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g Taneční večery Základní umělecké školy v Novém Jičíně
se již staly uměleckým pojmem a vyvrcholením celé řady novojičínských jarních koncertů a školních akademií. Nejinak tomu
bylo i letos již tradičně na dvou dubnových zcela vyprodaných
závěrečných vystoupeních žáků tanečního oboru, kde účinkující, dvě stě dětí ve věku pěti až dvaceti let, svým umem,
nadšením, krásou a lehkostí nadchli novojičínské publikum.
A to natolik, že mnohdy chtělo tančit s sebou. Vždy nejedna
z maminek svých ratolestí možná vzpomínala na dobu, kdy
i ona tančila pohádkově lehce jako sen a prožívala báječné
okamžiky zaslouženého potlesku tam na jevišti. Režie a nápaditá choreografie byly pochopitelně dílem učitelských baletních
vil novojičínské umělecké školy, totiž dam Ilony Rudelové,
Anity Váhalové a Hany Dejmkové. Líbilo se všechno, od roztomilých začínajících nejmenších slečen k magicky poetickému
ztvárnění skladeb absolventek 2. cyklu II. stupně. Největší
úspěch u dětí měla skladba O lásce, kdy absolventky II. stupně tančily na hudbu Hradišanu kreaci Ilony Rudelové. Nadšené obecenstvo se nadchlo ještě více při skladbě moderního
tance nazvané WOW, kdy dívky 2. ročníku II. stupně ztvárnily pod vedením opět Ilony Rudelové hudbu z filmu Honey a při
vystoupení nazvaném Lady Karneval, dívek 1. a 3. ročníku

II. stupně, tančící v choreografii Miroslavy Valentíkové pod
vedením Anity Váhalové a Hany Dejmkové. Průvodní kultivované slovo náleželo Martině Cholevové a Karlu Glogarovi.
Nádherné dva večery, plné krásy tance, profesionality, nadšení a radosti.
Onu radost z tance zažíná mezi dětmi od září roku 1982
paní Mgr. Ilona Rudelová, která takto již pětadvacet let působí na novojičínské umělecké škole a vychovává absolventy
citlivé pro krásu pohybu. Vystudovala taneční pedogogiku
na Janáčkově akademii v Brně. Se svými žáky se od roku
1988 pravidelně zúčastňuje soutěží tanečních oborů základních uměleckých škol. Ona sama jako vlastní krédo udává:
„Snažím se rozvíjet přirozenost, tvořivost, tvůrčí schopnost
a fantazii dětí. Učím je lásce k hudbě, zaměřuji se převážně
na českou hudbu a doufám, že se mi daří vybírat dětem hudbu
adekvátní jejich věku. Ráda bych vychovávala všestranné,
harmonicky rozvinuté kultivované osobnosti.“ A to se paní
Mgr. Rudelové, oceněné na celostátní přehlídce tanečních oborů základních uměleckých škol v roce 2003 za dlouholetou
úspěšnou pedagogickou činnost, víc než daří.
Karel Chobot (foto Radka Kusáková)
(citace z publikace 20 celostátních přehlídek dětských
skupin scénického tance 1968—2003)

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g V úterý 5. června 2007 se sešla na své 10. schůzi Rada
města Nového Jičína. V úvodu jednání rada města doporučila
ZM schválit celoroční hospodaření města Nový Jičín za rok
2006 a závěrečný účet města za rok 2006 včetně „Zprávy Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření
města Nový Jičín“ bez výhrad. Dále doporučila ZM schválit
výsledky hospodaření města Nový Jičín za I. čtvrtletí 2007.
V rámci obsáhlé finanční problematiky rada schválila úpravy rozpočtu města na rok 2007, změnu závazných ukazatelů
u ZŠ Komenského 66, doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007, schválila návrh harmonogramu konání rozborů hospodaření za I. pololetí 2007 u příspěvkových organizací města a městského úřadu, schválila
vyřazení nepoužitelného movitého majetku města.
Dalším bodem jednání bylo schválení žádosti M-Centra,
Nový Jičín (po posouzení hospodaření za rok 2006) o poskytnutí neinvestičního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Nový
Jičín na nákup hraček a vybavení herny ve výši 10 000,- Kč
zapojením mimořádných popř. nerozpočtovaných příjmů.
Rada města vzala na vědomí žádost Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvkové organizace o finanční příspěvek
na stavbu cvičné horolezecké stěny, neschválila poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města na rok 2007 a odkázala žadatele
na účast v grantovém řízení na rok 2008. Dále vzala na vědomí předložené žádosti o dotace z rozpočtu města NJ na
zachování a obnovu kulturních památek a doporučila ZM
schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města NJ na
zachování a obnovu kulturních památek.
RM doporučila ZM schválit vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací
listině příspěvkové organizace ZŠ Nový Jičín, Komenského
66 a Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městského kulturního střediska Nový Jičín. Dále souhlasila s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, v období prázdnin 2007.
RM schválila zakoupení a způsob přidělování domácích
kompostérů. Souhlasila s ukončením dohody o partnerství,
která byla uzavřena mezi městem Nový Jičín a G.B.A. s.r.o.
dne 1. 4. 2006. Dále vzala na vědomí informaci o bezbarierové městské hromadné dopravě v Novém Jičíně za období
leden — květen 2007. Schválila smlouvu o budoucí smlouvě
o provozování vodního díla vodovodu a splaškové kanalizace
pro průmyslový park Nový Jičín — Dolní předměstí plochy
P2/1, P3 a P4. Také schválila smlouvu o dílo na realizaci stavby „Okružní křižovatka ulic Bezručova, Riegrova v Novém
Jičíně“. RM vzala na vědomí informaci o termínech realizace
a způsobu financování investiční akce „Rekonstrukce Masarykova náměstí v Novém Jičíně“ a doporučila výše uvedenou
problematiku projednat v ZM. Rada města doporučila ZM
schválit záměr zřízení bezbariérového denního stacionáře
pro občany se zdravotním postižením s možností týdenního
pobytu a odlehčovací (respitní) službou. Dále doporučila ZM
vzít na vědomí průběžnou zprávu o komunitním plánování.
Na plné znění usnesení RM se odvoláváme u projednávané
problematiky bytových (např. schválení podnájmu, prominutí
poplatku z prodlení, prominutí smluvní pokuty, vystavení
nové nájemní smlouvy, atd.) a majetkoprávních záležitostí —
k nahlédnutí jsou na webových stránkách a úřední desce.
V závěru jednání rada vzala na vědomí záměr zřízení internetového vysílání TV NJ formou výběru nejvýhodnější nabídky a doporučila ZM zvážit možnost zařazení potřebných
finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2008. Dále
schválila spolupráci města s Hospodářskou komorou ČR
a Axis 4 a.s. při využívání, podpoře a rozvoji systému „Axis 4
— Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí.“ Také uložila odboru ŠKMaTv zabývat se podporou sportovních (případně volnočasových) aktivit mládeže a po projednání v komisích předložit RM návrh na řešení. Vzala na
vědomí žádost občanského sdružení Fond ohrožených dětí
o finanční příspěvek a schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 5 000,- Kč Fondu ohrožených dětí, občanské sdružení zapojením nerozpočtovaných, popřípadě mimořádných
příjmů.

Europe Direct — ohlédnutí
za minulým měsícem

g

Informační středisko Europe Direct Nový Jičín uspořádalo
v měsíci červnu tyto akce: V pátek 8. června se v zámku Kunín
uskutečnila konference s názvem „Jak úspěšně čerpat finanční zdroje EU. Akci slavnostně zahájil starosta města Nového
Jičína Mgr. Ivan Týle spolu se starostkou Kunína Dagmar
Novosadovou. Mezi přednášejícími byli europoslanec Mgr. Tomáš Zatloukal, ing. Michaela Vavrečková z Regionální rady
regionu soudržnosti, projektový manager ing.Tomáš Kantor
a také manager projektu ED ing. Stanislav Bartoň. Akce se
zúčastnilo více než 50 zájemců především z řad municipalit
a studentů. Konferenci také navštívila ing. Olga Pešková ze
Zastoupení Evropské komise v ČR sídlícího v Praze.
V sobotu 16. června proběhl poprvé v rámci VIII. veletrhu
Novojičínska seminář Podpory malého a středního podnikání, kterého se zúčastnili nejen podnikatelé, ale i široká veřejnost. Místem konání tohoto semináře byly nové prostory na
zimním stadionu, kde své prezentace přednesli ing. Lenka
Matýsková z Czechinvestu, ing. Renata Malinová ze Sdružení
obrany spotřebitele, ing. Stanislav Bartoň, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad a také Miroslav Rejko z pojišovny
Generali. Podobná vzdělávací akce zaměřená na podnikatele
by se měla stát pravidelnou součástí každoročně pořádaného
veletrhu Novojičínska.
Markéta Hanzelková, vedoucí IC a ED

Z poslanecké sněmovny
Stabilizace veřejných rozpočtů
g

Zhodnotíme-li naši stávající ekonomickou situaci, musím
konstatovat, že českému hospodářství se v současnosti daří
— HDP roste, nezaměstnanost klesá. Velký problém ale vidím
v rostoucím veřejném dluhu, který pravděpodobně v letošním
roce překročí magickou hranici 1 bilionu korun, a zvětšujícím se deficitu státního rozpočtu. Za současného stavu bez
nenastartování reforem by již v roce 2009 byly státní výdaje
vyšší než příjmy. V roce 2013 by nastala situace, kdy by veškeré příjmy sloužily pouze na pokrytí mandatorních výdajů.
Neexistovaly by tak prostředky na ostatní státní výdaje — investice, podporu stavebního spoření, vědy a dalších důležitých oblastí…
Problém veřejných financí však může mít dopady i z Evropské unie. Česká republika se ještě za vlády ČSSD zavázala
mít vládní deficit pod úrovní 3 % HDP a směřovat k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. Tento závazek
však po celou dobu porušovala a bez provedení reforem jej
nebude schopna udržet ani v budoucnu. To by mohlo vést ze
strany EU k sankcím a zastavení možností získávání různých dotací.
V souladu s programovým prohlášením vlády Mirka Topolánka byl do poslanecké sněmovny předložen návrh zákona
o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jeho cílem je zabránit hrozbě
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silně deficitního rozpočtu pro rok 2008 (pravděpodobně až
160 mld. Kč) snižováním těch parametrů, které jsou předurčeny dosavadní legislativou. Předpokládá se, že mimo vědu
a výzkum budou všechny ostatní výdajové kapitoly státního
rozpočtu poprvé menší, než v předchozím roce. Zároveň jsou
předkládána prorůstová opatření jako první balík plnění volebních slibů — zrušení daňové progrese zavedením rovné
daně z příjmu fyzických osob, postupný přechod od daní přímých k nepřímým, zrušení minimálního základu daně, zrušení povinnosti registračních pokladen, výrazné osvobození
příbuzných od daně dědické a darovací atd. Přestože v dů-

sledku naplnění evropské směrnice musí být zavedena nová,
tzv. ekologická daň ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny, nedojde k navýšení složené daňové kvóty.
Se stejným cílem jsou navrhována další opatření v oblasti
sociální a zdravotní. Tímto návrhem bylo dosaženo kompromisního řešení ve vládě. Při zachování elementární zodpovědnosti vůči občanům a prosperitě našeho státu optimisticky věřím v prosazení tohoto návrhu v Parlamentu České
republiky.
Ing. Pavel Hrnčíř,
místopředseda rozpočtového výboru PSP ČR

Občanská lhostejnost či „Z cizího krev neteče“

g

Jak nadále přistupovat k problému nepořádku kolem sběrných míst a nádob na domovní odpady si lámou představitelé nejednoho města či obce. I v Novém Jičíně se tato lhostejnost
stala pravidlem, a to se nelíbí jak vedení města, tak radě města
včetně Technických služeb města Nový Jičín (dále jen TSM),
které s tímto mají zvýšené náklady na likvidaci. Přestože
bylo přijato mnoho opatření, tabule s upozorněním na možné
sankce za černé skládky — výše pokuty do 50 tis. Kč, zvýšená
kontrola městskou policií (dále jen MP), nebo rozšířená služba
pro občany Nového Jičína o možnost využití za minimální
částku přistavení a odvoz kontejneru na kusový odpad, přes
tato opatření se nám černé skládky okolo odpadních nádob
množí. Mnohdy se tohoto dopouštějí nejen občané, ale i firmy,
které provádějí opravy a rekonstrukce domů (bytů) a nemají
vyřešenou likvidaci stavebních odpadů. Je až zarážející, jak
jinak pořádkumilovný občan dokáže zaneřádit okolí odpadních
kontejnerů. A zde se naskýtá otázka: je takový občan opravdu
řádným občanem města? Je firma, která klidně složí odpad
po opravě na trávník u kontejneru opravdu řádnou firmou,
se kterou chce v budoucnu město spolupracovat? Proto orgány
města zvažují problémová místa zveřejňovat v Novojičínském
zpravodaji, v němž budou uvedeny ty lokality, kde k tomuto do-
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chází. Zároveň apelujeme na všechny občany našeho města, a chrání své okolí a v případě zjištění těchto negativních jevů a informují městskou polici (tel. 156 nebo 556
768 280 a TSM či odbor životního prostředí).
Poplatek za odpady má naše město jeden z nejnižších oproti
okolním městům, tj. 372,- Kč/rok (např. Frýdek-Místek 492,- Kč,
Valašské Meziříčí 490,- Kč, Frenštát p. Radh. 480,- Kč, Kopřivnice 498,- Kč), ale může to být jen dočasné, nebo zvýšené
náklady spojené z následným odstraňováním černých skládek musíme uhradit my všichni společně. To znamená i ti,
kteří si své povinnosti plní. Tento poplatek může dosáhnout
výše až 500,- Kč na občana a rok, a proto bu me ohleduplní
ke svému okolí a nedovolme jiným, aby nás svou neukázněností ohrožovali a znepříjemňovali nám životní prostředí
(hlodavci, zápach aj.). Bu me všímaví k okolí svého bydliště
a upozorněme na narůstající nešvary. Věříme, že se nám to
společně podaří. Orgány města budou zároveň posuzovat jednotlivé lokality v návaznosti na plánované investice města
(chodníky, místní komunikace, zeleň, dětská hřiště, mobiliář)
a zde je mnoho možností jak upřednostnit ty lokality, ve kterých je pořádek a které občané udržují v čistotě.
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města

Pozitiva občanů
g K neradostnému čtení
v článku místostarosty ing.
Bárty „Z cizího krev neteče“
o nezodpovědném počínání
některých našich spoluobčanů lze naštěstí ukázat i opačný příklad. Jak dokládá snímek z Dvořákovy ulice, jsou
mezi námi i takoví, kteří po
řádění vandalů znovu vytvoří
dílko, které dokáže oživit místo okolo panelové zástavby.

Stacionář v Novém Jičíně
g

Vážení občané, především rodiče dětí se zdravotním postižením, město Nový Jičín a Krajský úřad Moravskoslezského
kraje v Ostravě v současné době spolupracují na vytvoření
podmínek k vybudování vhodného zařízení sociálních služeb
(stacionáře) pro občany se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným) na území města
Nový Jičín. Je potřeba jasně vymezit okruh potencionálních
klientů, stanovit okruh nabízených služeb, jejich rozsah a využití. Máte-li zájem vyjádřit se k tomuto tématu, kontaktujte
Mgr. Danielu Susíkovou, referentku odboru sociálních věcí
Městského úřadu Nový Jičín, ulice Divadelní 3, tel.: 556 768 398,
e-mail: dsusikova@novyjicin-town.cz.

Připravujeme „Zelené město“
g

Město Nový Jičín připravuje 12. ročník akce Zelené město,
která se uskuteční v termínu od 20. do 31. 8. 2007. Studenti,
kterých se v letošním roce přihlásilo 39, budou pod vedením
odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Jičíně
pomáhat při zlepšování vzhledu našeho města. Přijímáme podněty a upozornění na lokality, které jsou z hlediska životního
prostředí zanedbané a potřebují úpravu, upozornění na místa
výskytu černých skládek apod.
Své připomínky doručte, prosím, do 31. 7. 2007 na Městský
úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám.
1, Mgr. Kateřina Kuželová (kkuzelova@novyjicin-town.cz,
tel. 556 768 261).

Poskytování dotovaných
domácích kompostérů K 390
g V rámci podpory separace
biologicky rozložitelných odpadů přijímá městský úřad,
odbor životního prostředí, od
9. 7. 2007 žádosti pro poskytnutí dotovaných domácích
kompostérů K 390. Žadatel
zaplatí část nákladů spojených s pořízením obcí dotovaného kompostéru, a to ve výši
300,- Kč. Kompostér za městem dotovanou cenu se
spoluúčastí obdrží pouze
občan s trvalým pobytem na
území města Nového Jičína
a jeho místních částí; vlastník nebo nájemce pozemku
na území města Nového Jičína a jeho místních částí, na
kterém bude prováděno kompostování; za předpokladu, že
není dlužníkem města; pokud nebude vyčerpána kapacita přidělovaných kompostérů. Postup přidělování domácích kompostérů včetně žádostí je k dispozici na www.novyjicin.cz
a rovněž na odboru životního prostředí, kancelář č. 306, tel.
č. 556 768 365.
Mgr. Marta Kiššová, odbor ŽP

Přistavování kontejnerů pro
velkoobjemové odpady
g

Změna v úhradě poplatku. Přistavování velkoobjemových
kontejnerů, které lze již od loňského roku objednat přímo
u Technických služeb města Nového Jičína, kdy občan hradí
pouze náklady na dopravu — zaznamená od 1. 7. 2007 změnu
ve způsobu úhrady nákladů na dopravu.
Změna pravidel — náklady na odstranění odpadů jsou hrazeny z místního poplatku, kdy občan hradí pouze paušální
poplatek za odvoz kontejnerů na kusový domovní odpad, a to
ve výši 200,- Kč/kontejner o velikosti 4m2 a 100,- Kč/kontejner o velikosti 1m2. Občan nehradí „nakládku a vykládku“
a pronájem kontejneru. Druhy odvážených odpadů jsou totožné s druhy, které jsou běžně přebírány na separačním dvoře
— jedná se o velkoobjemové komunální odpady.
Postup: Občan objedná u Technických služeb města Nového
Jičína, střediska odpadů, přistavení velkoobjemové vany a provede úhradu paušálního poplatku za odvoz odpadů. Při objednání bude dohodnut typ kontejneru, datum přistavení a termín
vývozu. Technické služby města přistaví velkoobjemový kontejner, občan naplní vanu, kdy následně proběhne vývoz.

Město Nový Jičín vyhlašuje
g

nabídku na využití nebytových prostor v domě na
Masarykově náměstí 2, č.p. 2 v Novém Jičíně (bývalý
Radniční sklípek).
Kriteria pro hodnocení nabídek jsou zveřejněna na úřední
desce města Nový Jičín a na webových stránkách města
Nový Jičín: www.novy-jicin.cz, případně na telefonním
čísle 556 768 235; e-mail: rusinska@ novyjicin-town.cz

Zahájení činnosti Baby centra
g Milí rodiče, v měsíci červnu zahájil v Novém Jičíně činnost
Baby club Kenny s.r.o. — Přístav dětství o.s., klub fungující
v celé republice, který zajišuje kurzy plavání a cvičení pro
nejmenší děti. Ředitelkou obou společností je paní Eva Kiedroňová, úspěšná autorka metodiky plavání pro rodiče a děti
a knihy zabývající se manipulací s dítětem „Něžná náruč
rodičů“.
Nové centrum se otevřelo v mateřské školce na ulici Jubilejní. Nejmenší děti zde plavou ve speciální vaně a děti od
půl roku budou od července plavat v bazénu se solnou vodou
podle moderní metodiky, která respektuje psychomotorický
vývoj dítěte a byla na mezinárodním kongresu v Buenos Aires
vyhlášena jako nejpropracovanější na světě. Lekce pro děti,
které již mohou plavat v bazénu, je složena z části cvičební
a části plavecké. V našich programech myslíme i na nastávající rodiče, kterým nabízíme kurz správné manipulace s dítětem „Něžná náruč rodičů“.
Centrum je nově zrekonstruováno a svým zařízením zcela
přizpůsobeno potřebám dětí a jejich rodičů. V dohodnutém
termínu je možno se s našimi klubovými prostory blíže seznámit. Další informace vám rádi poskytneme na tel. čísle 736
520 422 a informace naleznete i na www.kenny.cz Nabízíme
zaváděcí ceny a v případě zájmu i plavání během letních prázdnin, kdy dochází k omezení možných jiných aktivit s dětmi.

Oznámení
g

Jednatelství Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišovny v Novém Jičíně bude od 2. 7. 2007 na nové adrese Štefánikova 7 (původní Úzká 13/2012), Nový Jičín.
Ing. Radomíra Marešová, vedoucí expozitury Kopřivnice, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna,
Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava, tel. 556 879 501,
605 428 391.
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Den Loučky se vydařil
g Přestože v místní části Nového Jičína, Loučce, moc zájmových spolků není, rozhodli
se funkcionáři těch, které
jsou aktivní, a to ZO Svazu
chovatelů, ZO Českého svazu
žen, organizace Orla a místní osadní výbor uspořádat
v sobotu 16. června kulturně-společenskou akci s názvem „Den Loučky“. Za finančního přispění města formou
grantu se tak mohly dopoledne uskutečnit sportovní turnaje ve volejbalu (5 dr.), v malé kopané žáčků do dvanácti
let (4 dr.), v bowlingu (4 dr.) a zajímavé soutěže pro děti
v orlovně s oceněním nejlepších družstev. V rámci této letos
jen „malé“ slavnosti se uskutečnila v kapli sv. Anežky i mše
svatá. Odpoledne patřilo již v areálu chovatelů nejdříve dětem, které pobavil svým uměním kouzelník pan Tovaryš
a členky ČSŽ zábavnými soutěžemi a kolem štěstí. A pak již
ke spokojenosti asi dvěstěpadesáti občanů Loučky hrála
a přítomné až do nočních hodin bavila country kapela Ranec, a když k dobré pohodě přispěli „chovatelé“ bohatým
a chutným občerstvením a kolem štěstí, dá se říci, že první
Den Loučky byl zdařilou generálkou na oslavu 685. výročí
založení Loučky v příštím roce. Za zorganizování Dne Loučky
si zaslouží poděkování všichni bez rozdílu, kteří se na něm
podíleli.
Jaroslav Kotas, předseda Osadního výboru

Cesta do Evropy —
vzdělávání ověřené v praxi
g VIZE — Centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. se zabývá
především vzděláváním občanů
Novojičínského regionu. V lednu
2007 začala realizovat projekt
„Cesta do Evropy — vzdělávání
ověřené praxí“, který bude ukončen 30. 6. 2008. Partnery projektu jsou: Visteon-Autopal, s.r.o.
Nový Jičín, Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava, Úřad práce
v Novém Jičíně a Střední ekonomicko-podnikatelská škola,
o.p.s. Studénka. Projekt přispěje k rozvoji dalšího profesního
vzdělávání pomocí nabídky nových vzdělávacích programů
zaměřených na Vnitropodnikové řízení a Sociální management. Důvodem pro zpracování vzdělávacího programu Vnitropodnikové řízení byly požadavky zaměstnavatelů, kteří se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti
vnitropodnikového řízení a logistiky. Vzdělávací program Sociální management reaguje na rozvoj neziskového sektoru
a sociálních služeb a nedostatek odborníků v této oblasti.
V rámci projektu dojde i k pilotnímu ověření dvou modulů
z každého vzdělávacího programu. K účasti na vzdělávání
bude oslovena veřejnost, sociální partneři a další zaměstnavatelé. Po skončení projektu budou vzdělávací programy
a vzdělávací moduly nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání veřejnosti, sociálním partnerům, zaměstnavatelům a ostatním vzdělávacím institucím. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Šárka Nedělová, pracovník pro PR

Změna ověřování podpisů
a listin od 1. 4. 2007
g Vidimace a legalizace se provádí v úřední hodiny: po, st
8.00—17.00 hod., út, čt 8.00 hod.—14.00 hod., v pátek 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:
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Masarykovo náměstí 1/1 (budova radnice): Hlavní pracoviště pro ověřování podpisů a listin: odbor organizační,
zaměstnanec Jana Vozáková, dveře 119, klapka 262.
Divadelní 1 (budova bývalého OkÚ), odbor vnitřních věcí,
odbor ŠKMaTV, volba pracoviště pomocí vyvolávacího systému: 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 mohou 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., v pátek 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.

Zdravotně postižení z NJ
oslavili 50 let své činnosti

To, že se říká, že tanec a smích zlepšuje náladu a upevňuje zdraví,
chtěli dokázat všichni účastníci oslav. K výborné náladě přispěla
i skupina mužů „Máminy děti“ coby „mažoretů“.
g

Velký den plný výborné zábavy, smíchu a dobré pohody
prožilo na 290 účastníků „Kulturně-společenského dne k 50.
výročí založení organizace pro zdravotně postižené v Novém
Jičíně“, který se uskutečnil pod záštitou starosty města Mgr.
Ivana Týle s finančním příspěvkem města ve formě grantu
v sobotu 9. června 2007 v sále ZK VISTEON-AUTOPAL. A byla
to akce v historii novojičínské organizace zdravotně postižených zcela ojedinělá a výjimečná. Po slavnostní schůzi
s oceněním bývalých i současných zasloužilých funkcionářů se všichni účastníci už jen velmi dobře bavili v bohaté kulturní části programu těchto oslav. Ve více než osmihodinovém
programu střídavě hrála k poslechu, zpěvu i tanci dechová
hudba Javořinka z Lichnova a hudební skupina pana Josefa
Vágnera. Účastníky tanečními čísly velmi pobavily dvě skupiny Klubu důchodců ze Sedlnice, úspěch sklidilo rovněž
pásmo písní skupiny zdravotně postižených z partnerské
organizace ze slovenského Martina, velký aplaus „na otevřené scéně“ sklidila zejména domácí skupina „Máminy děti“
s téměř spartakiádním vystoupením s názvem „Poupata“.
Připravena byla i výstavka výrobků zdravotně postižených
pořadatelské organizace a kronik z její činnosti. K výborné
atmosféře této akce přispěla i bohatá tombola se stopadesáti
cenami, jejíž vylosování finálové dvacítky atraktivních cen
zpestřilo závěr kulturně-společenského dne.
Lze bez nadsázky říci, že se tato náročná akce, kterou
pořadatelé z výboru MO STP s klubem SPCCH Nový Jičín
připravovali od listopadu loňského roku, velmi vydařila a její
účastníci na ni budou jistě velmi dlouho vzpomínat. Mezi
hosty byli mimo jiné poslanci Parlamentu ČR JUDr. Hana
Šedivá, Bc. Kateřina Konečná, ing. Pavel Hrnčíř. Pořadatelé
jsou přesvědčeni o tom, že tato velká kulturně-společenská
akce nejen dobře pobavila všechny účastníky, ale určitě výrazným způsobem přispěla k dalšímu zviditelnění novojičínské organizace zdravotně postižených nejen před širokou
veřejností, ale i všemi, a už právnickými či fyzickými osobami, které organizaci podporují finančně i materiálně. Velké
poděkování výboru pořadatelské organizace patří všem, kteří
se na této akci finančně i materiálně podíleli a také všem
těm, kteří ji pomohli pořadatelsky zajistit.
Jaroslav Kotas, předseda MO STP s klubem SPCCH

Sportovní aktuality
g

FOTBALISTÉ NOVÉHO JIČÍNA S KRAJSKÝM POHÁREM DO I. A TŘÍDY. S blížícím se koncem června osiří fotbalové trávníky, na nichž bojovali fotbalisté uplynulou sezonu
o mistrovské body ve všech soutěžích. A jak si v nich vedla
družstva našeho města? Dalo by se říci, že „střídavě oblačno“.
Mužům Libhoště, coby nováčkovi I. A třídy, se podařilo splnit
cíl v udržení soutěže pro další sezonu, ale asi moc radosti
v klubu z některých výsledků a konečného 11. místa nepanuje.
Fotbalisté Nového Jičína nedokázali zvítězit s rezervou Fulneku v boji o prvenství v okresním přeboru, ačkoli s tímto soupeřem posíleným o hráče dnes už druholigového áčka sehráli
dva rovnocenné souboje. A přestože v žádném z dalších 24
utkání neztratili ani bod, obsadili konečné „jen“ druhé nepostupové místo. Cíl v postupu se jim tedy splnit nepodařilo.
Ale protože se vedení klubu dohodlo s funkcionáři účastníka
I. A třídy Sokola Hodslavice o sloučení s převodem soutěží
a KFS jejich dohodu „posvětil“, budou muži Nového Jičína
hrát od sezony 2007/08 tuto soutěž a Hodslavice s názvem
Nový Jičín B okresní přebor. Nicméně fotbalisté Nového Jičína bez úspěchu v této sezoně nezůstali, když se coby vítěz
okresní části Poháru ČMFS se zcela suverénními vysokými
výhrami probojovali až do finále krajské části Poháru ČMFS,
v němž v Polance deklasovali Třemešnou 6:1 a stali se tak
celkovými vítězi s právem postupu do předkola celostátní
části tohoto poháru. Jen „ubohých“ šest bodíků vybojovali
ze šestadvaceti zápasů okresního přeboru fotbalisté Sokola
Žilina, což neznamená nic jiného než „suverénně“ poslední
místo se sestupem do III. třídy. A právě z této třídy by mohli
postoupit opět po pětadvaceti letech do okresního přeboru
fotbalisté Straníku. Ti sice měli po podzimní části na prvním
místě docela slušný náskok, ale nepřesvědčivými výkony
v jarní části jej úplně „promrhali“. Pokud se jim však podaří
v posledním kole (po uzávěrce Novojičínského zpravodaje)
porazit doma Spálov, vytoužený postup tady přece jen bude.

projektů a majetkových účastí ve významných společnostech
zejména v České republice, Polsku a na Slovensku) pan Daneš
Zátorský, který se tak stal spolumajitelem obchodní společnosti Basketbalový klub Nový Jičín s.r.o se sídlem v Novém
Jičíně, disponující licencí pro účast v Mattoni NBL. Jak sdělil
na webových stránkách BC Nový Jičín jeho prezident p. Miloš
Vajgl: „Podle předběžných dohod mezi klubem a panem
Danešem Zátorským postoupí klub reklamní práva, kterými dříve disponovala Mlékárna Kunín, na některou
z jeho společností, jež prodejem reklamních práv zajistí
z části financování klubu. Bude se jednat o pětiletý kontrakt s dvouletou opcí“. Podrobnosti k výše uvedené záležitosti budou sděleny na tiskové konferenci, kterou připravuje basketbalový klub společně se společností Geofin a.s.
na konci června.
g

„TYRŠOVKA“ OPĚT VÍTĚZEM POHÁRU STAROSTY.
V pátek 15. června se za velkého vedra uskutečnil na devíti
sportovištích již 13. ročník mezi základními školami velmi populární akce „Pohár starosty města“ — olympiáda základních
škol našeho města. Celkem 523 chlapců a děvčat pěti základních škol usilovně, stejně jako ve všech předcházejících ročnících, soutěžilo v atletice, malé kopané, florbalu, volejbalu,
vybíjené, basketbalu dívek, basketbalu chlapců, ve stolním
tenise a jízdě zručnosti. Po konečném součtu bodů ze všech
soutěží se stali celkovými vítězi žáci ZŠ Tyršova se ziskem
54 bodů, jen o tři body zpět zůstala ZŠ Komenského 66 (51 b.),
bronzový stupínek patří žákům ZŠ Jubilejní (46 b.), další
pořadí: 4. ZŠ Dlouhá — 33 b., 5. ZŠ Komenského 68 — 29 b. Díky
zástupcům sportovních oddílů a pracovníkům správy majetku
TJ Nový Jičín, která pomohla při přípravě sportoviš, interním i externím zaměstnancům SVČ Fokus a také značnému
počtu pedagogů ze základních škol, proběhlo toto velké sportovní klání k naprosté spokojenosti všech, kteří se jej zúčastnili. Gratulace a poděkování patří nejen všem soutěžícím,
zvláště pak medailistům, ale i všem, kteří se na této krásné
akci podíleli.

g

HOKEJOVÍ FANDOVÉ SE MAJÍ NA CO TĚŠIT ANEB
JÁGR TEAM V NOVÉM JIČÍNĚ. Pro všechny milovníky
„super“ hokeje z našeho města připravil hokejový klub Nový
Jičín hned na úvod nové sezony opravdovou lahůdku. Krátce
po spuštění ledové plochy na ni vjede k jednomu ze tří utkání
v České republice v úterý 14. srpna v 18 hodin poprvé v našem
městě hvězdný „JAGR TEAM“. Soupeřem mu bude domácí
tým složený nejen z hráčů a odchovanců novojičínského hokeje hrajících v NHL, v jiných zahraničních soutěžích i české
extralize hráči, ale i dalších pozvaných hokejistů, kteří mají
k Novému Jičínu a Kopřivnici hokejový vztah. Na tento exhibiční zápas, který organizačně zajišuje podnikatel Vladimír
Brus ve spolupráci s městem a hokejovým klubem a jenž je
zároveň i úvodní akcí k oslavám stoletého výročí zahájení
tělovýchovné činnosti v našem městě, lze zakoupit vstupenku
předprodeji na ZS a ve Sport Baru za cenu 200,- Kč.

Vítězem krajského kola Poháru ČMFS se v Polance stali
fotbalisté TJ Nový Jičín. Foto Jiří Tomaškovič.
g

TENISOVÉ KURTY PO PADESÁTI LETECH REKONSTRUOVÁNY. Po neskutečně dlouhých padesáti letech provozu dostanou novojičínští tenisté (po vloni otevřené nafukovací hale) další velmi hodnotný dárek v podobě rekonstruovaných „horních“ antukových kurtů na stadionu. V nákladu
1, 2 miliónu korun, které do rekonstrukce spolu se sponzory
vložila společnost pana Radima Svobody TENIS&REALITY
OLYMPIA s.r.o, realizovala toto dílo v době od 28. května do
25. června, kdy byly kurty s patentní deskou zaručující bezproblémový odtok vody opět dány do provozu, světoznámá
firma SIBERA SYSTÉM Stará Boleslav. Rekonstrukcí starých
antukových kurtů přibyl k původním čtyřem ještě pátý kurt.

g

PRVOLIGOVÍ BASKETBALISTÉ MAJÍ NOVÉHO
PARTNERA. Poté, co Mlékárna Kunín ukončila přísun finančních prostředků prvoligovému basketbalovému týmu mužů, podařilo se sehnat nového „generálního“ sponzora. Je
jím spolumajitel společnosti Geofin a.s. se sídlem v Ostravě
(Geofin se zaměřuje zejména na investice do strategických

g PLAVCE PK NOVÝ JIČÍN BYLO NA REPUBLIKOVÝCH
ŠAMPIONÁTECH VIDĚT. Určitě za dlouhodobě výbornou
práci s mládeží byl novojičínský Plavecký klub pověřen letos
už podruhé pořádáním závodů mistrovství ČR. Po úspěšném
šampionátu „Masters“se o víkendu 16. a 17. června sjelo do
našeho města sto šedesát mladých plavců z pětasedmdesáti
klubů kategorie žáků ročníku 1995, aby zde bojovali o šestatřicet sad medailí na letním mistrovství ČR 2007. V silné
konkurenci si vedla výborně i domácí talentovaná Natálie
Kulišáková, která ve všech plavaných disciplínách skončila
v první desítce, což je úspěch, když zejména její 4. místo na
100 metrů prsa a 6. místo na 200 metrů prsa má svoji vysokou
cenu. Dvakrát do první desítky se vešla v plzeňském mistrovství ČR starších žáků ročníků 1993 a 1994 novojičínská Dorota Podzemná (1993), když obsadila na 100 metrů motýlek
8. a na 200 metrů téže disciplíny 10. místo. Další novojičínský
plavec Tomáš Zummer si v těchto závodech vytvořil osobní
rekordy. Za výbornou organizaci a bezchybný průběh závodů
M ČR v Novém Jičíně si zaslouží poděkování všichni, kteří se
na nich podíleli. Týden pře M ČR bojoval plavci PK Nový
Jičín, a opět úspěšně, v Karviné a ve Vsetíně v závodech poháru ČR deseti a jedenáctiletých pro rok 2007. Mezi deseti-
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letými se mezi nejlepší desítku dostal benjamínek klubu Matěj
Podzemný (1997), který skončil v disciplíně 100 m znak na
10. místě a i v ostatních plavaných disciplínách si vytvořil
osobní časy s umístěním ve druhé desítce startovního pole.
Úspěch slavili jedenáctiletí plavci, kteří ze vsetínského bazénu vylovili celkem 5 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Nejúspěšnějším z nich byl Jakub Knesl (96), který se
může právem pochlubit čtyřmi zlatými 100 Z, 200 PZ, 100
a 400 VZ) a dvěma stříbrnými (100 M a 200 Z), Jiří Maňásek
(96) vyhrál na 200 P, druhý skončil na 100 a 200 PZ a třetí na
100 m P, úspěšná byla i Veronika Kovářová (1996) se dvěma
7. místy na 50 M a 200 P.
g DALŠÍ VELKÁ ŽEŇ MEDAILÍ PRO NOVOJIČÍNSKÉ
LAGUŇÁKY. Měsíc květen a červen byl další velkou „žní“
medailí pro plavce s ploutvemi KVS Laguna Nový Jičín. Protože jejich podrobný výčet by zabral veškerý prostor vyčleněný v Novojičínském zpravodaji pro sport a na další by se
již nedostalo, tak mi „laguňáci“ snad prominou, když jejich
cenné výsledky, kterými se již prezentovali v denících, uvedu
jen ve velmi stručné podobě. Celkem 18 medailí, z toho 9 zlatých, takový výsledek borců Laguny na mistrovství České
republiky v plavání s ploutvemi jednotlivců v Chomutově.
Mistry ČR se v chomutovské padesátce, za účasti sto deseti
vybraných závodníků celé ČR stal, a to hned čtyřikrát, Tomáš
Mixa, Daniel Malátek vybojoval dva tituly, navíc stříbro a bronz,
Ondřej Bajer se domů vrací s jedním titulem. Mezi ženami
vybojovala Aneta Pivoňková dvě stříbrné a dvě bronzové medaile, teprve čtrnáctiletá sprintérka Viktorie Polášková si
z Chomutova odváží k velkému překvapení stříbro a bronz
ze sprinterských tratí na 50 PP a 50 RP. Přestože byl tým
Laguny Nový Jičín oslaben o maturantku Nikolu Pargačovou,
dorazil z Chomutova s vynikajícím úspěchem. Ve hře byly pouze
dvě nominace na mistrovství světa v plavání s ploutvemi v italském Bari a obě si zaslouženě vybojovali Tomáš Mixa a Ondřej Bajer, když za sebou nechali všechny reprezentanty z velkých měst, nominace pro ME juniorů získali z devíti plouvařů
také dva členové Laguny, Aneta Pivoňková a Martin Vandlík.
„Laguňáci“ uspěli i ve štafetách na 4 x 100 PP, ve kterých získali muži dva mistrovské tituly a značně omlazené družstvo
žen vybojovalo stříbro a bronz. O dalších úspěšných výsledcích plavců Laguny jen jednou větou. Na mistrovství České
republiky dorostu a juniorů získali 22 přebornických medailí se sedmi tituly přeborníků ČR a třemi tituly mistrů ČR.
Nejlepším mezi dorostenci byl Vojtěch Mička se čtyřmi zlatými, Viktorie Polášková má dvě zlaté a dvě stříbrné medaile,
Martin Vandlík získal k jedné zlaté i tři stříbrné. O další
a velmi úspěšném tentokrát mezinárodním výsledku „laguňáků“ ve Světovém poháru 2007 v Bělehradě přineseme informace v příštím vydání Novojičínského zpravodaje.
g

PROVOZ VENKOVNÍHO BAZÉNU (ul. Novosady): pondělí až sobota od 10.00 do 20.00 hod., neděle od 10 do 19 hod.,
sauna je po dobu prázdnin mimo provoz.

Stručně
g

HC Nový Jičín — HC Vsetín 3:3 (4:3 na p.k.) — „překvapivé“
vítězství druholigových hokejistů HC Nový Jičín ve fotbalovém
utkání hraném na hřišti s umělou trávou nad extraligovým
soupeřem v rámci přípravy na novou sezonu.

g

4. ročník turnaje v malé kopané BIDOLIDO CUP, jehož pořadatelem je BIDOLIDO TEAM Nový Jičín, se uskuteční v sobotu 14. července od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Novém
Jičíně-Bludovicích. Na turnaj, který se bude hrát na čtyřech
travnatých hracích plochách a mělo by v něm bojovat 24 družstev skýtajících záruku kvalitní hry, jsou pořadateli srdečně
zváni všichni milovníci tohoto druhu fotbalu, pro něž je
připraveno bohaté občerstvení.

g Oddíl tenisu TJ Nový Jičín pořádá ve dnech 27.—29. 7. na
svých antukových kurtech na stadionu turnaj neregistrovaných v kategoriích do 40, nad 40 a nad 50 let ve dvouhrách
a bez rozdílu věku ve čtyřhrách. Přihlášky přijímá do 26. 7.
pan Zdeněk Knesl, tel. 731 086 104.
Jaroslav Kotas
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Z „Běhu Terryho Foxe“. Stejně jako v předcházejících devíti ročnících, také v tom letošním jubilejním desátém bylo na startovní
čáře vidět především chlapce a děvčata v dresech svých sportovních oddílů z našeho města.

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 předsedkyni a zároveň úspěšnou trenérku Plaveckého klubu Nový Jičín Pavlínu Skřičkovou.

Pavlína
Skricková
ˇˇ
Datum a místo narození: 12. 2.
1967, Nový Jičín. Rodinný stav:
Svobodná. Zaměření ve svém
sportu: Nyní trenérka, dříve
znakařka. Nejoblíbenější jídlo:
Těstoviny a zeleninové saláty
všeho druhu. Životní krédo:
Žádné konkrétní nemám, snažím
se k ostatním chovat slušně, což
v dnešní době, myslím, není málo.
Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve sportu? V životě jednoznačně rodiče,
ve sportu asi můj bývalý trenér, Josef Nekl, od kterého jsem
se v podstatě všechno o „trenéřině“ naučila, škoda, že se
naše cesty ve sportu rozdělily. Sportovní vzor: Neměla jsem
a nemám. Další záliby mimo váš sport: Nemám, den má
jen 24 hodin. Sportovní dráha: Dlouhá a klikatá. Největší
úspěchy: Zdravý a snad spokojený syn Filip, ve sportu dvakrát
3. místo na Mistrovství ČR žactva v plavání ve znakových
disciplínách a mnohé další, ale to je historie, současnost —
to byste se měli zeptat mých svěřenců a jejich rodičů. Z čeho
jste měla v poslední době největší radost? Věříte, že ani
nevím? Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Dají se shrnout
do jedné věty — 24. mezinárodnímistrovství ČR v plavání masters, Nový Jičín, 19.— 20. květen 2007.
Jaroslav Kotas

Pomáháme společně

Malá jubilea velkých osobností
g

185. výročí narození Johana Gregora Mendela se asi jeví
vedle loňských stopadesátin jiného velikána našeho regionu
(Sigmunda Freuda) jako málo „kulaté“. Až si budeme letos
20. července připomínat Mendelovo narození, stane se tak
ve chvíli vrcholících příprav otevření rodného domu tohoto
velikána světové vědy v nedalekém Vražném-Hynčicích. Vysokým nákladem z prostředků převážně Evropské unie se tak
podařilo zachránit kulturní památku — typickou rolnickou
usedlost z 19. století a současně zřídit Mendelovo muzeum,
dále expozici venkovského regionu Kravařska, místo pro
zastavení včetně přenocování zejména pro cykloturisty, informační centrum, společenský sál v bývalé stodole a konečně
i učebnu pro názornou výuku a pořádání seminářů. Slavnostní otevření areálu se uskuteční na konci měsíce září. Snímek ukazuje areál ve chvíli dokončování úprav jeho okolí.

Herečka Veronika Freimanová při vyhlášení vítězů.
g Humanitární organizace ADRA vyhlásila druhý ročník sou-

těže s názvem „Pomáháme společně“. Zúčastnilo se více než
2000 dětí ve věku od 6 do 11 let ze základních škol z celé
České republiky. Patronkou soutěže byla i tentokrát herečka Veronika Freimanová. Porota vybrala 50 nejlepších obrázků a rovněž udělila první, druhé a třetí místo. Vybraných 50
obrázků bude vystaveno na putovní výstavě v mnoha městech České republiky.
Dne 12. června proběhl v Praze křest knihy „Pomáháme společně“, kde jsou uvedena výtvarná díla školáků. Výtěžek z benefice spojené s vyhlášením vítězů výtvarné soutěže „Pomáháme společně“ uskutečněné 12. června 2007 poputuje do
Azylového domu v Novém Jičíně a Straníku. Starší děti budou mít možnost letět na prodloužený víkend do zahraničí.
Tento dar ve formě certifikátu přebraly děti v Praze osobně.
g V mnohém skromnějším domě na břehu Jičínky v části měs-

Křest knížky „Pomáháme společně“ — připíjení si frukem
s panem ředitelem Bártou.

ta Žilina se před 190 lety narodila jiná evropsky proslulá
osobnost — Karl von Schwarz. Ulici s jeho jménem už zase
v Novém Jičíně dva roky máme. Vede podél zrenovovaného
nádraží, na jehož postavení, ale zejména na železničním napojení našeho města, se tento významný průkopník železnic
v Evropě zasloužil. V nádražní hale objeví přijíždějící návštěvník portrét tohoto z nejslavnějších čestných občanů našeho
města.
Zmíněné jubileum se stalo podnětem pro Klub rodáků a přátel Nového Jičína k pořízení pamětní desky na rodném domě,
který tento velký mecenáš věnoval obci Žilina a přestavěl na
místní chudobinec. Nahradí tak desku, která tento šlechetný
počin připomínala a v minulosti žel zmizela. Tímto zveme spoluobčany k odhalení desky dle návrhu novojičinského výtvarníka Jana Zemánka, které se uskuteční v pondělí 23.
července v 16.00 hod.
Domek se nachází
v dolní části Žiliny
nedaleko místní
rarity — tisíciletého
tisu (naproti sídlu
firmy Plynstav).
Podobu Karla von
Schwarze přibližuje snímek busty,
kterou vytvořil významný rakouský
sochař F. X. Pönninger a která se
nachází v muzeu
v Salzburgu.
Snímek busty
Peter Laub.

Ředitel občanského sdružení ADRA Jan Bárta při odměňování dětí.
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Starosta města ocenil
novojičínské učitele a žáky

g Příjemnou a milou tradicí v našem městě se stalo slavnostní
ocenění novojičínských pedagogů a žáků. Jako každoročně
na konci školního roku se setkali učitelé a žáci se starostou
města panem Mgr. Ivanem Týlem na radnici dne 19. 6. 2007.
U této příležitosti bylo vyhodnoceno 8 učitelů, 27 žáků a 13
žákovských kolektivů reprezentující školu a město v rozličných vědomostních a sportovních olympiádách a soutěžích.
Rovněž byli oceněni žáci, kteří trvale dosahují vynikající studijní výsledky. Učitelé byli oceněni za mimořádnou pedagogickou tvořivost, nadstandardní práci, inovační přístupy,
metodickou činnost a prosazování školy na veřejnosti. V letošním roce město poprvé ocenilo i pedagogické pracovníky
novojičínských středních škol a základní umělecké školy.
Na této slavnostní akci zároveň starosta města předal poháry
a finanční odměny zástupcům základních škol za umístění
na sportovním klání „Pohár starosty města 2007“, které se
uskutečnilo na novojičínských sportovištích dne 15. 6. 2007.
Základní školy se umístily v tomto pořadí: 1. místo ZŠ Tyršova 1; 2. místo ZŠ Komenského 66 a 3. místo ZŠ Jubilejní 3.
Slavnostní vyhodnocení provázel předseda komise pro výchovu a vzdělávání pan ing. Přemysl Kramoliš. K příjemné
atmosféře přispělo vystoupení smyčcového kvarteta ze Základní umělecké školy v Novém Jičíně pod vedením paní
Anežky Michálkové.
Pedagogičtí pracovníci základních, středních škol a ZUŠ,
kteří byli oceněni titulem Pedagogická osobnost roku
2007: RNDr. Alena Kvitová (Tyršova 1); Mgr. Alena Plotěná
(Komenského 66); Mgr. Šárka Krčková (Komenského 68);
Mgr. Kamila Mildnerová (Jubilejní 3); paní Michaela Kopřivová (EDUCA — Střední odborná škola, s.r.o.); Mgr. Jan Valů
(Odborné učiliště a Praktická škola, Sokolovská 45); Mgr. Ilona Rudelová (ZUŠ Nový Jičín, Derkova 1); Josef Zajíček (ZUŠ
Nový Jičín, Derkova 1).

I. kategorie — žáci, kteří reprezentovali školu a město
v soutěžích a olympiádách v roce 2007:
ZŠ Komenského 66: Kristýna Krestová, Monika Štusková,
kolektiv žáků (soutěž ruského jazyka), družstvo starších žákyň (volejbal), družstvo mladších žákyň (volejbal), družstvo

starších žáků (volejbal), družstvo mladších žáků (volejbal),
družstvo starších žákyň (atletický čtyřboj), družstvo mladších žáků (basketbal).
ZŠ Jubilejní 3: pracoviště Dlouhá 56 — Hana Zapletalová,
pracoviště Jubilejní 3 — Lukáš Balcárek, Jana Brňovjáková,
kolektiv žáků basketbalových tříd, kolektiv žáků 3. — 4. tříd
(lední hokej), kolektiv žáků školy (Poháru rozhlasu v lehké
atletice), kolektiv žáků 7. tříd (street hokej).
ZŠ Komenského 68: Pavel Kotala, Lucie Boková, Zuzana
Mikulová, družstvo žáků (ploutvové plavání), Marek Zetocha.
ZŠ Tyršova 1: Barbora Uhlířová, Lenka Zagolová, Martina
Bukovjanová, Lumír Nykl, Martin Šimíček, družstvo starších
dívek (lehká atletika).
II. kategorie — žáci základních škol, kteří trvale dosahují vynikající studijní výsledky:
ZŠ Komenského 66: Michala Zalotěnková, Kateřina Baková, Patricie Plášilová.
ZŠ Jubilejní 3: pracoviště Dlouhá 56 — Adéla Faltýnková,
Jolana Janyšková, Lucie Olšáková, pracoviště Jubilejní 3 —
Jiří Chromečka, Michaela Droščínová.
ZŠ Komenského 68: David Havel, Karolína Žáková.
ZŠ Tyršova 1: Martin Mohorko, Eva Ševelová, Ondřej Pekarčík.
Ing. Michaela Bluchová, odbor ŠKMaTv

Olympiáda MŠ Jiráskova

g Dne 1. 6. 2007 se uskutečnila sportovní olympiáda. Všichni
malí sportovci dorazili pod vedením svých „trenérek“ na stadion. Jako správní olympionici nesli olympijskou vlajku a vlajky zemí, které reprezentovali. Vše vlastní výroby. Sportovce
přišli podpořit rodinní příslušníci — maminky, babičky, tatínkové nebo dědové.
Soutěžilo se ve třech disciplínách — skok daleký, hod tenisovým míčkem a běh na 20 m. Všechny děti bojovaly a všechny
chtěly vyhrát. Ale připravili jsme děti na to, že první může
být pouze jeden. A tak v závěru vystoupili na stupně vítězové
v jednotlivých disciplínách, někteří i dvakrát, dokonce i třikrát pro zlatou medaili. Ostatní sportovci si také zkusili vystoupit na stupně vítězů a dostali medaile, které si sami
v týdnu příprav a trénování
vyrobili. Když pak všechny
děti hrdě pod olympijskou
vlajkou opouštěly stadion,
byly jsme si jisty, že jim zůstanou vzpomínky na jeden
krásně prožitý den ve školce.

Andrea Klosová,
hlavní „rozhodčí“ akce
a učitelka MŠ Jiráskova
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Zámecká gardenparty v Kuníně

2007

KINO KVĚTEN
3.—4. 7. v 18.00 a ve 20.00 hod. KRVAVÁ SKLIZEŇ.
Nevěřila v Boha, a jak to dopadlo... Americký film. Hilary
Swanková v tupoučkém katolickém hororu, plném strašidelných efektů. Do 12 let nevhodný, 100 min., titulky.
g 5.—8. 7. v 18.00 a ve 20.00 hod. VRATNÉ LAHVE. Zdeněk
Svěrák jako čiperný důchodce. Hrdinou filmu je bývalý učitel Josef Tkaloun. Malý prostor u okýnka na vrácení lahví
je prostor pro jeho brigádnické místo. Mládeži přístupno,
103 min., vstupné 75,- Kč.
g 9.—11. 7. v 18.00 a ve 20.00hod. TAJNOSTI. Nový film
Alice Nellis. Překladatelka Julie se s manželem Richardem
a dospívající dcerou Cecílií právě přestěhovala do nového
domu. Jejich život by měl být životem spokojené rodiny.
Náhodná informace o smrti slavné zpěvačky, kterou Julie
zaslechne ve zprávách, je spouštěcím momentem k tomu,
aby si uvědomila, že všechno není tak ideální, jak by se
mohlo zdát. Do 12 let nevhodný, 97 min., vstupné 65,- Kč.
g 12.—15. 7. v 18.00 hod. VDÁŠ SE A BASTA. Proč? Protože jsem to řekla. Daphne Wilderová je matkou, jejíž láska
nezná hranic. Podařilo se jí vychovat své tři dcery tak, jak
by si to přála každá matka. Jediný problém je v tom, že
ony toho mají plné zuby. Do 12 let nevhodný, 102 min.,
titulky vstupné 60,- Kč.
g 12.—15. 7. ve 20.00 hod. ZÁPISKY O SKANDÁLU. Anglický film. Starší učitelka nabídne přátelství mladší kolegyni. Ta se nešastně zamiluje do svého patnáctiletého žáka.
Mládeži nepřístupno, 92 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g 16.—18. 7. v 18.00 a ve 20.00 hod. „23“ Jim Carrey v psychothrilleru o muži, který hledal ve všem, co ho obklopovalo, číslo 23. Došel tak k odhalení minulosti, která měla
zůstat zapomenuta. Další temný příběh od Joela Schumachera. Do 12 let nevhodný, 98 min., titulky, vstupné
65,- Kč.
g 19.—25. 7. v 16.00 a v 18.00 hod. SHREK TŘETÍ. Má
starosti s vládnutím a s Krasoněm. Ve třetím filmu o pohádkovém království Za sedmero horami se Shrek a Fiona
pokusí přenést starosti s vládnutím na synovce Artieho.
Mládeži přístupno, 93 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g 19.—22. 7. ve 20.00 hod. KLETBA ZLATÉHO KVĚTU.
Nový velkofilm režiséra Yimou Zhanga nás zavede do desátého století, kdy v Číně vládne císař Ping. Tento panovník z dynastie Tchang tvoří společně se svou manželkou
pár, kolem něhož je rozehrána tragická zápletka. Do 12
let nevhodný, 114 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g 23.—25. 7. ve 20.00 hod. EDITH PIAF. Film o slavné francouzské šansoinérce Edith Piaf natočil režisér Olivier
Dahan. Do hlavní role obsadil mladou talentovanou herečku Marion Cotillardovou. Melodrama života naplno prožitého... Mládeži nepřístupno, 140 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g 26. 7. v 18.00 a ve 20.15 hod. NIKOMU TO NEŘÍKEJ.
Tragický příběhu o ztrátě milované ženy a opětovném zvláštním setkání po osmi letech. Mládeži nepřístupno, 125 min.,
titulky, vstupné 75,- Kč.
g 26. 7. ve 20.00 hod. BAREVNÝ ZÁVOJ. Láska ke dvěma
mužům, láska k jedné ženě. V hlavních rolích romantického příběhu z exotické země Edward Norton a Naomi Wattsová. Do 12 let nevhodný, 125 min., titulky, vstupné
75,- Kč.
g

g Dne 28. 7. 2007 od 18.00 do 24.00 hodin se zámecký park
v Kuníně rozezní taneční hudbou ve stylu 30. let v podání
swingbandu Alfa. Všechny návštěvníky zveme a doporučujeme přijít v dobovém oblečení. Občerstvení a kyvadlová autobusová doprava z Nového Jičína je zajištěna.

Program Muzea Novojičínska
g

17. 4. — 5. 8. 2007 Zkameněliny — archiv života. Výstava
věnována 140. výročí narození MUDr. a RNDr. h.c. Mořice
Remeše. Rytířský sál Žerotínského zámku.
g 27. 4. — 9. 9. 2007 Bu připraven! 85 let skautingu v Novém Jičíně, středisko PAGODA. Kamenná síň Žerotínského
zámku.
g 1. 6. — 22. 7. 2007 Zdeněk Babinec — Hudba a tanec. Výstava obrazů k padesátým narozeninám autora. Nová galerie Žerotínského zámku.
Stálé expozice:
g Zámecký interiér období biedermeieru. Stálá expozice
zámeckých pokojů Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Nechte na hlavě. Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy.
g Malíři dvou staletí. Stálá expozice výtvarného umění 19.
a 1. poloviny 20. století ze sbírek Muzea Novojičínska.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky 9.00—16.00 hod.
Muzeum Novojičínska zve do nové pobočky Muzea ve
Frenštátě p. Radh. Otevírací doba: úterý—pátek 8.00
—12.00; 13.00—16.00 hod., sobota, neděle, svátky 9.00— 15.00

Rekordní výtěžek
Sluníčkového dne!
g Rok 2007 byl pro nadační fond Rozum a Cit opravdu úspěšný. Díky veřejné sbírce Sluníčkový den se podařilo vybrat rekordních 1 607 209,- Kč! Sbírka se konala 26. 4. 2007
celkem v 70 městech po celé České republice — zapojilo se do
ní přes 1 400 středoškolských studentů a 3 skautské oddíly,
kteří prodávali keramická nebo magnetická sluníčka v ulicích.
Dále nám pomohly vybírat mateřské a základní školy, které
nabídly sluníčka svým studentům.
Chceme tímto moc poděkovat všem, kteří se sbírky ve vašem městě zúčastnili, pomohli ji koordinovat nebo si zakoupili
sluníčko. V Novém Jičíně se zapojila tato škola: SOŠ a SOU,
velký dík tedy patří především nadšeným studentům a studentkám, kteří dokázali vybrat skvělých 24 866,5 Kč.
Výtěžek podpoří činnost pěstounských rodin a pomůže opuštěným dětem z dětských domovů získat nejen nový opravdový
domov, ale především rodinu. Mezi nejčastější projekty, které
podporujeme, patří: nákup zdravotních pomůcek pro přijaté
děti, zajištění asistence či finanční pomoc při rekonstrukci
nebo rozšiřování obydlí. Více na www.rozumacit.cz
Michaela Sedláčková
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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

Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový
Jičín od 1. července do 15. srpna 2007. Výstava — cyklus fotografií Hodina mezi psem a vlkem. Autor David Mužík.
Cyklus černobílých fotografií fantoma tvořícího pod značkou
dawek.com vás nasaje mocnou silou a vyplivne zpátky do
vašeho nitra plného tichých bytostí a kreatur. Zvláštní portréty se pohybují na hraně reality a snu, čekají. Někdo mi v noci
sebral obličej! Šest čísel pod vědomím kouše vlk a ošívá se
pes. Vyjí oba. Otevřeno: pondělí až pátek od 10.00 do 20.00
hodin. Vstup volný.

g

Streetball 2007 — výsledky

Městské kulturní středisko Nový Jičín vás zve na výstavu
VERONIKA KOPECKÁ, OBRAZY A SKLO do 27. 7. 2007.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00; 14.30—17.00 hodin.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.
Do krajiny ve dne, do krajiny ve tmě díváš se, i když nevidíš, do krajiny neživých, ale se srdcem bušícím, otáčím
se k vám slyšícím a bez řeči vyprávím.

g

Nabídka kurzů pro školní rok 2007/2008:

Jazykové kurzy

Angličtina pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Němčina pro dospělé — 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Italština pro dospělé — 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Španělština pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách
g Francouzština pro dospělé: 1., 2. a 3. ročník, 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách
g Anglická konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g Německá konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g Španělská konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g Obchodní angličtina: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g

Neco
ˇ navíc

Šípošův výtvarný kurz: 20 lekcí po 3 vyuč. hodinách.
Kurz tvůrčí fotografie: (začátečníci a mírně pokročilí)
13 lekcí po 2 vyučovacích hodinách
g Kurz tvůrčí fotografie: (pokročilí) 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách
g Photoshop základy: 6 lekcí po 2 vyučovacích hodinách
g Kurz hry na kytaru: 25 lekcí po 1 hodině.
g
g

Informace a přihlášky: Městské kulturní středisko,
Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín,
tel.: 556 701 853,
E-mail: domitrova@meks.novy-jicin.cz;
www.mksnj.cz
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g SVČ Fokus, Basketbalový klub Nový Jičín a město Nový Jičín

organizovali letos v Novém Jičíně již 11. ročník streetballu.
V sobotu 26. května na Masarykově náměstí od 9 do 14 hodin
se utkalo celkem 40 družstev z celého regionu. Letos poprvé
se turnaje zúčastnili i hráči ze Slovenska. Otevřeno bylo 5
kategorií a během krásného slunečného dopoledne bylo na
ploše náměstí sehráno 107 zápasů. Doprovodný program zajistily taneční skupiny Střediska volného času Fokus, na organizaci se podílely jako zapisovatelky také členky novojičínských cheerleaders. Výsledky:
1. kategorie, roč. 1995 a mladší: 1. místo Miami Heats (Chalupa, Heralt, Lušovský); 2. místo BC Nový Jičín (Kostelník,
Rýdel, Sekera, Polách); 3. místo Brumíci (Hrňa, Jurečka,
Štefan, Toman).
2. kategorie, roč. 93—94: 1. místo Slepá střeva (Krutílek,
David, Luňáček); 2. místo Roztrhané ponožky (Langer, Hoblík,
Urbánek, Panc); 3. místo Žabaři (Rajman, Dressler, Lapáček).
3. kategorie, roč. 90—92: 1. místo Ťuuňuňu (Polách, Karus,
Porabský, Mattivi); 2. místo Bublifuci (Pracný, Hromádka,
Hromádka); 3. místo Nugety (Číč, Minal, Giecek).
4. kategorie, roč. 1989 a starší: 1. místo Šneci (Břečka, Čech,
Mrštík, Mrštík); 2. místo Květináč (Jantošík, Trebatický, Šoška,
Bieč); 3. místo Air up there (Mik, Šturala, Kudělka, Vaněk).
5. kategorie, roč. 1974 a starší: 1. místo Milani (Hanzelková, Mikulášek, Rešetko, Kožušník, Horák); 2. místo (Vindiš,
Valoušek, Kelar); 3. místo Lemuři (Dorazil, Rusín, Tobola,
Macháň).
Martin Jakůbek

Zájmy našich spoluobčanů
g

Pan Zdeněk GALIA (nar.
19. 2. 1940 v Rybí) je občanem Nového Jičína od roku
1948. Po vyučení holičem nastoupil do pánské provozovny na ulici 28. října. Odtud
ho zná mnoho spoluobčanů.
Během čekání v holičství, ani
během vlastní práce se klienti nenudili. Bylo to zásluhou
pana Galii a jeho bytostného
zájmu o fotbal. Do diskuse se
mohli zapojit všichni, kdož
k této zájmové oblasti mohli
cokoli říci. Pan Galia byl fotbalovým hráčem, činovníkem
a fandou.
Práce v oficíně však byla časově a fyzicky náročná. Stát
na nohou od půl osmé do osmnácti hodin bylo vyčerpávající!
Sobota a neděle proto sloužila k relaxaci. S přítelem Zdeňkem Srbou, fotbalistou, jezdívali odpočívat k rybníkům, řekám a přehradám a tam vnadit němé tvory. Z počátku pasivně a později (po zkouškách) aktivně jako pan Srba. Rybařina se stala jeho dalším zájmem, který trvá do současnosti.
Organizovaným rybářem je již 30 let. U vody, u ryb nalézá
radost, odpočinek a uklidnění. Za tu dobu se podařilo ulovit
několik kapitálních úlovků. Největší radost způsobil ulovený
kapr na přehradě Duchonka u Topolčan. Měřil 80 cm a vážil
14,1 kg. Lov tohoto giganta trval více než hodinu. Mimořádný úlovek se podařil dne 7. června 1983. Kdo navštěvoval
místní pánské holičství, mohl po tomto datu vidět v čekárně
provozovny zvětšenou fotografii pana Galii a uloveného kapra
v jeho náruči.
Připravil Jaroslav Bělík

Týden plný dobrodružství
g

Putování s Neználkem, boj s hrozným čarodějem Strachonošem, poznávání matky přírody — to vše, a mnoho dalších
dobrodružství, zažívaly děti 1. stupně Základní školy Nový
Jičín, Komenského 68 v týdnu od 4. do 8. června tohoto roku
při svých pobytech v přírodě. V pondělí 4. června se postupně scházely děti i se svými rodiči před školou a čekaly na
autobusy, které je odvezly do neznáma. Nejdříve odjeli druháci a čtvráci na Horní Bečvu, hned je následovali prvňáci
a další druháci, kteří se vypravili na Ostravici a půl hodiny
po nich odjeli třeáci a děti z 1. B a 4. B na Hutisko-Solanec.
Také pááci zamířili pryč z Nového Jičína, a to do Trojanovic. Prostě různé kouty Beskyd byly pro tento týden naše.
A co na děti čekalo? Samozřejmě týden plný pohybu, poznávání, zážitků. Ti kteří byli na Horní Bečvě a na Hutisku-Solanci, navštívili Valašské muzeum v přírodě, pááci byli
na Pustevnách, nesměli vynechat návštěvu aquaparku a také
muzea bratří Strnadlů, všichni si vyzkoušeli jízdu na koních.
Někteří na westernových, jiní na koních parkurových. Děti
z Hutiska-Solance se byly podívat ve výrobně svíček, kde
s údivem sledovaly proces, jak svíčky vlastně vznikají. Druháci a čtvráci to zase měli nejblíže na Slovensko, tak toho
využili a „jednou nohou“ tam také vkročili. To když se byli
podívat na rozhlednu Súkenická. Tyto výlety ale nebyly všechno, co učitelé pro děti připravili. Sportovní soutěže, pohybové
hry v přírodě, hledání pokladu, vytváření domečků pro skřítky
v lese, poznávání lesního ekosystému a jeho ochrana patřilo
k denní náplni činnosti. Zkrátka nepřišly ani aktivity, zaměřené na poznávání louky. Děti s nadšením vyhledávaly různé
bezobratlé živočichy žijící na louce a potom si je za velkého
pištění a jiných zvuků prohlížely a určovaly podle atlasu jejich názvy. Také poznávaly názvy mnoha rostlin, které pro
ně do té doby byly beze jména. Samozřejmě nechyběla nikde
noční aktivita, a už to byla stezka odvahy nebo noční hra,
při které bylo nutné nasbírat po setmění čarodějnické byliny.
Všem bez rozdílu vládlo stejné počasí. Dopoledne krásně
slunečno, odpoledne pak hromy a blesky a trochu deště. To

ale na náladě nikomu neubralo. Naopak to mnohdy znamenalo další dobrodružství. Vždy chodit v dešti v botech plných
vody maminky doma hned tak nedovolí. Všem bez rozdílu se
na pobytech v přírodě líbilo a všichni se také těší na další
rok. Ale dříve ještě budou prázdniny!
kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ Komenského 68, NJ

Mateřská škola Máj
g Ve středu třicátého května
šly na výlet naše děti z Mateřské školky Máj společně
s dětmi ze ZŠ speciální pro
žáky s více vadami — rehabilitační třídy (Dětského centra).
Vydali jsme se k tenisovým
kurtům na Skalkách. Program
výletu jsme zaměřili na získání nových sociálních zkušeností a dovedností intaktních dětí s dětmi hendikepovanými.
V průběhu předchozího měsíce se děti z mateřské školy
dovídaly v rámci „tématických celků“, že mezi námi žijí i osoby
se zdravotním postižením, které potřebují nejen pomoc, ale
i pochopení a prostor pro svou realizaci, nikoliv soucit. To
nakonec podpořil výlet se společným opékáním a nadšenou
zábavou všech dětí. Mimochodem, tímto bychom chtěli poděkovat tenisovému klubu Skalky za poskytnutí veškerého zázemí, včetně sociálního zařízení a možnosti občerstvení.
Výlet byl každopádně snadným a přirozeným způsobem
seznámení dětí, nejlepším vyústěním snah obou škol o společnou spolupráci v rámci sociální interakce. Počáteční ostych
dětí obou skupin rychle vystřídalo společné dovádění všech.
Neobvyklá akce velmi obohatila zúčastněné o praktickou zkušenost, že mezi dětmi nejsou žádné bariéry a všichni bychom
si z nich mohli vzít příklad. Nejcennější je, že děti získaly nové
kamarády a již dnes se těší na další společná setkání obou
škol.
G. Merendová, M. Bajerová MŠ Máj, K.Čapka 6
H. Houšková, ZŠ speciální pro žáky s více vadami

Cesta do pohádky
g Jednou z velkých oslav v roce je nepochybně Den dětí.
Snahou dospělých je připravit dětem co nejhezčí oslavy
tohoto svátku. Společenství
mateřských škol Revoluční,
Jiráskova, Smetanovy sady
a Žilina připravily dětem hezkou akci „Den plný pohádek“.
Děti za doprovodu svých rodičů prošly několika stanovišti, kde jim pohádkové postavy
(např. děd Vševěd, princezna,
lesní víly, čarodějnice aj.) připravily různé soutěže, překážky
a překvapení. Dokonce přiletěla i Beruška, která děti vítala
u lízátkového stromu. Nešlo jen o pouhé rozdávání sladkostí,
děti musely přemýšlet, jak připravit správnou odpově pro
čaroděje, jak vylovit zlaté rybky, kam umístit to které zvířátko
do přírody apod. Součástí pohádkové výpravy bylo odhalení
několika ekologických překážek: co do přírody nepatří — a kam
tedy? Celá pohádková trasa byla rozvržena tak, že si děti
s rodiči udělali příjemnou procházku v hezkém prostředí Smetanových sadů, tenisovými kurty, závěrečná část hry a vyhodnocení všech dětí proběhlo v „kamenném divadle“ na Skalkách.
Paní učitelky všech čtyř mateřských školek opravdu pěkně
a pečlivě dětem připravily pohádkovou trasu plnou nečekaných zážitků, poučení a sladké odměny. Za přispění děkujeme také sponzoru - Komerční bance v Novém Jičíně. Akce
se vydařila, děti ještě druhý den nadšeně vyprávěly své dojmy.
Zdenka Vebrová, vedoucí učitelka MŠ Smetanovy sady
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Osobnosti sociálního
a kulturního života za rok 2006

g Ve čtvrtek 31. května 2007 v 19 hodin večer v sále Beskydského divadla jsme byli svědky výjimečné události, totiž
symfonického koncertu pro Nový Jičín. Uslyšeli jsme díla
evropských hudebních mistrů, jakými byli např. Wolfgang
Amadeus Mozart (předehra k opeře Titus), Joseph Haydn
(koncert pro trubku Es-dur, kde se zaskvěl Tobias Ziegler
v sólové hře na trubku), Johannes Brahms (Uherský tanec),
či Antonín Dvořák (Slovanský tanec č. 1 C-dur). Posluchače
takto potěšil Symfonický orchestr města Ludwigsburg jako
předzvěst či pozvání na letošní slavnost města Nového Jičína, konající se dne 8. září 2007 a mající přiblížit občanům
našeho města další z partnerských měst, totiž právě město
Ludwigsburg (Bádensko-Würtembersko). V té souvislosti připomeňme, že symfonický orchestr byl založen v roce 1958,
sdružuje šedesát až osmdesát výkonných amatérských hudebníků z Ludwigsburgu a okolí, pravidelně vystupuje na
slavnostních akcích města, pořádá koncerty ve Fóru v ludwigsburgském zámeckém parku, že se orchestr zúčastňuje soutěží (v roce 1985 první ve spolkové zemi Bádensko-Würtembersko a druhý v soutěži všech německých orchestrů), nahrává v rozhlase, vydává vlastní CD. Koncertní cesty přivedly
symfonický orchestr do partnerských měst Ludwigsburgu
v Anglii, Francii a na Krym. Vrcholem jeho zájezdové činnosti byla jistě cesta do St. Petěrburgu v roce 2001, kde koncertoval u příležitosti výročí založení města. Symfonický
orchestr města Ludwigsburg vedl v letech 1958—1976 Werner
Teichmann, od roku 1976 dodnes je jeho uměleckým vedoucím a dirigentem pan prof. Siegfried Bauer, kterého jsme
měli možnost osobně poznat při zmiňovaném novojičínském
koncertu. Nadšené publikum dlouho aplaudovalo a děkovalo
za večer plný báječné hudby.
Jak již bývá zvykem v tomto období vrcholící jarní kulturní
aktivity novojičínských amatérských souborů, které profesionálně představují veřejnosti svůj um a nadšení na řadě jarních koncertů či akademií, bývají právě na takovémto výjimečném koncertu slavnostně vyhlašovány osobnosti uplynulého
roku v oblasti sociální a kulturní sféry. A tak na počátku druhé
poloviny koncertu se tak stalo i letos a byly vyhlášeny osob-
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nosti roku 2006, jak je na svém zasedání projednala a titul
udělila Rada města Nového Jičína. Srdce na dlani při každodenní nelehké práci v sociální oblasti předávají a bližním
pomáhají paní Naděžda Kadrnožková (od roku 1994 pracuje
v Azylovém domě v Novém Jičíně, pomáhá opuštěným matkám
s dětmi, zvláště v Job-klubu, kde se učí základům vedení domácnosti, setkávají se s právníky a psychology), paní Vlasta
Zelníková (pracuje dlouhá léta od roku 1974 v sociální komisi a s ohledem na původní profesi sociální sestry v nemocnici pomáhá především starým nemocným lidem), pan Antonín Pernický (obětavě pracuje pro zdravotně postižené
osoby, od r. 1986 v místě předchozího bydliště v Uničově, po
přestěhování r. 1996 v Novém Jičíně, od r. 2002 i ve funkci
předsedy okresního výboru Svazu tělesně postižených v České
republice a jako člen krajského a republikového výboru téže
organizace), paní PaeDr. Marcela Komendová, ředitelka Dětského centra (příkladem profesionálního pracovníka, obohacujícího svou činnost novými a netradičními přístupy, mimo
jiné založila a vede obecně prospěšnou společnost Děcko).
Podobně i v oblasti kulturního života byly rovněž vyhodnoceny osobnosti s dlouholetým působením ve prospěch kulturního a duševního obohacení novojičínské veřejnosti. Paní Olga
Bártková, původní profesi pedagog, pracovala padesát let
jako dobrovolná knihovnice v knihovně Nový Jičín-Žilina
a vychovala stovky čtenářů. V té souvislosti paní Olze Bártkové, choti zesnulého čestného občana města Nového Jičína
pana Ervína Bártka, zároveň blahopřejeme k jejímu životnímu jubileu, nebo tato dáma neuvěřitelné energie v letošním
roce slaví tři desítky let od svých padesátých narozenin. Pan
František Skoček, od roku 1990 ředitel Základní umělecké
školy v Novém Jičíně, kde předtím od roku 1968 působil jako
učitel, je výraznou uměleckou, pedagogickou i sportovní osobností města. Pod jeho vedením dosáhly především hudební,
taneční a výtvarné obory školy vynikajících výsledků jak v republikovém, tak mezinárodním měřítku, nebo jména jako
Rudelová, Zemánek či Zajíček, pod jejichž pedagogickým
a uměleckým vedením uvedené obory vzkvétají, se staly pojmem. František Skoček dál vychovává nadějné talenty ve
hře na dechové nástroje, jak dosvědčuje účast jeho tří žáků
(žesové trio Jan Glogar, Jakub Plešek a Štěpán Hruška)
v ústředním kole celostátní soutěže základních uměleckých
škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů a stříbrné
ocenění. Paní Božena Varajová pracuje na novojičínské základní umělecké škole od roku 1966 a vychovala řadu talentů. V uměleckém prostředí se pohybovala od raného dětství,
nebo její rodiče byli aktivními dlouholetými členy Pěveckého sboru Ondráš. V současné době umělecky vede dva kolektivy: dechovou hudbu Starojičané a žákovský orchestr základní umělecké školy, získávající pravidelně na okresních
a krajských soutěžích hudebních škol prvenství (viz též článečky v posledních dvou číslech Zpravodaje). O posledním
jmenovaném mezi osobnosti kultury v uplynulém roce se mi
píše těžce, nebo se jedná o autora těchto řádků, PhDr. Karla
Chobota, okresního archiváře a kronikáře města, místopředsedu Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, člena zdejšího Literárního klubu, moderátora, snad mohu napsat i publicisty, autora drobných příspěvků do Novojičínského zpravodaje. Ono se to na pódiu krásně a lehce sdělí — včil i já —
ale psát o sobě již tak jednoduché není. A tak jen několik
slůvek: Podobně jako všechny ostatní laureáty mě ocenění
velmi těší a všichni dohromady srdečně děkujeme.
Karel Chobot

Divadelní dílna po jedenácté!

g V sobotu 16. června 2007 proběhl v kamenném divadle na
Skalkách již 11. ročník akce zvané Divadelní dílna. Divadelní
dílna je nesoutěžní přehlídkou nejen divadelních představení v netypickém přírodním prostoru kamenného amfiteátru.
Každý rok se zde na začátku června můžete seznámit s různými divadelními žánry v podání profesionálních divadel,
představí se vám také místní talentovaní umělci z oblasti divadla, zpěvu a tance. Na Divadelní dílně neexistuje prostor
oddělující diváka a herce, herec vtahuje diváka na podium
a divák pak vytváří příjemné prostředí, do kterého se herci
rádi vrací. Ale kouzelná atmosféra vzniká hlavně díky nenahraditelnému prostředí starého kamenného divadla.
Ani letos tomu nebylo jinak. V šest hodin již bylo vše připraveno k avizovanému zahájení celého večera. Prvním představením, Sněhurka tak trochu jinak…, si získali srdce nejen
malých diváků Michal Hecht a Lenka Krupanská. Do netradičního pojetí klasické pohádky zapojili děti aktivně a některé si zahrály přímo na jevišti. Divoké plamínky v očích těch
nejmenších a slzy smíchu dospělých diváků potvrdily opravdu
veselý začátek. S milou hrou Bajaja přijeli kremničtí divadelníci, jejichž účast je pro „dílnu“ již tradicí. Soubor Zrkadlo
vybudoval pro své představení komornější kruhovou arénu,
kde si malí herci vytvářeli svůj vlastní svět sami ze sebe a ze
židliček. O trošku oddychu z divadelní scény se postaral
Martin Chovanec, který na kytaru zahrál a zazpíval své vlastní skladby. I ty se setkaly s příjemným ohlasem diváků. Martina jste mohli vidět v průběhu večera ještě jednou, doprovázel na kytaru Vandu Rýdlovou a Zuzanu Knitlovou, jejichž
zpěv nezněl v kamenném divadle poprvé a opět byl příjemným
doplněním večera. Soubor Duonasekyru svou Projekcí pokoření strhl naprosto pozornost diváků. Reakce na herecké
výkony Pavla Rösnera a Jana Dudka byly více než nadšené.
Pravidelné návštěvníky Divadelní dílny nepřekvapil herec-

ko-taneční um Tanečního divadla Iluze z Kopřivnice. Pocity,
myšlenky a nálady ztvárnili hned ve dvou vystoupeních —
Arkánum a Zrození. Představení kopřivnického divadla Vašnava Otorin Za branou Jépes by se dalo zařadit mezi absurdní dramata. Komediálně pojatý sebevražedný příběh si budou
diváci přes jeho krátkost dlouho pamatovat. Závěr večera
patřil řeči těla v podání dam ze Studia orientálního tance
Farridah a ohňovému žonglérskému představení skupiny
Ignis Inferno, které udělalo vrcholnou tečku za 11. ročníkem.
Celým, podle diváků opravdu povedeným večerem, provázeli Kroužek a Proužek, tedy Pavel Rösner a Jan Dudek.
V jejich podání jste mohli vidět nejen zmiňované představení,
ale také přednášku o klíšatech nebo krátký „skeč“ o kouzelné lednici, který pro zájemce po skončení programu odehráli i v jiných jazycích. Na zemité pódium uvedli činohru,
pantomimu, artistická čísla, prvky komedie dell’arte, alternativní divadlo, zpěv, taneční divadlo, orientální pohyby jako
řeč těla a zvládání živlů v závěrečné fireshow.
Díky finanční podpoře místních firem, města Nový Jičín
a úžasné práci všech zaměstnanců městského kulturního střediska se letošní ročník Divadelní dílny opravdu vyvedl. Kamenné divadlo na Skalkách opět žilo nejen díky hercům a pořadatelům, ale hlavně díky divákům, kterých letos přišel
rekordní počet. Kolem tří set milovníků divadla se rozhodlo
strávit sobotní večer v přírodě a sledovat divadelní rej. Snad
ten plánovaný (již 12. ročník) bude stejně bohatý na představení i na obecenstvo.
Michaela Sekerášová

Městská policie NJ informuje
Bezpečí dětí o prázdninách

g

Prázdniny jsou zde a začínají dva měsíce radovánek, sluníčka, volna a pohody. Prázdniny by pro vás a vaše ratolesti
neměly ale znamenat, že na všechny povinnosti zapomenete
a necháte je napospas ulici. Naopak, o prázdninách hrozí
vašim dětem mnohem větší nebezpečí úrazů a některé z nich
bohužel končí i tragicky.
Nabízíme proto několik rad, které by bylo dobré probrat
s vašimi dětmi, než je pustíte do víru prázdnin. Samozřejmě
mají pro vás sloužit pouze jako šablona a můžete si jednotlivé
body přizpůsobit vašim podmínkám či situaci.
Zůstane-li vaše dítě samo doma: Nenosit klíče od bytu
viditelně na krku. Nenosit viditelně peněženku, ani se s penězi nechlubit. Je-li dítě samo doma, důkladně uzamknout
dveře. Je-li dítě samo doma a zvoní telefon, neříkat nikomu,
že není nikdo dospělý doma. Před cizími lidmi neodemykat
dveře. Neotvírat cizím lidem, když je dítě samo doma a neříkat jim, že je doma samo. Nehrát si se sirkami (ohněm) ani
doma, ani venku (u seníku). Pokud v bytě hoří, utíkat z bytu
pryč, volat o pomoc sousedy nebo hasiče na linku 150. Při odchodu z domu uzavřít okna, zkontrolovat elektrické spotřebiče, vodu, plyn, uzamknout dveře — raději 2x zkontrolovat,
než nezamknout. Nevodit cizí lidi do bytu, když nejsou rodiče
doma. Když odchází ven, sdělit rodičům, kam a s kým jde a kdy
se asi vrátí a dodržet to, nebo zavolat či nechat písemný vzkaz.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

14

Na ulici: Pokud možno, nechodit domů až za tmy. Od cizích
osob si nic nebrat, raději s nimi ani nemluvit. K cizím lidem
nesedat do auta, nechodit blízko, ptá-li se vás někdo v autě na
cestu. V žádném případě nestopovat, nechodit nikam s cizími
lidmi. Naučit se říkat ne, když je mi něco nepříjemné, nebo
něco nechci. Jakýkoliv útok na jeho osobu ohlásit ihned dospělé osobě (rodičům, babičce). Nehrát si u vody bez přítomnosti dospělé osoby. Nechodit se koupat bez dozoru dospělé
osoby a bez vyrozumění rodičů. Když se někdo topí, běžet pro
dospělou osobu. Cestou na hřiště mít míč v tašce či batohu.
V silničním provozu: Než vstoupím na přechod, pořádně
se rozhlédnout a nespoléhat na přednost. Při jízdě na kole
mít vždy na hlavě cyklistickou přilbu schváleného typu. I cyklista je řidič, a to jednostopého nemotorového vozidla, proto
musí dodržovat pravidla silničního provozu. Pokud není vašemu dítěti více než 10 let, nesmí na silnici bez doprovodu
osoby starší 15 let, totéž platí, pokud už 10 let mělo, ale nezná
pravidla silničního provozu. Na kole se na silnici smí jet jen
v případě, že je vybaveno povinnou výbavou.
Na táboře: Nechodit se koupat bez dozoru a povolení vedoucího. I malé úrazy hlásit ihned vedoucímu. Ztratí-li se,
zůstat na místě a vyčkat, až se pro něho ostatní vrátí. Nelézt
na stromy a chodit kamkoliv, bez povolení vedoucího. Nejíst
neznámé plody, bobule, houby, nepít neznámé tekutiny.
Nakonec vám i vašim dětem zbývá jen popřát krásné a ničím nerušené prázdniny bez úrazů.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Události řešené MP NJ
g

Dne 16. 6. 2007 v nočních hodinách provedla Městská policie Nový Jičín další větší kontrolu restauračních zařízení na
území města, zaměřenou na kontrolu dodržování podávání
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Zkontrolováno
bylo sedm restauračních zařízení a samozřejmě se tomuto
nevyhnul ani HELAX CLUB MEINL DANCE v Novém Jičíně,
kde strážníci ve 24.00 hod. zaznamenali cca 25 mladistvých,
u kterých byla provedena orientační dechová zkouška na
přítomnost alkoholu v dechu. U pěti chlapců a čtyř dívek ve
věku 15 — 17 let bylo naměřeno od 0,3 do 1,33 promile alkoholu v dechu. Všechny tyto osoby byly převezeny na služebnu
MP Nový Jičín k podání vysvětlení a následně byli předáni
rodičům. U jedné osoby bylo zjištěno, že je na útěku z diagnostického ústavu, proto byla převezena na OO PČR. O výsledku
kontroly byl informován odbor sociálních věcí v Novém Jičíně.
Strážníci Městské policie Nový Jičín budou v těchto kontrolách i nadále pokračovat.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ
g

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny členy
a příznivce v pondělí
23. července 2007 v 16 hodin k slavnostnímu odhalení pamětní desky významnému evropskému staviteli železnic
Karlu von Schwarz na jeho rodném domě v Novém Jičíně-Žilině. V kulturním programu uslyšíme Pěvecký sbor Ondráš.
Blíže viz též článek P. Wesseleho na jiném místě. Zároveň
doporučujeme navštívit tradiční letní Garden-party v zahradách a parku zámku Kunín, a to v sobotu 28. července 2007.
Z kulturně-historických informací si připomínáme, že dne
18. června 2007 uplynulo devadesát pět let od náhlého úmrtí
významného malíře Hugo Baara, novojičínského rodáka, který je jako jediný ze skupiny novojičínských německých výtvarných umělců druhé poloviny 19. století pohřben na novojičínském hřbitově (blíže viz publikace Nový Jičín a jeho výtvarní umělci, vydaná v roce 2006).
Karel Chobot

Ocenění žáků ZUŠ NJ

g Starosta města pan Mgr. Ivan Týle přijal na radnici dne
25. 6. 2007 žáky Základní umělecké školy v Novém Jičíně
a ocenil jejich významné umístění v mezinárodní a celostátní
soutěži.
Úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ Nový Jičín v mezinárodní soutěži: 3. mezinárodní bienále Xanthi Řecko. Do
této výtvarné soutěže bylo zasláno 132 876 obrázků ze 125
zemí světa. Z České republiky bylo zasláno 5 441 prací, z nichž
50 bylo oceněno v různých kategoriích 1., 2., a 3. cenou. Z výtvarného oboru ZUŠ Nový Jičín v té nepředstavitelně velké
konkurenci ceny získali tito žáci:
1. cena Linda Kaliska (18 let), tř. Soňa Zemánková; 1. cena
Lubomír Mamula (14 let), tř. Mgr. Jan Zemánek; 2. cena
Tomáš Hodaň (18 let), tř. Mgr. Jan Zemánek; 2. cena Olga
Krupová (13 let), tř. Soňa Zemánková; 3. cena Alena Skibinská (14 let), tř. Mgr. Jan Zemánek; 3. cena Kateřina Kuběnová (18 let), tř. Mgr. Jan Zemánek; 3. cena Monika Pečivová (12 let); tř. Soňa Zemánková.
Úspěch hudebního oboru v celostátní soutěži. V letošním roce proběhly soutěže základních uměleckých škol mimo
jiné také v komorní hře a žákovských orchestrů. V obou případech se jméno města Nový Jičín skloňovalo nejen v krajském měřítku, ale také v ústředním kole. Až na nejvyšší příčku
soutěžního žebříčku (ústřední kolo) postoupilo žesové trio
ve složení Jakub Plešek, Jan Glogar a Štěpán Hruška pod
vedením pana učitele a ředitele Františka Skočka. Po jasném
postupu z okresního kola, které proběhlo v Novém Jičíně, si
chlapci odnesli také palmu vítězství z kola krajského s postupem do kola ústředního. Navíc získalo komorní trio Zvláštní
ocenění města Orlová jako absolutní vítěz ve své kategorii.
Své kvality pak chlapci pod vedením svého pedagoga potvrdili v již zmíněném ústředním kole ve Vysokém Mýtě, kde
získali druhou cenu.

Městská knihovna informuje
g

Občanská statistika /květen
g Narodilo se 33 dětí, z toho 12 chlapců a 21 děvčat. Přistěho-

valo se 13, odstěhovalo 31 občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky
v Novém Jičíně, 8 v Kuníně. Počet obyvatel 27 551, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Městská knihovna v Novém Jičíně upozorňuje své čtenáře
a návštěvníky na uzavření všech oddělení knihovny o prázdninách od pondělí 23. 7. do pátku 3. 8. 2007. Knihovna bude
znovu otevřena v pondělí 6. 8. 2007.
Na dětském oddělení bude půjčovní doba po dobu prázdnin
mimo toto uzavření jako každoročně od 8.30 do 15.00 hodin.
Přejeme všem našim čtenářům hezké prázdniny a příjemnou
dovolenou!
Hana Krkošková, vedoucí knihovny

Snímek č. 33

Soutěž „Pozvedni oči“ 17. kolo

Snímek č. 32

Snímek č. 31

g Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího, tedy červnového kola naší soutěže.
Všechny došlé odpovědi byly správné.

Zúčastněte se sedmnáctého kola soutěže a svůj tip vložte
do obálky, kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého
kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí
mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze zaslat také e-mailem: soutez@novyjicin-town.cz.
Uve te své jméno, příjmení a adresu.
Hodně zdaru a nezapomeňte, snímek s lichým číslem se
vždy vztahuje k domu v městské památkové rezervaci a snímek se sudým číslem k domům vzdálenějším.
Vaše redakce, foto Pavel Wessely
Snímek č. 34

Snímek č. 31: Představuje fasádní štukovou úpravu s andělíčkem nad vchodem
do domu č. 11 v ulici
28. října (do r. 1938
Laudonstrasse).
Dům byl postaven
v historizujícím slohu
ve druhé polovině
19. stol., tedy po zbourání tzv. Horní brány
(1843) a části hradební zdi, která probíhala od zámecké
budovy k bráně a potom kolem domu č. 9
s podloubím směrem
dolů ke kamenné baště. Stavbou tohoto domu byla dokončena
výstavba této ulice.
Napadne-li vás, že
fasáda zmiňovaného
domu by si zasloužila
obnovu, je tu dobrá
zpráva. Stane se tak
v nejbližších týdnech.
Snímek č. 32: Na tomto snímku je část fasádní úpravy barokního domu č.p. 593 v Sokolovské ulici. Uprostřed budovy
na fasádě byl ještě v první polovině 20. století obraz Panny
Marie s dítětem namalovaný na plechu, který byl však později
při stavebních úpravách odstraněn. Dům sloužil v minulosti
barvířskému cechu.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Jana Klozíková,
Nerudova 16, Nový Jičín. Druhou cenu(propagační předměty města Nový Jičín) získává pan Petr Holub, Jiráskova 17,
Nový Jičín.

Jaroslav Merenda

...

Pojme se chvíli spolu toulat
po cestách někam do polí —
a povídat si cokoli.
Je neskromné snad moje přání,
slyšet zas cvrčka vrzukání
na mezi nebo v obilí?
Jak dlouho jsme tam nebyli…
Foto Jaroslav Bělík
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