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Gymnázium Nový Jicín
ˇ zpívá ve Francii
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Tři dny poté, co Puellae et Pueri, pěvecký sbor Gymnázia
a SOŠ v Novém Jičíně úspěšně reprezentovali svou školu
v krajském kole soutěže Gymnasia Cantant v Ostravě a stejně
jako chlapecké seskupení Sextet+ postoupili do celostátního kola v Brně, vydala se obě tělesa na týdenní pobyt do
Francie, a to se třemi svými pedagogy a dirigenty Mgr. Andreou Dostálovou, Mgr. Karlem Dostálem a Josefem Zajíčkem.
Cílem se stalo město Blois, ležící na březích řeky Loiry.
Pobyt našich pěveckých sborů byl výsledkem vzájemného projektu novojičínského gymnázia a konzervatoře v Blois.
Česká sborová hudba a francouzské orchestrální umění
zazněly na dvou společných koncertech a opět potvrdily myšlenku, že hudba sbližuje posluchače různých zemí a kultur.
Především pak druhé vystoupení v kostele v Saint-Laurent
Nouan zanechalo v místním publiku silný zážitek, což doklá-

dá i následný dar, pamětní medaile z rukou starosty tohoto
města. Gymnázium a město Nový Jičín se tak prostřednictvím hudby nesmazatelně zapsalo do zdejšího povědomí.
V průběhu dní jsme se zpěváky navštívili nejen pamětihodnosti měst Blois, Tours a Amboise se zámečkem, ve kterém žil Leonardo da Vinci, ale i moderní architekturu pařížské čtvrti La Défense a dokonce si zazpívali i v katedrále
v Remeši či pod noční bazilikou Sacré Coeur. Studenti rovněž měli možnost praktikovat své znalosti francouzského,
popř. anglického jazyka v rodinách francouzských hostitelů.
Týden utekl jako voda a ačkoliv nám v závěru pobytu počasí ukázalo i deštivé chvíle, vrátili jsme se plni krásných
dojmů a pocitů, že naše poctivá sborová práce našla velmi
pozitivní odezvu i v zahraničí.
Mgr. Andrea Dostálová

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g V úterý 27. března 2007 se sešla na své 7. schůzi Rada
města Nového Jičína. V úvodu jednání se rada města seznámila se třemi zprávami — zprávou o zaměstnanosti, o stavu
zdravotnictví a o sociální péči na území města.
V rámci obsáhlé finanční problematiky rada schválila úpravy rozpočtu na rok 2007, stanovila závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města, doporučila ZM schválit výsledky
hospodaření města a výsledky hospodaření příspěvkových
organizací města za rok 2006, schválila zprávu o provedení
periodické inventarizace majetku a závazků města k 31. 12.
2006.
Dalším bodem jednání byla zpráva ředitelky ZŠ Komenského 66 paní Mgr. Emilie Řehákové o naplněnosti odloučeného pracoviště Beskydská 142. Vzhledem k velmi nízkému
počtu žáků (11) rada města doporučila ZM schválit zrušení
tohoto odloučeného pracoviště, a to k 30. 6. 2007. Zabývala
se také koncepcí školních jídelen při ZŠ a MŠ pro rok 2007.
Dále doporučila ZM schválit v souladu se školským zákonem
platby cizích obcí pro rok 2007, které jsou povinny platit
neinvestiční náklady za žáka plnící povinnou školní docházku
v novojičínských základních školách, a to ve výši 4 500,- Kč
za žáka na rok.
Rada města jmenovala členy konkursní komise pro obsazení funkce ředitele/ky ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhoš 90. Také
projednala a schválila žádost o změnu účelu použití grantu
na rok 2007, který byl schválen ZM pro Gymnázium a Střední
odbornou školu, Nový Jičín.
Rada města se seznámila s informací o lokalitách pro výstavbu RD na území města a uložila o této problematice dále jednat
a výsledky předložit k rozhodnutí opět RM. Vzala na vědomí
stanovisko komise dopravy k dopravnímu řešení ulic Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka a Nábřežní a uložila vedoucímu odboru obecního podnikání zadat zpracování
odsouhlaseného návrhu dopravního řešení v dané lokalitě.
Jedním z bodů jednání bylo schválení úpravy ceny tepla.
S účinností od 1. 4. 2007 průměrnou cenu tepelné energie ve
výši 427,40 Kč/GJ bez DPH (tj. 448,77 Kč/GJ včetně DPH),
platnou pro jednosložkovou i dvousložkovou cenu pro dodávky prostřednictvím zařízení v majetku města Nový Jičín. Dvousložková cena je vztažena na referenční roční množství 247 052
GJ. Rada města vzala na vědomí skutečnost, že nově schválenou cenu tepelné energie může v průběhu roku ovlivnit
změna ceny plynu.
Na plné znění usnesení RM se odvoláváme u projednávané
problematiky bytových (např. schválení podnájmu, přidělení
ubytování v bytu nízkého standardu, prominutí poplatku z prodlení, výpovědi z nájmu bytů atd.), sociálních a majetkoprávních záležitostí — k nahlédnutí jsou na webových stránkách
a úřední desce.
Rada města doporučila ZM schválení Memoranda o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty (systém hromadné dopravy), schválila Memorandum pro společný postup pro podporu rozvoje infrastruktury, pověřila místostarostu ing. Vladimíra Bártu podpisem
tohoto memoranda a uložila s tímto memorandem seznámit
ZM. Byla seznámena s iniciativu o.s. Naše Beskydy — Uzamčení země Valašské a postoupila ji ZM k projednání.
Ing. arch. Jiřím Raškou, vedoucím odboru územního plánování, byla RM informována o vydaných stavebních povoleních
a územních rozhodnutích na území města v období leden až
březen roku 2007. Rada města byla seznámena s informací
o připravovaném zřízení střediska Europe Direct v rámci
informačního centra.
V závěru jednání rada doporučila ZM delegovat na řádnou
valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. pana ing. Vladimíra Bártu a zmocnila ho k tomu, aby jménem a v zastoupení města Nového Jičína jako akcionáře uplatňoval veškerá
práva a hlasoval o všech bodech jednání. Také souhlasila
s použitím znaku města na propagačních materiálech k výstavě 85 let skautingu v Novém Jičíně pro Junák — svaz skautů

a skautek ČR, středisko Pagoda, Nový Jičín a souhlasila také
s použitím znaku města na mapě Nového Jičína pro společnost 3A Design, s.r.o.
Tradičně v aule budovy radnice se ve čtvrtek 19. 4. 2007
konalo 5. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína.
Před samotným zasedáním zastupitelstva se uskutečnila
8. mimořádná schůze Rady města Nového Jičína. Úvodním bodem jednání bylo doporučení ZM změnu zásad o prodeji
pozemků v Průmyslovém parku. Následně se rada města zabývala problematikou majetkoprávních záležitostí (např. projednání záměrů k prodeji pozemků v Průmyslovém parku,
doporučila ZM schválit vyhlášení nabídkového řízení na prodej
nebytových prostor atd.) — viz usnesení RM.
V závěru jednání rada schválila použití znaku města do
zvláštního vydání Novojičínského deníku, který bude zdarma
distribuován do schránek obyvatel Nového Jičína ve dnech
26.—28. 4. 2007. Znak města bude použit jako logo do článku
týkajícího se Nového Jičína na titulní straně.
Na začátku svého jednání se zastupitelé seznámili se zprávou o kontrole plnění usnesení 4. zasedání zastupitelstva
města ze dne 8. 2. 2007 a také se zprávou o kontrole plnění
usnesení Rady města Nový Jičín za rok 2006. Následně zastupitelstvo schválilo výsledky hospodaření příspěvkových
organizací města a výsledky hospodaření města Nový Jičín
za rok 2006.
Finanční záležitosti obsahovaly schvalování úprav rozpočtu města na rok 2007, zvýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů, přijetí neinvestiční účelové dotace a také zastupitelstvo
vzalo na vědomí žádost M — centra pro nový život o finanční
příspěvek na nákup hraček a vybavení herny a schválilo podíl
města na akci programu regenerace městské památkové rezervace 2007 ve výši 200 000,- Kč na opravu Husovy vily 1151/2.
Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí zprávy o zaměstnanosti
na území města, o sociální péči na území města a o stavu
městských lesů. Po rozsáhlé diskusi ke zprávě o zabezpečení
zdravotnické péče na území města ZM nepřijalo k této žádné
usnesení.
Zastupitelstvo také potvrdilo své usnesení týkající se umožnění seče travnatých ploch na pozemcích cizích vlastníků.
V bloku školských záležitostí vzalo na vědomí informaci o naplněnosti a následně zrušilo k 30. 6. 2007 odloučené pracoviště při ZŠ Komenského 66 na ulici Beskydské, schválilo výši
neinvestičních nákladů na žáka v základních školách v Novém Jičíně. Též vzalo na vědomí koncepci školních jídelen
při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.
Následovalo schválení Memoranda o spolupráci při zavádění Moravskoslezské karty, přistoupení k iniciativě občanského sdružení Naše Beskydy — Uzamčení země Valašské,
také zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o podepsání
Memoranda pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury a informaci o opakované žádosti M. Rešla
o příspěvek na estetizaci. Byly schváleny dvě obecně závazné
vyhlášky — OZV č. 3/2007 o systému shromaž ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a OZV č. 4/2007, kterou se ruší OZV č. 4/2006 o stanovení požadavků pro umísování informačních, reklamních
a propagačních zařízení. Zastupitelstvo také schválilo změny
Zásad o prodeji pozemků v Průmyslovém parku.
Prodej bytových jednotek, prominutí poplatků z prodlení,
odpis nedobytných pohledávek, převody majetku, vyhodnocení nabídkových řízení — zde odkazujeme na plné znění
usnesení.
V poslední části byl schválen navržený postup aktualizace
Strategického plánu rozvoje města a komise pro Strategický plán rozvoje města. Také byla schválena změna termínu
jednání ZM z 20. 9. na 19. 9. 2007, zastupitelstvo jmenovalo
dalšího přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně a určilo
nového člena Osadního výboru Žilina. Byla vzala na vědomí
informace o zřízení střediska EUROPE DIRECT centra, které
bude mít sídlo v informačním centru.
V závěru zastupitelstvo delegovalo své členy na řádnou
valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. a TV BESKYD
s.r.o. Šesté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín se
uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2007 v 15.00 hodin.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

2

Vyřizování cestovních pasů

Informační centrum

se strojově čitelnými údaji a biometrickými údaji

Europe Direct v Novém Jičíně startuje

g

Vzhledem k tomu, že se blíží doba dovolených, stále větší
počet občanů požaduje vyřízení cestovního pasu. Proto připomínáme pár informací:
K vyřízení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji se musí žadatel dostavit
osobně k městskému úřadu s rozšířenou působností podle
místa jeho trvalého pobytu. Tyto pasy se vyřizují již pro děti
od dovršení 5 let věku, proto se musí spolu s rodičem k podání žádosti dostavit i dítě, pro které je pas pořizován. S dítětem ve věku od 15 do 18 let musí přijít zákonný zástupce,
který uděluje souhlas k vyřízení cestovního pasu.
K vyřízení prvního cestovního pasu pro dítě musí být
mimo občanského průkazu rodiče a rodného listu dítěte předložen i doklad o státním občanství dítěte. Osvědčení o státním občanství vydává krajský úřad a je možno o ně požádat
prostřednictvím matričního úřadu podle místa trvalého pobytu. Proto je potřeba začít s vyřizováním cestovního pasu
v dostatečném předstihu. Samotné vyřízení cestovního pasu
trvá tři týdny.
Vzhledem k tomu, že zpracování celé žádosti probíhá elektronicky, žadatel musí počítat s tím, že bude digitálně zpracováván obraz obličeje. Problémy působí zejména brýle s tmavnoucími skly — s těmito není možno obraz obličeje zpracovat
a žadatel musí být focen bez brýlí nebo musí počkat, až mu
brýle zesvětlí. Pas za dítě do 15 let přebírá zákonný zástupce
(nemusí mít dítě s sebou), od 15 let držitel cestovního pasu
osobně. Tento druh cestovního pasu nelze posílat k vyzvednutí na jiný úřad.
Pokud nestihnete podat žádost o cestovní pas v dostatečném předstihu, poslední záchranou je cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat. Tento pas platí pouze
6 měsíců, je podstatně dražší (dospělý 1 500,- Kč, dítě 1 000,- Kč)
a musíte k žádosti doložit mimo dokladů 2 fotografie.
Aby nedocházelo ke zbytečným frontám a nervozitě, protože zpracování jedné žádosti trvá cca 15 minut a žádosti se
nabírají na dvou pracovištích, doporučujeme využívat všechny čtyři úřední dny v týdnu, a to: pondělí a středa od 8.00
do 11.00 hodin a od 12.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od
8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 14.00 hodin.
Příjemnou dovolenou a hodně krásných zážitků přeje
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín

g

Jak už bylo v předstihu oznámeno, město Nový Jičín uspělo
ve výběrovém řízení vyhlášeném Evropskou komisí na provozování informačního střediska Europe Direct. Činnost tohoto centra bude zahájena již 1. 5. 2007. Od tohoto dne si
budou moci zájemci o dění v EU v prostorách informačního
centra města prostudovat informační tiskové materiály o EU
umístěné ve speciálním panelu, získat požadované informace,
budou se moci telefonicky spojit s kontaktními centry ED,
a také budou mít možnost u samostatného PC prostřednictvím
přístupu na internet najít požadované informace.
Den 9. květen 1950 se zapsal do dějin jako datum zahájení
integračního procesu v Evropě. Před sedmapadesáti lety přednesl tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman
mezinárodnímu tisku prohlášení, ve kterém navrhnul vytvoření organizace, která by dohlížela na uhelný a ocelářský
průmysl evropských zemí a koordinovala jeho aktivity. Právě
Schumanova deklarace se stala impulsem k poválečné spolupráci evropských vlád a základním stavebním kamenem
pro pozdější vznik Evropské unie. 9. květen byl později vyhlášen Dnem Evropy. V tento den připravilo Novojičínské ED speciální prezentaci informací o EU, činnosti Evropského parlamentu a Evropské komise formou otevřeného dne věnovaného Evropské unii.
Ing. Stanislav Bartoň, Markéta Hanzelková,
informační centrum

Pozvánka na veřejnou schůzi
v místní části Loučka
g

Osadní výbor m.č. Loučka zve srdečně občany této místní
části na veřejnou schůzi, která se uskuteční za účasti vedoucích představitelů města, vedoucích odborů MěÚ a dalších zodpovědných osob v úterý 15. května od 17 hod. v tělocvičně
„orlovny“ v Loučce. Na programu, kromě informace o činnosti osadního výboru, bude informace o uskutečněných akcích
v Loučce v oblasti investic a údržby v roce 2006 i plán investic
a dalších akcí v m.č. Loučka v letech 2007 a 2008 s výhledem
do dalších let.
Jaroslav Kotas

Pozvánka občanům na „Den otevřených dveří“
V pondělí dne 7. května 2007 se uskuteční v době od 10.00 do 17.00 hodin
„Den otevřených dveří Městského úřadu v Novém Jičíně“. Občanům budou zpřístupněny tyto prostory:
Radniční věž, sekretariát starosty města, obřadní síň, malý a velký zasedací sál
(zde se konají schůze rady a komisí města) a aula radnice (místo zasedání zastupitelstva města).
Všichni občané jsou srdečně zváni!
Mgr. Ivan Týle, starosta města
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Deratizace v Novém Jičíně
g Stejně jako v minulých letech touto dobou vyzývá Městský úřad Nový Jičín vlastníky nebo správce objektů, kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů apod.
a samozřejmě i vlastníky rodinných domů, aby zajistil
deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na vlastní
náklad a pro vyšší účinnost jednotně v měsíci květnu
2006 (tj. od 1. 5. do 31. 5. 2006).
K zamezení vzniku přenosných infekčních a hromadně vyskytujících se onemocnění je každý povinen provádět dle § 57
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů (v posledním platném znění)
preventivní opatření, včetně deratizace. Ochrannou dezinfekcí
a deratizací je dle § 55 výše uvedeného zákona činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních
a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních
onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace je součástí čištění a úklidu,
speciální pak je odborná činnost cílená na likvidaci původců,
přenašečů a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů — přičemž cílovými druhy jsou potkan, myš domácí, krysa, případně myšice, hraboš polní a hryzec vodní. Speciální deratizaci může provádět
pouze osoba, jejíž způsobilost je stanovena zvláštním předpisem.
V zájmu zajištění úspěchu celé akce doporučujeme vlastníkům, nájemcům a správcům provést následující opatření: otvory vedoucí k potenciálním hnízdištím potkanů pevně
utěsnit (nejlépe zabetonováním); opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodářských
objektů; utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody,
plynu, ústředního topení apod.; větrací otvory, kanalizační
vpusti apod. zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit;
zajistit těsnost okenních a dveřních otvorů do prostor, kde
se mohou hlodavci zdržovat a spodní část dveří případně
oplechovat; odstranit všechny rumiště a skládky, které mohou hlodavcům poskytovat úkryt; zajistit nádoby na odpad
před možným přístupem hlodavců, vyměnit nádoby poškozené a netěsnící, udržovat čistotu v jejich okolí; zajistit položení nástrah v jednotném termínu určeném Městským úřadem Nový Jičín.
Veškeré deratizační práce je nutno provádět v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika ČR.
Ing. Naděžda Davidová, odb. životního prostředí

Vypalování suchých porostů
g

Blíží se jaro a s ním přichází i období intenzivní přípravy
zahrádek, polí a políček pro jarní výsadbu. Současně však
rovněž nastává čas, kdy se jako hasiči setkáváme s velmi
častým nešvarem — vypalováním travních porostů. Zákon
o požární ochraně přitom výslovně stanoví zákaz vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické
a podnikající fyzické osoby. V případě porušení zákazu hrozí
občanovi za tento přestupek pokuta až do výše 25 000,- Kč.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět
spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému
záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro
spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.
Rovněž rodiče nesmí zapomínat na to, že jsou ze zákona
zodpovědni za své děti, a měli by je poučili o tom, jak lehce
může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm a kde
se ohně rozdělávat nesmí. Rovněž na tyto případy vzniku
požáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou až do výše
25 000,- Kč.
I přes pravidelná upozornění na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních porostů různých ve sdělovacích

prostředcích však každoročně vyjíždějí hasiči k takto způsobeným požárům, které bohužel často končí tragicky s velkými
materiálními škodami a v nejhorších případech ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché
trávy je zakázáno!
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektor — PVČ
HZS Moravskoslezského kraje

Změna ověřování podpisů
a listin od 1. dubna 2007
g Vidimace a legalizace se provádí v úřední hodiny: po,
st: 8.00—17.00 hod., út, čt: 8.00—14.00 hod., pátek: v tento den
se vidimace a legalizace provádí pouze v informacích MěÚ
Nový Jičín (radnice, Masarykovo nám. 1) v době od 8.00 do
12.00 hodin.
Vidimace a legalizace se provádí na těchto pracovištích
(budovách) MěÚ Nový Jičín: Masarykovo nám. 1/1 (budova
radnice). Hlavní pracoviště pro ověřování podpisů a listin:
odbor organizační, zaměstnanec Jana Vozáková, dveře119,
klapka 262.
Divadelní 1 (budova bývalého okresního úřadu). Odbor vnitřních věcí, odbor ŠKMaTV, Věra Vágnerová, Dagmar Holáňová, II. patro, dveře 109, klapka 325.

Od 1. 1. 2007 se vydávají na MěÚ Nový Jičín výpisy z katastru nemovitostí. O ověřené výpisy z katastru nemovitostí
můžou občané žádat v budově radnice (Masarykovo nám. 1/1,
1 patro, dveře č. 119, odbor organizační). Výpisy se vydávají
na počkání a cena výpisu je 50,- Kč za každou vytištěnou
stránku. Úřední hodiny: po, st: 8.00—17.00 hod., út, čt: 8.00
—14.00 hod., pátek: v tento den se výpisy z katastru nemovitosti vydávají pouze v informacích MěÚ Nový Jičín (radnice,
Masarykovo nám. 1) v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního

Město Nový Jičín vyhlašuje
soutěž „Rozkvetlý balkon (okno) 2007“
g V roce 2007 vyhlašuje město Nový Jičín soutěž ve dvou kategoriích: 1. Rozkvetlý balkon (okno) rodinného domu. 2. Rozkvetlý balkon (okno) bytového domu.

Přihlášení: Přihlašovat se lze průběžně od 1. 7., nejpozději však do 30. 9. 2007. K přihlášení je potřeba doručit (lze
osobně, poštou, e-mailem) na odbor životního prostředí MěÚ
Nový Jičín fotografii přihlašovaného balkonu či okna z ulice
(veřejného prostranství) s upřesněním místa a uvedením vlastníka a jeho adresy. Není-li vlastník zároveň přihlašovatelem
(nepřihlašujete-li vlastní balkon), je třeba uvést i jméno a adresu vlastníka.
Vyhodnocení: V říjnu 2007 bude zasedat komise, která posoudí přihlášené balkony a okna, vyhodnotí nejhezčí a určí
tři výherce v každé kategorii (zvláš pro rodinné domy a zvláš
pro panelové domy). Balkon bude hodnocen podle pohledu
z veřejného prostranství (ulice) a budou posuzována zejména tato kritéria: estetický a ekologický přínos v dané lokalitě; vkusná květinová výzdoba; zdravé rostliny, bujný růst
a bohaté kvetení.
Výhra: Jedná se o soutěž, takže výherci mohou očekávat
ocenění dle umístění v této podobě: Proplacení rostlinného
materiálu, popř. hnojiva v hodnotě 2 000,- Kč (1. místo),
1 000,- Kč (2. místo), 500,- Kč (3. místo).
Upozornění: Zaslané fotografie balkonů či oken nebudou
vráceny a mohou být zveřejněny v Novojičínském zpravodaji.
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
Městský úřad Nový Jičín, tel. 556 768 261,
e-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz
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Použité zářivky z domácností
patří na separační dvůr
g

Občané města Nového Jičína mohou bezplatně odkládat
vyřazené zářivky ve sběrném dvoře na Palackého třídě. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišují kolektivní
systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do „Seznamu výrobců elektrozařízení“ vedeného
ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již
druhým rokem smluvně zajišují celý proces, to znamená od
vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až
po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které
se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci.
Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné
či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na
skládkách nebo ve spalovnách.
Zpětný odběr použitých výrobků, jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení, je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené
elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen
recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji
nových výrobků odděleně od ceny.
Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě
zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí.
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou město uzavřelo
s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora
na Palackého třídě umístěny speciální kovové kontejnery,
do kterých mohou zdarma odkládat spotřebitelé použité světelné zdroje pocházející z domácností. EKOLAMP přispívá na
náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady
na přepravu a recyklaci. Tím se šetří část prostředků určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem.
Ušetřené peníze město následně investuje do zdokonalení
systému zpětného odběru.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
(obalů od nátěrových hmot, baterií, akumulátorů, lednic)
g Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště. Termíny mobilního svozu
jsou stanoveny na pátky tak, aby tento svoz proběhl před
svozem velkoobjemového odpadu kategorie 200301, 200307.
Stanoviště svozu v místních částech:

Žilina, 18. května: u hřiště (15.45—16.15 hod.); Na Výsluní
— křižovatka s ul. Beskydskou (16.15—16.45. hod); U Škorňů
— Pstruží potok (16.45—17.15 hod.); Beskydská — u skladu CO
(17.15—17.30 hod.).
g Libhoš, 25. května: u obchodu Jednoty — horní konec (15.45
—16.15 hod.); u kostela (16.15—16.45 hod.); u domu č. 128 —
náměstí sv. Marka (16.45—17.15 hod.); Malá Vídeň — střed ulice
(17.15—17.30 hod.).
Jaroslav Navrátil, Technické služby města Nový Jičín

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
g Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod. (nebo
den následující po státním svátku). Odvoz po naplnění,
nejpozději v pátek daného týdne.
g 18. týden/2. května 2007: Komenského (u dět. centra),
Komenského (křiž. s Žižkovou), U Jičínky (garáže u DPS),
Nerudova (park. u výměníku), Revoluční, Fibichovo nám.,
Pod Lipami (křiž. s Na Skalkách), Smetanovy sady (parkoviště u letního kina), Pod Lipami (u garáží), Lesní (odbočka k tenisovým kurtům), Žilinská (nad koupalištěm), Žerotínova
(u optiky).
g Loučka 19. týden/9. května 2007: parkoviště garáží MěÚ
střed sídliště (u č. 216—217), křiž. k domům č.197—207, odbočka u mostu (u č. 50), zastávka ČSAD naproti zdravotnímu
středisku, U Kaštanů — odbočka k p. Ježovi, zastávka ČSAD
u správního střediska ZD, ulice s řadovou zástavbou (Mlýnská), Palackého (u Monty).
g Kojetín 19. týden/9. května 2007: na křižovatce (točna
ČSAD), u váhy zemědělského družstva.
g Straník 20. týden/15. května 2007: obchod se smíšeným
zbožím, odbočka k hřišti, na horním konci (u Pavlíků), ulice
ke hřbitovu, dolní konec za zatáčkou.
g Bludovice 20. týden/15. května 2007: Malá strana (panelová cesta) 2 ks, naproti čerpací stanice, Malá strana (u Janiština), u zastávky ČSAD (česká škola), u hřiště.
g Žilina 21. týden/22. května 2007: U Hřiště, Potoční (za
mlýnem), Beskydská (bytovky za MŠ k Puntíku), U Rybníka, Na
Výsluní (křižovatka s Beskydskou), zastávka ČSAD (U Partyzána), U Škorňů (Pstruží potok), Na Výsluní, U Jezu, Beskydská (za Školou života — bývalá MŠ), Beskydská (u skladu
CO).
g Libhoš 22. týden/29. května 2007: Horní hostinec (U Lajdů), obchod Jednoty (u školy) 2 ks, u domu č. 128 (nám. Sv.
Marka), Malá Vídeň (střed ulice), U Transformátoru, bytovky
Na Salaši, bytovky U Kovárny, u hasičské zbrojnice.
Odbor životního prostředí

g

Loučka, 4. května: U Koruny (15.45—16.15 hod.); U ZD —
správní budova (16.15—16.45 hod.); parkoviště u garáží MěÚ
(16.45—17.15 hod.); u věžáku č. 275 proti pneuservisu (17.15
—17.30 hod.).
g Kojetín, 4. května: křižovatka u autobusové zastávky (15.45
—17.00 hod.).
g Straník, 11. května: nad školou (15.45—16.15 hod.); u prodejny Jednoty (16.15—16.45 hod.); odbočka ke hřišti (16.45
—17.30 hod.).
g Bludovice, 11. května: čerpací stanice — fojtství (15.45—
16.15 hod.); zastávka ČSAD U České školy (16.15—16.45 hod.);
bývalé čalounictví Wumab (16.45—17.30 hod.).

Oznámení SMP
g Vážení zákazníci, vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na novém telefonním čísle Zákaznické
linky skupiny RWE 840 11 33 55. Volat můžete v pracovní
dny od 7.00 do 17.00 hod., vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo zákaznické linky nahrazuje dosud používané číslo
840 111 115. Pohotovostní linka SMP 1239 (nonstop, pouze
v případě poruchy.

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

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

(11.00
(11.00
(11.00
(11.00
(11.00

—
—
—
—
—

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

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

ZAVŘENO

Provozovatel: Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín, tel. kontakt: 731 532 936
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Kam za sportem?
g FOTBAL: ne 6. 5. v 16.30 hod. hřiště Libhoš, I. B tř. muži
Libhoš - Staré Město, ne 13. 5. v 10.15 hod., hřiště Lamberk,
OP muži Žilina - Studénka, ne 13. 5. v 16.30 hod., stadion TJ,
OP muži Nový Jičín - Stachovice, ne 13. 5. v 16.30 hod., hřiště
Straník, III. tř. muži Straník - Bravinné, ne 27. 5. v 10.15 hod.,
hřiště Lamberk, OP muži Žilina - Kunín, ne 27. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Libhoš, I. A tř. muži Libhoš - Dobrá, ne 27. 5. v 16.30
hod., stadion TJ, OP muži Nový Jičín - Štramberk, ne 27. 5.
v 16.30 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Sedlnice g
BASKETBAL: (hala na bazénu - Mattoni NBL muži Mlék.
Kunín): st 9. 5. v 17.30 hod. - 1. utkání čtvrtfinále play off
(soupeř bude znám 2. května, kdy končí základní část) g BĚH
TERRYHO FOXE (10. roč.): pá 25. 5. 2007 od 16 hod., areál
bazénu na ul. Novosady s doprovodným programem g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod.,
st a pá 17—21 hod., so 10—16 hod., ne 8—16 hod. g PROVOZ
SAUNY: st 10—14 a 15—21 hod., čt a pá 15—21 hod., so 10—16
hod., ne 8—16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15—13.45 hod., pá 12.30—14 hod.

Sportovní aktuality
g

ZLATO A BRONZ ADRIANY MALÁTKOVÉ VE SVĚTOVÉM POHÁRU. Dvě medaile, dva české rekordy a další
výborné časy s cenným umístěním vybojovali plavci s ploutvemi KVS Laguna ve 3. závodě světového poháru v italské
Ravenně. O zlatou a bronzovou medaili se v týmu šesti novojičínských sportovců postarala v disciplínách 200 metrů Bifins a 400 metrů PP juniorská reprezentantka ČR Adriana
Malátková, která ve dvoustovce v ploutvích dokázala porazit
všechny své soupeřky, při zisku bronzové medaile zaplavala
s monoploutví na 800 PP výborný čas pod osm minut. V souboji se světovou špičkou si vedl výborně i nejrychlejší ploutvař ČR Tomáš Mixa, jehož dvě 4. místa s novými rekordy ČR
na 50 RP a 100 PP patří k výborným výsledkům. Mezi muži
se dařilo také Ondřeji Bajerovi, který vybojoval na 100 metrů
RP s přístrojem v čase 36,93 vt., 8.místo a s osobním rekordem v padesátce na nádech za 16,23 vt. skončil desátý. Oba
laguňáci si těmito výsledky se splněním limitu potvrdili účast
na červencovém mistrovství světa v italském Bari.
g BASKETBALISTÉ PŘED PLAY OFF SE ZLEPŠENOU
FORMOU. Zdá se, že se úřadující vicemistr ČR v basketbalu
celek Mlékárny Kunín, po odstoupení trenéra Sočeho už opět
se staronovým Zbyňkem Cholevou, dostává konečně, i když
až v závěru základní části, do lepší a stabilnější formy. Prokazuje to série pěti vyhraných utkání Mattoni NBL v řadě,
když zejména domácí zápas s Prostějovem, jehož deklasovali rozdílem 32 bodů, patří do kategorii „super“. Naši basketbalisté si těmito výsledky upevnili 6. místo před play off.
To však nemusí být ještě konečné, nebo při určité „dobré
konstelaci hvězd“, za předpokladu vítězství se Sadskou a BBK
Brno, což by pro ně neměl být problém a konečně snad i nad
lídrem z Nymburka v domácí hale v posledním utkání, zároveň při možném zakolísání Pardubic v soubojích s celky umístěnými nad nimi, by to mohlo být i 5. místo a s ním i možná
„hratelnější“ soupeř než favorizovaný Prostějov. Připomeňme, že čtvrtfinále play off, které začíná 9. května, se hraje
na dva vítězné zápasy, když se začíná jedním zápasem na
hřišti hůře postaveného celku v tabulce.
g NÁŠ HOKEJOVÝ POTĚR BOJOVAL NA MISTROVSTVÍ

ČR. Největším letošním úspěchem v novojičínském žákovském
hokeji je bezesporu vítězství žáků 4. tříd v lize starších přípravek, v níž za sebou nechali všechna družstva včetně těch,
jejichž dospělí hokejisté hrají extraligu a II. ligu. Titul mistra
MSK zajistil našim čtvrákům účast na finálovém turnaji
o mistra ČR této kategorie v Praze-Letňanech za účasti deseti
družstev. Tam naši ve skupině B porazili Břeclav 7:1, Spartu
Praha 8:2, poté však po boji prohráli s Hradcem Králové 4:3,
aby po další prohře s pořádajícími Letňany 1:3 obsadili spolu
se Vsetínem konečné 5.— 6. místo. Nejlepším obráncem turnaje byl vyhlášen novojičínský Jan Zahradníček. Předvedenou

hrou naši chlapci potěšili nejednoho fanouška nejen z novojičínských řad a za výbornou reprezentaci města i klubu jim
patří poděkování, také jejich obětavým rodičům, především
však poctivé každodenní práci trenérů Jaroslava Fleischmanna
a Kamila Glabazni. Tento výsledek je další velký úspěch novojičínského hokeje, kterým navazuje na úspěchy hráčů, kteří
dnes již působí v extralize a v NHL. Blahopřejeme.
g DOSUD NEJLEPŠÍ SEZONA STOLNÍCH TENISTŮ.
Zatím jako nejúspěšnější od doby, kdy dostali do užívaní hernu
v Loučce, mohou hodnotit uplynulou sezonu stolní tenisté
Nového Jičína. Svědčí o tom nejen cenné 3. místo A družstva
mužů ve skupině C krajské soutěže a 9. místo svého béčka,
znamenající udržení stejné soutěže i pro příští sezonu, ale
také 3. místo mladého C družstva v okresním přeboru I.
třídy a 7. místa družstva děvčat mezi muži v okresním přeboru II. třídy. O výborné práci s mládeží svědčí i výsledky
mládeže v individuálních soutěžích. Po několika okresních
turnajích, z nichž ten poslední se uskutečnil v herně v Loučce, vybojoval mezi nejmladšími žáky celkově 3. místo Patrik
Mik, stejné umístění patří i Michalovi Kratochvílovi mezi mladšími žáky. Nejúspěšnějším hráčem okresu se stal současně
v kategorii starších žáků a dorostu Jakub Dvořák, v obou
kategoriích obsadil 2. místo Tomáš Kratochvíl, mezi dorostenci vybojoval navíc 3. místo Rudolf Machalec. Okresní bodovací turnaj žaček navíc vyhrála Denisa Dvořáčková před
Janou Krompolcovou.
g MUŽI

PK NOVÝ JIČÍN VYHRÁLI KRAJSKÝ PŘEBOR,
ŽENY SKONČILY DRUHÉ. Poté, co vyhrálo ve 2. kole v domácím bazénu, zopakovalo družstvo mužů PK Nový Jičín ve
složení Jakub Radina, Jan Buček, Marek Zetocha, Vojtěch
Kulišák, Filip Skřiček, Vojtěch Kracíka a Tomáš Zumer vítězství i ve 3. kole krajského přeboru ve Vsetíně, což znamenalo i celkové prvenství s titulem přeborníka kraje před
Ostravou A a Karvinou. Také družstvo žen bylo ve Vsetíně
úspěšné, když vybojovalo ve složení Petra Dvorská, Kristýna
Horutová, Dorota Podzemná, Gabriela Zábranská, Petra Matuschková, Natálie Kulišáková a Petra Vysocká nejen v tomto závodě, ale i celkově 2. místo za družstvem Ostravy a před
Vsetínem.
Velmi dobře si vedli plavci PK Nový Jičín i na mezinárodních závodech velké ceny Bruntálu v plaveckém pětiboji.
V konkurenci závodníků ze 17 klubů z Moravy, dalších ze
Slovenska a z Polska vybojovali 27 medailových umístění
převážně s velmi dobrými osobními časy. Nejúspěšnější byla
opět Petra Dvorská, která pětiboj vyhrála, když ve všech závodech (100 Z, P, M, VZ a 200 PZ) obsadila nejvyšší příčku,
dalším vítězem pětiboje se stal i Jiří Maňásek (1. na 100 PZ,
3. na 50 Z, 2. na 50 P, na 50 VZ a na 50 M), celkové 3. místo
získali Vojtěch Kulišák (3. na 100 Z, 3. na 100 VZ, 3. na 200
PZ) a Marek Zetocha (3. na 100 Z, 100 VZ, na 200 PZ, 100 M).
V jednotlivých závodech obsadil Filip Skřiček 2. místo na
100 Z, Jakub Radina 2. místo na 100 P, Natálie Kulišáková
2. na 100 P, Kristýna Horutová 3. na 100 VZ a smíšená štafeta
ve složení Skřiček, Dvorská, Podzemná a Horutová, Zetocha
2 x 2. místo na 4 x 50 PZ a VZ.

g

HISTORICKÝ TITUL MISTRŮ ČR PRO MUŽE LAGUNY. Bezprostředně před uzávěrkou Zpravodaje přišla z KVS
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Laguna další výtečná zpráva sdělující, že muži tohoto klubu
zvítězili poprvé v historii klubu na jubilejním 40. ročníku
mistrovství ČR družstev v plavání s ploutvemi pro rok 2007.
Družstvo ve složení Tomáš Mixa, Ondřej Bajer, Martin Vandlík (reprezentanti ČR), Daniel Malátek, Vojtěch Mička a Tomáš
Jančálek poprvé v historii porazilo v bojích o mistrovský titul družstva Liberce, Prahy, Mostu a svými výkony dokázalo,
že v závodech klubových družstev je konečný výsledek prací
celého kolektivu, by výkon jednotlivců jsou mistrovské.
A právě v tom byla sílu sportovců z Nového Jičína. Nejúspěšnějším závodníkem nového mistra ČR byl Tomáš Mixa, který
ve čtyřech disciplínách nejenže porazil všechny reprezentanty, ale ve všech startech vytvořil nové české rekordy, z nichž
ty ve sprintech na hladině (50 a 100 PP), ho řadí do absolutní
světové špičky. Mixa svoji sbírku čtyř zlatých medailí z individuálních disciplín doplnil a další dvě zlaté ze štafet. O zisk
titulu se dvěma zlatými, jednou stříbrnou medailí a 4. místem,
rovněž s novými osobními rekordy, velkou měrou zasloužil
i Ondřej Bajer. Na letošním M ČR bojovalo spolu s muži i omlazené družstvo žen Laguny, coby obhájkyně titulu bez tří opor,
což se i přes velkou bojovnost, projevilo i na konečném výsledku, znamenajícím zisk „jen“ bronzových medailí.

Stručně
g Až do finále oblastního přeboru se probojovalo basketbalové „B“ družstvo mužů BC Nový Jičín, aby se v něm ve hře
na dva vítězné zápasy s béčkem Opavy pokusilo vyhrát a postoupit do III. ligy. První utkání na domácí palubovce se hrálo
se po uzávěrce Zpravodaje 28. dubna.
g Poté, co v předcházející sezoně muži NJ neudrželi III.
volejbalovou ligu, obsadili v nedávno skončené soutěži KP I.
třídy 8. místo, znamenající další sestup do KP II. třídy.
g Další velmi úspěšný výsledek se podařil volejbalovým žákyním TJ Nový Jičín. Ty si po vítězství v domácím turnaji základní části první osmičky mistrovství ČR, vybojovaly účast
ve finálovém turnaji, který se bude hrát za účasti šestnácti
družstev z celé ČR.
g Celkem na 40 hráčů kategorií muži, junioři a žáci se
zúčastnilo v herně v Loučce postupového turnaje ve stolním
tenisu pořádaném Křesanskou tělocvičnou jednotou Orel
Nový Jičín. Z hráčů novojičínského Orla byli nejúspěšnější
s postupem do ústředního kola v kategorii žáků třetí Jakub
Dvořák, vítězný mezi juniory Martin Tomeček, který se stal
roku 2006 vítězem ústředního finále a mezi muži hlavní organizátor turnaje a vítěz své kategorie Stanislav Kopecký.
g Fotbalisté FC Libhoš coby nováček I. A tř. vstoupili do
jarní části soutěže s jediným cílem, kterým je udržení soutěže
i pro příští sezonu. O tom, že to libhošští myslí se záchranou
vážně, svědčí získaných 8 bodů ze čtyř jarních utkání (2-20), které je staví s 21 body na průběžné 9. místo tabulky.
g POZVÁNKA NA JUBILEJNÍ DESÁTÝ BĚH TERRYHO
FOXE. Pátek 25. května bude tím dnem „D“, kdy se už po desáté v řadě uskuteční v našem městě humanitární akce ,,Běh
Terryho Foxe“ (BTF). Do areálu bazénu na ul. Novosady jsou
na tuto „nezávodní“ akci zváni všichni a sportovní či jiné
kolektivy dětí, mládeže i dospělých, rodiče s dětmi, zdravotně
handicapovaní i senioři, zkrátka všichni, kteří chtějí nejen
udělat něco pro své zdraví zdoláním „tradiční“ trasy kolem
Jičínky (cca 2 km), ale taky přispět finanční částkou do pokladničky určenou na výzkum rakoviny. Před startem, který
bude v 16 hodin, je možné již od 13 hodin využít doprovodný
program v areálu bazénu ke zjišování některých aspektů
zdravotního stavu, jako je zjišování rizikových faktorů, kardiovaskulárních onemocnění — měření tlaku, cholesterolu,
glykémie s následnou konzultací s lékařem k vyhodnocení
výsledku a úpravy životního stylu. Všichni aktivní účastníci,
kteří proběhnou nebo projdou cílem, mají možnost zdarma
využít koupání na venkovním bazénu. V případě špatného
počasí v bazénu krytém. Prezentace účastníků BTF je v místě
startu již od 14 hodin. Na X. ročník BĚHU TERRYHO FOXE
srdečně zvou pořadatelé — sportovní komise rady města, SVČ
FOKUS, BC Nový Jičín, KVS Laguna a další spolupořadatelé.
Jaroslav Kotas
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Fotbalisté TJ NJ, coby lídr soutěže, vstoupili úspěšně do
jarní části okresního přeboru, když na domácím hřišti
porazili tým Zbyslavic 3:2, ve druhém utkání zvítězili
ve Studénce vysoko 5:0. Foto: Petr Kocián.

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

stavování našich úspěšných sportovců, a už bývalých
nebo současných, kteří svými výsledky dělají čest svému
klubu, naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři. V tomto vydání Zpravodaje vám představujeme trenéra oddílu kopané TJ Nový Jičín ALOISE
HOLUBA.

Alois Holub

Datum narození: 10. 9. 1949, Nový Jičín. Rodinný stav: rozvedený. Zaměření ve svém sportu:
trenér. Nejoblíbenější jídlo: vše.
Životní krédo: optimismus. Sportovní vzor: nemám. Další záliby
mimo váš sport: cestování. Sportovní dráha: S fotbalem jsem začínal ve třinácti letech samozřejmě v Novém Jičíně, dva roky po
vojně jsem přestoupil do Vsetína,
po dalších dvou letech do Valašského Meziříčí, kde jsem v devětadvaceti letech i začal s trenérskou dráhou. Dalšími mými
trenérskými štacemi byl Frýdlant nad Ostravicí, pak Dukla
Hranice, po pěti letech Sigma Hranice, poté už Nový Jičín.
Největší úspěchy: Až jako trenér z vítězství v divizi, kdy můj
tým tuto soutěž vyhrál po třiceti zápasech bez jediné prohry. Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Ze
suverénního vítězství v divizi s prvním postupem do MSFL.
Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Mým nejlepším zážitkem bylo pět let práce jako trenéra ve VTJ Dukla Hranice,
kde jsem trénoval mnoho chlapů, kteří měli opravdu zájem
o fotbal a nakonec našli uplatnění nejen v profesionálním
fotbale. Byli mezi nimi mimo jiné Tchuř, Kosmál, Lička, Furmánek a taktéž další, kteří to dotáhli až do reprezentace —
Bolf, Marek Čech, Radim Kučera. Nejhorší zážitek prožívám
v Novém Jičíně, kde za posledních pět let zjišuji nezájem
o fotbal.
Jaroslav Kotas

Ondrášek bude mít čtyřicet

g ...jsem se zmiňoval již podvakráte na stránkách Novojičínského zpravodaje. Jubilejní výročí si připomíná výstavou
v Nové galerii Žerotínského zámku Muzea Novojičínska v Novém Jičíně, vlastní narozeniny především pak slavnostními
koncerty v pátek 11. května v 19 hodin ve Fulneku a v sobotu
12. května v 15 hodin na druhém nádvoří Žerotínského zámku.
Kromě hostů, partnerských sborů z Českého Krumlova, Dačic
a Šumperku, se necháme okouzlit sborovým uměním všech
přípravných sborů (Hrášek, Rarášek, Kulihrášek), Ondrášku — koncertního sboru, Ondrášku — komorního sboru. Děti
od pěti do pětadvaceti let. Ale nebudou chybět ani bývalí členové Ondrášku, které jsme již měli možnost slyšet při vernisáži výstavy. A Starý Ondra, jak se pro tyto narozeninové
chvíle nazvali, zpíval harmonicky čistě, báječně. Škoda, že
zakladatel sboru, pan Mgr. Václav Ptáček, nemohl být přítomen, nebo se po operaci zotavoval na nemocničním lůžku.
Ale byl by na ty své Ondrášky určitě hrdý — konečně je vlastně
slyšel pomocí improvizovaného přenosu prostřednictvím mobilního přenosu.
Čtyřicetiletý Ondrášek tedy slaví, vzpomíná, především
zpívá, pokračuje v úspěšné zpěvné cestě, prožívá svůj „nevšední příběh veliké muzikantské rodiny, lemovaný houževnatou prací, disciplinou a odříkáním, ale také mimořádným společenstvím dětí a mladých lidí, které spojuje
láska k české a moravské písni, společné prožitky na
cestách kolem tří kontinentů, hřejivý potlesk publika
při koncertech či opojná radost z vítězství na nejrůznějších domácích a mezinárodních soutěžích či festivalech“,
jak se vyznal se ze svého zaujetí Josef Zajíček v drobné publikaci Nový Jičín — Ondrášek. Josefu Zajičkovi se za oněch
patnáct let, kdy vede jako umělecký vedoucí celý sbor, podařilo několik „husarských“ kousků. Především vybudovat právě
přípravné sbory natolik vyspělé, že jsou schopny vlastního
koncertování, ba i soutěžení. Tak například koncertní Ondrášek na obtížné mezinárodní soutěži v Llangollenu ve Velké
Británii v roce 1996 vítězí, o pár let později na téže soutěži
Kulihrášek získává druhé místo. A to je v historii sborového
zpěvu České republiky ojedinělé. Zvláštní poklona Zajíčkovi
náleží za komorní sbor, který v druhém roce své umělecké
činnosti se zúčastnil mezinárodní soutěže v belgickém Neerpeltu v roce 2006 a získal první cenu, navíc Cum laudo.
Ale i na domácí půdě se Ondrášek stává ještě výraznějším
pojmem. Spolupracuje s předními interprety a hudebními skladateli, svá díla sboru např. věnoval Otmar Mácha, Petr Eben,
Ilja Hurník, Antonín Tučapský, ale též zakladatel sboru Václav Ptáček i současný vedoucí Josef Zajíček. Zajíčkovský
Ondrášek se stal významným propagátorem sborového zpěvu, organizuje hudební pořady pro děti a mládež nebo semináře pro mladé sbormistry. Od roku 1996 se díky Ondrášku
stal Nový Jičín místem celostátní soutěže dětských pěveckých
sborů, a tak jednou za dva roky v listopadových dnech rozkvete naše město sborovým umem pěvců celé České republiky.

„Celosouborové a novoroční koncerty, na kterých Ondrášek představuje veřejnosti nejlepší domácí i světová
sborová tělesa, orchestry a významné interprety, patří
ke skutečným kulturním událostem města Nového Jičína,“ píše Josef Zajíček v citované brožuře a nelze s ním nesouhlasit. Kromě vlastní koncertní činnosti se sboru podařilo
natočit šest samostatných profilových CD, přičemž ono šesté
jsme měli možnost pokřtít právě při rovněž již zmiňované
vernisáži.
Tak přejeme Ondrášku a jeho sborům další šastné koncerty, vyhrané soutěže, natočená CD, hlavně však šastné
a spokojené členy a šastné a spokojené posluchače. Nech
kvete a rozdává radost sborového umu dalších nejméně čtyřicet let — a my se těšíme nejen na jubilejní, ale i na všechna
další koncertní vystoupení, stejně báječná. Ondrášek totiž
nedělá rozdíl mezi obyčejným či výročním koncertem, vždy
podává maximální výkon. A jeho charismatickému vedoucímu panu Josefu Zajíčkovi nadále šastnou ruku v repertoáru
a v osobnostech spolupracovníků, bez nichž by sbor jen stěží
mohl tak profesionálně precizně fungovat.
Karel Chobot

Žákovský orchestr ZUŠ v NJ

g

se již stal známým hudebním a kulturním pojmem našeho
města. Setkáváme se s ním při vlastních koncertech či akademiích školy, ale rovněž se stal ozdobou akcí města Nového
Jičína, z nichž nejvýznamnější jsou městské slavnosti. Připadá nám tak zcela samozřejmou součásti kulturního a hudebního dění města, že si ani neuvědomujeme, že od jeho
prapočátku uplynula řada let.
Zrodil se v roce 2001. Nejdříve tu byl nápad, idea — co dál,
jak více uplatnit žáky hudebních oddělení základní umělecké
školy, hrající na různé hudební nástroje, ve větším souboru.
Dechový orchestr školy svou činnost ukončil, tato možnost
zmizela. A tak vznikl realizační tým ve složení: dirigentka
a umělecká vedoucí paní Božena Varajová, aranžmá skladeb
pan Mgr. Václav Ptáček, organizační a finanční zabezpečení
v osobě ředitele školy pana Františka Skočka. Od pramyšlenky nebylo daleko k činům, a tak děti začaly s paní Varajovou každou středu zkoušet. Repertoár byl vybrán tak, aby
děti zaujal, aby se líbil, byl přiměřeně náročný. Mezi prvními
skladbami nalézáme např. znělku Večerníček nebo Sněhurku
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V. Churchilla, Ameriku L. Bernsteina či lidovou Pod dubem.
Premiérové koncertní vystoupení se uskutečnilo v prosinci
2001, tedy zhruba před šesti léty, ve složení 26 žáků různých
nástrojových skupin. Od té doby orchestr žije vlastním obyčejným životem. Nácvik, zkoušky, každý rok nejméně pět vystoupení. Od roku 2004 se začíná zúčastňovat soutěží orchestrů základních uměleckých škol, kde byl vzhledem k bohatosti
a barevnosti programu zařazen mezi estrádní. Zapálení pilní
žáci, vzorná docházka do zkoušek, výborné aranžmá skladeb
páně prof. V. Ptáčka a vynikající nadšená dirigentka B. Varajová — to vše se podařilo zúročit v podobě prvního místa
v okresním i krajském kole, ocenění pro paní dirigentku za
provedení skladeb a pro pana Mgr. Ptáčka za aranžmá.
V současnosti má orchestr 32 členů. Opět v okresním kole
soutěže estrádních souborů základních uměleckých škol,
tentokrát 12. dubna 2007 v Jistebníku zvítězil, opět získali
ocenění i paní dirigentka Božena Varajová a pan Mgr. Václav
Ptáček. A tak v krajském kole v Havířově 18. května budeme
držet palce! Nebo náš novojičínský žákovský orchestr Základní umělecké školy hraje rád, dobře, rozdává radost a nadšení z hudby všem vděčným posluchačům. A o to jde především; vlastní zaujetí zúročit a obohatit druhé.
A tak nech to žákům báječně hraje, paní dirigentka, významná hudební osobnost města Nového Jičína, nech svým
dirigentským umem opět zaujme a pan Mgr. Václav Ptáček,
kterému kromě brzkého uzdravení přejeme hodně tvůrčí invence do další hudební práce, nech svým kouzlem aranžmá
skladeb opět nadchne porotu i posluchače.
Karel Chobot

Město Nový Jičín
a Beskydské divadlo Nový Jičín pořádají

VÝJIMEČNÝ
KONCERT

Symfonický orchestr
města Ludwigsburg
Dirigent Prof. S. Bauer / Sólista T. Ziegler (trubka)
31. května 2007 v 19.00 hodin / Beskydské divadlo
Wolfgang Amadeus Mozart / Joseph Haydn
Franz Schubert / Johannes Brahms / Antonín Dvořák
Johann Strauß
Vstup volný, distribuce vstupenek Beskydské divadlo
od 2. května 2007

„Objeven“ další věhlasný rodák

Místostarosta města p. Miloš Lossmann, paní Süss z Ludwigsburské radnice ve společnosti odborných pracovníků
muzea před „Neubauerovými“ závodními mercedesy.
g

Před několika týdny se díky pracovníkovi Muzea Novojičínska R. Poláchovi podařilo vzbudit zájem médií a tím i novojičínské veřejnosti o našeho krajana Alfreda Karla Neubauera. Historik Radek Polách ve starých matrikách ověřil,
že se tento v celém motoristickém světě stále uznávaný zakladatel moderního způsobu řízení závodních stájí narodil v Novém Jičíně 29. března 1891. V novinách jsme se dále dočetli,
že pochází z chudé česko-německé rodiny tehdy bydlící v domku čp. 725 na někdejším Rudolfsringu ( přibližně v prostoru
před dnešní budovou banky ČSOB), že původně sám závodil
a že značnou překážkou k dosažení větších závodnických
úspěchů mu byla jeho obrovitá postava — „dotáhl“ to později
až na 170 kg živé váhy. A právě tato okolnost způsobila, že
postupně převzal režii v závodní stáji Mercedes-Benz, která
pak pod jeho vedením s uplatněním do té doby nevídaných
metod práce v depu dosáhla nebývalých úspěchů.
Malá delegace našeho města pod vedením místostarosty
p. Miloše Lossmanna využila krátké chvilky při pracovní cestě
do německého města Ludwigsburg k návštěvě muzea Mercedes-Benz v nedalekém Stuttgartu. V zajímavé debatě s odbornými pracovníky tohoto světově asi nejproslulejšího, velmi
moderně koncipovaného automobilového muzea došlo k vzájemné výměně poznatků o této vpravdě motoristické legendě.
Mezi cenné exponáty muzea se kromě celé řady závodních
Mercedesů řadí i pověstné „Neubauerovy stopky“, kterými
měřil nejen časy závodníků na okruhu, ale i časy mechaniků
pro jednotlivé úkony v depu během závodu. Zástupcům muzea předal místostarosta Lossmann kopii historické mapy
Nového Jičína s přesným označením domku, kde se Alfred
Neubauer narodil. A že je tento náš rodák známý i širší veřejnosti jsme poznali i z toho, když na krátkém setkání se
členy zastupitelstva města Ludwigsburg o něm padla zmínka a když několik z nich okamžitě zareagovalo. I tato malá
příhoda by pro nás mohla být podnětem k dalšímu zpopularizování našeho věhlasného rodáka.
Pavel Wessely
Věhlasné Neubauerovy stopky s jeho poznámkovým
blokem ze závodů. Foto Pavel Wessely.
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KINO KVĚTEN
Čt 3. až st 9. 5. v 18.00 hod. PRÁZDNINY PANA BEANA. Tentokrát si jej užijí na jihofrancouzském venkově
a skončí na filmovém festivalu v Cannes. Mládeži přístupno, 86 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. 5. ve 20.00 hod. GOYOVY PŘÍZRAKY.
Mladičká dcera zámožného madridského měšana, která
seděla modelem slavnému Goyovi, je obviněna z kacířství. Mládeži nepřístupno, 106 min., titulky, vstupné
75,- Kč.
g Po 7. až st 9. 5. ve 20.00 hod. DVEŘE DOKOŘÁN. Jude
Law jako zamilovaný architekt. Mládeži nepřístupno,
89 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. 5. v 18.00 hod. PUSINKY. Tři mladé
holky si chtěly něco užít. Mládeži přístupno, 90 min.,
vstupné 65,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. 5. ve 20.00 hod. GHOST RIDER. Adaptace legendárního komiksu o motorkáři, který se upsal z lásky peklu. V hlavní roli Nicolas Cage, jeden z nejvášnivějších sběratelů komiksů v Hollywoodu. Mládeži přístupno,
105 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 14. až st 16. 5. v 18.00 a 20.15 hod. HORŠÍ UŽ TO
NEBUDE. Hrdina knihy hledá spisovatelku. Do 12 let
nevhodný, 113 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. 5. v 16.00 hod. ROBINSONOVI. Jak bude
vypadat budoucnost. Rodinný film, 109 min., dabing,
vstupné 65,- Kč.
g Čt 17. a pá 18. 5. v 18.00 hod. MOST DO ZEMĚ TERABITHIA. Rodinný fantasy příběh, 95 min., dabing,
vstupné 60,- Kč.
g Čt 17. a pá 18. 5. ve 20.00 hod. HUDBU SLOŽIL, SLOVA
NAPSAL... Hugh Grant v romantické komedii. Zkrachovalý hudebník Alex dostane šanci vrátit se zpět do hudebního byznysu. Do 12 let nevhodný 104 min., titulky,
vstupné 65,- Kč.
g So 19. a ne 20. 5. v 18.00 a 20.15 hod. VRATNÉ LAHVE.
Hrdinou filmu je bývalý učitel Josef Tkaloun. Odejde do
důchodu a přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví. Malý
prostor, kde se potkává s osudy lidí, je svébytným mikrosvětem. Mládeži přístupno, 103 min., vstupné 75,- Kč.
g Po 21. út 22. 5. v 18.00 a 20.00 hod. ŠKOLA SVÁDĚNÍ.
Jak se naučit rozhodným mužem býti. Do 12 let nevhodný,
100 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. 5. v 18.00 hod. TAXI 4. Pokračování
automobilové ságy. Do 12 let nevhodný, 91 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 24. až st 30. 5. ve 20.00 hod. BESTIÁŘ. Nový český
film režisérky Ireny Pavláskové o mladé ženě Karolíně,
která řeší svůj vztah k záhadnému muži Alexovi. Film
vznikl podle stejnojmenné knihy Barbary Nesvadbové. Mládeži nepřístupno, 113 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 28. až st 30. 5. v 18.00 hod. PRINCEZNY. Film španělského režiséra Fernanda Leóna de Aranoa vypráví
o madridských prostitutkách. Mládeži nepřístupno,
113 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 31. 5. až ne 3. 6. v 17.30 hod. SPIDER-MAN 3. Třetí
díl dobrodružství Petera Parkera alias Spider-Mana. Mládeži přístupno, 140 min., dabing, vstupné 75,- Kč.
g Čt 31. 5. až ne 3. 6. ve 20.00 hod. HORY MAJÍ OČI 2.
Pokračování úspěšného hororu. Mládeži nepřístupno,
90 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g

Beskydské divadlo Nový Jičín, pokladna tel.: 556 770 145, pondělí zavřeno,
úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu před představením

Čtvrtek 3. 5. v 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS. Předprodej v SVČ Fokus od 16. 4. — 2. 5.
g Pátek 11. 5. v 19.00 hod. Božena Němcová, DIVÁ BÁRA
(VIKTORKO! KARLO! BÁRO!) Příběhy kurážných, energických a čestných dívek Viktorky, Karly a Báry, které kvůli
svým výjimečným schopnostem a vlastnostem mnohdy musely čelit urážkám a nenávisti takřka celých vesnic, nejsou pouze
romantickými příběhy. Sama spisovatelka je pojala jako pravdivé výpovědi o společnosti, která netoleruje jinakost, by by
byla obdivuhodná. Režie: J.A. Pitínský, Slovácké divadlo,
Uherské Hradiště. Předplatné sk. B. Předprodej od 10. 4.
g Pondělí 14. 5. v 19.00 hod. Richard Alfieri: ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH. Opuštěná a stárnoucí
Lily si najímá domácího učitele tance, aby ji naučil swing,
tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní tanec. V režii Zdeňka
Duška hrají Chantal Poullain a Oldřich Kaiser. Divadlo
Ungelt Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 17. 4.
g Úterý 15. 5. v 19.00 hod. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.
JIŘINA POKORNÁ, varhany, ALŽBĚTA FALCNÍKOVÁ, housle.
Praha. Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, Nový Jičín. Kruh přátel hudby. Předprodej od 17. 4.
g Čtvrtek 17. 5. v 18.00 hod. SOUZNĚNÍ. Slavná milostná
dueta v podání Pavly Břínkové a Jana Ježka. Klavírní doprovod
Jiří Pazour. Praha. Předplatné sk. S. Předprodej od 17. 4.
g Čtvrtek 24. 5. v 19.00 hod. Antonín Procházka: JEŠTĚ
JEDNOU, PROFESORE! Vděčný motiv současníka, který
se ocitne v jiné době, vyvolává celou škálu komických situací,
zvláště pak ve chvíli, kdy se postavy z historie zase naopak
ocitnou v naší době. V režii Antonína Procházky hrají: Pavel
Kikinčuk / Antonín Procházka, Jitka Čvančarová, Kateřina
Macháčková, Barbora Valentová, Rostislav Čtvrtlík, Jitka Sedláčková a další. Divadlo Pod Palmovkou, Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 2. 5.
g Neděle 27. 5. v 16.00 hod. Pavel Polák: HRANÍ O ČERVENÉ KARKULCE. Zpracování další klasické pohádky pro
nejmenší, z dílny renomovaných tvůrců, jejichž inscenace
jsou součástí „zlatého fondu“ repertoáru Radosti. Ne nadarmo
je v názvu inscenace slovo „hraní“— cílem je hravé, úsměvné
a vtipné představení, na kterém se budou bavit nejen děti,
ale i „jejich dospělí“. Divadlo Radost, Brno. Předplatné sk.
Rolnička. Předprodej od 2. 5. Malý sál.
g Pondělí 28. 5. v 19.00 hod. Franz Lehár: VESELÁ VDOVA.
Lehárův jevištní triumf z roku 1905, příběh nejen o pečlivém
„studiu něžného pohlaví“, ale i o velké touze, která (na rozdíl
od pozdějších slavných Lehárových operet Země úsměvů či
Paganiniho) dojde nakonec svého naplnění. Moravské divadlo Olomouc. Předplatné sk. A. Předprodej od 2. 5.
g Čtvrtek 31. 5. v 19.00 hod. KONCERT SYMFONICKÉHO
ORCHESTRU MĚSTA LUDWIGSBURGU. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: W.A. Mozart, J. Haydn, F. Schubert, J. Brahms, A. Dvořák, J. Strauss. Dirigent: Prof. Siegfried Bauer. Solo na trubku: Tobias Ziegler. Pořádá město
Nový Jičín. Vstupenky k dispozici od 2. 5.
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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu
Miroslava JANOUŠKOVÁ — volná tvorba. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 3. května
2007 v 18.00 hod., potrvá
do 28. května 2007. Otevřeno: pondělí až pátek
9.00—11.00, 14.30—17.00
hod. Milovníkům umění
a přátelům srdečně děkuji za přízeň. Autorka. Výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín.

g

Městská knihovna, Husova 2, Nový Jičín, oddělení pro dospělé si vás dovoluje pozvat na výstavu PALIČKOVANÁ KRAJKA. Od 3.
do 24. května 2007. Otevřeno v provozní době knihovny. Vstup
volný.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 4. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč: MARIA HOFFMAN — osobitá zpěvačka a klavíristka.
g 6. 5. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod.: OSADNÍCI — TURNAJ V DESKOVÉ HŘE. V rámci čtrnáctidenního klubu deskových her v čajovně Archa tentokrát pořádáme turnaj v populární deskové hře Osadníci. Můžeme vám přislíbit skvělou
zábavu, pohodu a nedělní relaxaci. Budete-li mít zájem, další
setkání nad deskovými hrami se uskuteční opět v neděli
20. května v 15.00 hod.
g 9. 5. (st), Čajovna Archa, 15.00 hod., 30,- Kč: JSEM PÁNEM SVÉHO ŽIVOTA? Přednáška o ezoterice, o praktické
sebezkušenostní filozofii, která se zabývá principy, podle kterých funguje vesmír a společnost a zkoumá zákonitosti, souvislosti a možnosti života.
g 11. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč: 4 DOHODY
(Ostrava) a 3 TUNY (Fryšták u Zlína) — vítězové festivalu
„Setkání kytaristů 2006“.
g 12. 5. (so), Čajovna Archa, 7.30 hod.: ČAJOVÝ VÝLET.
Setkání všech milovníků zlatavého nápoje.
g 16. 5. (st), Kavárna Stará pošta, 19.00 hod., 10,- Kč: COLDCUT, poslechový večer, průvodní slovo Maxmilián de Mohér.
g 17. 5. (čt), Klub Galerka, 19.00 hod., 20,- Kč: EXPEDICE
DO MOZAMBIKU, cestopisná přednáška. Unikátní záběry
z hlubin Indického oceánu, skutečný život afrických domorodců v jejich prostředí a jedinečné záběry divokých zvířat
žijících v nedotčené přírodě Kruger Parku.
g 17. 5. (čt), Čajovna Archa, 17.00 hod., 10,- Kč: 3D MARS,
přednáška s videoprojekcí.
g 18. 5. (pá), klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč: RHIZOM
(Karviná) & NUCK CHORRIS BAND (Brno), dvojkoncert.
Karvinská smečka Rhizom ohromí energií a ženským půvabem, kypící reggae s dívčím vokálem. Spříznění Nuck Chorris
Band přetékají recesí a humorem a hlavně šlapajícím dechovým arzenálem ve stylu ska.
g 24. 5. (čt), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč: JIŘÍ ČERNÝ
& JAROSLAV RIEDEL, beseda.
g 25. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč: JAZZ KLUB,
tentokráte se skupinou Bandaband.
g 30. 5. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod.: AL DŽAZÍRA, JINÝ
ÚHEL POHLEDU, videoprojekce z archivu Jeden Svět.
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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 Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ I DĚTI (pedig). Pro začátečníky i pokročilé
pod vedením paní Evy Mitášové. Dospělí 65,- Kč, děti od 8
do 18 let 35,- Kč. (3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.)
g Čtvrtek 3. 5. od 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS.
Přehlídka celoroční činnosti zájmových útvarů Fokusu proběhne v Beskydském divadle. Vstupné: dospělí 50,- Kč,
děti 30,- Kč.
g Sobota 5. 5. od 14.00 do 18.00 hod. DESKOVÉ HRY V BAŽINĚ. Nová nabídka deskových her pro ty, kteří si rádi
hrají. Pro všechny od 6 do 99 let. Přij te se naučit tolik
populární známé i méně známé stolní hry: Osadníci z Katanu, Citadela, Carcassonne, Shogun, Mykerinos, hlavolamy a jiné.
g Pátek 18. 5. od 10.00 do 22.00 hod. TANEČNÍ PIŠKOT
/PRVNÍ ROČNÍK/ NOVINKA! Pro všechny tanečníky,
tanečnice všech druhů, stylů, žánrů, pro všechny ty, kteří
mají rytmus v těle! Smetanovy sady. Přihlášky ve Fokusu.
Poplatek za jednoho tančícího činí 10,- Kč.
g Čtvrtek 24. 5. od 14.00 hod. KRÁVOVINY 2007/Den mléka. IV. ročník akce zastupitelstva dětí a mládeže o nejzajímavější krávu z obalů mléčných výrobků. Pro všechny.
Podmínky soutěže na přihláškách ve FOKUSU.
g Pátek 25. 5. od 16.00 hod. BĚH TERRYHO FOXE. Charitativní akce za účelem získání prostředků na výzkum
rakoviny. Prezence probíhá od 15.00 hod. před sportovní
halou na bazénu. Aktivní účastníci mají po doběhu koupání na venkovním bazénu zdarma.
g Sobota 26. 5. od 9.00 do 13.00 hod. STREETBALL
2007. XI. ročník turnaje tříčlenných družstev v basketbalu.
Masarykovo náměstí.
g Sobota 26. 5., celodenní program: RODINNÝ DEN / WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE. Děti, rodiče i prarodiče, jste zváni na Divoký západ. Připravili jsme pro
vás rodinný výlet do westernového městečka Boskovice.
Závazné přihlášky do 10. 5. 2007.
g Pondělí 28. 5. od 9.30 hod. DIVADLO PRO NEJMENŠÍ! Kterak Ferda Mravenec zachránil mravenčí miminko.
Velký sál Fokus, vstupné: 25,- Kč za jedno dítko, maminky či tatínkové neplatí.

PŘIPRAVUJEME: VELKÝ DEN DĚTÍ. Sobota 2. 6.
v areálu na Skalkách od 14.00 do 17.00 hodin.
g PŘIPRAVUJEME: KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY. Od září 2007, ale přihlášky a informace už te
na webu.
g

NABÍDKA TÁBORŮ NA LÉTO 2007
8.—15. 7.: VLTAVA 2007, Vltava
15.—22. 7.: PÁTÝ ELEMENT, Trojanovice
g 20.—28. 7.: ZTRACENI, Valašská Bystřice
g 28. 7.—5. 8.: ZA POKLADY PIRÁTŮ,
Valašská Bystřice
g 5.—12. 8.: FIT AIKI CAP START LÉTO II.,
horská chata Studeničná
g 16.—26. 8.: LÉTO U MOŘE, Chorvatsko — Pakoštane.
g
g

Zámek Kunín
g

Koncert mezinárodního barokního orchestru absolventů
a studentů Královské konzervatoře v holandském Haagu. Velký sál zámku v Kuníně, středa 9. května v 18.00 hod.

g

Georg Friedrich Händel:
Concerto grosso op. 3 nr 4,
HWV 315 g Antonio Vivaldi:
Árie „Gelido in ogni vena“
z opery „Farnace", RV 711 g
Johann Joseph Fux: Ouverture g-moll g Johann Sebastian Bach: Árie „Wie zittern
und wanken“ z kantáty „Herr, gehe nicht ins Gericht“, BWV
105 g Antonio Vivaldi: Motet „In furore iustissimae irae“,
RV 626 g Jan Dismas Zelenka: Ouverture a 7 concertanti. ZWV 188.
g

Hraje NOVA SILESIA: Lauren Armishaw (Nový Zéland) sopran; Lidewei de Sterck (Belgie) hoboj; Dorota
Gorlow (Rusko) hoboj; Tomasz Wesołowski (Polsko) fagot; Lilia Slavny (Izrael) housle; Joanna Walczak (Polsko) housle; Aira Maria Lehtipuu (Finsko) viola; Jirzi
Walczak (Polsko) violoncello; Chen Goldsobel (Izrael)
kontrabas; Jan Čižmář (ČR) theorba, kytara; Agniezska
Trawczyńska (Polsko) cembalo.
Na koncertě ve Velkém sále zámku Kunín se 9. května
představí mladý mezinárodní orchestr, složený z absolventů a studentů oddělení staré hudby Královské konzervatoře v holandském Haagu.
Na koncertě zazní kromě barokních smyčcových nástrojů též různé typy barokních hobojů, silná basová sekce
sestává z cembala, violoncella, fagotu, kontrabasu, theorby a kytary.
Mezi jinými školami podobného zaměření zaujímá Haag
přední místo. Pouze počet studentů specializujících se na
starou hudbu zde přesahuje dvě stovky, což je srovnatelné
s počtem studentů tamějšího jazzového oddělení i studentů
„normálních“ nástrojů. Učitelé i studenti se pravidelně sjíždějí doslova z celého světa a není asi jiné místo na světě,
kde by byla větší konkurence v oboru staré hudby. Představte si např. 30 (nyní studujících) barokních hobojistů
na jednom místě (v ČR působí 3), nebo orchestr se sedmi
loutnovými nástroji...
V Holandsku obecně má historicky poučená interpretace dlouhou tradici a tak není divu, že tam již téměř nikoho nenapadne hrát Bacha či Beethovena jinak než na
původních nástrojích — a tak „jak to má být“. Většinou je
to synonymem pro „zajímavěji, energičtěji, s porozuměním“. To, jak mohou znít hudební díla „Mistrů barokní
Evropy“ velkých jmen Bach, Händel, Vivaldi, Fux či českého extravagantního génia Zelenky, mohou posluchači
posoudit sami na koncertě 9. května v 18.00 hod.
S orchestrem vystoupí Lauren Armishaw, zpěvačka
původem z Nového Zélandu, která je vyhledávaným talentem na světové scéně staré hudby.
Rovněž rádi přivítáme absolventa brněnské konzervatoře, nadějného umělce Jana Čižmáře, který nyní studuje
v loutnové třídě Nigela Northa na renomované Haagské
konzervatoři.
Pro velký zájem doporučujeme si objednat místa na sezení ve velkém sále zámku předem na telefonním čísle:
556 749 420 nebo na e-mailu: ic@kunin.cz

g

MOUDROST, SÍLA, KRÁSA. Svobodné zednářství,
rozenkruciáni a ilumináti v našich zemích. Vernisáž
výstavy. Půdní galerie zámku Kunín. Středa 9. května
2007 ve 20.30 hodin.
Jaroslav Zezulčík

g

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína doporučuje všem
svým členům a příznivcům společně s novojičínskou veřejností a občany našeho
města v pondělí 7. května 2007 v 10.00 hodin zúčastnit se
pietního položení věnců starosty, představitelů města a členů
Českého svazu bojovníků za svobodu na městském hřbitově
v Novém Jičíně u památníku obětí válek a uctít památku
obětí druhé světové války, nejhroznější válečné vřavy v dějinách lidstva, od jejíhož ukončení uplynulo dvaašedesát let.
Podobná pietní akce se posléze uskuteční v místní části Žilina u památníku obětí válek, který stojí poblíž kostela sv.
Mikuláše.
Klub rodáků zároveň zve všechny své členy a příznivce na
tradiční Májovou merendu, která se uskuteční v pátek
25. května 2007 v 19 hodin v kavárně hotelu Praha. K tanci
a poslechu hraje Orchestr Bedřicha Pukovce z Příbora. Zároveň doporučujeme návštěvu přednášky Muzea Novojičínska z cyklu „Muzejní čtvrtky 2007“, a to ve čtvrtek 31. května 2007 v 17 hodin v Trámovém sále Žerotínského zámku
v Novém Jičíně k 220. výročí návštěvy císaře Josefa II. v Novém Jičíně. Na téma Osvícenství a řeholní život na Moravě
přednáší odborný pracovník Moravského zemského archivu
v Brně pan Mgr.Tomáš Černušák, Ph.D. Tentýž den večer
v 19 hodin zveme na koncert Symfonického orchestru z Ludwigsburgu, který se uskuteční v sále Beskydského divadla.
Členové klubu obdrží volné vstupenky na tento koncert v kanceláři jednatelky klubu paní JUDr. D. Jahnové.

Muzeum Novojičínska — akce
g Výstavy: 17. 4. — 5. 8. ZKAMENĚLINY—ARCHIV ŽIVOTA. Výstava věnována 140. výročí narození MUDr. a RNDr.
h.c. Mořice Remeše. Rytířský
sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 20. 4. — 25. 5. ONDRÁŠEK.
Výstava ke 40. výročí vzniku
dětského pěveckého souboru
Ondrášek. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g

27. 4. — 9. 9. BUĎ PŘIPRAVEN! 85. let skautingu v Novém Jičíně — středisko Pagoda. Kamenná síň Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

Ostatní akce:
Sobota 12. 5. v 15.00 hod. JUBILEJNÍ KONCERT NOVOJIČÍNSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ ONDRÁŠEK. II. nádvoří Žerotínského zámku.
g Čtvrtek 31. 5. v 17.00 hod. OSVÍCENSTVÍ A ŘEHOLNÍ
ŽIVOT NA MORAVĚ. Přednáška k 220. výročí návštěvy
Josefa II. v Novém Jičíně. Přednáší Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., Moravský zemský archiv Brno. Trámový sál
Žerotínského zámku.
g

Stálé expozice:
ZÁMECKÝ INTERIÉR OBDOBÍ BIEDERMEIERU —
stálá expozice zámeckých pokojů Žerotínského zámku.
g NECHTE NA HLAVĚ — stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy.
g MALÍŘI DVOU STALETÍ — stálá expozice výtvarného
umění 19. a první poloviny 20. století ze sbírek Muzea Novojičínska.
g

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky 9.00—16.00 hod.
Vstupné: stálé expozice / dospělí 50,- Kč, důchodci, invalidé, děti a ostatní slevy 30,- Kč, rodinné 120,- Kč, děti do 6
let zdarma. Výstavy / dospělí 30,- Kč, ostatní 10,- Kč, hromadné návštěvy výstav pro děti do 6 let 5,- Kč.
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Zájmy našich spoluobčanů
g

Pan Gerhard KAPUSTA
(ročník 1940, občan Nového
Jičína od roku 1946) se již 46
let ve volných chvílích věnuje horolezectví. V roce 1961
vstoupil do horolezeckého oddílu TJ Nový Jičín. V oddíle
byly tehdy slavné osobnosti
jako například manželé Dagmar a Miloš Turkovi — reprezentanti ČSR, bratři Jan
a Vladimír Košárkovi, sourozenci Oldřich a Leopold Sulovští, z nichž mladší Leopold
později (v roce 1991 za HO
Vítkovice) vystoupil na Mount
Everest bez použití kyslíkového přístroje. Posledním velkým úspěchem oddílu je úspěch
Davida Fojtíka, který v roce 2006 zdolal stejnou horu rovněž
bez použití dýchacího přístroje. V takovém kolektivu pěstoval svůj zájem pan Kapusta. V současné době vykonává funkci
předsedy horolezeckého oddílu.
Říká se, že člověk si má pěstovat silnou vůli. Je-li to tak,
pak horolezectví je k pěstování silné vůle jedinečnou příležitostí. Vždy je tolik překážek, které je třeba překonat, aby
bylo dosaženo stanoveného cíle! Jestli se ale člověk rodí se
silnou vůlí, pak se pan Kapusta musel stát horolezcem. Rozhodly o tom motivy, které tento zájem probudily. Motivem zájmu o hory, skály a jejich zdolávání se mu stala touha po volnosti — dostat se na místa, kam se běžně nechodí, podmanivá
vůně skalní flóry, pohled na velikány, které se horolezec
pokusí zdolat, volnost v rozhodování při volbě lezecké trasy,
potěšení z obtížného zdolávání stanoveného cíle. Horolezectví je náročné na orientaci v neznámém terénu, musíme
umět se o sebe postarat a vědět si rady v kritických situacích,
bojovat s extrémy počasí, mít výdrž, překonávat únavu, vybrat si cestu, na kterou stačím… A v dalším — obětovat nemalé finanční prostředky na výbavu a nutné poplatky.
Pan Kapusta začínal na blízkých skalách — na Váňově kameni a v lomu ve Štramberku, na Kružberských skalách a na
Čertových skalách u Lidečka. Později to byly velikány Vysokých Tater, rakouských Alp a italských Dolomitů. Vždy volil
horolezecké trasy nejvyšší obtížnosti. V roce 2004 podnikl se
svým přítelem Rudolfem Jarnotem z Příbora úspěšnou vysokohorskou alpskou túru z francouzského Chamonix do švýcarského Zermattu. Cestu zvanou „Haute route“ (francouzsky velká, vznešená nebo ušlechtilá cesta). Představuje délku
asi 70 km po hřebenech ledovců a ve výškách mezi 3000 až
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4000 metry. Denně překonali vzdálenost asi 12 km. Cesta
velmi náročná, ale krásná. Starší horolezci by za její absolvování měli být (podle pana Kapusty) uvedeni ve známé Knize
rekordů).
Horolezectví je ale také sportem nebezpečným. Redakce
odborných časopisů ve svých článcích varují své čtenáře nezbytnou formulkou: „Horolezectví je nebezpečný sport a redakce nezodpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé při jeho provozování.“ Je velmi smutnou skutečností, že
nejméně dva horolezce z Nového Jičína si vzaly hory k sobě.
Horolezectví je pro pana Kapustu celoživotním zájmem. S láskou se také věnuje propagaci horolezectví mezi mládeží. Rád
s mladými zájemci zajíždí na blízké cvičné skály. Profesně
byl pan Kapusta řidičem.
Připravil Jaroslav Bělík

Kam se vydat pěšky či na kole
v okolí Nového Jičína
g Jarní počasí láká k výletům do přírody. A už dáváte přednost vyjíž kám na kole nebo pěším túrám či procházkám,
Informační centrum Nový Jičín má pro vás i letos připravenu
nabídku pěších i cyklistických tras. Na procházku po památkách města se můžete vydat po městské turistické trase
„Městská památková rezervace“ a připomenout si, že za hodnotnými památkami a zajímavostmi není nutné jezdit nikam
daleko. Po nejzajímavějších místech na Novojičínsku vás provede Novojičínská kopretina. Trasu o celkové délce 80,5 km
můžete absolvovat najednou, nebo si ji rozdělit na několik libovolně dlouhých částí. Za příznivého počasí je Novojičínská
kopretina sjízdná i na kole. O atraktivitě této trasy svědčí
také skutečnost, že se za dobu její existence prodalo už bezmála 150 záznamníků s jejím popisem. Nejmladší z trojice tras,
které vznikly za spolupráce informačního centra s panem
Brňovjákem z KČT Nový Jičín, je cyklotrasa Jesenická kyselka. Ta vznikla propojením stávajících cyklotras a velmi
pěknou cestou vás zavede do Jeseníka nad Odrou k pramenům minerální vody. Z dalších mnoha tras, které na novojičínsku najdete, stojí za zmínku především cyklotrasa Palackého stezka. Ta začíná u zámku v Kuníně a v Novém Jičíně
se napojuje na Naučnou vlastivědnou stezku Františka Palackého, na které se cestou do Hodslavic z 21 informačních
tabulí dozvíte spoustu zajímavostí.
Budete-li mít chu v nadcházející sezoně vyrazit do přírody
v okolí Nového Jičína, a už pěšky či na kole, připomenout si,
v jak krásném městě a kraji žijete, případně i objevit něco
nového, můžete tak učinit s pomocí turistických záznamníků,
které jsou v prodeji v informačním centru.
Tereza Petrášová, Informační centrum Nový Jičín
ilustrační foto Jaroslav Bělík

Studenti studentům
g Skupina studentů 2. A Gymnázia v Novém Jičíně se v rámci
projektu Ekochallenge pokusila o prezentaci své práce na
téma „Ekologická osvěta na základních školách“. Jejich příspěvek byl zaměřen na problematiku třídění odpadů. Pomocí
krátkého a vtipného filmu přiblížili toto téma žákům základních škol přístupnou formou. Obohatili to o otázky směřované k filmu s účelem komunikace s žáky a vyvolání diskuse.
Film vytvořili studenti 2.A a při samotné prezentaci se snažili
motivovat a ukázat, že i mladí lidé dokáží zpracovat vážné,
ale důležité témata vtipnou a zajímavou formou. Proto se i oni
sami mohou pokusit o podobné projekty. Cílem tohoto příspěvku je, aby se děti nad tímto problémem zamyslely a položily
si otázku: Proč netřídíme doma odpad, neměli bychom to změnit? Projekt se dočkal velkého ohlasu nejen u žáků, ale také
u jejich učitelů, kteří studentům 2.A napsali příznivé hodnocení a někteří poprosili i o kopii snímku. Každý z nás může
„přispět svou troškou do mlýna“ a zasloužit se o lepší a čistější prostředí, ve kterém žijeme a žít budeme.
Za všechny, kteří se na projektu podíleli, sepsala
Kateřina Hrušková

O pohár starosty města NJ

g

Dne 31. 3. 2007 se uskutečnil již VII. ročník turnaje v malé
kopané „O pohár starosty města Nového Jičína“, který pořádala Městská policie Nový Jičín v hale ABC v Novém Jičíně.
Turnaje se opět zúčastnila družstva OO PČR Nový Jičín, OO
PČR Kopřivnice, HZS Nový Jičín, MP Ostrava, MP Přerov,
MP Nový Jičín.
Všichni účastníci hráli s plným nasazením, žádný tým se
nechtěl vzdát bez boje. Zástupcům MP Nový Jičín se tentokrát vůbec nedařilo, v celkovém hodnocení skončili na posledním místě. Dlouho byl boj o první čtyři místa velmi těsný a o vítězi se rozhodlo až v samém závěru turnaje. Na třetím místě
se umístilo družstvo OO PČR Nový Jičín, na druhém místě
skončilo OO PČR Kopřivnice a zaslouženě vyhrál tým MP
Ostrava.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Výměna řidičských průkazů
g

Vážení spoluobčané, na základě oznámení z Ministerstva
dopravy vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince
1993. Povinnou výměnu je třeba provést do 31. 12. 2007.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách
na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou starých řidičských průkazů
za nové neotálejte.
K žádosti o nový řidičský průkaz si připravte občanský průkaz nebo pas, stávající řidičský průkaz, průkazovou fotografii. Bližší informace naleznete na úřední desce městského
úřadu, webových stránkách města či odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ, Divadelní ul. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Občanská statistika /březen
g Narodilo se 23 dětí, z toho 14 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 21, odstěhovalo 54 občanů. Byly uzavřeno 7 sňatků
v Novém Jičíně. Počet obyvatel 27 440, zemřelo 22. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12.
1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Císař Josef II. v Novém Jičíně

g

V každé učebnici dějepisu najdou studenti vědomosti o osvícené vládě moudrého císaře a zároveň českého krále Josefa II.
(* 13. 3. 1741 Vídeň, † 20. 2. 1790 tamtéž). Málokdo však ví,
že tato osobnost navštívila při svých zahraničně-politických
cestách také město Nový Jičín. Syn císařovny Marie Terezie
se stal již roku 1765 spoluvládcem a po smrti své matky roku
1780 vladařem celé rakouské monarchie. Kromě množství
osvícených patentů, svobod a dekretů se nejvíce doceňuje
jeho patent o zrušení nevolnictví a toleranční patent o svobodě náboženství. Celkem vydal přes šest tisíc výnosů, což znamená neskutečné dva denně. Za svého panování přilnul ke
svému lidu, který často navštěvoval a snažil se o něm dozvědět co nejvíce informací. Typická v tom byla i jeho druhá cesta
do Ruska v roce 1787 za carevnou Kateřinou II. Velikou.
Císař Josef II. opustil 11. dubna léta Páně 1787 nakvap se
svým doprovodem Vídeň a vydal se přes Brno a Olomouc po
nově vybudované císařské silnici na dalekou cestu do ruských krajin. Pod jménem hraběte Falkensteina a v doprovodu
hraběte Kinského cestoval pouze s nezbytnými sluhy a pouze
v několika kočárech.
Třetí den své cesty (13. dubna roku 1787) dorazil císař se
svým doprovodem až do Nového Jičína. Jako předvoj zde již
byl osobní císařův kuchař s kuchyňským vozem, aby mohl
připravit jídlo císaři. Rovněž tak styčný důstojník zajistil
nocleh v hostinci „U Zeleného stromu“ na novojickém náměstí (dům čp.10) a výměnu 52 koní jako čerstvé přípřeže
k císařovým vozům. Následně přijel císař se svým doprovodem, ke kterému patřil Josef hrabě Kinský z Vchynic a Tetova, polní maršálek a velicí generál v Dolních Rakousích.
Byl to bratr známého českého apologety a pedagoga filantropismu Františka Josefa hraběte Kinského, od 21. března
1785 ředitele Tereziánské akademie ve Vídeňském Novém
Městě, která řadila mezi své statky také zámek v Novém Jičíně.
Po noclehu a ranní snídani vyrazil Josef II. na druhý den
14. dubna 1787 z města východním směrem na Příbor přes
kamenný most zvaný později jako Císařský. Překvapený,
ale zároveň šastný majitel hostince Florian Tempele si na
památku návštěvy císaře nechal namalovat svůj portrét společně s datem panovníkova pobytu v Novém Jičíně.
Památka návštěvy císaře nezůstala v Novém Jičíně pozapomenuta. Ve druhé polovině 19. století se symbolika „lidového císaře“ Josefa II. začala velkou měrou projevovat umisováním jeho monumentů. V Novém Jičíně byla 10. prosince
roku 1880 umístěna na fasádu památného domu bronzová
pamětní deska. Všeobecné přání lidových vrstev obyvatelstva
s umístěním sochy císaře Josefa II. bylo naplněno až počátkem 20. století.
Roku 1902 byla podle předběžného modelu vybrána a následně realizována monumentální bronzová socha císaře
Josefa II. s žulovým podstavcem. Realizace sochy se ujal akademický sochař a profesor Anton Brenek z Vídně a podstavec
byl dílem kamenického mistra Johanna Kubitschka.
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Slavnostní odhalení sochy na novojickém náměstí se konalo 18. května 1902 za všeobecného veselí novojických občanů.
Profesionálně provedené dílo, převyšující svou kvalitou i monument v Brně, se následně stalo ústředním motivem pohlednic a fotografií města. Bohužel toto dílo bylo v souvislosti
s novými zákony Československé republiky v roce 1922 staženo z náměstí a zmizelo z povědomí veřejnosti.
Opětovné připomenutí osobnosti císaře Josefa II. bylo
dohodnuto mezi několika nadšenci historie při vzpomínkové akci k bitvě u Slavkova
v prosinci roku 2005. V letošním roce, kdy 13. dubna uplynulo 220 let od památné návštěvy, byly shromážděny potřebné finanční prostředky
a dohodnuta realizace nové
pamětní desky se známým sochařem Sašou Zahradníkem,
autorem pamětní desky a busty generála E. G. von Laudona v Novém Jičíně. Pamětní deska
k návštěvě císaře Josefa II. bude v druhé polovině letošního
roku umístěna na čestné místo domu čp. 10 na náměstí, aby
byl opět připomenut jeden ze vzácných okamžiků historie
našeho města.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Provoz školních hřiš v roce
2007 při základních školách v NJ
g Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ
Nový Jičín ve spolupráci s novojičínskými základními školami informuje o zpřístupnění školních hřiš veřejnosti v Novém Jičíně:

1. Školní hřiště při ZŠ Komenského 66: Provoz od 1. 5.
do 31. 10. 2007. V době školního vyučování: po—pá 16.00—
18.00 hod., so 9.00—12.00 hod., 15.00—18.00 hod., ne zavřeno.
V době školních prázdnin: po—so 9.00—12.00 hod., 15.00—
18.00 hod., ne zavřeno. Po dohodě se správcem je možno sehrát přátelská utkání, zapůjčit sportovní materiál. Kontakt
přes vrátnici školy.
2. Školní hřiště při ZŠ Tyršova 1: Provoz od 1. 5. do 31. 10.
V době školních prázdnin a školního vyučování: po—pá 7.00
—18.00 hod. Vstup na hřiště je pouze z Derkovy ulice branou
za schodištěm do školní jídelny.
3. Školní hřiště při ZŠ Jubilejní 3: Provoz od 1. 5. do 31. 10.
V době školních prázdnin a školního vyučování: po—so 15.00
—20.00 hod., ne zavřeno. Správce sportovního areálu zapůjčí
míče na kopanou, vybíjenou, k dispozici jsou pro malé děti
hrací koutky. V areálu je pitná voda, učebna v přírodě s možností odpočinku, příjemné posezení v areálu s výsadbou okrasných dřevin.
4. Školní hřiště při odloučeném pracovišti Dlouhá 56:
Provoz od 1. 5. do 31. 8. V době školního vyučování: po—pá
15.00—18.00 hod., so 9.00—12.00 hod., 15.00—18.00 hod., ne zavřeno. V době školních prázdnin: po—so 9.00—12.00 hod., 15.00
—18.00 hod., ne zavřeno. Možnost zapůjčení sportovního nářadí.
5. Dětské hřiště při odloučeném pracovišti Bohuslava
Martinů 4: Provoz od 1. 5. do 30. 9. V době školního vyučování: po—pá 17.00—20.00 hod., so—ne 8.00—20.00 hod., v době
školních prázdnin: po—ne 9.00—20.00 hod. Provoz od 1. 10. do
30. 4. v době školního vyučování: po—pá 17.00—20.00 hod.,
so—ne 9.00—18.00, v době školních prázdnin: po—ne 9.00—
18.00 hod. Provoz na dětském hřišti kontroluje Městská policie Nový Jičín.
Ing. Michaela Bluchová
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Snímek č. 30

Snímek č. 27

Soutěž „Pozvedni oči“ 15. kolo
g

Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího (tedy dubnového) kola naší poznávací soutěže. Všechny došlé odpovědi byly správné.
Snímek č. 27: představuje plastiku nad
vchodem do domu č.
5 v Derkově ulici.

Snímek č. 28

Snímek č. 28: ukazuje část průčelí domu č. 15 v Havlíčkově
ulici.
Výhercem jedné ze tří
krásných knih o Novém Jičíně (dle vlastního výběru) byl vylosován pan Pavel
Opava, Havlíčkovo
náměstí 20, 708 00
Ostrava—Poruba.
Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín) získává paní Jolanda de
Conti, Vančurova 32,
741 01 Nový Jičín.

Snímek č. 29

Motto: Květen byl, je a navždy bude měsícem lásky

Říkám si zas a zase znova
co všechno mohou zkazit slova,
hozená jen tak nazdařbůh.
Zkusme to, mluvit chvíli němě
a mlčet jako mlčí země
a její lesy, voda, vzduch.
A trvá nám až do večera
den plný jasu, kouzlo šera,
povídavého mlčení,
v němž srdce tvoje vyčte z mého
co zůstalo v něm ještě zlého,
co dosud bylo k nečtení.
Tak zaženeme z čel svých chmury,
jak nevítané noční můry,
když večer k lampě přiletí —
a oči moje jako kdysi
zas pohladí tvé známé rysy…
Ty pláčeš, milá? Co je ti?
Ne, ne, můj milý, jen mluv dále,
vždy moje slzy nenadálé
nepřišly na svět z bolesti.
Řekni mi ještě jednou znova
všechna ta milá, hezká slova
o sobě, o mně, o štěstí.
Jaroslav Merenda

ˇ
N ovojicínský

zpravodaj
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„Mlčící“ břízy mezi rozkvetlou zlaticí (Riegrova ulice, NJ). Foto Jaroslav Bělík

Zúčastněte se patnáctého kola soutěže a svůj tip vložte
do obálky, kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého
kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí
mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze zaslat také e - mailem: soutez@novyjicin-town.cz.
Uve te své jméno, příjmení a adresu.
Hodně zdaru a nezapomeňte, snímek s lichým číslem se
vždy vztahuje k domu v městské památkové rezervaci a snímek se sudým číslem k domům vzdálenějším. Asi jste postřehli, že v minulém čísle došle v této věci k záměně, proto
se omlouváme.
Vaše redakce, foto Pavel Wessely

Mlčeti zlato?

