomínáme, že napsal dvě knihy: Čítanka pocitů
vznikala v době jeho aktivního pedagogického působení na
Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně, zatímco Sborník
vzpomínek je výpovědí spolužáků a přátel o novojičínském
gymnáziu. Z posledního období nemůžeme pominout a rádi
připomínáme jeho autorství panoramatických fotografií dvou
pozoruhodných kalendářů města, vydaných ve spolupráci
s grafikem Josefem Šamajem.
Rudolfa Balona zná novojičínská veřejnost mimo jiné především díky jeho fenomenální paměti. Na mnoha besedách
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Novoroční ohňostroj slavil u občanů města velký úspěch.
Odhadem čtyři a půl tisíce lidí přišly v podvečer prvního letošního dne na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně. „Minulý
rok viděly ohňostroj téměř čtyři tisíce občanů, letos bylo
náměstí ještě více zaplněné. Takže co se týče silvestrovských
a novoročních ohňostrojů, tak opravdu padl návštěvnický
rekord,“ potvrdil ředitel městského kulturního střediska Petr
Orság.
Město každoročně pořádá ohňovou atrakci na závěr zářijových městských slavností. Novoroční ohňostroje ale zařazuje občas, a to jen kvůli významným událostem, například
přivítání milénia. Letos se světelná šou uskutečnila na počest
půlročního předsednictví České republiky v Evropské unii.
Změna termínu ze silvestrovské půlnoci k zahájení ohňostroje na Nový rok v osmnáct hodin se osvědčila. „Pokud také
v dalších letech najdeme důvod pro novoroční ohňostroje,
tak už jen v tomto termínu. Například pro rodiny s dětmi to
je mnohem přijatelnější začátek než o půlnoci,“ vysvětlil starosta Nového Jičína Ivan Týle. Daňové poplatníky akce nic
nestála, vše uhradili sponzoři.

Vodnářský zvon
Petr Bajnar

g Tomáš Pfeiffer představí v Novém Jičíně na koncertě Společná věc 2009 Vodnářský zvon, nástroj skrývající v sobě historii i tajemství. Je složen ze sedmi kovů symbolizujících
naši sluneční soustavu, jeho součástí je voda, která se při
hře vznáší řadu centimetrů nad hladinu nebo reaguje vytvářením obrazců. Alikvótní tóny, které podle tradice působí na
naši duchovní podstatu a pomáhají i tělu, jsou citlivě doplněny vizuálními snímky promítanými na parabolickém plátně. Více na www.dub.cz
Koncert se uskuteční dne 18. 2. v 19.00 hod. v Beskydském
divadle. Předprodej vstupenek je v budově divadla.

Skauti a Vánoce
Anna Vymětalová
g

V České republice je více než 40 000 skautů, a proto považuji za důležité seznámit vás s jejich činností. Jelikož za
sebou máme hlavní vánoční svátky a také jsme již přivítali
rok 2009, tak si shrneme, co Vánoce pro skauty znamenají.
Čas Vánoc je pro všechny skauty velice náročný, nebo
spolu s vánočními svátky jsou spjaty mnohé povinnosti. Hned
ze začátku prosince, někdy i o něco dříve, skauti cvičí různé
scénky a představení na skautské vánoční besídky, které probíhají snad v každém oddíle. Vytvářejí se různá vánoční přáníčka, zpívají se koledy a rozbalují dárečky. Ti starší dokonce
plánují a uskutečňují tzv. zimní táboření — skauti stráví několik dní na sněhu v nelehkých podmínkách. Dále se snaží pomáhat a zpříjemňovat vánoční svátky i druhým, a to například
tak, že chodí zpívat koledy do domovů důchodců, hrají živý
betlém pro veřejnost a účastní se Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek putuje na pomoc starým a nemocným lidem v naší zemi.
A pak je tu snad nejznámější vánoční činnost skautů — rozvoz
betlémského světla — ohně, který je rozvážen z města Betléma
do celého světa. Skauti jej nejčastěji rozváží vlakem na vlaková nádraží, kde si lidé odpalují oheň a odnášejí si jej do
svých domovů.
Vánoce jsou opravdu plné nejrůznějších akcí a povinností,
avšak přesto všechno se skauti snaží, aby vše bylo tak, jak má
a aby vaše i jejich Vánoce byly svátky klidu, míru a pohody.
Jsem si jistá, že se jim to i letos povedlo.

Z činnosti střediska Pagoda
Taána Ondrušková, 1. dívčí oddíl
g Noční šifrovací hra také v Novém Jičíně. Opravdu si
myslíte, že skauta můžete potkat už jenom v lese nebo na
Novojičínských slavnostech? Není tomu tak, měli jste možnost
je potkat v ulicích 17. 10. 2008 na akční noční šifrovací hře 1.
dívčího oddílu NOCÍ. Skupinky skautek a skautů, světlušek
a vlčat se toulaly večerními ulicemi centra Nového Jičína. Ti
starší byli vysláni až na nedaleké Skalky nebo hřbitov. V tajných skrýších nacházeli prapodivné zprávy. Některé vzhledu
grafu či skládačky, jiné transformované morseovky. Sami
jsme očekávali, jak si s nimi účastníci hry poradí. Kupodivu
nebyla nápověda na telefonu nejfrekventovanějším způsobem
řešení šifer. Občas stačilo šifru otočit vzhůru nohama nebo
nahřát nad plamenem svíčky. Nejpilnější týmy stihly celou
trasu projít za necelé čtyři hodiny, mladší účastníci za dvě.
V cíli, skautské klubovně, se děti věnovaly oblíbeným deskovým hrám a jiným připraveným aktivitám. V kategorii starších zvítězili zástupci 2. chlapeckého oddílu z Nového Jičína
a za mladší dosáhly na 1. příčku světlušky 1. dívčího oddílu.
Zvláštní poděkování a uznání patří oddílu Brušperka, který
za nevýhody cizího města získal 3. místo. Hlavní ceny, které
soutěžícím záviděli i samotní pořadatelé, do soutěže napekla
Lucie Janyšková a Tereza Kvasničková se svou babičkou,
kterým velice děkujeme. Večerní program naplněn zvukem

kytary v rukou Sunny se v lepším případě přirozeně přehoupl
v klidnou a ničím nerušenou noc strávenou společně ve skautské klubovně. Zvláštní poděkování patří Olze Tiché, která je
již tradičně autorkou všech zapeklitých šifer a také Kristě
Kostkové, vedoucí 1. dívčího oddílu. Akce se celkem účastnilo
sedm družin s celkovým počtem 33 účastníků.
V dalších letech bychom akci chtěli otevřít veřejnosti.
Tento nápad již jednou proběhl, ale neshledal se s velkým
zájmem, pravděpodobně z důvodu neefektivní propagace. Pokud ve vás naše akce vzbudila zájem, věnujte prosím zvýšenou pozornost informacím na vývěsce pod městkou radnicí,
kde jste průběžně informováni o činnostech všech oddílů.
Budeme se těšit na vaši účast.

Akce střediska v roce 2009
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín
g Činnost skautských oddílů a střediska Pagoda bude i v roce
2009 zajímává. V únoru se uskuteční již 5. ročník zimní olympiády na horeckém kopci. Účastníci si budou moci vyzkoušet olympijské disciplíny netradičním způsobem. Na březen
se opět chystá Uzlařská regata — soutěž v uzlování pořádaná
2. oddílem. Tato akce je oblíbená a zúčastňují se jí i skauti
z ostatních středisek okresu. Na konci března proběhne nová
akce — Hry bez hranic, víkendové setkání, soutěže, hry a aktivity z celého světa pro členy střediska, které se uskuteční
v Kopřivnici.
V dubnu se uskuteční několik akcí: v Příboře se činovníci
mohou zúčastnit semináře k plánování, který je pořádan
okresem Nový Jičín. Účastníci se zde dozví, jak efektivně plánovat činnost a program v oddílech. Proběhne také tradiční
Svojsíkův závod, kde si skauti a skautky (ve věku 11—15 let)
vyzkoušejí na vlastní kůži tradiční skautské dovednosti —
rozdělávání ohně, stavba stanu, šifrování, znalost přírody,
topografie a orientace v mapě, ale i praktické dovednosti použitelné v běžném životě, například zdravovědu a první pomoc
nebo vyhledávání informací, ale také lanové překážky nebo
manuální zručnost. V květnu pak proběhne okresní kolo
Svojsíkova závodu.
Proběhne také rádcovský kurz (opět pořádaný okresem
Nový Jičín), určený pro členy ve věku 12—17 let, kteří vedou
družiny (tj. skupiny 6 až 12 dětí, které se scházejí každý
týden). 24. dubna je den sv. Jiří — patrona skautů, a při této
příležitosti se bude konat Den v krojích, kdy skauti jdou
v krojích např. do práce, do školy, na nákupy. Ukážeme tak
příslušnost k tomuto mezinárodnímu hnutí. Okolo Velikonoc
organizuje 3. oddíl akci Tání ledů.
25. dubna podniknou skauti tradiční výstup na Ivančenu
pod Lysou horou, kde je vybudována kamenná mohyla na památku skautům, kteří byli zabiti na konci 2. světové války.
Této celostátní akce se každoročně zúčastňuje na 3 000 skautů. V roce 2010 připadne organizace této celostátní akce
okresu Nový Jičín.
Během května se skautky z 1. dívčího oddílu zúčastní
Sbírky na den boje proti rakovině. V červnu pořádají skauti
ze Suchdola nad Odrou bruslařský trojboj, skauti z Jeseníku
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InfoPortály.cz: nové internetové
zpravodajství o městě
Michal Polášek, redaktor TV Polar Nový Jičín
g

nad Odrou potom Jesenické primátorky — závod na netradičních plavidlech.
Během letních prázdnin se uskuteční letní tábory — vyvrcholení činnosti. Letní tábory jsou důležitou a nedílnou
součástí skautské činnosti. Zde si členové v praxi ověří, co
se na družinových schůzkách naučili. Poznají zde nové kamarády, zažijí mnoho dobrodružství, navštíví nová místa,
naučí se přežít v přírodě.
V září opět proběhnou nábory nových členů, stejně tak již
16. ročník florbalového turnaje O-CUP (pořádaný 1. chlapeckým oddílem), který se uskuteční na základní škole Komenského 68. Na podzim skauty ještě čeká noční šifrovací hra
Nocí, kterou organizuje 1. dívčí oddíl a také 2. ročník úspěšné
umělecké soutěže MUSAE 2009.
Po třech letech se v listopadu uskuteční střediskový sněm
— nejvyšší orgán střediska, který zhodnotí činnost za uplynulé volební období a zvolí nové vedení střediska. V prosinci
budou skauti a skautky tradičně rozdávat Betlémské světlo
— symbol Vánoc.
Po celý rok probíhají každotýdenní družinové schůzky,
o víkendech výpravy, vycházky a výlety. Vedoucí a činovníci
se po celý rok účastní vzdělávacích akcí pořádaných Junákem. Na fotografie z naší bohaté a pestré činnosti se můžete
podívat na webové fotogalerii http://pagoda.rajce.idnes.cz/
Jako každý rok, i v roce 2009 poskytlo město Nový Jičín finanční prostředky na provoz střediska Pagoda a také touto
formou bychom jeho představitelům chtěli poděkovat.

Úspěch novojičínské básnířky
Vladimír Kostiha, spisovatel a nakladatel
g Naděžda Rýcová obsadila se svou básní „Odpus mi“ skvělé
třetí místo v osmém ročníku polské mezinárodní literární
soutěže. Zvítězil Oldřich Kolovrat z Hradce nad Moravicí,
na druhém místě se umístil Daniel Marcikán z Kadaně.
V polské části soutěže zvítězila básní „Hamletologie“ Gražyna Kotów ze Zablocia, druhá byla Honorata Sordul z městečka Rydultowy, třetí místo získala Urszula Stefania Korzonek ze Skoczowa, čestné uznání bylo uděleno Katarzyně
Śmigiel z Drogomyślu. Prvenství v neprofesionální umělecké
tvorbě vybojoval Andrzej Marcol z Palowic obrazem Krajíc
chleba.
Cenu města Petřvaldu obdržela Gražyna Kotów, jejíž básně
již byly vidět v almanaších poezie z Alisy, a Zita Malaníková
z Uherského Brodu, která loni vydala půvabnou sbírku básní
Hledání modrého květu a účastnila se velké podzimní autogramiády osobností roku 2008.
Strumieńskou mezinárodní literární soutěž organizuje tamní
kulturní středisko ve spolupráci s petřvaldským nakladatelstvím Alisa za podpory městského úřadu v Petřvaldě a rodiny
polské básnířky Emilie Michalské. Další, už devátý ročník
této soutěže, jejíž význam každoročně stoupá, bude obohacen i o Cenu města Strumieně.
Naděžda Rýcová se narodila v Mořkově a žije v Novém Jičíně s dcerou, která je jejím vymodleným dítětem a velkou
láskou a nadějí. Celý život miluje knihy, neumí si bez nich
představit snad ani den. Ráda píše v noci, kdy má klid a dokáže zapomenout na všední starosti. V Alise se poprvé představila v almanachu Současná poezie 2009. Její první úspěch
v mezinárodní literární soutěži je dle nakladatele začátkem
dráhy výjimečně talentované autorky, jejíž vrcholná díla teprve přijdou.
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Televize Polar spustila od počátku roku nový zpravodajský portál o dění v našem městě. Ke stávajícímu archivu vysílání pravidelných Novojičínských expresů na adrese www.
tvportaly.cz/novy-jicin přibylo aktuální zpravodajství v psané
podobě na „sesterské“ adrese www.infoportaly.cz/novyjicin. Každý den přibývají na zpravodajském portálu doslovné
přepisy reportáží či nové články, které doplňují související
fotografie a video z TVportálů.
Lidé si mohou kliknutím na příslušné téma v horní nabídkové liště nechat vypsat články z 16 okruhů počínaje politikou a konče třeba sportem. Portál samozřejmě umožňuje
jak vyhledávání v archivu či tisk textů, tak i možnost zaslat
tip na článek komukoliv e-mailem. Podobným způsobem informuje web i o dění v dalších šesti velkých městech Moravskoslezského kraje. Portál www.infoportaly.cz navíc nabízí
lidem možnost vkládat vlastní články.

Připravuje se
změna v systému parkování
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Na květen se chystá razantní změna parkovacích podmínek v centru města. Situace s parkováním v současnosti není
dobrá, navíc brzy by byla neřešitelná, proto dojde k omezení
stání na vymezených místech na dvě hodiny, což bude vyznačeno parkovacím kotoučem.
Občané, kteří bydlí v centru a v přiléhajících ulicích, nebo
podnikatelé mající zde provozovnu, dostanou možnost předplatit si rezidenční kartu. Placená parkoviště zůstanou zachována.
„Město není nafukovací a historické uličky nejde zbourat
a rozšířit. Navíc lidé často nechávají své vozy odstaveny u autobusového a vlakového nádraží, jejichž služby pak využívají,
čímž také blokují parkovací místa,“ řekl místostarosta Milan
Šturm. Změna pomůže i vozidlům integrovaného záchranného systému, protože už nyní řidiči sanitek nebo hasičských
vozů hodnotí stav průjezdnosti některých ulic za velmi špatný.
Občané už v únoru dostanou do schránek leták vysvětlující nový systém dopravy a parkování. Také ve Novojičínském
zpravodaji a v TV Polar Nový Jičín budou každý měsíc vycházet články a reportáže přibližující tuto zásadní změnu.

Kam v únoru na ples?
g

ZEMĚDĚLSKÝ PLES. V sobotu 14. 2. 2009 od 20.00
hodin v sále kulturního zařízení Autopal s.r.o. Nový Jičín.
Hraje hudba Ypsilon ing. Jana Monsporta. Vstupné a místenka 120,- Kč. Předprodej vstupenek v přízemí budovy
Mze — zemědělská agentura Nový Jičín, Husova ul., tel.:
556 702 442; pí Stružová — SŠPřZe Nový Jičín, U Jezu 7,
tel. 556 706 301/113.
g MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ PLES. V pátek 20. 2. 2009
od 19.30 hodin v nově zrekonstruovaném sále SVČ FOKUS,
K Nemocnici 23, s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, trenérů a rytíře sportu města Nového Jičína za
rok 2008. Hraje skupina TNT. Vstupné: 220,- Kč s večeří.
Předprodej vstupenek od 2. 2. 2009 v prodejně Sazka-sportka na Masarykově náměstí.
g PLES S VLÁĎOU HRONEM. V pátek 20. 2. 2009 od
20.00 hod. v hotelu a restauraci Rusty’s Nový Jičín. Hostem bude bavič, imitátor a zpěvák Vlá a Hron. Hraje skupina DUET, bude připraven zabijačkový raut. Další informace na tel. č.: 728 362 757.
g KOSMOPOLITNÍ PLES. V sobotu 21. 2. 2009 v 19.00
hodin, restaurace Kolonie v Žilině. Hraje DJ „Spuchly“.
Vstupné včetně večeře a vína 150,- Kč. Předprodej a rezervace vstupenek do 18. 2. přímo v restauraci Kolonie
nebo na e-mail: plesnovyjicin@seznam.cz, tel.: 731 165 878,
737 466 832.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 1. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto a text Pavel Wessely

g Předkládáme první soutěžní snímek nového seriálu, který
je určen především vám, milí čtenáři, kteří také hledáte jiný,
nový pohled na své město. Tento snímek dokládá, že jej nemusíme vždy hledat z méně dostupných vyvýšených míst,
ale že jej nalezneme i na ulici. Stačí jen, když si pohled „zahustíme“, jak to umí dnešní fotoaparáty opatřované tzv.
zoomem.
A co je nutno uhodnout, abychom měli šanci získat jednu
z hodnotných publikací o Novém Jičíně? Je třeba: 1. poznat,
z kterého místa byl snímek pořízen; 2. stručně popsat, co zachycuje.
Své vyluštění vložte do obálky, kterou lze předat pracovnici
(pracovníkovi) informací v hale radniční budovy do 15. (v pondělí a ve středu do 17.) hodiny vždy 15. dne příslušného kalendářního měsíce, nebo zašlete poštou na adresu: Městský
úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín s označením
SOUTĚŽ — poštovní razítko musí mít datum nejpozději ze
14. dne daného měsíce. Výsledek možno také zaslat e-mailem:
soutez@novyjicin-town.cz. Nezapomeňte uvést své jméno,
příjmení a adresu, příp. telefon.

Protože se jedná o start nové soutěže, je tu malá nápověda:
k určení místa pořízení prvního soutěžního snímku se musíte
vydat na východ od centra města. To ale jistě většině z vás
neušlo.

Píseň o jaru

Jaroslav Merenda

V únoru, když k nám přiletí
skřivan s písní jara,
hledávám ve své paměti
Ještě si zimy dost a dost
jak je ta píseň stará.
ubohé ptáče zkusí,
však nám i sobě pro radost
zazpívat musí. Musí.

Ilustrační foto Jaroslav Bělík:
Kresba skřivana polního od Karla Svolinského.
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