
Město půjde i do světel na radnici
Pokračování ze srany 1
Místostarosta Frenštátu

pod Radhoštěm upřesnil, že
při současných cenách tepla
by se úspora mohla pohy-
bovat kolem 400 až 440 ti-
síc korun ročně, v případě
osvětlení je odhad roční
úspory kolem 60 tisíc ko-
run.
Jiří Unruh opětovně upo-

zornil na to, že město by
mělo v případě velkých
projektů zpomalit a odka-

zoval na zprávu ekonomic-
kého experta Luďka Tesaře,
místostarosta oponoval tím,
že město postupuje právě
podle zásad tohoto ekono-
ma, specializujícího se na
problematiku měst a obcí.
„Zhodnotit a opečovávat
stávající majetek. Nebudu-
jeme nový majetek. Vůbec
nevíme, jak dopadneme, je
to zatím jen o podání žá-
dosti. Ale je možné, že za
dva, tři roky budeme muset

dělat jen za své peníze a
žádné zdroje nebudou,
vzhledem k tomu jak se
mění geopolitika,“ uzavřel
Mička. Zastupitelé podání
žádosti o dotaci schválili.

STARÁČÁST frenštátské radnice už úpravami prošla, teď čeká za-
teplení novoubudovu (vlevo v pozadí). Foto: Deník/Ivan Pavelek
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VŠE PŘIPRAVENO

PATNÁCTIMETROVÁ NAZDOBENÁ JEDLE je pro letošní
rok hlavní dominantou vánočního času na Masarykově
náměstí v Novém Jičíně. V plné kráse se poprvé veřej-
nosti představí v pondělí 5. prosince, kdy během Dne s
Mikulášem dojde k slavnostnímu rozsvícení stromu
(17.00). Vánoční jarmark v historickém centru startuje
však už tento týden, ve čtvrtek 1. prosince.

Foto: Deník/Adam Knesl

Premiérový Bílovecký maják
zaujal svými příběhy
Zajímavé životní příběhy
mladých lidí z Bílovecka
si mohli v sobotu 26. listo-
padu poslechnout návštěv-
níci, kteří si našli cestu do
Městské knihovny v Bílovci.

IVANA REKOVÁ

Bílovec – Sedmmladých lidí,
sedm různých příběhů. Tak
lze stručně charakterizovat
akci nazvanou Bílovecký
maják, kterou vůbec poprvé
uspořádal spolek idea spot z
Bílovce s cílem ukázat, že i v
malémměstě se dají najít
velké příběhy lidí. „Myšlenka
uspořádat Bíloveckýmaják
vznikla z inspirace v ryze
knihovnickém prostředí,
konkrétně na Knihovnickém
Barcampu v Bratislavě,“ vy-
světlil hlavní organizátor
akce a zároveň i její moderá-
tor Filip Surák. Dodal, že se-
tkáním se zajímavými osob-

nostmi, jejichž život byl, či
stále ještě je spjatý právě s
Bílovcem a jeho okolím, si
kladli za cíl také inspirovat
ostatní mladé lidi a zapojit je
do společné diskuze.
Šestihodinový program

odstartoval úderem 13. ho-
diny a nabídl ve čtyřech blo-
cích příběhy celkem sedmi
lidí z nejrůznějších oborů.

Jako první před diváky před-
stoupila úspěšná absolvent-
ka bíloveckého gymnázia
Sylvie Dvořáková, jež v sou-
časné době pracuje na pozici
finanční auditorky ve spo-
lečnosti nejbohatšího Čecha,
Petra Kellnera. Poté se poví-
dání přeneslo ke sportovní
tematice, kde ultramarato-
nec Zdeněk Hruškamimo ji-

né přiblížil, co jej k běhání
přivedlo, anebo to, jaké bě-
žecké úspěchy již má na
svém kontě.
Druhý blok diskuze zahájil

Lukáš Zavadil ze Studénky,
jenž posluchačům nastínil
dva úspěšně realizované
projekty. Prvním z nich je
studénecký bunkr Kryt, dru-
hý pak pomocí nedávno
spuštěných webových strá-
nek smrtaky.cz mapuje a zá-
roveň i upozorňuje na tra-
gické dopravní nehody na
českých silnicích. Další půl-
hodina poté patřila hráči ja-
ponské kendamy, Tomáši
Ocáskovi (na snímku dole
vlevo). Pozvání na setkání do
knihovny přijali takéMarek
Pavlík, odborník na sociální
média, úspěšný kuchař Mi-
chal Janíček amezi hosty
nechyběl ani Pavel Dresler,
který působí jako navigátor
rallye týmu ŠkodaMotor-
sport. O tom, že se první roč-
ník bílovecké talkshow vy-
dařil, svědčily nejen pozitivní
ohlasy příchozích návštěv-
níků, ale i potlesk, kterým
publikum každého řečníka
obdařilo. V průběhu sobot-
ního odpoledne se v před-
náškovémístnosti knihovny
vystřídalo na sto dvacet po-
sluchačů, pro něž pořadatelé
připravili také kendama
workshop či závěrečnou de-
batu se všemi hosty.
Na otázku, zda budemít

Bíloveckýmaják pokračová-
ní, zareagoval hlavní organi-
zátor se slovy: „Máme před
sebou ještě dlouhou cestu,
abychom vychytali všechny
chyby. Každopádně teď to
necháme uležet a poté se
rozhodneme, zda budeme
pokračovat, či nikoliv. Zatím
to však vypadá, že ano.“NÁVŠTĚVNÍCI knihovny simohli také vyzkoušet, jak se hraje japonská kendama. Snímky: Martina Kovářová

Mikulášská pohádka
Tichá – Kulturní dům v obci Tichá zaplní první
prosincový pátek děti všech věkových kategorií.
Unie rodičů při Základní a mateřské škole Tichá
pro ně totiž naplánovala mikulášskou pohádku na-
zvanou Myška Klárka, veverka Terka a zakletý Mi-
kuláš. Začátek představení je v 17 hodin a vstupné
na něj je dobrovolné. (ire)

Kr
át
ce

Beseda o nákupech
i reklamacích

Studénka – Ti, jež rádi hol-
dují nakupování, by si jistě
neměli nechat ujít dnešní
přednášku v Městské
knihovně ve Studénce.
Přednášející Jarmila Rýdlová
bude hovořit na téma ná-
kupy, reklamace zboží a
právní zákony související
právě s nakupováním. Pří-
chozí návštěvníci se na se-
tkání dozvědí například to,
co dělat, když se jim pokazí
nedávno zakoupený výro-
bek, anebo jak postupovat v
případě reklamace zboží,
zakoupeného přes internet.
„Přednášející Jarmila Rýdlo-
vá vysvětlí srozumitelnou
formou, jaká mají lidé ze
zákona práva a povinnosti
coby zákazníci. Dozvědí se
také o některých přístupech
nepoctivých obchodníků a
možnostech, jak se jim brá-
nit,“ doplnili pořadatelé s
tím, že beseda bude zamě-
řená nejen na nákupy zboží
v klasických obchodech a
přes internet, ale také na
předváděcích akcích a od
podomních prodejců. Začá-
tek přednášky v knihovně
na sídlišti je v 17 hodin. (ire)

Co bude Vaší pracovní náplní?

•  prodej plošné inzerce do Novojičínského deníku a dalších 
titulů společnosti

• získávání nových inzertních klientů
• péče o stávající inzertní klienty
• prodej internetové inzerce na server www.denik.cz
•  výběr, plánování a zajišťování akcí na podporu prodeje 

ve svěřeném regionu

inzertní poradce pro Nový Jičín

Písemné nabídky s životopisem, adresou a telefonním spojením zasílejte 

na e-mail:   martina.vavrikova@denik.cz. 

 Nástup: ihned.

VLTAVA LABE MEDIA a.s., hledá do svého týmu pro redakci 

Novojičínského deníku kandidáta na pozici

Jaké máme požadavky na vhodné kandidáty?

• SŠ vzdělání
• organizační schopnosti a komunikační dovednosti
• znalost práce s PC
• aktivní přístup k práci, samostatnost a spolehlivost
• řidičský průkaz sk. B a vlastní vozidlo k užívání 

Co nabízíme?

• zajímavou práci na HPP •  zázemí prestižního vydavatelství
• notebook a mobilní telefon •  motivující fi nanční ohodnocení
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Zemědělská a.s., Spálov nabízí 

kvalitní brambory na zimní uskladnění
Baleno po 25 kg, cena 6 Kč/kg – 600 Kč/q

krmnÉ brambory, baleno po 50 kg, cena 1,80 kč/kg – 180 Kč/q
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Prodejní doba: PO, ST, PÁ 8.00 – 11.30 h. a 12.30 – 14.30 h.
Informace podá pan Kostka , mobil: 732 900 372


