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Letosní
ˇ zima – radost, ale i starost

g Zima letos doháněla to, co předchozí dva roky zanedbávala. Město pokryly desítky centimetrů sněhu, z čehož jistě
měly radost děti, ale například pro pracovníky technických
služeb to znamenalo starosti navíc. Stejně tak i pro mnoho
spoluobčanů, kteří se pustili do úklidu chodníků. „Chtěl bych
všem poděkovat za úsilí při odstraňování sněhu, kterého jsme
si letos užili opravdu dost. Práce všech si vážíme a věříme,
že pokud nám příroda připraví nějaké další překvapení, tak
je společnými silami zvládneme,“ řekl místostarosta Milan
Šturm.
Technické služby prověrku výdrže pracovníků i techniky
zvládly velmi dobře. Jak místostarosta podotknul, technika

ale neumožňuje odstranit sníh ze všech míst. „Například jde
o cestičky mezi panelovými domy, které řešíme lopatami a dalšími tradičními prostředky, tak občany prosíme o toleranci.“
Poslanci před několika týdny schválili novelu zákona, která
by povinnost starat se o veřejná prostranství odebrala majitelům přilehlých nemovitostí, o chodníky a další plochy by
pečovali jejich vlastníci, tedy nejčastěji právě obce. Novelou
se ještě mají zabývat senátoři, poté i prezident. „Poslanecké
schválení nyní nic neznamená, proto prosím, aby lidé lopaty
a další náčiní v případě sněhové nadílky neházeli do sklepa.
Na povinnostech se zatím nic nemění a lidem určitě budeme
nápomocni,“ řekl Šturm.
Pokračování na str. 2
Ilustrační foto Josef Gabzdyl

Z jednání samosprávných
orgánů města
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Zastupitelé města se na svém prvním letošním jednání
sešli ve čtvrtek 5. února. Po kontrole plnění usnesení z prosincového jednání se zástupci občanů zabývali zprávami o bezpečnostní situaci ve městě v r. 2008, kterou podali zástupci
městské policie i novojičínského obvodního oddělení Policie
ČR. Zastupitelé se například dotazovali, jestli budou strážníci v Novém Jičíně měřit rychlost. Starosta Ivan Týle odvětil, že tato činnost náleží především Policii ČR, strážníci
mají jiné povinnosti. Maximálně může jít o společné hlídky,
které by se jednorázově věnovaly nějaké problematické části
města.
Následovala majetkoprávní problematika a finanční žádosti. Ve většině odkazujeme na plné znění usnesení na webových stránkách města a na úřední desce. Zmíníme ale
například žádost Muzea Novojičínska o finanční příspěvek
ve výši 300 tisíc korun na realizaci další části stálé expozice
historie Nového Jičína v prostorách Žerotínského zámku.
Suma pokryje aranžérské a výtvarné práce, doplňkové osvětlení místnosti a audiovizuální program expozice. Zastupitelé tento návrh schválili.
Rovněž souhlasili s převedením pěti milionů korun z akce
„Dostavba zimního stadionu“ na jiné dvě akce, a to na energetické úspory v budovách základních a mateřských škol
a Azylového domu, dále pak na Návštěvnické centrum budované s podtitulem Nový Jičín — Město klobouků. Důvodem
přesunu je šance získání výrazných dotačních prostředků
za nutné podmínky podílu vlastních finančních zdrojů.
Bouřlivá diskuze se rozvinula u projednávání výsledku
kontrolního výboru zastupitelstva města při kontrole smluvních vztahů o podílu financování inženýrských sítí stavebního obvodu Pod Skalkou — III. etapa výstavby. Na základě
vyjádření majetkoprávního odboru a právního rozboru
JUDr. Ondřeje Michny nakonec zastupitelstvo většinou patnácti hlasů se závěry kontroly a jejími doporučeními nesouhlasilo a majetkoprávnímu odboru uložilo, aby návrhy předkládané zastupitelstvu byly vždy formulovány tak, aby jejich
interpretace byla jednoznačná a neumožňovala více možností výkladu.
Zastupitelstvo následně schválilo program prevence kriminality a poté starosta Ivan Týle informoval o opatřeních
na snížení dopadů ekonomické krize. Zmínil zejména chystanou poradnu pro nezaměstnané občany, která začne fungovat na začátku března v prostorách objektu nazývaného
„Dům složek“ na Sokolovské ulici, hned vedle autobusového
nádraží. Starosta také zdůraznil potřebu šetřit v rámci úřadu
a připomenul, že i když čísla o počtu nezaměstnaných jsou
v porovnání období před osmi roky stále znatelně nižší, za
několik měsíců může být hůře, navíc o práci nyní přicházejí
i lidé, kteří se s tímto problémem nikdy v životě nesetkali,
zvláště pak zaměstnanci nedlouho před důchodovým věkem.
Velkou hrozbou se zdá i stále klesající počet volných míst.
Město je proto připraveno těmto lidem pomoci, i když nechce jít cestou finančních dotací. Kromě poradenství bude
k dispozici i psycholog a letos se například nezvýšily poplatky
za odpady nebo daň z nemovitosti. Následkům ekonomické
krize se budeme věnovat i v dalších číslech Zpravodaje.
Zastupitelé i návštěvníci jednání poté vyslechli informaci
o ukončení soudního řízení ve věci vydání pozemků o celkové
výměře přes jeden hektar v průmyslovém parku, následně
vzali na vědomí snahu města o přidání jednoho podvečerního
autobusového nebo vlakového spoje mezi Suchdolem nad
Odrou a Novým Jičínem (podrobněji informujeme na jiném
místě Zpravodaje).
Některé lokality v městské památkové rezervaci čeká rozsáhlá rekonstrukce, město proto žádá o evropské i ministerské
dotace. Nejdříve by se měl změnit k lepšímu prostor naproti
Komerční bance směrem k telefonním budkám a budově
ČSOB, následně i lokalita vstupu k městské tržnici. O projektech budeme občany blíže informovat v dalších měsících.
Zastupitelé také schválili podmínky přidělení dotace na

rozšíření pracoviště Czech POINT a souhlasili s účastí města
v projektu Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu
Novojičínska, což znamená i pokračování odkanalizování místní části Žilina.
Po delegování zástupce města na valnou hromadu TV Beskyd a úpravy odměny nového člena zastupitelstva Milana
Poliaka seznámil starosta přítomné se současnou situací v jednání o budoucnosti areálu bývalé tabákové továrny na ulici
Přemyslovců, především pak v souvislosti s nabídkou developera Mocero reality na pomoc se zprůjezdněním Jeremenkovy
ulice. Tématu se více věnujeme na jiném místě Zpravodaje.
Zastupitelé jeho informace vzali na vědomí a uložili připravit
do příštího zasedání zastupitelstva v polovině dubna návrhy
na možnou spolupráci, včetně grafického zpracování, finančního plnění a majetkoprávních záležitostí.
g Radní Nového Jičína se k 38. zasedání ve volebním období sešli v úterý 17. února. Zabývali se finanční problematikou, při které například vzali na vědomí žádost Farního
sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích, která
žádá o finanční příspěvek na opravu kapličky ve Straníku.
Žádostí se v dubnu bude zabývat zastupitelstvo.
Dále pak stanovili podmínky a výzvy k nominacím na osobnosti roku 2009 z oblasti školství, kultury a sociální oblasti.
Při jednání o letošních zahraničních vztazích radní schválili
pracovní delegaci, která pojede do partnerského francouzského Epinalu domluvit společný program na letošních slavnostech a získat zkušenosti z tamního způsobu spalování
komunálního odpadu.
Rada se následně zabývala činností komise obchodu, služeb
a cestovního ruchu, přitom se hovořilo o organizaci vánočního
jarmarku v letošním roce, a to v podmínkách rekonstruovaného Masarykova náměstí.
Velkým tématem se stal druhý separační dvůr na území
města. Současný na Palackého ulici už kapacitně nestačí.
Jako nejvhodnější se jeví pozemek města na Suvorovově ulici
za areálem kovošrotu. Radní proto uložili připravit záměr
vybudování separačního dvoru do takového stavu, aby bylo
možno požádat ministerstvo životního prostředí o dotaci.
Od května se chystá zásadní změna systému parkování
v centru města a přilehlých ulicích a radní schválili nařízení
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místech
k parkování, stejně tak i ceník stání motorových vozidel.
Tomuto tématu se budeme obsáhleji věnovat v příštím čísle
Zpravodaje, všichni občané mají navíc dostat do poštovních
schránek letáčky s vysvětlením nového systému.
V závěru pak rada schválila dvacet tisíc korun novojičínským horolezcům jako příspěvek na expedici na nejvyšší horu
světa Mt. Everest, která se má uskutečnit od března do června
letošního roku. Přitom padl i návrh, aby v případě úspěšného
zdolání hory na jejím vrcholu zavlála novojičínská vlajka.

Plné znění usnesení jednání zastupitelstva a rady města je k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.

Dokončení z titulní strany
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
Upozornil, že i kdyby nakonec byla změna zákona definitivně schválena, považuje to za logické. „Je normální, když se
budeme starat o vlastní majetek. Jen bychom si přáli, aby
nařízení začalo platit až pro příští zimu, a se pořádně připravíme,“ řekl místostarosta. Město by mělo na starosti přibližně 110 kilometrů chodníků a dalších prostranství, což
opravdu nebude lehké zvládnout. V brzké době technické služby
dostanou speciální frézu, která by s odklízením chodníků výrazně pomohla.
Při další zimě může pomoci i nově zavedený institut veřejné
služby. Ten nařizuje nezaměstnaným lidem, kteří pobírají
dávky v hmotné nouzi, aby po půl roce odpracovali určitý počet hodin veřejných prací. „S pomocí těchto lidí počítáme
právě na místech, kam se technika nedostane. I kdyby městu
přibylo kvůli novému zákonu mnoho úkolů, tak vše určitě
zvládneme,“ konstatoval Šturm.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

2

Radnice bude jednat o tabačce
a železničním přejezdu

Město hledá úspory,
začne na radnici

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Město nyní s developerem jedná o zprůjezdnění železničního přejezdu
na Jeremenkově ulici. Foto Josef Gabzdyl.
g Radní Nového Jičína zasednou k jednání s majiteli areálu
bývalé tabákové továrny. Změnu od jednoznačně nesouhlasného stanoviska odhlasovala na svém únorovém zasedání většina zastupitelů, k čemuž hlavně přispěl značně vstřícnější
postoj zástupců developera Mocero reality. Plány na zbourání továrních budov a výstavbu marketů Interspar a OBI se
ale nemění.
Majitel tabačky městu nabízí, že mu pomůže zprůjezdnit
Jeremenkovu ulici se železničním přejezdem, kdysi součást
hlavního průtahu městem. „Konkrétně jde o to, abychom našli
způsob, jak uvolnit dopravu v klíčovém bodě prvního kruhového objezdu s tím, že by došlo ke zprůjezdnění ulice Jeremenkovy přes železniční přejezd, který je dneska zaslepený,“ přiblížil zástupce Mocero reality Radim Ondříšek.
Podle starosty Ivana Týleho ale tento krok neznamená
automatickou dohodu. „Nerozhodujeme se mezi lepším a horším řešením, my pravděpodobně budeme muset vybírat mezi
menším a větším zlem. Zároveň asi pravděpodobně to největší
a nejhorší zlo by znamenalo, pokud by areál zůstal opuštěný, byl v majetku cizí osoby, která by neměla vztah k městu,
a ten majetek by do budoucna nenašel uplatnění a chátral
by,“ řekl starosta.
Zastupitelé schválili další pokračování jednání s tím, že
na příštím zasedání v dubnu obdrží kompletní grafické materiály jak samotného areálu, tak i dopravního řešení. Tématem se budou zabývat i odborné komise. Do té doby chce
i firma Mocero reality předložit návrh smlouvy či memoranda
o spolupráci s městem.
Myslíme si, že náš investiční záměr má hlavu a patu a že
změnou dopravního systému pomůžeme všem občanům města,“ řekl Ondříšek. Starosta navíc připomíná, že obdobný
záměr vybudovat hypermarkety, tentokrát pod hlavičkou
Tesca, stále existuje Šenově u Nového Jičína, v prostoru
bývalé Peschlovy továrny jen pár desítek metrů od tabačky.
Dopravní řešení by pak Nový Jičín nemohl prakticky nijak
ovlivnit. „Vše je velmi komplikované. Navíc pokud zastupitelé
v dubnu rozhodnou, že o projekt nemají zájem, tak zřejmě
nebude o čem jednat,“ dodal starosta s tím, že otevření přejezdu by stálo přibližně 15 až 20 milionů korun.

O osudu bývalých továrních budov zatím není rozhodnuto.
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Vedoucí odborů městského úřadu a ředitelé příspěvkových
organizací, například Beskydského divadla nebo městského
kulturního střediska, dostali za úkol do konce února zpracovat návrhy na úsporná opatření. Důvodem tohoto kroku je
současná globální ekonomická krize, vinou které se očekávají podstatně skromnější daňové výnosy a tedy i nižší příjmy
do rozpočtu města. „Musíme mít rezervu. Stát zatím počítá
s propadem daňových výnosů až o pět procent, což by v našem
případě dělalo až 20 milionů korun. Proto je na místě začít
s krizovým scénářem,“ vysvětlil starosta Ivan Týle.
Šetřit se nebude na naplánovaných investicích, ubírat se
nemá ani z větší údržby majetku města. „Jde o první etapu
úspor. Poté situaci vyhodnotíme, ale nemohu vyloučit ani následné personální opatření. To by však bylo až to poslední
řešení,“ dodal Týle. Starosta si od vnitřních úspor slibuje
ušetření až deseti milionů korun. Letošní rozpočet Nového
Jičína po odečtení prostředků sociální podpory a dalších
státních dávek, které městskou pokladnou jen „protečou“,
činí zhruba 400 milionů korun.
Nový Jičín kvůli hospodářské krizi už schválil finanční podporu poradny pro občany, kteří přijdou o práci. Poradna
začne fungovat na začátku března v objektu nazývaném
„Dům složek“ na Sokolovské ulici, v sousedství autobusového nádraží.
Nový Jičín však má ve srovnání s některými jinými městy
velkou výhodu v tom, že ho netíží žádné dluhy z minulých let.
Přesto je však pokračování v rozumném hospodaření velmi
důležité. Novojičínsko v současnosti ztratilo primát okresu
s nejnižší nezaměstnaností v rámci Moravskoslezského kraje.
Podle novojičínského úřadu práce bylo na konci ledna v okrese
6 570 lidí bez zaměstnání, což znamená 8,27 procenta míry
nezaměstnanosti. Oproti předchozímu měsíci jde o nárůst
1,7 procenta. Úřad přitom eviduje jen 429 volných míst, tedy
na jednu pozici připadá přibližně 15 nezaměstnaných. Přímo
v Novém Jičíně žádá o práci 1 179 lidí, míra nezaměstnanosti
vystoupala na 8,3 procenta. Volných míst je jen 81, což opět
znamená patnáct uchazečů na jednu pozici.

Europe Direct NJ informuje
Petra Schmidtová, DiS
g

V úterý 17. března 2009 vás srdečně zveme na přednášku
„Ochrana spotřebitele“, která se koná od 9.30 hod. v aule
Městského úřadu Nový Jičín. S právy spotřebitele vás seznámí zástupce Sdružení obrany spotřebitelů a Bc. Pavlína Hastíková z Obecního živnostenského úřadu v Novém Jičíně.
Ve čtvrtek 26. března 2009 se uskuteční v aule Městského
úřadu Nový Jičín přednáška na téma „Imigrační a azylová
politika EU“. Na dané téma pohovoří Mgr. et Mgr. Agniezska
Zogata Kusz z Palackého univerzity Olomouc.
Výstava prací a vyhodnocení soutěže „Namaluj si svoje
Euro“. V lednu 2009 vyhlásilo středisko Europe Direct NJ
u příležitosti 10. výročí eurosystému výtvarnou soutěž pro
žáky ZŠ s názvem „Navrhni si svoje EURO“. Do uzávěrky zaslaly své návrhy tyto školy: ZŠ Jubilejní a ZŠ Dlouhá Nový
Jičín, ZŠ Komenského Bílovec, ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí, ZŠ Pohořská Odry, ZŠ Šenov u Nového Jičína a ZUŠ
Nový Jičín.
Návrhy dětí, jak by měla být ČR prezentována na společné
euroměně, jsou vskutku velmi nápadité a zdařilé a zaslouží
si patřičnou pozornost a obdiv. Všechna soutěžní díla budou
z tohoto důvodu vystavena od 1. do 22. dubna v minigalerii
Europe Direct NJ a vyhodnocena jak odbornou porotou, tak
veřejností v kategoriích ZŠ a ZUŠ. Všechna díla obdrží soutěžní číslo a návštěvníci výstavy mohou při její prohlídce hlasovat pro jeden návrh za každou kategorii. 27. dubna 2009
proběhne slavnostní předání cen v prostorách Europe Direct.
Ceny za odbornou porotu předá Soňa Zemánková, učitelka
ZUŠ Nový Jičín, ceny za veřejnost Markéta Hanzelková, vedoucí Europe Direct Nový Jičín.

Občanská poradna v NJ

Upozornění na poplatek
za komunální odpad

Odbor sociálních věcí
g V prostorách Centra pro zdravotně postižené v Novém Jičíně, Sokolovská 9, byla 1. března otevřena nová sociální
služba — občanské poradenství. Je určeno všem lidem, kteří
se dostali do obtížné životní situace a kteří ji nedokáží řešit
bez potřebné podpory a pomoci. Občanský poradce poskytuje
informace mj. o sociálních dávkách, bydlení, pracovně-právních vztazích a zaměstnanosti, majetkových vztazích a náhradě škody, rodinných a mezilidských vztazích, školství,
občanském soudním řízení a ochraně spotřebitele.
Občanský poradce vždy vychází z konkrétní situace klienta,
informuje ho o jeho právech a povinnostech a společně s ním
hledá možná řešení jeho problému. Rady a informace jsou
bezplatné, nestranné, nezávislé a diskrétní. Občanská
poradna nemůže vyřešit problémy za vás, ale může vám podat pomocnou ruku a vybavit vás potřebnými informacemi.
Kontakt: Sokolovská 9, Nový Jičín (u autobusového nádraží), tel.: 556 709 403, e-mail: czp.novyjicin@centrum.cz,
www.czp-msk.cz
Konzultační hodiny: středa 9.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
čtvrtek 9.00—12.00; 13.00-16.00 hod. (pro objednané). Občanskou poradnu je možné kontaktovat také v Kopřivnici, a to
v pondělí 9.00—12.00; 13.00—16.00 hod. a v úterý 9.00—12.00;
13.00—16.00 hod. (pro objednané).

Fibichovo náměstí v NJ

Finanční odbor MěÚ Nový Jičín
g

Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad (provoz systému shromaž ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), který je stanoven obecně závaznou vyhláškou
města Nového Jičína a to do 31. 3. 2009. Do tohoto termínu
musí splnit svou poplatkovou povinnost všichni občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně (za děti jejich rodiče), dále
cizinci s povolením k trvalému pobytu ve správním obvodu
města a vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, kteří
nemají trvalý pobyt ve městě Nový Jičín.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu či úmrtí) je nutné nahlásit finančnímu odboru Městského
úřadu Nový Jičín, 1. patro, č. dveří 107.
Poplatek je možné uhradit bu poštovní poukázkou na
poště nebo v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, Divadelní 3 a Masarykovo nám. 1., nebo převodem na účet města
Nového Jičína u KB číslo 19-326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výše částky. Sazba poplatku podle obecně
závazné vyhlášky činí pro rok 2009 456,- Kč/osobu/rok.
Občanům, kteří nesplní svou poplatkovou povinnost včas
nebo ve správné výši, budou vystaveny a zaslány navýšené
platební výměry o 50 % z dlužné částky podle zákona č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.

Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Radní chtějí nový spoj
ze Suchdola nad Odrou

g

Z druhého veřejného projednání záměru rekonstrukce zeleně ve středové
části Fibichova náměstí, kterého se na
novojičínské radnici dne 16. února 2009
zúčastnili zejména občané s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, ale i další zájemci
o konečnou podobu řešeného prostoru,
vyplynul návrh na uspořádání ankety,
jejíž výsledky by vypověděly o převažujícím názoru na způsoby řešení navrhované odborem životního prostředí.
Anketní lístky s otázkou, zda je podporována radikální obnova zeleně s jednorázovým vykácením stromů a novou
kruhovou výsadbou lip v největším možném počtu, obdrželi
občané Fibichova náměstí do svých poštovních schránek a jejich odpovědi očekává odbor životního prostředí do 9. března
2009. K záměru obnovy zeleně na městském pozemku však
mohou svá vyjádření a náměty sdělit všichni, jimž není stav
životního prostředí ve městě lhostejný. Informace včetně anketního lístku naleznete na adrese http://www.novy-jicin.cz
v sekci Životní prostředí — Ochrana přírody a krajiny, případně přímo u odboru životního prostředí Městského úřadu
Nový Jičín (556 768 312).
Dosavadní péče o zelené plochy v Novém Jičíně a stav dřevin na městských pozemcích, jakož i dlouhodobá koncepční
snaha o zachování maximálního zastoupení zeleně v zastavěném území sídla, je zárukou za provedení cílené, plánovité
a kvalifikované obměny starých a ořezem zničených stromů
na Fibichově náměstí, proto při realizaci nových výsadeb budou vynaloženy prostředky na pořízení výpěstků vzrůstných
dřevin s výjimečnou výsadbovou velikostí 25 cm obvodu kmínku, aby ekologická i estetická újma vzniklá povoleným kácením dřevin rostoucích mimo les byla nahrazena v co nejkratším čase.
Uskutečnění celého záměru obnovy zeleně závisí na provedení přeložek vedení elektrického napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu, u nichž je záměr ve fázi projektové
přípravy pro účely územního rozhodnutí s předpokládaným
termínem dokončení březen 2009.
S ohledem na nezbytnost respektování vegetačního období
neočekáváme první zásah do zeleně do konce září letošního
roku s výjimkou nutného řešení případných havarijních
událostí.

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Lidé

cestující mezi Novým Jičínem a Suchdolem nad Odrou
by se večer mohli dočkat nového spoje. Radní totiž požadují
v čase mezi půl osmou a desátou hodinou nový spoj. Do doby
jeho zavedení jej nahradí linkový autobus. Lokálka ze stanice
Suchdol nad Odrou do stanice Nový Jičín město projede tuto
trasu během pracovního dne patnáctkrát. Cestujícím ale zdaleka podvečerní spoje nevyhovují. Mezi půl osmou a tři čtvrtě
na deset večer totiž nejede nic.
Město slibuje, že do mezery v jízdním řádu prosadí zavedení nového přípoje. Ten by pomohl hlavně lidem, kteří cestují vlakem Intercity Hutník z Prahy. Ten přijíždí do Suchdola
šestnáct minut po odjezdu spoje do Nového Jičína, tedy v 19.21
hodin a lidé tak musí čekat až do 21.45 hodin.
„Záležitost jsme začali řešit na základě podnětů občanů,
kteří si stěžují na špatnou dostupnost vlakového spojení ze
Suchdola do Nového Jičína,“ řekl místostarosta Milan Šturm.
Požadavek zavést další spoj mezi Suchdolem a Novým Jičínem už posuzují České dráhy. Podle regionální mluvčí společnosti existují dvě možnosti, a to bu posunutí stávajícího
odjezdu vlaku v 19.21 na pozdější dobu nebo pak zavedení
nového spoje v čase nejdříve 19.52 hod. První varianta by ale,
podle drah, přespříliš prodloužila cestování pravidelným cestujícím z Přerova a Ostravy, pro které je spoj v 19.21 určen
především. Přijatelnější je tedy alternativa druhá. „Pokud
tento vlak přistavíme, pak odjede do Nového Jičína a zase se
z Nového Jičína vrátí do Suchdola. V tom případě ale předpokládáme, že cesta zpátky bude téměř nevyužitá a na tento
vlak, který se vrátí do Suchdola, už nebude navazovat žádný
přípoj. Bude-li ale kraj chtít, nebo osloví-li město kraj a ten
tuto dopravu zadá a zaplatí, jsme schopni takovýto spoj vypravit,“ popsala pro městskou televizi mluvčí ČD pro Moravu a Slezsko Kateřina Švubová.
Než se podaří dojednat vlakové spojení, může cestující svézt
autobus. „Máme to předjednané s provozovatelem autobusů,
což je firma Veolia transport, která souhlasí se zavedením
jedné linky. Ta linka by jezdila ze Suchdolu od restaurace
u Peška, to je plocha, která se nachází vedle vlakového nádraží. V podstatě nic nebrání podpisu smlouvy, takže očekáváme jen nějaké doladění podrobností. Co se týče vlaku, tak
jeho zavedení předpokládám někdy v letních měsících,“ uvedl
místostarosta Šturm.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Program podpory obnovitelných
zdrojů a úspor energie pro
rodinné a bytové domy v r. 2009
Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
g Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního pro-

středí ČR již nyní podporují výměny kotlů na uhlí za vytápění
obnovitelnými zdroji a instalace solárních kolektorů na ohřev
vody. Od dubna 2009 bude tento probíhající program nahrazen rozsáhlejším dotačním programem. Zdůrazňujeme, že se
jedná o podporu domácností, žádost budou moci podat fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města, obce
a podnikatelé. Níže uvádíme základní informace o obou dotačních titulech v České republice.
Do března 2009 mohou občané žádat o dotaci podle tzv.
Příloh II Směrnice MŽP o poskytování prostředků ze Státního
fondu životního prostředí. Dotační program podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu nebo
tepelná čerpadla. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a nebo celoroční ohřev
teplé vody. Žádosti do tohoto programu je možné podávat
na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí do
31. 3. 2009. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce,
maximálně však 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého
provozu. Podrobné podmínky jsou zveřejněny na webu SFŽP.
Od dubna 2009 na tuto podporu naváže rozsahem unikátní
dotační program pro domácnosti, pro který bude k dispozici
až 25 miliard korun a který bude zaměřen jak na obnovitelné
zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov
a v novostavbách. Tento program bude financován z prodeje
tzv. emisních kreditů v mezinárodním obchodování podle
Kjótského protokolu. V rámci tohoto programu dotací bude
podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, náhrada neekologického
vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná
čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce bude
v rámci nového programu omezeno. Akce dokončené před
jeho vyhlášením nebude možné podpořit, rozhodným datem
bude u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov
datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb
pak datum kolaudace.
Vyhlášení programu a zveřejnění podrobných podmínek
podpory (včetně výše dotací) se předpokládá v březnu 2009.
Podávání žádostí bude možné od dubna 2009. Předpokládá
se průběžné trvání programu až do konce roku 2012. Žádost
bude možné kromě krajských pracoviš Státního fondu životního prostředí podávat také na pobočkách bank, stavebních
spořitelen apod. O dotaci na více opatření bude možné žádat
v jedné žádosti. Některé kombinace opatření (např. zateplení
a výměna zdroje) budou zvýhodněny dotačním bonusem.
Zateplování panelových bytových domů nebude z tohoto programu podporováno. Podpora pro panelové domy je možná
z programů Ministerstva pro místní rozvoj.
Závěrem upozorňujeme občany, že se jedná o podporu domácností, žádost budou moci podat fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města, obce a podnikatelé.

Nová angiolinka za více než
20 mil. zrychlí diagnostiku
S. Součková, tisková mluvčí Nemocnice s poliklinikou NJ
g

Přístroj, mezi jehož hlavní přednosti patří nižší radiační
zátěž pro pacienta i personál, široký rozsah pohyblivosti vyšetřovacího ramena všemi směry, vysoká kvalita zobrazení,
zkrácení celkové doby vyšetření nebo intervenčního výkonu,
stál dvacet dva milionů osm set tisíc korun. „Široké spektrum
moderního softwarového vybavení umožňuje provádět rekonstrukci obrazů v libovolných rovinách, různá měření a analýzy dat. Velký praktický význam má zejména možnost provedení rotační 3D techniky zobrazení především cév, ale
také žlučových cest,“ popsal pozitiva primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Marek Velkoborský.
Přístroj je přínosem nejen pro pacienty novojičínské nemocnice, ale ve velké míře pro pacienty Komplexního onkologického centra. Zkvalitňuje diagnostiku zhoubných onemocnění
a intervenční radiologové jej využívají i pro samotnou léčbu
nebo součást komplexní léčby vybraných nádorových onemocnění jako například embolizace, chemoembolizace, drenáže a další specializované terapeutické zákroky v cévním
řečišti, žlučových cestách, jícnu a tlustém střevu.
„Digitální výstup vyšetření má spoustu předností — ve většině případů není nutno výsledek vyšetření fotit na filmy,
záznam dat na elektronických datových nosičích je levnější
a praktičtější. Po zavedení systému PACS do nemocnice bude
snadný a okamžitý přístup k obrazové dokumentaci z kteréhokoli počítače v nemocnici i možnost konzultace nálezů
s jinými zdravotnickými zařízeními,“ doplnil primář.
Nemocnice se dočkala nové angiolinky po téměř patnácti
letech a má v současnosti zařízení, které patří k nejmodernějším přístrojům této kategorie v republice. „Celou investici
jsme financovali z vlastních zdrojů. Zhruba do jednoho roku
bychom chtěli pořídit ještě magnetickou rezonanci. Softwar
nové angiolinky umožňuje rychlé porovnání vyšetření na
různých typech přístrojů, což výrazně rozšíří možnosti diagnostiky a zajistí komplexnost našich služeb,“ uzavřel ředitel
nemocnice MUDr. Radan Gocal.

Vítání občánků
Odbor ŠKMaTV a odbor vnitřních věcí
g

Město Nový Jičín od letošního roku obnovuje tradici slavnostních obřadů ,,Vítání občánků“. V případě, že budou mít
rodiče narozených dětí o tento slavnostní okamžik zájem, mohou získat formulář přihlášky na odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy MěÚ u paní Novotné (tel.: 556 768 217)
a na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel, u paní Bednaříkové (tel.: 556 768 209) nebo Kelnarové (tel.: 556 768 210).
Na těchto místech také získají další potřebné informace.
Formulář přihlášky bude dále k dispozici na www.novyjicin.
cz, městském informačním centru a na informacích v budovách městského úřadu Divadelní 1 a Masarykovo náměstí 1.
Zvány budou děti do jednoho roku věku, narozené po 1. 1.
2009 včetně, které mají trvalé bydliště v Novém Jičíně a jeho
místních částech (Bludovice, Loučka, Kojetín, Straník, Žilina,
Libhoš). Představitelé města předají rodičům drobný dárek,
pamětní list a kytičku.

Město Nový Jičín zveřejňuje
nabídku na prodej

Omezení provozu
pracoviště cestovních dokladů
Odbor vnitřních věcí
g V souvislosti se změnou zákona o cestovních dokladech (do-

plnění cestovního pasu s biometrickými údaji o otisk prstu)
upozorňujeme občany, že v době od 25. 3. do 31. 3. 2009 bude
probíhat úprava technických zařízení k provádění této změny.
Z tohoto důvodu v době od 25. 3. do 31. 3. 2009 nebude
možno podat žádost o cestovní pas s biometrickými údaji,
ani vyhotovený cestovní pas tohoto typu vyzvednout. Vyřizování žádostí o cestovní pasy bez strojově čitelných údajů
(ve zkrácené lhůtě) zůstává beze změn.

5

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Mgr. Ivan Týle, starosta města
g

neupotřebitelného movitého majetku — mobilní buňky
(rok výroby 1986). Informace k vyhlášené nabídce podá Kateřina Ballerová, Majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín, tel.:
556 768 293; e-mail: kballer@novyjicin-town.cz
Nabídky s uvedením nabídnuté výše kupní ceny je nutno
doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu
zřetelně slovy „MPZ 2140 — NEOTVÍRAT“ nejpozději do 9. 3.
2009 do 15.00 hod. osobně na podatelnu MěÚ NJ, Divadelní 3,
nebo poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Majetkoprávní odbor, Kamil Žák, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.

Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g FOTBAL: ne 8. 3. v 11 hod., hřiště s um. trávou, přípr. utk.
muži N. Jičín A - Vel. Karlovice, út 10. 3. v 17 hod., hřiště s um.
trávou, přípr. utk. muži N. Jičín A - Bystřice p. H., ne 15. 3.
v 11 hod., hřiště s um. trávou, přípr. utk. muži. N. Jičín A Orlová, so 28. 3. v 10.15 a 12.30., hřiště s um. trávou, kraj.
přeb. star. a mlad. dorost N. Jičín - Slávia Opava (2 utk.), ne
29. 3. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, kraj. přeb. ml. a star.
žáci N. Jičín - Karviná B (2 utk.), ne 29. 3. v 15 hod., stadion,
kraj. přeb. muži Nový Jičín A - Čes. Těšín g BASKETBAL
(hala na bazénu): st 11. 3. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži,
Geofin N. Jičín - Prostějov, so 14. 3. v 17 hod., II. liga muži
BC N. Jičín - Kroměříž, ne 15. 3. v 10 hod., II. liga muži BC N.
Jičín - UP Olomouc, st 18. 3. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži
Geofin N. Jičín - Liberec, so 28. 3. v 17 hod., Mattoni NBL muži
Geofin N. Jičín - Pardubice g HOKEJ (ZS): st 4. 3. v 18 hod.,
II. liga muži HC Gedos N. Jičín - Ž ár n. S. (poslední utk.
zákl. části, rozpis utk. předkola play off na web. stránkách
klubu: www.hcnj.cz), so 7. 3. v 10.30 hod., liga mlad. žáci (6.
a 7. tř.) N. Jičín - Karviná (2 utk.), so 21. 3. v 9 hod., liga star.
žáci (8. a 9. tř.) N. Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), so 21. 3. ve
13 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Frýdek-Místek
(2 utk.), so 14. 3., ne 15. 3. vždy od 8 hod., turnaj žáků 2. tříd
„O pohár Rostislava Klesly“, so 21. 3. a ne 22. 3. vždy od 8 hod.
turnaj žáků 7. tříd, so 28. 3. a ne 29. 3. vždy od 8 hod., turnaj
žáků 9. tříd g VOLEJBAL (hala ABC): so 7. 3. v 17 hod.,
extral. juniorky N. Jičín - Dansport Brno, so 14. 3. v 10 a 14
hod., kraj. přeb. I. tř. muži N. Jičín A - Kopřivnice (2 utk.), so
14. 3. v 17 hod., I. liga ženy N. Jičín - Nusle Praha B, ne 15. 3.
v 10 hod., extral. juniorky N. Jičín - Dansport Brno, ne 22. 3.
v 10 a 14 hod., kraj. přeb. II. tř. muži N. Jičín B (junioři) Polanka (2 utk.) g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): ne 1. 3.
v 10 hod., divize muži N. Jičín A - Bobrovník, so 14. 3. v 10 hod.,
okr. přeb. II. tř. muži N. Jičín E (smíš.) - Studénka C, pá 20. 3.
v 18 hod., okr. přeb. I. tř. muži N. Jičín C - Odry B, so 21. 3.
v 10 hod., okr. přeb. II. tř. muži N. Jičín D - Bílovec B, so 21. 3.
v 17 hod., divize muži N. Jičín A - Frenštát A, ne 22. 3. v 10 hod.,
divize muži N. Jičín A - Studénka A, so 28. 3. v 10 hod., okr.
přeb. II. tř. muži N. Jičín E (smíš.) - Kopřivnice C, so 28. 3.
v 17 hod., kraj. přeb. sk. C muži N. Jičín B - Třinec C, ne 29. 3.
v 10 hod., kraj. přeb. sk. C muži N. Jičín B - Frýdek-Místek
g KUŽELKY (herna na stadionu): so 7. 3. v 10 hod., přeb.
MSK muži N. Jičín A - Dobroslavice, so 21. 3. v 10 hod., III.
kuželk. liga ženy sk. B N. Jičín - Přerov, so 28. 3. v 10 hod.,
přeb. MSK muži N. Jičín A - Bílovec 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.
g

SPORTCENTRUM TATROVANKA OPĚT V PROVOZU.
V úterý 18. listopadu bylo po několikaměsíční odmlce dáno
do provozu již novým majitelem p. Posádem částečně zrekonstruované sportovní zařízení s názvem SPORTCENTRUM
TATROVANKA (dříve Sportopark poblíž ZS). Záměrem rekonstrukce byla snaha nového majitele moderním designem
a vybavením zlepšit služby v tomto zařízení, v němž budou
zájemci moci využít tři kurty pro squash, tenisový kurt, kurt
na badminton a dvoudráhovu hernu bowlingu s restaurací
propojenou k ostatním sportovištím. Zatímco do výstavby se
ještě připravuje nové welnescentrum nad squashovými kurty
s předpokladem otevření ke konci letošního roku, v sobotu
17. ledna již bylo dáno do provozu nové fitnesscentrum.
„Toto zařízení, které je svým vybavením na špičkové úrovni,
bude nabízet komplexní program včetně nabídky osobních trenérů, prodeje podpůrných a regeneračních prostředků a svým
uspořádáním do celého komplexu zapadá“ sdělil manažer
Sportcentra ing. Jan Dürrer a dodal: „Po otevření welnescentra, které bude s fitcentrem sousedit, budou moci návštěvníci po vydatné námaze, a to nejen z fitcentra, využít celý
komplex k regeneraci, odpočinku i pobavení. Pokud se týká

cenových relací, tak u squashe, tenisu, badmintonu a bowlingu zůstaly prozatím ceny na stejné úrovni jako před rekonstrukcí. Od prvního února uvažujeme dokonce o částečném
zlevnění. Vstup do fitcentra je 60,- Kč a návštěvník v něm
může být třeba celý den. Otevírací doba sportoviš je od 9.00
do 24.00 hod. Předpokládáme opět zavedení permanentek
s cenovým zvýhodněním, studentům jsou nabízeny padesátiprocentní slevy s výjimkou fitcentra a bowlingu. Rovněž hodláme pokračovat v akcích, které se zde konaly před rekonstrukcí a podle zájmu je i dále rozšiřovat. Našim cílem je, aby
celé zařízení fungovalo nejen jako úspěšná komerční aktivita,
ale aby sloužilo občanům města Nového Jičína a okolí k jejich plné spokojenosti“. Je třeba dodat, že ve sklepních prostorách bylo vybudováno nové zařízení s názvem „A klub“,
v němž je kavárna, vinárna s tanečním parketem, vinotéka
i salónek, každý pátek a sobotu se zde koná zábava s živou
hudbou. Bezprostředně po udělení stavebního povolení bude
zahájena výstavba hotelové části ze tří stran tohoto zařízení, ze strany od ZS pak i několika bytů. Informace o provozu i akcích ve Sportcentru Tatrovanka mohou zájemci najít na budovaných webových stránkách www.tatrovanka.cz
nebo na tel. 724 367 467, rezervace pak na tel.: 556 770 713.
g

NOVOJIČÍINSKÁ ATLETIKA OPĚT S MEDAILEMI.
Stejně jako před rokem vstoupili novojičínští atleti medailově také do úvodu letošní atletické sezony, jíž bylo halové
mistrovství dorostu, juniorů a dospělých Moravy v Bratislavě
a mistrovství ČR dorostu a juniorů v Praze. Na „Moravě“
byla z novojičínského atletického mládí nejlepší juniorka
Lucie Uhlířová, která vyhrála trojskok (11,57 m) a druhá skončila v dálce (529 cm), další juniorka Klaudie Kučerová vybojovala rovněž v trojskoku bronz (10,64 m), ve skoku do dálky
obsadila 4. místo, když jí od bronzové medaile dělil jen 1 cm.
Čtvrtou medaili, a to bronzovou, získala dorostenka Nikol
Kramolišová za 3. místo v trojskoku výkonem 10,26 m. Přestože původně plánovaná rekordní účast osmi našich atletů
o týden později na „republice“ v Praze se z důvodu onemocnění zmenšila na polovinu, neodjeli atleti s prázdnou. I přes
přetrvávající chřipkové onemocnění startující junior Petr Nohel vybojoval ve skoku do dálky výkonem 690 cm 2. místo,
když za vítězem zaostal jen o 7 cm. Na dalším závodě v trojskoku se již jeho nemoc podepsala zcela a neumožnila mu
probojovat se do finále v trojskoku. Lucie Uhlířová si bojovným výkonem vybojovala 3. místo v dálce (554 cm), ve skoku
do výšky skončila na 161 cm sedmá, o den později vybojovala
druhý bronz za výkon 11,41 m v trojskoku. Smůla provázela
v Praze Klaudii Kučerovou, která velkým nedošlapem přišla
o finále v dálce, za výkon 10,79 m v trojskoku obsadila 6. místo.
Za úspěšný výsledek považuje trenér Lebeděv i 8. místo dorostenky Barbory Uhlířové v trojskoku (10,27 m), pro níž byl
start v Bratislavě a v Praze vůbec prvním v její atletické kariéře. Výborným výkonem se prezentovala v Bratislavě také
bývalá novojičínská atletka Zlata Polonyiová, studující v Praze, která vyhrála závod žen na 200 m (25,13 vt.) a 2. místo
obsadila na 60 m (7,87 vt.). Zlata týden předtím vyhrála na
přeboru Prahy závod na 200 m časem 24,80 vt., který je nejlepším v historii novojičínské atletiky.

g

JEDINÝ CÍL FOTBALISTŮ NOVÉHO JIČÍNA PRO
JARO — POSTUP DO DIVIZE. Neděle 22. března bude dnem,
v němž vstoupí fotbalisté krajských soutěží do jarní části
sezony. Vedoucí celek krajského přeboru TJ Nový Jičín A se
na jarní část připravoval jako vždy velmi intenzivně i s účastí
na vlastním turnaji na umělé trávě. A jak hodnotí dosavadní
průběh přípravy trenér Alois Holub? „Jsme právě v končící
druhé třetině přípravného období, bohužel musím konstatovat, že nejsem s přístupem některých hráčů spokojen, protože jsem přesvědčen, že by tréninku mohli dát více. Výsledky
jsou střídavé, ale to do přípravy patří, protože se pořád zkouší a sestava se mění, ale od zápasu s Karlovicemi už se bude
muset skládat mužstvo pro jarní část“. Kádr tvoří brankáři
Rostislav Šrom, Patrik Kučerik, obránci Lukáš Bajer, Jaroslav Pavlík, Tomáš Chromečka, Milan Dvořák, Jiří Hanzelka,
Michal Farkaš, záložnící Pavel Macíček, Jakub Hanzelka,
Zdeněk Palička, Martin Černoch, Martin Hes, Jiří Šimek
a útočnici Lukáš Dědík, Lukáš Bezděk, Jakub Mikšík a navrátilec Lukáš Polonyi. Tým opustil Ján Moravčík, ještě nejsou
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uzavřena hostování Radima Billa a Mariana Vojtka. Cílem
mužstva pro jaro je udržet první místo znamenající postup
do divize. Jarní část soutěže zahájí celek Nového Jičína na
1. místě tabulky s náskokem 5 bodů na druhý celek Hájek
a synové (Jakubčovice) v neděli 22. března na hřišti pátého
celku Baníku Albrechtice, doma jej poprvé fandové uvidí
o týden později v neděli 29. března proti třetímu Českému
Těšínu, poté hraje v Jakubčovicích. Trenér Alois Holub vyslovuje velké poděkování řediteli TJ a pracovníkům správy sportoviš za stálou perfektní připravenost hřiště s umělou trávou
v nepříznivých podmínkách nejen pro zimní turnaje, ale i pro
přípravu všech družstev. Vedení novojičínského klubu si přeje
a zve příznivce k daleko větším návštěvám na domácích
zápasech, než tomu bylo na podzim a jejich pomoc povzbuzováním dosáhnout kýženého cíle.

Start kategorie chlapců 10—15 let. Stupně vítězů v kategorii dívek 10—15
let obsadily první Nella Valová, druhá Tereza Tvarůžková a třetí Daniela Trčková. (Foto: archiv LK.)

který obsadil v kateg. nad 60 let 3. místo. Pořadatelé slyšeli
od mnoha účastníků závodu přání opakování závodů, s příslibem jejich přání ještě v této sezoně splnit.
g NOVOJIČÍNŠTÍ TURISTÉ ZVOU NA PODKARPATSKOU RUS. Odbor Klubu českých turistů TJ Nový Jičín ve
spolupráci s CK ALPINA Brno pořádá ve dnech 21.— 30. 8.
2009 (10 dní) zájezd určený pro pěší turisty i cykloturisty na
Podkarpatskou Rus za poznáváním jedné z nejkrásnějších
polonin Boržavy, Siněvirského národního parku, také Koločavy, rodiště Nikoly Šuhaje. V ceně zájezdu (katalogová cena)
7.400,- Kč pro pěší a 8.000,- Kč pro cyklo je doprava autobusem, 7x ubytování v turistické ubytovně ve 2—3 lůžkových
pokojích (dle požadavků), 7x ukrajinská polopenze (ostatní
jídlo v dostatečném sortimentu lze dokoupit na místě v cenách srovnatelných s našimi), průvodce, informační materiály,
pojištění CK proti úpadku, pojištění storna zájezdu. Zájemci
se mohou přihlásit ve sběrně Sazka na Masarykově nám.,
kde lze rovněž získat podrobnější informace. Zálohu ve výši
4.000,- Kč budou pořadatelé vybírat po přihlášení. Bližší
informace lze získat po 17. hodině na telefonu 739 161 845
a rovněž v informační skříňce na Lidické ulici.

Přes velkou bojovnost a vyrovnaný průběh se domácím hokejistům nepodařilo svého brněnského soupeře zdolat. Na snímku je s č. 22 v dobývání
branky Brna domácí Luděk Lhotský (foto: Petr Kocián).
g NOVOJIČÍNŠTÍ HOKEJISTÉ PŘED PŘEDKOLEM
PLAY OFF. Již jen čtyři kola (v době uzávěrky NZ) dělily
hokejisty HC Gedos od konce základní části a jejich situace
po nevýrazných výkonech v lednu a únoru, zapříčiněna z části
nemocemi a zraněním hráčů, určitě také velkou zápasovou
zátěží, snad i nezkušeností mladých hráčů, není před nástavbovým předkolem play off nijak příznivá, když jsou na 11.
místě tabulky, což fandové po mnoho předcházejících sezon
nepoznali. Pokud by na tomto místě náš tým zůstal a nešel
v tabulce dokonce níže (k tomu jej přiblížila poslední prohra
6:1 v Šumperku), když reálný je spíše možný postup snad
jen o jednu příčku, tak je jisté, že by souboj v předkole play off
hraný na dva vítězné zápasy, zahájili s některým z celků umístěným po 46. kole od 6. místa níže, na ledě soupeře, což je
v tomto případě značná nevýhoda. A mohlo by se stát, že náš
tým nebude po dlouhé době v nadstavbové play off II. ligy,
čímž by pro něj letošní sezona už poměrně brzy skončila.
g STOVKA LYŽAŘŮ ZÁVODILA NA SVINCI V OBŘÍM
SLALOMU. Výborné sněhové podmínky a docela slušné počasí přilákalo v sobotu 14. února na sjezdovku na Svinci velký
počet milovníků „rychlých prkýnek“, kteří přijeli bu jen tak
si zalyžovat anebo prokázat své umění a změřit si síly ve
veřejném závodě v obřím slalomu. Do závodu, který se jel na
dvě kola, se přihlásilo v šesti věkových kategoriích 102 závodníků nejen z našeho města a jeho okolí, ale i z Třince,
Přerova nebo i Vsetína. Závody měly úžasně bojovou atmosféru a vítězně z nich vyšli v kategorii do 10 let (11 záv.) Jiří
Hruškovský (roč. 2002); v kat. 10—15 let chlapci (8 záv.) Lukáš
Vlček; dívky (12 záv.) Nelly Valová; v kat. 15—20 let, muži (9
záv.) Martin Radina; ženy (1 záv.) Markéta Alešová; v kat.
20—40 let, muži (25 záv.) Tomáš Wanek; ženy (4 záv.) Kristýna Kopecká; v kat. 40—60 let, muži (25 záv.) Martin Choleva; ženy (3) Anita Vahalová a nad 60 let (4 záv.) Josef Manda. Nejmladším účastníkem byla teprve pětiletá Adéla Pernická (roč. 2005), nejstarším účastníkem byl stále mladý
a všestranně aktivní sportovec pan Aleš Lowak (roč. 1934),
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KLUB NOVOJIČÍNSKÝCH TURISTŮ V AKCI. Tradiční
sraz novojičínských turistů se každoročně koná na chalupě
Skurečené v Beskydech již od roku 1974 a ani letos tomu
nebylo jinak. Členové výboru klubu turistů pod vedením předsedkyně ing. Martiny Fiedlerové stanovili termín letošního
srazu na sobotu 7. února. Dali dohromady program, sestavili jídelníček pro občerstvení účastníků a projednali organizaci srazu. Skupina obětavých členů klubu turistů přijela na
chalupu o den dříve, aby zajistila potřebné přípravné práce.
Celkem se na srazu sešlo na chalupě 64 milovníků turistiky.
Většina účastníků, včetně mne, přijela autobusem, který nás
dovezl do Podolánek u Čeladné. Odtud jsme nastoupili na
tříkilometrovou trasu s cílem dorazit na útulnou chalupu na
Skurečené. Cesta byla zprvu schůdná, od poloviny však již
pochod značně zkomplikovalo a zpomalilo náledí. Nakonec
jsme ale šastně a bez úhony došli všichni do vyhřáté chaloupky, kde již voněla polévka, skořice a další ingredience.
Každý si mohl z jídelníčku vybrat dle své chuti. Nejvíce šla
na odbyt zelňačka, která byla velmi chutná, avšak ani ostatní
pokrmy si s ní nezadaly. Organizátoři, muži, se starali o topení, nosili vodu ze studánky, ženy se zase otáčely v kuchyňce a připravovaly občerstvení. Po odpočinku se část účastníků
vydala cestou k pomníku partyzánského odboje na Martiňáku a druzí vystoupali směrem na Pustevny a holdovali
běžkám. Osvěženi čerstvým povětřím jsme se vrátili na Skurečenou. Po přátelském posezení jsme cestou zpět sestupovali opatrně podél přítoku Čeladenky do Podolánek, kde na
nás čekal autobus a v dobré náladě jsme se vraceli domů.
Účastníci srazu děkují prostřednictvím Novojičínského zpravodaje předsedkyni ing. Martině Fiedlerové a všem obětavým
organizátorům, kteří se zasloužili o pohodový den na chalupě
na Skurečené. Turistice zdar!
Božena Novotná, turistka

g Děkuji za všechny, kteří se na přípravě akce podíleli, paní
Boženě Novotné za její slova uznání, která nás velmi potěšila.
Z organizátorů bych ještě ráda jmenovala Jarmilu Kiralovou,
která se ochotně ujala kuchyně a Irenu Jašíkovou, správkyni chalupy. Děkuji také všem, kteří se této akce zúčastnili
a chtěla bych je i další příznivce turistiky pozvat nejen na
příští zimní sraz, ale i na další aktivity pořádané naším odborem. Informace o akcích naleznete v propagační skříňce
na ulici Lidické. Ing. M. Fiedlerová, předsedkyně O KČT TJ NJ

Město ocenilo na plese
nejlepší sportovce
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Elegance, zábava a ocenění nejlepších sportovců, trenérů
a kolektivů uplynulého roku. Tak vypadal tradiční Městský
sportovní ples, který se v pátek 20. února konal v rekonstruovaném sálu Střediska volného času Fokus. Pořadatelé z odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, sportovní komise a SVČ Fokus připravili atraktivní program. K tanci hrála
skupina TNT, ladnost pohybu předvedl například Taneční
klub Miroslava Gillara, potlesk si vysloužily i členky skupiny
břišních tanců.
Hlavním bodem programu se však stalo hodnocení uplynulého roku v oblasti sportu, kdy organizovaná novojičínská
tělovýchova oslavila stoleté výročí vzniku. „Sportu jsme věnovali i loňské městské slavnosti, což se ukázalo jako šastné
rozhodnutí. Jen málokterá srovnatelná města se mohou pyšnit takovým rozsahem nejrůznějších sportů. Mnoho sportovců
opět sklízelo úspěchy a všichni velmi dobře reprezentovali
Nový Jičín,“ poznamenal starosta Ivan Týle.
Město i přes současnou celosvětovou ekonomickou krizi
nehodlá investice do sportovních zařízení omezovat, nyní je
na řadě například areál letního stadionu a přilehlých částí.
„Dále pak projde modernizací areál na Msgre Šrámka, tam
by kromě jiného měla vzniknout horolezecká stěna. Počítáme
i s novou technologií na krytém bazénu, která zlepší kvalitu
vody,“ vyjmenoval starosta.
Předseda sportovní komise Milan Dvořák doplnil, že výběr
nejlepších sportovců nebyl snadný, protože možných adeptů
bylo opět hodně. „Je velmi pozitivní, že skladba oceněných
sportů je velmi pestrá, není to jen o dvou či třech sportech,
ale záběr je mnohem širší,“ řekl Dvořák a dodal, že komise
se v letošním roce opět zaměří například na organizaci sportovního klání novojičínské mládeže O pohár starosty.

Nejlepší trenéři loňského roku:
zleva Zbyněk Choleva, Zdeněk Rigo a Petr Hurta.

Nejlepší sportovci za rok 2008:
Rytíř sportu: MUDr. Zdeněk Fiedler (Klub českých turistů
TJ Nový Jičín) — od mládí se věnoval sportu, nejprve jako
člen Sokola. Členem Tělovýchovné jednoty v Novém Jičíně je
od jejího založení, kdy se aktivně podílel na sjednocení odborářských organizací v TJ. Ve výboru TJ působil až do roku
1992. Je členem turistického oddílu od jeho vzniku v roce
1960, kde 32 let vykonával funkci předsedy. Deset let pracoval
jako předseda okresního svazu turistiky. Byl spoluzakladatelem lyžařského oddílu. Pro TJ zajistil v roce 1967 zakoupení
chalupy na Skurečené v Beskydech, která dodnes slouží
jako turistická základna členům odboru KČT a dalším zájemcům. Získal kvalifikaci cvičitele ZRTV, pěší turistiky, mototuristiky. Splnil podmínky pro titul Mistr turistiky a Zlatý
odznak výkonnostní turistiky. V roce 2008 oslavil významné
životní jubileum — 85 let.
Jednotlivci: Lucie Uhlířová (atletický oddíl), dvojnásobná
mistryně ČR v trojskoku dorostenek, stříbrná a bronzová
medaile ve skoku do dálky, stříbrná medaile v mezistátním
utkání, stříbrná v družstvech, připravuje se na mistrovství
světa juniorek. Petr Nohel (atletický oddíl), vicemistr ČR ve
skoku do dálky juniorů, 4. místo na mezistátním utkání, připravuje se na mistrovství světa juniorů. Filip Loukota (oddíl
stolního tenisu), 3. místo KBTM, účast na mistrovství ČR
jednotlivců. Vojtěch Kulišták (Plavecký klub NJ o.s.), Letní
mistrovství dorostu ČR Zlín — 2x 4. místo, Letní mistrovství
ČR, Praha, Velká cena Znojma — 7. místo. Jakub Radina
(Plavecký klub NJ o.s), Zimní mistrovství ČR pro rok 2008 —
22. místo, Letní mistrovství ČR pro rok 2008 — 17. místo, Velká
cena Znojma — 4. místo. Robert Šarovič (Basketbalový klub
NJ), hráč prvoligového basketbalového týmu Geofin Nový Jičín,
výrazně se podílel na 2. místě týmu v nejvyšší tuzemské soutěži Martini NBL v sezoně 2007/2008, hodnocen jako nejlepší
hráč v Mattoni NBL. Tomáš Repper (Abadá capoeira, o.s.) —
2 x 1. místo v soutěžích capoeiry v České republice a na Slovensku. Matěj Obšivač (Klub vodních sportů Laguna NJ), tři
zlaté medaile a tituly dorosteneckého Mistra ČR, stříbrná

Starosta Ivan Týle předal ocenění i ploutvovému plavci
Petru Španihelovi. Foto Josef Gabzdyl.

medaile na světovém poháru v plavání s ploutvemi, je držitelem tří českých rekordů. Petr Španihel (Klub vodních
sportů Laguna NJ), na Mistrovství ČR starších žáků soutěžil
ve třinácti disciplinách, z nichž ve dvanácti zvítězil, získal
dvanáct titulů Mistra ČR, držitelem jedenácti žákovských
rekordů ČR, nominace do juniorského družstva na světový
pohár.
Kolektivy: Oddíl volejbalu: kapitán týmu starších žáků Robin Slováček, třetí místo mistrovství ČR — trenér Mgr. Valenta,
kapitán týmu juniorů David Fajkus — první místo liga juniorů,
postup do extraligy — trenér Mgr.Valenta. Klub vodních
sportů Laguna Nový Jičín: mládežnické družstvo KVS Laguna — vítěz finále ligy mládeže ČR, vítěz Středoevropského
poháru mládeže 2008, vítěz finále Poháru Polska, vítěz Moravskoslezské ligy mládeže 2008. Hokejový klub Nový Jičín:
žáci 5. sportovní třídy — mistří republiky 5. tříd za rok 2008,
vítězi krajského přeboru přípravek — trenér Jaroslav Fleischmann, asistent Kamil Glabazňa.
Trenéři: Petr Hurta (oddíl kopané), vítěz turnaje v Györu,
Salzburgu, přeborníci okresu Nový Jičín v posledních třech
letech. Zbyněk Choleva (Basketbalový klub NJ), hlavní trenér ligového týmu, osobní podíl na 2. místě v Martini NBL.
U prvoligového družstva působí více než deset let, osm let
vykonával funkci hlavního trenéra mládeže. Zdeněk Rigo
(Abadá capoeira), dlouholetý trenér a zakladatel capoeiry
v Novém Jičíně, jejíž členy aktivně vede. Se svými členy se
účastní mnoha soutěží.
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„Bořek-Šikula“ a spol.
opět nezklamali!
Ing. Gabriela Žitníková

V hlavní rolích, které byly čtyři, excelovali princezna a princ
— herci (Vít Šimurda a Pavlína Kopecká) a tytéž role — jako
zpěváci (Barbora Kuchařová, Dan Hochmann, alternace Pavel Feilhauer). Častý pohyb na scéně s 20 herci (nebo všichni
si chtěli zahrát) a s 10 členy kapely, stejně jako střídání mluveného slova s písněmi, způsobilo, že ohlasy dětí byly velmi
pozitivní.
Na případné další divadelní účinkování se studenti těší: „Je
to pro nás další zkušenost. Musím říci, že se jednalo o úspěch.
Většina lidí si představuje pod úspěchem slávu, ale ve skutečnosti je to stav mysli, kterého jsme dosáhli, když jsme
viděli úsměv na dětských tvářích, a byli jsme spokojeni…“
řekl jeden z hlavních protagonistů pohádky.

g

Tradiční farní maškarní bál pořádaný mladými farníky
z novojičínské farnosti se opět velmi vydařil. Každoroční akce
pro malé i velké se letos konala první únorovou neděli v nově
rekonstruovaném sále DDM Fokus. Nápadité téma „Bořek-Šikula“ se neslo celým zábavným odpolednem. Zahájení měli
na starost Pat a Mat, kteří se pokusili postavit zpočátku
„neidentifikovatelnou“ budovu. Jako obvykle nezklamali a jejich snaha vyšla nevalně, ale po zásahu Bořka-Šikuly a jeho
kamarádky Tíny se vše povedlo a my mohli společně zatleskat
maketě našeho kostela a fary. Farní maškarní bál byl zahájen! Celým odpolednem nás kromě již jmenovaného Bořka
a Tíny provázel také „soused Cibulka“ — tedy trojce Marcel
Brož, Martina Urbanová a Jiří Adamec. Moderování v jejich
podání bylo výborné a navodilo opravdu vtipnou a uvolněnou
náladu. Průvod masek, nápadité soutěže, dobré občerstvení
v bufetu a celkově skvělá organizace tohoto dne, za níž stálo
společenství mládeže, rodinný klub Hnízdo a nespočet dobrovolníků z farnosti všechny přítomné ujistilo, že farní maškarní bál je příležitostí, jak se společně sejít a prožít krásně
zimní mnohdy pochmurný čas... Všem posílám upřímné poděkování a malému námořníčkovi Vašíkovi, který vyhrál soutěž o nej-masku přeji klidnou plavbu životem! www.fnj.cz webové stránky farnosti Nový Jičín.

Studenti novojičínského
gymnázia hráli a zpívali dětem
Andrea C
Dostálová
g

Po dvouleté pomlce od hudební pohádky „Perníková chaloupka“ se studenti 2.G a 4.G novojičínského gymnázia opět
vrátili na scénu malého sálu Beskydského divadla. Dne 12. 2.
2009 se tak již potřetí sešli v divadle, aby naposledy reprizovali hudební pohádku „Šíleně smutná princezna“. Premiéra
nastudované hry, určené především těm nejmenším dětem
z MŠ, se uskutečnila 28. 11. 2008 a výtěžek z prvních dvou
představení byl věnován dětem z Dětského centra v NJ.
Scénář sepsali vyučující Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně
pí Juchelková, pí Dostálová a p. Dostál, přičemž posledně
jmenovaný byl rovněž autorem hudebního přepisu a dirigentem živé kapely během představení. Kulisy, kostýmy, pozvánky, to vše si studenti připravili zcela sami v hodinách
výtvarné výchovy pod vedením pí Horákové. Celé představení pak herci a zpěváci sezkoušeli během dvou měsíců.
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Výlet na mošnovské letiště
C 62, Nový Jičín
Kolektiv MŠ Máchova
g

Ve středu 11. 2. 2009 se děti MŠ Trojlístek Máchova 62
nemohly dočkat, až přijdou do mateřské školy. Čekal je totiž
výlet autobusem na letiště Leoše Janáčka do Mošnova. O nápady v naší mateřské škole není nouze, a proč tedy nepodniknout něco zvláštního? I když nám počasí moc nepřálo,
foukal studený vítr a padal sníh s deštěm, všichni jsme se na
ten neobvyklý výlet moc těšili, plni očekávání, co všechno uvidíme. Odjezd autobusem byl v 8.00 hod od mateřské školy.
Po příjezdu k novému hangáru na letišti se nás vstřícně ujala
pracovnice letiště. Cestou dětem pořádně vyhládlo a po svačince v příjemném prostředí jídelny pro letecké mechaniky
jsme mohli vstoupit přímo do hangáru.
Pro naše děti to byl opravdu skvělý zážitek, některé totiž
letadlo v životní velikosti viděly poprvé. Velice živě vnímaly
i velký prostor hangáru pro opravu letadel. Dětem byly ochotně zodpovídány jejich překvapivě zajímavé dotazy. Jen tak
pro zajímavost: děti naší mateřské školy byly první, které
vstoupily do prostoru hangáru. Po živé diskuzi následoval
odchod ke startovací ploše, kde jsme zhlédli start letadla,
odlétajícího do Prahy. Poté jsme si prohlédli velice moderně
vybavenou halu, kde jsme si na památku udělali několik fotografií. Po příjezdu zpět do mateřské školy děti kreslily dojmy
z výletu. A že těch krásných výtvorů bylo!
Děkujeme zaměstnancům letiště Leoše Janáčka Mošnov
za skvělý zážitek!
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KINO KVĚTEN
Po 2. až st 4. března v 18.00 a ve 20.00 hod. VEŘEJNÝ
NEPŘÍTEL č.1 epilog. Druhá část francouzského velkofilmu, jehož hrdinou je gangster Jacques Mesrine. O konci
jeho gangsterské kariéry. Do 12 let nevhodný, 110 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 5. až st 11. března v 16.00 a 18.00 hod. PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI. Pohádka USA, Velká Británie. Digitálně animovaný film o malém hrdinovi s velkým srdcem — z myšího
světa. Mládeži přístupno, 94 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 5. až ne 8. března ve 20.00 hod. PO PŘEČTENÍ SPALTE. Parodie, špionážní film Francie, USA, Velká Británie.
Příliš podezření škodí. Absurdní komedie na špionážní
téma od bratrů Coenů. Pro Frances McDormandovou mají
Coenovi vždy uchystáno něco výjimečného. Mládeži nepřístupno, 96 min., vstupné 65,- Kč.
g Po 9. až st 11. března ve 20.00 hod. ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA. Francouzský dokument. Vyprávění obrazem o milostných tancích zvířat, ptáků, hmyzu i vodních živočichů.
Mládeži přístupno, 85 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. března v 16.00 a 18.00 hod. MADAGASKAR 2. Další animované dobrodružství zvířat ze ZOO v New
Yorku se tentokrát odehrává v Africe. A ocitnou se tam
i tučňáci. Mládeži přístupno, 90 min., dabing, vstupné
65,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. března ve 20.00 hod. VÝMĚNA. Hledání
ztraceného syna. Americké kriminální melodrama o hledání cesty ke spravedlnosti. Vrátí se ztracený chlapec ke
své matce? V hlavní roli Angelina Jolie. Mládeži nepřístupno, 142 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 16. až st 18. března v 18.00 a ve 20.00 hod. HLÍDAČ
č. 47. Český film. Filmová adaptace knihy J. Kopty. Film
režiséra Filipa Renče s Karlem Rodenem v hlavní roli železničního hlídače, který nemůže zapomenout na hrůzy
první světové války. Mládeži nepřístupno, 108 min.,
vstupné 75,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. března v 18.00 hod. PODIVUHODNÝ
PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA. Americké oscarové
melodrama. Mládl a mládl... Volná adaptace povídky F.
Scotta Fitzgeralda s Bradem Pittem a Cate Blanchettovou
v hlavních rolích. O muži, který stále jen mládl. Do 12 let
nevhodný, 66 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 23. až st 25. března v 18.00 a ve 20.15 hod. CINKA
PANNA. ČR, Ma arsko, SR. Dobrodružný pohádkový příběh o cikánské muzikantce z 18. století. Mládeži nepřístupno, 130 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. března v 18.00 hod. POHÁDKY NA DOBROU NOC. Komedie Afganistán, USA. Adam Sandler
jako údržbář, kterému se v životě prolínají pohádkové příběhy s realitou. Mládeži přístupno, 99 min., dabing,
vstupné 75,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. března ve 20.00 hod. UNDERWORLD.
Vzpoura Lycanů. Americký akční horor. Třetí díl série se
zabývá podstatou krvavého boje mezi aristokratickými
upíry a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který se táhne
už po staletí. Mládeži nepřístupno, 92 min., titulky,
vstupné 75,- Kč.
g Po 30. až st 1. dubna v 18.00 a ve 20.00 hod. SNĚŽENKY
A MACHŘI PO 25 LETECH. Česká komedie. Na horách
se setkávají někdejší spolužáci, aby si zavzpomínali a sami
sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky stále mají v sobě. Mládeži
přístupno, 104 min., vstupné 75,- Kč.
g

Neděle 8. března v 19.00 hod. Wolfgang Kohlhaase
a Rita Zimmerová: ŠTIKA K OBĚDU. Hrůzostrašná
komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá... Tři obstarožní
sestry mají ve svých službách už 30 let věrného Rudolfa,
takovou „holku pro všechno“. Stěhoval nábytek, nosil kufry,
ale také všem třem sestrám, starým pannám, poskytoval
nadstandardní služby intimního charakteru. A sestry dojdou k závěru, že je Rudolf již opotřebovaný a měly by se
ho zbavit. V režii P. Háši hrají: K. Fialová, L. Švormová, N.
Konvalinková a V. Postránecký. Agentura Harlekýn,
Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 3. 2.

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz

g

Úterý 10. března v 19.00 hod. LENKA FILIPOVÁ. Klasická kytaristka, hrající vážnou hudbu i rocková písničkářka s elektrickou kytarou a doprovodnou kapelou za
zády. Na koncertě ji doprovodí Mirek Linhart — elektrické
a akustické kytary a Sean Barry — irská harfa, klávesy
a akordeon. Praha. Předprodej od 3. 2.

g

g Pátek 13. března až sobota 14. března. OPONA 2009.
Krajská postupová přehlídka studentského divadla a experimentálního divadla, 7. ročník. Podrobné informace na
samostatných plakátech SVČ Fokus Nový Jičín.

Středa 18. března v 19.00 hod. Karel Poláček, Martin
Vačkář, Ondřej Havelka: MUŽI V OFFSIDU. Komedie
o tom, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte
se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, majitele
obchodu s konfekcí a gumáky. V režii Ondřeje Havelky
hrají: V. Havelka, E. Reiterová, P. Bucháček, M. Zbrožek,
O. Jirák, P. Nakládalová a další. Městské divadlo Mladá
Boleslav. Předplatné sk. D. Předprodej od 24. 2.

g

Čtvrtek 19. března v 19.00 hod. Eduard Künnecke:
BRATRÁNEK Z BATÁVIE. Průzračná, hudebně bohatá
komediální opereta o „zmatcích mládí“. Slezské divadlo
Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 24. 2.

g

Pátek 20. března v 18.00 hod. JANÁČKOVA FILHARMONIE. Program: S. Mercadante: Koncert pro klarinet a orchestr, A. Glazunov: Koncert pro housle a orchestr a moll
op. 82, C. Saint-Saëns: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g
moll op. 22 (1. věta), V. Trojan: Sen noci svatojánské, suita.
Sólisté: Adam Malík — klarinet, Alisz Szabó — housle (Maarsko), Tereza Joanna Satinská — klavír, Ondřej Vrabec
— dirigent. Ostrava, Kruh přátel hudby. Předprodej od
24. 2. Vstupné: 160,-, 160,-, 100,- Kč.

g

g Neděle 22. března v 16.00 hod. František Hrubín: KRÁSKA A ZVÍŘE. Do proslulého, téměř hororového tématu
vložil Hrubín své neopakovatelné vidění světa a také vtip
a humor. Divadlo loutek Ostrava. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 24. 2.

Pondělí 23. března v 19.00 hod. Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR. Geniální satirická komedie, ve které se
autor vysmívá ruské společnosti plné přebujelé byrokracie, úplatkářství, hlouposti, podlézavosti a pokrytectví. Dnes
však už dávno víme, že nejen té ruské… Režie: Ivo Krobot.
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Předplatné sk. B.
Předprodej od 24. 2. Vstupné: 250,-, 230,-, 190,- Kč.

g
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu
SVČ FOKUS „Fokus v obrazech“.
Od 5. do 26. března, vernisáž 5. března v 17.00 hod. Otevřeno: pondělí až
pátek 9.00—11.00; 14.30—17.00 hodin.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.
g 4. — 31. 3. Městská knihovna, oddělení pro dospělé, vstupné 0,- Kč;
putovní výstava barevných fotografií Kouzlo vesmíru.
g 5. 3. (čt) Městská knihovna, v 18.15 hod., vstupné 0,- Kč; cestopisná beseda Na kole přes Austrálii. Přednáší M. Stiller.
g 11. 3. (st) Městská knihovna, v 18.15 hod., vstupné 0,- Kč;
přednáška pí Zdenky Tuškové Barvový test pro každého.
Anotace k přednášce: Co o nás prozradí barvy, které si vybíráme? Každý z účastníků si může udělat svůj orientační
barvový test. Kapacita míst omezená — rezervace možno hlásit v oddělení pro dospělé čtenáře, tel. 556 709 840.
g 16.—20. 3. Městská knihovna, školení seniorů Základy
práce na PC — oddělení pro dospělé v době od 9 do 12 hodin,
rezervace na jednu hodinu nutné hlásit v oddělení pro dospělé čtenáře, tel. 556 709 840.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

4. 3. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost — Rage.
Další slovutná klasika v HardPostu.
g 4. 3. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, která vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 5. 3. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod., 30,- Kč. Večer
Protimluvu. Ostravská literární revue Protimluv se představuje hostům kavárny. Večer se slovy i hudbou.
g 5. 3. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. Principy života, informační přednáška s besedou. O praktické životní
filosofii a sebezkušenostním výcviku.
g 6. 3. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod. Fashion Fetish Bondage Industry — Kaspar von Urbach live.
g 7. 3. (so) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. Co nám přináší Zemský buvol roku 2009. Setkání s čínskou astrologií
a předpově na rok 2009.
g 8. 3. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry. Moderní
i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie.
g 11. 3. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals —
Mind Game — Masaaki Yuasa. Animé a psychedelie, jak to
jde do sebe?
g 11. 3. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 20,- Kč. Až tam dole
na kole. Cestopisná přednáška spojená s projekcí.
g 13. 3. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Petr Váša &
Ty Syčáci. Bum, bum, bum.
g 18. 3. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. deLIVE: FANTOMAS MELVINS BIG BAND. Fantastické hudební spojení pro fajnšmekr šmucich frends.
g 18. 3. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Neviditelný
svět v symbolech. Povídání spojené s prožitkovými meditacemi.
g 19. 3. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam Session. Hudební orgie pro všechny.
g 20. 3. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Lealoo. CD
Tour. Objev Radia Akropolis v roce 2004.
g 21. 3. (so) Čajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kč. Beata Bocek.
Koncert písničkářky s vnitřní lávou.
g 22. 3. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Turnaj ve hře Osadníci z Katanu. Multigenerační střet v jedné z nejhranějších
deskových her.
g 25. 3. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Válečné filmy III.
Večer na téma „Vietnam podruhé“.
g 25. 3. (st) Hudební kavárna, 18.00 hod. Večer básníků.
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
g 5.— 26. 3., po — pá, 9.00—11.00 hod., 14.30—17.00 hod. výstavní síň MěKS: FOKUS V OBRAZECH III. Prezentace činnosti SVČ Fokus — fotografie z pravidelné činnosti, z letních
táborů 2008, z akcí SVČ, ukázky činnosti kroužků. Vernisáž
ve čtvtek 5. 3. v 17.00 hod.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (5., 6., 19., 20., 26., 27. 3.). Pro všechny zájemce,
kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou v ateliérech SVČ pod
vedením pí Mitášové. Vstupy: děti, mládež a studenti 40,- Kč,
dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE. (2., 16., 23., 30. 3.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky.
Vždy v pondělí od 16.00 do 19.00 hodin v ateliéru SVČ, vstup
40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g Pátek až neděle, 6.—8. 3. CRAVATACON. Pro lidi co mají
rádi sci-fi, fantasy, historii a mytologii. Více na stránkách
www.cravatacon.info
g 13.—14. 3. Beskydské divadlo. DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY
OPONA 2009. Krajská přehlídka studentského a experimentálního divadla. 7. ročník s postupem nebo nominací na celostátní přehlídku studentského divadla Mladá scéna — Ústí
nad Orlicí 4. — 7. 6. a na celostátní přehlídku experimentálního divadla v Písku pod názvem Šrámkův Písek 2009 (48.
ročník) 29.— 31. 5. 2009.
g 20.— 21. 3. SVČ Fokus. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA POD NÁZVEM OPONA 2009. 11. ročník
postupové přehlídky na krajskou přehlídku dětského divadla
Dětská scéna v Ostravě dne 3.— 4. 4. 2009.
g Středa 25. 3. od 7.00 hod. EKOSOUTĚŽ. Ve všech školách
sbíráme nefunkční elektrospotřebiče s firmou ELEKTROWIN a.s.
g Středa 25. 3. od 9.00 hod. VS SVČ Fokus: VÍTÁNÍ JARA.
Speciální mateřská a základní škola „Dětské centrum“ a SVČ
Fokus vás srdečně zvou na přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby hendikepovaných dětí.
g PŘIPRAVUJEME: neděle 5. 4. od 17.00 hod. VS SVČ
Fokus: pro náctileté — nenechte si ujít DLOUHÁ, ŠIROKÁ
A KRÁTKOZRAKÁ ANEB JAK (NE)SEHNAT CHLAPA
VE 21. STOLETÍ. Autorská hra, amatérské divadlo Podiv.
Vstupenka 30,- Kč (v předprodeji na infocentru SVČ Fokus).

Od 1. 2. 2009 je připravena bohatá nabídka letních
táborů (samostatné plakáty a na www.fokusnj.cz)

g

Poeticko-fantastický večer s překvapením. Křest básnické
sbírky Evy Majer.
g 27. 3. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
St. Johnny band. Bluesový večer. Černošské blues, Amerika
50tých let nebo rock & roll a rockabilly.
g 28. 3. (so) Čajovna Archa, 5.30 hod. Čajovýlet na Praděd.
Výlet pěšky či běžky. Vyjíždíme brzy ráno autobusem spolu
s KČT směrem na Ovčárnu pod Pradědem, pak se trhneme
a pošlapem pešky někam do okolí; běžkaři možou s KČT
nebo sami. Rezervaci míst v autobuse prove te v SAZCE na
náměstí v NJ (za bus se platí Kč pro KČT). Čajík v lese bude
jako řemen. Další informace v čajovně nebo na vývěsce KČT
u radnice.
g 28. 3. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 100,- Kč. Ready Kirken
& Liu Cain (IRL), dvojkoncert. Ready Kirken vyráží na své
jarní turné!

Na budovu radnice
by se mohla vrátit socha

g

Do 19. dubna 2009: ACHÁTY. Výstava nerostů
ze soukromých sbírek. Rytířský sál Žerotínského
zámku v Novém Jičíně.
g 11. března — 29. března. PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2008 s doprovodnou výstavou BESKYDY — DOMOV VELKÝCH
ŠELEM. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 10. března
2009 v 16.00 hodin. Nová galerie Žerotínského zámku.
g 1. dubna — 3. května 2009. SVĚT AUTISMU. VSTUPTE
PROSÍM. Výstava ve spolupráci s Občanským sdružením
Purpura, jehož posláním je šíření informací o problematice
života lidí s autismem. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý
31. března v 17.00 hod. Nová galerie Žerotínského zámku.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY: 5. březen 2009. INDIÁNSKÉ CIVILIZACE PERU A BOLÍVIE. Přednáška. Trámový sál Žerotínského zámku v 16.30 hodin. Přednášející doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Vstupné: 30,- Kč.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína bilancoval, tak jako každý rok na
výroční členské schůzi, tentokráte ve čtvrtek 16. února 2009 v aule městské radnice,
bohatě zaplněné členy. Po úvodním blahopřání k jubileu pětasedmdesátých narozenin členům výboru klubu pánům J. Bělíkovi a R. Balonovi přednesl předseda klubu pan P. Wessely
obsáhlou zprávu o činnosti uplynulého roku 2008, která je
v plném znění zveřejněna na webových stránkách klubu. Klub
pro své členy a příznivce připravil mj. přednášky a besedy —
např. univ. prof. dr. Niny Pavelčíkové, CSc. z Ostravské univerzity, doc. dr. Jiřího Lacha, Ph.D. z Univerzity Palackého
v Olomouci, PhDr. Karla Chobota ze Státního okresního archivu v Novém Jičíně, dr. Emanuela Grepla a Mgr. Knapka
z Muzea Novojičínska p.o. Spolupracoval při přípravě výstavy ke 150. výročí narození Ed. Veitha, novojičínského rodáka a evropsky proslulého malíře, v prostorách Žerotínského zámku, výstavy k výročí srpnových událostí před čtyřiceti lety v hale radnice, byl účasten vernisáže výstavy
Kamenné svědectví minulosti ve Fulneku. Členové s vydatnou
pomocí veřejnosti obnovovali studánky, pomáhali při obnově
kapličky bývalé křížové cesty na štramberský Kotouč. V červnu v parčíku nad budovou divadla instalovali a slavnostně
odhalili bustu Ant. Dvořáka a tak završili ideu zakladatele
klubu pana E. Bártka mít v Novém Jičíně důstojnou připomínku tří českých světově proslulých skladatelů. V září putovali za historickým poznáním Ludwigsburgu, města, které
poskytuje dlouhodobě patronát krajanům, dřívějším obyvatelům Kravařska. Tradiční májová merenda v kavárně Praha
byla obohacena vystoupením sester Havelkových a jejich
swingové noblesní hudby. Na podzim, 13. listopadu 2008, ve
spolupráci se státním okresním archivem, připomenuli 100
let budovy židovské synogogy a v besedě s charismatickým
Maxem Mannheimerem dramatické osudy novojičínské židovské náboženské obce. Závěr roku patřil tradičně vánočnímu koncertu pěveckého sboru Ondráš a posezení v kavárně
Praha. V bohatém programu klub pokračuje i v roce 2009,
jak vyplynulo z navrženého plánu činnosti, rovněž zveřejněného na webových stránkách klubu.
Za výbor klubu Karel Chobot, místopředseda
g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína a Státní okresní
archiv Nový Jičín zve všechny své členy a příznivce ve středu
11. března 2008 v 16.00 hod. do víceúčelového sálu Státního
okresního archivu v Novém Jičíně (Nový Jičín, K Archivu 1)
na přednášku Z dějin ČSL na Novojičínsku spojenou se
křtem publikace Československá strana lidová na Novojičínsku po r. 1945. Přednáší
autor publikace doc. dr.
Karel Konečný, CSc. z Katedry historie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Z návštěvy Monsignora
Šrámka v NJ roku 1945.
Foto SOkA NJ.

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

1) Dřívější socha Attily zmizela krátce po konci druhé světové
války. Foto Muzeum Novojičínska.
2) Současnost: Podstavec na zadní části budovy radnice je přes
šedesát let prázdný. Foto MěÚ Nový Jičín.
3,4) Možná budoucnost: Radnici by už v září mohla zdobit socha
nazvaná Chodec. Vizualizace Jan Zemánek.
g

Po více než šedesáti letech by mohla zadní část budovy
radnice na Lidické ulici v Novém Jičíně opět zdobit socha.
Od roku 1930 po rozsáhlé přestavbě radnice zde stála postava
bojovníka Attily od místního umělce Ernsta Kubieny. „Jenže
někdy po druhé světové válce dílo zmizelo. Vůbec nevíme,
jaký byl další osud sochy, velmi pravděpodobně už dávno neexistuje,“ řekl historik Muzea Novojičínska Radek Polách.
Podstavec zůstal desítky let prázdný a teprve v posledních
letech se objevily úvahy na jeho nové osazení. S konkrétním
návrhem jako první přišel místní umělec a pedagog Základní
umělecké školy v Novém Jičíně Jan Zemánek, který městu
nabídl dílo s názvem Chodec. „Podstavec by neměl zůstat
prázdný a myslím si, že právě letos, kdy bude Masarykovo
náměstí opraveno, nastal správný čas pro návrat sochy,“
řekl Zemánek. Nad námětem dlouho přemýšlel a nakonec se
rozhodl pro motiv chodce vyrobené ze speciálního cortenového plechu. „Je to symbol výměny generací. Jedna odchází
a druhá současně přichází. Samozřejmě nesmí chybět ani
klobouk, se kterým je můj rodný Nový Jičín díky místní továrně nerozlučně spjatý,“ dodal umělec.
Zemánek by sochu vysokou necelé dva metry městu věnoval, zaplatit by se měl jen materiál a doprava, což přijde na
asi osmdesát tisíc korun. „Návrh pana Zemánka nyní posoudí městské odborné komise a památkáři, protože budova
radnice je památkou. Poté o soše budou jednat radní a konečný verdikt vyřknou zastupitelé. Osobně se mi jeho nápad
líbí,“ řekl místostarosta Miloš Lossmann a odmítl výrobu repliky původní sochy. „Máme jen pár fotografií, replika by jistě
nebyla přesná. Nepovažujeme to za vhodné.“ Socha by mohla
být odhalena na letošních zářijových slavnostech.

Občanská statistika, leden 09
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 36 dětí, z toho 17 chlapců a 19 děvčat. Přistěhovalo se 20, odstěhovalo 46 občanů. Byl uzavřen jeden sňatek
v Novém Jičíně. Počet obyvatel 26 131, zemřelo 35. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12.
1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Novojicínský
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Ocenění osobností v roce 2009
Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Antonín Urban
g

Jako každoročně budou i letos oceněny významné osobnosti ve sféře sociální, kulturní a v oblasti školství. Město Nový
Jičín oceňuje osobnosti v oblasti školství dle těchto kritérií:
Pedagogické aktivity, které svým významem přesahují rámec vlastního školského zařízení. Mimořádná pedagogická
tvořivost, inovační přístupy, publikační činnost, lektorská činnost. Nadstandardní práce (výuka ve vzdělávacím projektu,
mimoškolní činnost se žáky, rozvoj talentů, péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami apod.) Prosazování školy
na veřejnosti. Zpracování projektů a zapojení v mezinárodních projektech.
Návrh na ocenění mohou podávat ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol a školských zařízení na území Nového
Jičína po projednání ve školské radě, případně pedagogické
radě, školská rada, komise pro výchovu, vzdělávání a volný
čas, vedení města a metodická pracoviště na odbor školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Nový Jičín, Divadelní 3
v termínu do 27. března 2009.
Tímto vyzýváme veřejnost, aby se svými návrhy zapojila k nominaci osobností ze sociální a kulturní oblasti.
Město Nový Jičín oceňuje osobnosti v kulturní oblasti dle
těchto kritérií: Přínos v rozvoji kultury města Nový Jičín. Dlouhodobé působení v kulturní oblasti. Organizování kulturního života ve městě. Návrh na ocenění mohou podávat občané, kulturní komise, vedení města a metodická pracoviště
na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Nový
Jičín, Divadelní 3 v termínu do 27.března 2009.
Město Nový Jičín oceňuje osobnosti v sociální oblasti dle
těchto kritérií: Pomoc sociálně slabým a nemocným formou
dobrovolnické činnosti. Celoživotní dlouhodobá práce v sociální organizaci poskytující sociální služby na území města. Statečnost při záchraně života (autohavárie, pohroma…) Návrh
na ocenění mohou podávat občané, sociální komise, vedení
města a metodická pracoviště na odbor sociálních věci MěÚ
Nový Jičín, Divadelní 3 v termínu do 27.března 2009.

Výběrové šetření v domácnostech
Ing. Hana Gurecká, ředitelka od. terénních zjišování ČSÚ
g

Český statistický úřad oznamuje občanům, že od 21. února
do 10. května 2009 probíhá v domácnostech výběrové šetření
o životních podmínkách v České republice. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu
funkce a ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů. Pracovníkem pověřeným řízením tohoto
šetření je ing. Eva Kramolišová, tel.: 595 131 212, e-mail:
eva.kramolisova@czso.cz

nosti a funkčních požitků (§6) a chtějí si provést roční zúčtování formou daňového přiznání, vyplní pouze tento dvoulist a vloží do něj povinné přílohy.
Přílohy: Příloha č. 1: Tuto přílohu vyplní ti, kteří mají příjmy
z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona). Příloha č. 2: Obsahuje výpočty dílčích základů daně
z § 9 a §10, tzn. příjmy z pronájmu a ostatních příjmů. Příloha č. 3: Tuto přílohu vyplní a odevzdají ti, kteří mají příjmy
ze zahraničí s metodou zápočtu.
Pro rok 2008 bylo zrušeno společné zdanění manželů a minimální základ daně.
Termín a místo podání daňového přiznání: Termín pro
podání daňového přiznání je 31. březen 2009. V tento den
budou na Finančním úřadě v Novém Jičíně prodlouženy úřední hodiny do 18.00 hod. Také v sobotu 28. března 2009 v době
od 8.00 do 12.00 hod. bude na Finančním úřadě v Novém Jičíně zajištěn výběr daňových přiznání. Současně od 1. do 31.
března 2009 budou rozšířeny úřední dny pro veřejnost také
u jednotlivých správců daně na úterý, čtvrtek a pátek, a to
v době od 8.00 do 13.30 hod.
V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti
bude v letošním roce opět zajištěn výběr daňových přiznání
pracovníky Finančního úřadu v Novém Jičíně na vybraných
městských a obecních úřadech.
Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit
též elektronicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru
a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro daňovou správu“,
která je k dispozici na webové adrese http://www.mfcr.cz,
v nabídce Daně a cla, EPO — el. podání.

Nový Jičín se představil v Praze
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Po úspěchu na lednovém Regiontouru v Brně se Nový Jičín
v únoru představil na veletrhu cestovního ruchu Holiday
Word v Praze. Expozice Moravskoslezského kraje měla místo
v nedávno vyhořelé části Průmyslového paláce na pražském
Výstavišti, ale pořadatelé narychlo zachránili situaci vytápěnou montovanou halou, která vystavovatelům i návštěvníkům skýtala dostatečné pohodlí.
Pražský veletrh navštívilo na třicet tisíc lidí. „Nový Jičín
se prezentoval v rámci kraje i v expozici Regionu Beskydy-Valašsko. O naše suvenýry byl velký zájem, lidé se nejčastěji ptali na cyklotrasy a památky,“ uvedl vedoucí obecního
odboru Stanislav Bartoň. Město se bude v polovině března
prezentovat i na ostravském Výstavišti Černá louka na veletrhu Dovolená a Region 2009.

Novojičínská Kopretina

Informace finančního úřadu
Finanční úřad v Novém Jičíně
g

Informace Finančního úřadu v Novém Jičíně k sestavování a podávání daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za r. 2008. Struktura přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008 je obdobná struktuře předcházejícího zdaňovacího období, což znamená, že přiznání
je tvořeno jedním základním dvoulistem a třemi přílohami.
Každý vyplní a odevzdá jen tu přílohu, která se na něj vztahuje, tzn. jen tu přílohu, pro kterou má náplň řádků.
Základní část — první strana obsahuje identifikační údaje;
druhá strana obsahuje tabulku pro výpočet základu daně ze
závislé činnosti a funkčních požitků (§6 zákona), dále tabulku
pro dílčí základy daně §6-§10 a jejich součet, tabulku pro
nezdanitelné části základu daně, výpočet daně a slevy na
dani podle § 35; třetí strana obsahuje tabulku s údaji o manželce a dále slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti žijící
ve společné domácnosti. V závěru třetí strany je tabulka pro
dodatečné daňové přiznání a tabulka placení daně; čtvrtá
strana nezaznamenala změny oproti předchozímu roku. Obsahuje seznam příloh prohlášení poplatníka, vyměření finančního úřadu a žádost pro vrácení případného přeplatku
na dani. Poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze závislé čin-
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Infocentrum Nový Jičín
g

Je tady březen a s ním přicházející jaro, které vždy láká
k toulkám přírodou. Informační centrum Nový Jičín chce
touto cestou pozvat všechny příznivce nenáročné turistiky
a procházek na pěší trasu okruhu IVV RWW Lašskem, Valašskem a Kravařskem, zvanou Novojičínská Kopretina, jež
vás provede po nejzajímavějších místech na Novojičínsku a připomene, že za přírodními i kulturními zajímavostmi není
nutné jezdit příliš daleko. Tento soubor tras vás zavede např.
na Čerák, Svinec, hrad Starý Jičín, zámek Kunín, na Puntík,
do Štramberku, do Hodslavic či na Zrzávky. Za příznivého
počasí je tato pěší trasa sjízdná i na kole, takže ani milovníci
cyklistiky nepřijdou zkrátka. Novojičínská Kopretina je tvořena 12 lístky, které je možné procházet po jednom nebo je
spojovat do několika a vytvářet si tak libovolně dlouhé trasy.
Celková délka trasy je 80,5 km. Po projití úseků Kopretiny
o celkové délce min. 40 km obdrží účastník trasy v informačním centru razítko a po dokončení celé délky trasy pak odznak s logem Novojičínské Kopretiny. Záznamník s popisem
trasy a mapou, do kterého mohou účastníci sbírat záznamy
z kontrolních bodů na trase, lze zakoupit v Informačním centru Nový Jičín, Úzká 27, Nový Jičín, tel., fax: 556 711 888, e-mail:
icentrum@novyjicin-town.cz, www.novyjicin.mic.cz.

Březen v městské knihovně
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
g Měsíc březen znamená pro knihovny zvýšenou aktivitu a oži-

vení kulturní činnosti pro veřejnost. Knihovny se letos poprvé
od r. 1998 nebudou ve větším měřítku připojovat k projektu
Březen měsíc internetu, který dovršil v r. 2008 po 11 úspěšných ročnících svoji historickou úlohu — upozornit na obrovský
význam internetu. Nadále se však knihovny soustředí na činnosti spojené s tištěnou knihou a podporou čtenářství, v minulosti akcí pojmenovanou Březen — měsíc knihy.
Městská knihovna v Novém Jičíně také nezapomíná reagovat svými programy orientovanými k různým cílovým skupinám obyvatel na tuto celonárodní knihovnickou tradici a pro
děti i dospělé připravila na březen zajímavé akce. Knihovnický
březen zahájíme výstavou barevných fotografií, kterou připravila městská knihovna v těsné spolupráci s Hvězdárnou
Valašské Meziříčí a její partnerskou organizací Kysuckou
hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste. Právě probíhající
Mezinárodní rok astronomie jsme se rozhodli připomenout
velmi pěknou komorní výstavou barevných fotografií z dílny
slovenských autorů s názvem Kouzlo vesmíru, která bude
instalována v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře od 4.
do 31. března 2009.
Další akce s názvem Na kole přes Austrálii je připravená
pro milovníky cestování na čtvrtek 5. března v 18.15 hod., a jak
sám název napovídá, půjde o cestovatelskou besedu a diashow
z náročné cykloexpedice napříč Austrálií. O spoustu zážitků
z cest se s návštěvníky podělí ing. Martin Stiller, který procestoval již 30 zemí a tím jeho cestovatelské plány rozhodně
nekončí.
Dne 11. března v 18.15 hod. v městské knihovně opět přivítáme prezidentku Grafologické aliance ČR paní Zdenku Tuškovou. Tentokrát připravila přednášku Barvový test pro každého a poodhalí zájemcům, co o nich prozradí barvy, které
si vyberou. Každý z účastníků si může udělat svůj orientační
barvový test. Kapacita míst na tuto akci je omezená, proto
je nutné rezervovat místo v oddělení pro dospělé čtenáře,
tel. 556 709 840, email: knihovnanj@knihovnanj.cz.
V týdnu od 16. do 20. března si internet a počítače přesto
připomeneme, nebo o školení informační gramotnosti je
v městské knihovně ze strany seniorů neustále zájem. Právě
na seniory bude zaměřena akce Základy práce s PC, která
bude probíhat individuálně v oddělení pro dospělé čtenáře
v době od 9 do 12 hodin — rezervaci na 1 hodinu je nutné opět
nahlásit pracovníkovi knihovny v tomto oddělení.
A nezapomněli jsme ani na ty nejmenší. Oddělení pro děti
se i letos chystá na tradiční pohádkovou Noc s Andersenem.
Proběhne 3. dubna od 18 hodin do rána 4. dubna do 9 hodin,
tentokrát s mottem Přes noc čtenářem. Letošní noc plná zábavy bude speciálně určena pro děti, které ještě nejsou čtenáři dětského oddělení, je jim 7 až 10 let a velmi touží zažít
noční dobrodružství s knížkami. Přihlášky na Noc s Andersenem si děti mohou osobně za doprovodu rodičů vyzvednout
v knihovně.
Přijměte tedy naše srdečné pozvání na libovolný pořad z této
nabídky nebo jen k posezení nad knihou, která vždy zůstane
vaším nejvěrnějším přítelem a rádcem.

Pobočka městské knihovny
v m.č. Žilina opět otevřena
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
g

Místní knihovna v Žilině je po dvouročním uzavření opět
od 12. února 2009 otevřena pro čtenáře. Důvodem k uzavření
knihovny byl zcela nevyhovující technický stav budovy, ve
které byla původně knihovna umístěna. Při hledání nových
prostor nám vyšlo vstříc vedení Střední školy přírodovědné
a zemědělské v Novém Jičíně a pobočka městské knihovny
byla přestěhována do zadní budovy (v 1. patře nad jídelnou)
v areálu SŠPaZ na adrese U Jezu č.7. Pravidelná provozní
doba knihovny je zachována jako v minulých letech, tedy
každý čtvrtek 14—17 hodin. Čtenáři, kteří se zaregistrují, mají

k dispozici knihovní fond pro dospělé i pro děti a mládež,
z tématických skupin beletrie a naučné literatury. K dnešním
standardům veřejných knihoven neodmyslitelně patří nabídka
služby připojení k internetu. V případě žilinské pobočky je
v současnosti připojení v řízení projektu Internetizace knihoven a mělo by být realizováno v 1. pololetí tohoto roku.
K využívání veřejných knihovnických a informačních služeb
místní pobočky zveme všechny čtenáře, kteří knihovnu navštěvovali již v minulosti a také nové uživatele, kteří se pravidelnými čtenáři teprve stanou.

Další úspěch ZŠ Komenského 68
Mgr. I. Tichá, L. Hájková
g Získat peníze a udělat něco pro jiné není v dnešní uspěchané době jednoduché. Ale nám se to podařilo. Jak? Naši
učitelé zareagovali na vyhlášení rozvojových programů ve
vzdělávání MŠMT — Podpora výuky cizích jazyků, Podpora
čtenářské gramotnosti na základních školách a vypracovali
projekty, se kterými posléze uspěli, a tím získali pro školu,
žáky a zkvalitnění vyučovacího procesu nemalé finanční
částky.
První z projektů se nazýval „Čtením k zábavě a poznání
zahraničních přátel“, díky němuž absolvovali žáci jazykových tříd pobytové jazykové kurzy zcela zdarma, což jistě
s povděkem přijali nejen oni, ale především jejich rodiče.
Dále byly z takto získaných prostředků zakoupeny slovníky,
encyklopedie a jazykové příručky, které slouží k výuce a zdokonalení znalostí dětí v oblasti studia anglického a německého jazyka.
Druhý z projektů se soustředil na jeden z problémů dnešních dětí, a to nezájem o četbu a knihy v psané podobě. „Kniha
— čtení a nuda? To určitě ne!“ je projekt , který si klade za cíl
vypěstovat v dětech zájem o četbu a literaturu, seznámit
děti s regionálními autory a motivovat je k vlastní literární
tvorbě. Žáci se mohou těšit na zajímavé besedy se spisovateli Adolfem Dudkem či Petrou Braunovou, čeká je projektový den Kniha — čtení a nuda? To určitě ne! a další aktivity
připravené učiteli a hrazené ze získaných prostředků z vypracovaného projektu. Značná částka posloužila k dokoupení
encyklopedií, slovníků a čtenářských řad.
Věříme, že naši snahu o zkvalitnění vyučovacího procesu
i díky těmto projektům ocení nejen žáci, ale zároveň i jejich
rodiče. Vždy vzdělání patří mezi důležité hodnoty každého
člověka.

Občanské sdružení

sociálních a finančních poraden spolu
s Krajskou radou svazu důchodců ČR informuje:
Rada seniorů České republiky
g Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP,
ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi.
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace
o slevách u vybraných pojištoven: na pojištění domácnosti; na pojištění nemovitosti; na pojištění zákonné a havarijní
osobních automobilů; na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce
nabízíme pomoc a informace o slevách: na elektrickou
energii u vybraného dodavatele až 10 %; na dodávku plynu
u vybraného dodavatele až 7 %; na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic; na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky; na pojištění domácnosti a nemovitosti
až 20 %; na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů až 20 %.
Prevence zadlužování, exekucí, všeobecné obchodní podmínky u bankovních a nebankovních úvěrů.

Informace: Rada seniorů ČR, Odstrčilova 4, poblíž nové
radnice, 5 patro, číslo dveří 520, úřední den každý čtvrtek
od 9.00 do 12.00 hod., Svaz důchodců Frýdek-Místek, úřední
den každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. Informace tel.: 518
321 861 po, stř. 9.00—12.00 hod., mob. 724 094 175, 739 623
273, e-mail: financniporadna.MorSL@seznam.cz
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Historická výročí roku 2009
Karel Chobot
g 1619 — Komorní město Nový Jičín, které v té době mělo téměř všechno měšanstvo nekatolické, se přihlásilo za stoupence krále Bedřicha Falckého; v důsledku tohoto rozhodnutí
ztrácí r. 1624 svobodu a stává se opět městem poddanským.
g 1629 — rektor jezuitské koleje v Olomouci P. Matěj Kossubius za souhlasu biskupa kardinála Františka Ditrichštějna
udílí 18. října Novému Jičínu privilegium, které se stalo po
dobu 150 let trvání jezuitské vrchnosti ve městě hlavním právním nařízením. Stalo se před 380 lety.
Téhož roku byla opravena věž farního kostela, poškozená
při obléhání města vojskem Jana Jiřího Krnovského v roce
1621, a ozdobena renesančním ochozem.
g 1729 — posvěcen základní kámen nové barokní budovy chrámu Nanebevzetí Panny Marie (stavba dokončena r. 1732).
g 1749 — k tomuto roku je v pramenech uváděno pro Straník
právo pečetit červeným voskem, v tomtéž roce je pořízeno
obecní pečetidlo Straníku, zobrazující listnatý strom provázený na každé straně čtyřmi rozetkami (před 260 lety).
g 1799 — před 210 lety přišla do Nového Jičína rodina Hücklů, vyrábějící klobouky nejdříve v rámci cechovní dílny, poté
založili známou továrnu, zásobující klobouky celou Evropu.
Na konci 19. století se jednalo o jednu z největších evropských firem vůbec, zaměstnávající přes 2 000 dělníků.
g 1849 — před 160 lety získal Jan Nepomuk Enders koncesi
na tiskárnu v Novém Jičíně, kde v letech 1851 až 1879 vydával ilustrovaný týdeník Die Biene. Zároveň tiskl samostatné
knihy povídek, romány, pohádky, novely, kalendáře.
29. března téhož roku daroval Wilhelm Kattauer novojičínské hlavní škole první známou a doloženou sbírku minerálů
a sbírku ornitologickou.
g 1869 — před 140 lety byl v Novém Jičíně založen jeden
z prvních dělnických vzdělávacích a podpůrných spolků na
Moravě. Téhož roku byla ve městě soukromou společností
německého podnikatele Heintze zřízena plynárna, od roku
1892 patřící městu jako jeho podnik. Na katastru obce Loučky
byl založen pivovar zvaný Bocheta.
g 1879 — Josef Rotter založil před 130 lety závod na výrobu
svítilen pro vozy a kočáry, zárodek dnešní továrny Autopal.
g 1899 — před 110 lety byl v Novém Jičíně otevřen hotel Heinrichshof, dnešní hotel Praha.
g 1909 — před 100 lety začíná v Novém Jičíně působit česká
tiskárna Kryl & Scotti, a to až do nedobrovolného odchodu
v roce 1938 do Kroměříže.
V září téhož roku zprovozněna budova nové obecné a měšanské školy na Pestaloziho třídě — dnešní Komenského ul.
g 1919 — na jaře demonstrují novojičínští Němci proti nové
republice Československé přímo na náměstí u sochy císaře
Josefa II. Demonstrace byla potlačena a socha odstraněna.
g 19. prosince 1919 zemřel Carl Hückel, dosavadní šéf-senior
evropské továrny na klobouky (nar. 1850). Celý život hodně
cestoval a své poznatky uplatňoval v rodinném podniku. V r.
1910 se svými bratry Augustem a Johannem jmenován čestným občanem města.
g 1929 — před 80 lety byla v Novém Jičíně otevřena škola pro
ženská povolání, základ dnešní střední zdravotnické školy.
V květnu téhož roku na novojičínském českém gymnáziu
byla realizována první maturita. Na novojičínském náměstí
byla vybudována kašna se sousoším Tančících Kunval anů.
Autorem známý sochař Fr. Barwig. Téhož roku začíná renovace městské radnice.
g leden 1939 — Nový Jičín opouští židovské rodiny, březen —
německá okupace zbytku republiky a vznik protektorátu —
17. listopadu zásah proti vysokoškolákům.
g 1959 — před 50 lety bylo založeno Novojičínské kvarteto,
koncertující v našem městě a okolí.
g 1989 — po 17. listopadu se na novojičínském náměstí objevují první hloučky nespokojených obyvatel s režimem. Tak byl
i v našem městě před 20 lety zahájen návrat k demokracii.
g 1999 — V Novém Jičíně se událo mnoho pozoruhodných
událostí. Skutečnost, že se novojičínští basketbalisté stali
mistry České republiky, tradičně úspěšné koncertování dětského pěveckého sboru Ondrášek vedeného mistrem Josefem
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Zajíčkem na zahraniční soutěži ve Finsku v náročné konkurenci dětských pěveckých sborů z celého světa, zdařilé jarní
turné dětského pěveckého sboru Jitřenka a letní reprezentace Nového Jičína pěveckým sborem Ondráš ve Francii a posléze i v Itálii za nadšených ovací publika obou zemí, pokus
o navázání nových kontaktů s francouzským městem Venissieux, oslavy jubilea místní části Straník podobně jako Libhoště, nové doplněné vydání knihy o Novém Jičíně, 100. výročí otevření secesní kavárny Praha, znovuotevření a posvěcení opravené Španělské kaple při slavnostní bohoslužbě za
účasti světícího biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka
Lobkowicze v neděli 12. prosince, dostavba čerpací stanice
Total, zprovoznění druhé kruhové křižovatky, úplné odkrytí
hradební bašty a zdařilé řešení vstupního objektu. Všímaví
obyvatelé našeho města i jeho návštěvníci obdivovali nové
lavice, odpadové koše a historizující svítilny, kterými jako
bychom se vraceli na počátek 20. století. Pozoruhodné, ovšem
v negativním smyslu slova, bylo bohužel i uzavření tabákové
továrny, působící ve městě od roku 1863.
Nejpozoruhodnější ze všech události roku léta Páně 1999
byla beze zbytku skutečnost, že poprvé od roku 1946 navštívil starobylé město Nový Jičín tehdejší prezident České republiky, pan Václav Havel. Nový Jičín navštívila celá řada
významných osobnosti, ale prezidentské návštěvy jako by se
mu do té doby vyhýbaly. Po dlouhých třiapadesáti letech se
městu dostalo konečně cti, aby přivítalo mezi sebou hlavu
českého státu. Byla to událost velmi závažná a zcela jistě
patří mezi nejvýznamnější události konce 20. století v historii starobylého města Nového Jičína. Je nutné hodnotit tuto
návštěvu i z jiného pohledu: první prezident Československé
republiky, T.G. Masaryk bohužel Nový Jičín nikdy nenavštívil.
V osobě druhého prezidenta, Eduarda Beneše, vítali novojičínští v roce 1946 nejen hlavu opět svobodného státu, ale
osobnost, urputně bojující v průběhu obou světových válek
za vznik a posléze obnovení republiky. Také pana prezidenta
Václava Havla jsme v památném roce 1999 vítali nejen jako
státníka, ale zároveň i jako bojovníka za svobodu, jako představitele pohnutých sametově revolučních listopadových dnů
roku 1989. Návštěva prezidenta České republiky v Novém
Jičíně pana Václava Havla se stala jednou z nejvýznamnějších události politicko-společenského dění nejen roku léta
Páně 1999, ale celého závěrečného období milénia.

Kapličky
tentokrát ve Štramberku
Text a foto Pavel Wessely

g

Za velkého zájmu místních se uskutečnila ve Štramberku
v Jaroňkově útulně na Trúbě vernisáž výstavky dokumentů
o Křížové cestě na horu Olivetskou (Kotouč). Ta, jak známo,
začíná kapličkou nově zbudovanou u začátku cyklostezky
na východním výběžku Nového Jičína. Pro několik přítomných
členů Klubu rodáků a přátel města NJ bylo příjemné vyslechnout z úst hlavního protagonisty výstavky, místního kronikáře p. Josefa Marka, že právě náš zájem o tuto historickou
cestu byla podnětem k této její prezentaci. Zajímavým překvapením pro návštěvníky je předvedená vizualizace pravděpodobného vzhledu dvou kostelíků, které tuto křížovou
cestu na Kotouči zakončovaly. Bylo to umožněno především
dík nedávnému odhalení jejich základů. Zbourány pak byly
za vlády císaře Josefa II. Zájemci budou mít možnost nejméně
ještě v průběhu března výstavku ve Štramberku navštívit.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 2. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto a text Pavel Wessely

g

Zdá se, že první snímek nového seriálu některé z vás trochu zaskočil. Soudím tak z velkého počtu spoluobčanů, kteří
mě v posledních dnech v souvislosti s prvním snímkem na
tomto místě oslovili a pro které nebylo snadné uhodnout místo
pořízení záběru. Všechny došlé odpovědi byly v podstatě správné. Poznat v pozadí Starojický hrad, blíže pak Žerotínský
zámek, tři budovy ulice Gen. Hla o (mimochodem, střední
budova s okrovou fasádou je místo, kde v r. 1799 začal s výrobou klobouků Johann Nepomuk Hückel) a rohovou budovu
dnešního odborného učiliště na rohu ulic Bezručovy a Sokolovské, nebyl pro vás tak velký problém. I když vím, že zoomem
opravdu hodně „zhuštěný“ záběr mnohé mátl. A pokud jde
o místo, odkud byl snímek pořízen, bylo to z chodníku u autobusové zastávky na Bezručově ulici. I do budoucna bude
ctěn princip předkládat záběry z dostupných míst (chodníky,
místa na okolních vyvýšeninách) nebo, a to bude případ dnešního snímku, z veřejných budov či objektů. Tedy nikdy ze
soukromých domů! Myslím, že dnešní úkol bude snadnější
a mohlo by to být malou omluvou těm, které jsem minulým
snímkem trochu potrápil.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Hana Brndiarová,
Bezručova 26, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty
města Nového Jičína) získává pan Antonín Šindler, Máchova
19, Nový Jičín.

Zúčastněte se druhého kola soutěže a svůj tip vložte do
obálky s označením SOUTĚŽ, kterou předáte pracovníkovi
informací v hale radniční budovy do 15. dne každého kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově poštou
na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový
Jičín s označením SOUTĚŽ, poštovní razítko musí být nejpozději s razítkem ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově
lze rovněž zaslat e-mailem na: soutez@novyjicin-town.cz
Uve te své jméno, příjmení, adresu.

Díky, březne

Jaroslav Merenda

Den v horách je modrobílý.
A když slunko do té krásy
rozpouští své zlaté vlasy,
zastavme se. Aspoň chvíli.
Večer všechny krásy schová.
A kdo ví, zda zítřek znova
bude k nám tak dobrotivý.
Díky, březne, za ty divy!
Ilustrační foto Jaroslav Bělík: Pohled ze Skalek.
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