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Den Země, který připadá na 22. dubna, je každoroční
oslavou životního prostředí a také momentem, kdy je vhodné
se zamyslet nad úsilím, jež je třeba k ochraně přírodního
bohatství naší planety ještě vyvinout.
U příležitosti tohoto dne hodného oslavy připravilo město
Nový Jičín velkolepou akci, která se uskuteční v úterý 22. 4.
2008 na Masarykově náměstí. Od 9.00 bude pro všechny malé
i velké připraven bohatý program — téma „odpady“. Školáci,
ale i předškoláci se budou moci zúčastnit mnoha soutěží,
mohou zhlédnout kulturní program, navštívit kino Květen,
ve kterém budou promítány filmy, v prostorách parkoviště
vedle tržnice bude vystavena technika technických služeb
města s ukázkami toku odpadů až k finálnímu výrobku apod.

V průběhu akce se město pokusí o vytvoření celorepublikového rekordu — sestavení největšího zeleného bodu. Rovněž
v tomto čase budou z řad škol a školek vyhlášeni nejlepší
sběrači plastových víček od nápojů, které jsou sbírány dětmi,
ale i dospělými pro vytvoření rekordu.
Srdečně jsou zváni všichni žáci a předškoláci se svými
učiteli a také široká veřejnost.
U příležitosti Dne Země budouý v dubnu do všech domácností distribuovány brožurky „Průvodce odpadů z domácností“, kde se občané dozví potřebné informace týkající se
nakládání s odpady na území naší obce.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
foto Jaroslav Bělík

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g Rada města se sešla na svém jednání dne 19. 2. 2008.
V úvodu jednání ocenila strážníky městské policie u příležitosti desetiletého působení u MP NJ (M. David, P. Růža,
Bc. R. Škoda, P. Šnajdárek) a vyhodnotila nejlepší zaměstnance MP NJ za rok 2007 (P. Růža, P. Vaníček).
Rada města projednala finanční problematiku — schválila
např. poskytnutí dotace občanskému sdružení Abadá Capoeira ve výši 20 000,- Kč (účast na mistrovství světa v Bruselu). Podrobnější informace jsou k nahlédnutí v usnesení na
webových stránkách města a úřední desce.
RM schválila také poskytnutí finančního příspěvku Zastupitelstvu dětí a mládeže Nový Jičín ve výši 10 000,- Kč na
uspořádání krajského setkání členů dětských parlamentů
a zastupitelstev MSK. Dále schválila termín podání žádosti
o grant od 20. 2. do 10. 3. 2008 pro druhé kolo grantového
řízení na rok 2008 v grantovém podokruhu č. 3.2. „Podpora
pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže“.
RM vzala na vědomí žádost o vyjádření k znovuobnovení
kulturně-společenské akce „Vítání občánků“ a neschválila obnovení tohoto ceremoniálu v podmínkách města Nový Jičín.
RM vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení vánočního jarmarku 2007 a zprávu komise obchodu, služeb a cestovního ruchu
o činnosti v roce 2007. RM vzala na vědomí informaci o vyhodnocení investičních akcí ukončených v roce 2007. Dále byly
radou města projednány rozsáhlé bytové záležitosti a majetkoprávní problematika — také zde odkazujeme na plné znění
usnesení na webových stránkách města a úřední desce.
RM vzala na vědomí „Výroční zprávu za rok 2007“ o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a zprávu o vydaných územních rozhodnutích a stavebních povoleních. Dále vzali na vědomí žádost občanského sdružení Lungta o vyvěšení vlajky Tibetu na
novojičínské radnici dne 10. 3. 2008 jako připomenutí výročí
povstání tibetského lidu.
g

Rada města projednala na svém 22. jednání dne 25. 3.
2008 návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) k ochraně a udržování veřejné zeleně. Vyhláška bude zastupitelstvem města
projednána dne 22. dubna 2008. Navržená OZV stanoví povinnost udržovat zeleň formou pravidelných sečí minimálně čtyřikrát ročně, a to v termínech do 15. 5., 30. 6., 15. 8. a 30. 9.

Rada města ocenila nejlepší
zaměstnance městské policie
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

g Dne 19. 2. 2008 na schůzi Rady města Nového Jičína ocenil starosta města Mgr. Ivan Týle dva nejlepší zaměstnance
Městské policie Nový Jičín za rok 2007. Nejlepším velitelem

směny se stal str. Pavel Růža a nejlepším hlídkařem str. Pavel Vaníček. Ocenění strážníci získali pamětní list, knihu
a finanční odměnu.
Strážníci Městské policie Nový Jičín jsou hodnoceni na základě bodového systému podle různých kritérií, např. znalost
práce, zkušenosti, iniciativa, vystupování, samostatnost, kvalita zpracovávaných záznamů. U velitelů směn pak k výše uvedeným patří komunikace s podřízenými i nadřízenými, iniciativa směny, chod směny atd.
Dále byli oceněni strážníci, kteří působí v řadách Městské
policie Nový Jičín již 10 let a po celou dobu plní své pracovní
povinnosti svědomitě. Jsou to str. Martin David, str. Pavel
Růža, str. Bc. René Škoda a str. Petr Šnajdárek.
V minulosti byli strážníci oceněni dvakrát za desetileté
působení u Městské policie Nový Jičín, a to v roce 2002, kdy
bylo oceněno 6 strážníků a v roce 2004 to byli 4 strážníci.

Vyhodnocení diskusního fóra II
Mgr. Hana Sirotová
g Dalšími tématy vyhlášenými v období prosinec až únor byly
komunální hospodářství a sociální problematika. Tématika
sociální problematiky s podtématy „úroveň sociálních služeb“, „sociální podpory“, „nové sociální zákony“ nebyla občany k diskusi využita. V rámci tématu komunální hospodářství se vyčlenila řada podtémat. Kladně bylo hodnoceno
přijetí obecně závazné vyhlášky (OZV) zakazující konzumaci
alkoholu na veřejném prostranství. Příspěvky zabývající se
„rozdělením financí města“ se zabývaly poměrem grantových
částek přidělovaných na sport a kulturu. Přispěvovatelé se
zajímali o způsob a kritéria přidělování finančních částek.
V podtématu vysílání Novojičínské TV bylo kritizováno, že
z jednání zastupitelstva města je vysílán pouze určitý záznam
a ne celé jednání ZM. Bylo přislíbeno řešení s TV Polarem
resp. možnost vysílání přes internet.
Na jednotlivá podtémata bylo reagováno vedením města,
zejména starostou Mgr. Ivanem Týlem, místostarostou ing.
Vladimírem Bártou a MVDr. Milanem Šturmem. Častým nešvarem jednotlivých podtémat bylo i to, že se lidé postupně
začali odklánět od zvolených podtémat a diskuse se zvrhla
ve výměnu nicneříkajících a planých slovních výlevů, viz např.
podtéma zimní údržba. Jeden diskutující si zde např. zveřejnil soukromou inzerci (hledání učitele českého jazyka). Také
v podtématu hodnocení diskusního fóra se jednalo převážně
o anonymní výlevy bez konstruktivních návrhů.
V případě podtématu Dalkia ČR se jednalo o zřízení samostatného diskusního bloku občana, který si chtěl na půdě
diskusního fóra města zřídit vlastní plochu pro své názory
a stanoviska, týkající se společnosti Dalkia. Do jeho diskuse
se zapojili čtyři lidé.
Byla řešena i odlehčená témata od vánoční výzdoby, vánočního jarmarku po velikonoční výzdobu, kde přitom jednotliví
diskutující řešili otázku oslav 1. máje. Vánoční výzdoba hodnocena velmi kladně, a to z důvodu každoročního rozšiřo-
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Oznámení
o spuštění vysílače U:fon
Milada Novotná, MobilKom a.s.
g

Společnost MobilKom a.s. plánuje v časovém horizontu
jednoho měsíce spustit v našem regionu vysílač nové mobilní
sítě. Při jeho provozu může docházet k vzájemnému ovlivňování se s jinými radiovými zařízeními. Jakékoliv dotazy
zodpoví pan Michal Dušek, e-mail: michal.dusek@ufon.cz,
který má tuto problematiku na starosti.

3
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Rovné příležitosti v praxi
Ing. Lidmila Kramolišová, manažerka
g Od 1. 1. 2007 probíhá realizace nadregionálního projektu „Příležitost pro ženy“,
který byl zpracován v rámci „Operačního
programu rozvoj lidských zdrojů“ a jehož
realizátorem je EDUCA — Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín. Již při jeho
přípravě bylo naším cílem pomoci znevýhodněným skupinám na trhu práce, mezi
které patří mnoho skupin žen — např. ženy
po mateřské dovolené, absolventky škol,
ženy nad 50 let apod. Tato pomoc spočívá
v možnosti dalšího vzdělávání v rekvalifikačních kurzech, které probíhají v sedmi
místních centrech Moravskoslezského
a Olomouckého kraje — Novém Jičíně,
Ostravě, Třinci, Petrovicích u Karviné, Olomouci, Hranicích
a Jeseníku. Systém rekvalifikačních kurzů je dvoustupňový.
Každý účastník „projde“ úvodním kurzem, který obsahuje
výuku práce na PC a motivační složku. Úspěšní absolventi
pak pokračují v odborných rekvalifikačních kurzech — s možností výběru ze čtyř rekvalifikačních kurzů — odborná účetní,
účetní asistentka, asistentka manažera nebo žena — podnikatelka.
Projekt má dvě etapy. V současné době jsme zpracovali výsledky první etapy. Ze závěrečného dotazníkového šetření
jsme získali zajímavé informace: v rekvalifikačních kurzech
byly zastoupeny všechny věkové kategorie, ženy i muži; 50 %
všech účastníků rekvalifikačních kurzů je ve věku od 30 do 40
let, největší zastoupení měla tato kategorie v místním centru
Petrovice — 66,7 %; 99 % účastníků konstatovalo, že kurzy
splnily jejich očekávání úplně nebo částečně; o lepší uplatnitelnosti na trhu práce po absolvování rekvalifikačních kurzů
je úplně nebo částečně přesvědčeno 92,7 % účastníků, nejúspěšnější byl Nový Jičín, kde bylo „úplně přesvědčeno“ 80 %
absolventů; o kvalitním výběru lektorského sboru svědčí další
údaj — 87 % absolventů uvedlo, že úroveň lektorského sboru
byla velmi dobrá, v místním centru v Jeseníku to bylo dokonce 100 %.
Nábor do II. etapy svědčí o tom, že o rekvalifikační kurzy
v rámci projektu „Příležitost pro ženy“ je velký zájem, který
vysoce překračoval naše možnosti. Již nyní tedy můžeme říci,
že projekt pomáhá a naplňuje své cíle.

Informace
Českého statistického úřadu
Ing. Hana Gurecká, vedoucí odd. terénních zjišování
g Český statistický úřad organizuje v roce 2008 v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice — SILC 2008, jehož
smyslem je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních podmínkách. Toto šetření uskuteční se na území celé České republiky v termínu od 23. února do 11. května 2008 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce,
které jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišování ČSÚ
v příslušném kraji, nebo služebním průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle
přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické
službě a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona
o státní statistické službě.
Případné dotazy směřujte na pracovníka samostatného oddělení terénních zjišování ČSÚ pověřeného řízením šetření
Životní podmínky 2008 paní ing. Evu Kramolišovou, e-mail:
eva.kramolisova@czso.cz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem — ESF a státním rozpočtem České republiky

vání světelné výzdoby do dalších ulic a letos také do Loučky.
Vánoční jarmark byl také hodnocen kladně, lidé by uvítali
další rozšíření využití dřevěných stánků a nahrazení igelitových či plátěných (s tím se počítá). Byl vznesen konkrétní
dotaz týkající se využití monitorovacích kamer na frekventovaných místech. Tyto budou využívány pro monitoring problémových lokalit a dopravní situace.
Objevil se dotaz na problematiku grantu na lezeckou stěnu,
o kterou požádal horolezecký oddíl Kailas. Diskutující vyjádřili své názory na nepřijetí žádosti o dotaci. Vyzdvihli
jednak svou snahu svépomocí se zapojit do vlastní výstavby
horolezecké stěny, jednak tradici tohoto sportu v Novém Jičíně včetně významných horolezeckých osobností města.
Diskutovaná byla také problematika kulturního vyžití ve
městě. Byly připomenuty nedostatečné prostory ve stávajících
zařízeních Staré pošty, Galerky, čajovny Archy atd. a byly
navrhovány rekonstrukce prostor pro konání akcí pro větší
počet lidí, např. v prostorách Radničního sklípku a (J klubu)
„Jéčka“. Všichni diskutující se shodli na nedostačujícím prostoru pro širší kulturní vyžití a byli pro opravení a znovuzprovoznění kapacit v Radničním sklípku a Jéčku. I tyto příspěvky, spolu s iniciativou zástupců hudebních skupin, vedly
k řešení rekonstrukce Radničního sklípku na hudební klub.
V současnosti se tímto problémem zabývá místostarosta Miloš Lossmann. Jeden příspěvek byl smazán z důvodu porušení pravidel pro diskusní fórum.
Na druhou stranu bylo však připomenuto konání akcí v rámci novojičínského Kulturního léta, kdy jsou po dobu více než
tří měsíců konány kulturní akce, které stojí nemalé částky
a jsou pro občany zdarma.
Prostor získala i diskuse k tématu rekonstrukce Masarykova náměstí, opravy morového sloupu (Mariánského sloupu) a polemika k nově vytvořenému vodnímu prvku v Janáčkových sadech. Problematiku opravy Mariánského sloupu
osvětlila ing. Navrátilová (ved. odboru ŠKMaT).
K tématu komunální odpady diskutovali dva lidé ve dvou
příspěvcích — zabývali se četností vývozu popelnic (ve srovnání ul. Dvořákova a Jičínská) a tříděním odpadu. Oba diskutující se shodli, že to závisí na lidech, jak se k problematice
třídění odpadů postaví. Objevil se i poznatek k vedení evidence odpadů pro podnikatele. Všechny tyto dotazy a podněty
(způsob platby občanů, systém nakládání s komunálními
odpady a kontrola podnikatelů) zodpověděla ing. Bártková
(vedoucí odboru ŽP).
Nejdiskutovanějším podtématem bylo MHD, kde se sešlo
46 příspěvků včetně devíti odpovědí ředitele technických služeb města ing. O. Šímy. Nejvíce mezi sebou diskutovaly čtyři
osoby, přičemž dvě osoby diskusi přímo vedly s velmi konkrétními a detailními návrhy a postřehy. Byly diskutovány změny
cen jízdného, jízdních řádů, problematika parkování ve městě, platnost přestupu jízdenek. Objevil se také návrh na možnost provozovat zvláštní spoje MHD např. v případě konaní
kulturních akcí na Skalkách. Zmíněna byla také problematika bezbariérovosti MHD (zastávka Hřbitovní), kde je nedostatečný prostor k nastupování. Pozornost byla věnována
také využitelnosti linek, hlavně v Loučce a Žilině. Diskutující
navrhovali možnosti řešení dopravní trasy ve směru Loučka
— centrum města. Jeden přispěvatel také informoval o zveřejnění informací o provozu MHD NJ na stránkách Společnosti
pro veřejnou dopravu (www.spvd.cz). Tématika MHD je
široce diskutovaná již od zavedení diskusního fóra, a proto
bylo toto téma ponecháno k diskusi i v následujícím období.

Odpady 2000—2007
Třídění odpadů — papíru, skla, plastu a kovů
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

„Tak to vypadá, když netřídíme.“
g

V letošním roce se budeme v každém vydání Novojičínského zpravodaje věnovat speciálnímu tématu pod názvem
ODPADY 2000—2007. Jednotlivé články seriálu zaměříme na
nakládání s odpady v obci Nový Jičín a jeho místních částech
za období 2000 až 2007. Společně se ohlédneme za nakládáním s odpady, zejména pak na třídění odpadů — papíru,
skla, plastů a kovů, nakládání se směsnými komunálními
odpady, velkoobjemovými odpady, nebezpečnými odpady,
elektrozařízeními, biologicky rozložitelnými odpady a autovraky. Články však nebudou pouhou retrospektivou předešlých období, ale bude zde možno najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky — kam s odpady, jak s odpady nakládat
a rovněž jaké služby na úseku odpadového hospodářství je
možno ze strany občanů využít apod.
Úvodním tématem je separace odpadů v Novém Jičíně
a místních částech v období 2000—2007, která je charakteristická pro svoji dynamickou změnu v produkci odpadu — jednotlivých komodit — papíru, skla, plastu a kovů. Na separaci
odpadů mělo vliv v průběhu jednotlivých let velké množství
faktorů. Zejména se jedná o počáteční období, kdy došlo v odpadovém hospodářství k značnému posunu, a to s ohledem
na novou legislativu. Se změnou legislativy došlo k výraznému tlaku na separaci odpadů, která měla za vliv postupné
navyšování množství vyseparovaného odpadu u jednotlivých
komodit. Město v průběhu jednotlivých let investovalo nemalé
částky do nákupu nádob na separovaný odpad. V rámci projektů „Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných
složek komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji“ využilo město dotace na pořízení dalších nádob, které byly
rovnoměrně rozmístěny v naší obci. V současné době disponuje město 191 kusy sklolaminátových nádob, a to na plast
(56 kusů), papír (48 kusů), sklo (87 kusů na barevné nebo
bílé sklo) a 49 kusy kovových nádob na separovaný odpad
(umístěných v místních částech).
Z hlediska roční separace jednotlivých komodit přepočítaného na jednoho obyvatele, došlo k výraznému nárůstu,
a to z původně vytříděných 7,3 kg (za rok 2000) až k 25,5 kg
(za rok 2007).
Proč a jak třídit? Počátek separace začíná přímo v našich domovech. Taková domácí separace je vskutku vcelku
snadná — postačí oddělovat jednotlivé komodity do připrave-

ných nádob, pytlů apod. Odpady jsou následně ukládány do
barevných kontejnerů. Pokud jsou jednotlivé druhy odpadů
správně tříděny, umožňujeme tak jejich další zpracování.
Jak třídíme sklo: Do kontejnerů, které jsou označeny nápisem SKLO a mají bílou nebo zelenou barvu. Bílé kontejnery
jsou určeny pro bezbarvé láhve a zelené pro láhve barevné.
V případě, že uvedená lokalita není opatřena kontejnery na
obě komodity, probíhá sběr obou druhů dohromady. Upozornění! Do kontejnerů nepatří autoskla, zrcadla, skla s dráty,
porcelán a keramika.
Jak třídíme papír a tetrapak: Do kontejnerů, které jsou
označeny nápisem PAPÍR a mají modrou barvu. Upozornění!
Do kontejnerů nepatří papír špinavý, mokrý a mastný.
Jak třídíme plasty: Do kontejnerů, které jsou označeny
nápisem PLASTY a mají žlutou barvu. Upozornění! Do kontejnerů nepatří obaly znečištěné oleji, zbytky potravin, chemikáliemi, trubky z plastů a linolea.
Mimo separace — ukládání odpadů do barevně odlišených
kontejnerů — probíhá v místních částech separace plastů do
pytlů. Občané zavázané pytle po naplnění následně ukládají
před své nemovitosti, odkud jsou poslední pátek v měsíci
Technickými službami města Nového Jičína odváženy (stejně
jako odpady ze sklolaminátových kontejnerů) svozovými auty
na dotři ovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem,
kde z odpadů vznikají nové výrobky — odpady jsou recyklovány. Z průzkumů vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných
míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany
zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak
stala klíčovou ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů.

„Co činíme, činíme v plné odpovědnosti
k budoucí generaci.“

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
Odbor životního prostředí
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 a doba svozu v místních částech:
g Loučka, 2. května: parkoviště u garáží MěÚ (15.45—16.00
hod.); u věžáku č. 275 proti pneuservisu (16.00—16.15 hod.);
U Koruny (16.15—16.30 hod.); U ZD, správní budova (16.30—
16.45 hod.).
g Kojetín, 2. května: křižovatka u autobusové zastávky
(17.00—17.30 hod.).
g Straník, 9. května: nad školou (15.45—16.15 hod.); u prodejny Jednoty (16.15—16.45 hod.); odbočka k hřišti (16.45—
17.30 hod.).
g Bludovice, 9. 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.).
g Žilina, 16. 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, 23. 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.).

Separace jednotlivých druhů odpadů v období 2000—2007
Papír (t)
Sklo (t)
Plasty (t)
Kovy (t)

2000
31,96
120,63
28,689
14,225

2001
24,96
124,39
32,81
17,13

2002
41,35
113,01
29,55
13,96

2003
75,656
120,44
28,128
15,19

2004
63,84
147,75
37,338
13,16

2005
138,53
172,09
70,34
40,82

2006
113,44
175,59
123,43
66,14

2007
191,315
329,33
133,893
22,33
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Evropa opět v Novém Jičíně

Kam za sportem...

Mgr. Lenka Brusová a Mgr. Svatava Olbrechtová

Jaroslav Kotas

g V roce 2007 byl Mendelově střední škole v Novém Jičíně,
pracovišti obchodní akademie, poskytnut opět grant z projektu Comenius. Tentokrát se jedná o dvouletý projekt čtyř
evropských zemí — Švédska (Kinna), Slovinska (Crnomelj),
Belgie (Antverpy) a České republiky, který je zaměřen nejen
na zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v anglickém
jazyce, ale také na výměnu informací formou spolupráce všech
evropských partnerů, na práci s nejnovějšími technologiemi
a médii.
Pracovní schůzka učitelů, na které byly projednány konkrétní kroky, metodické postupy a termíny celého projektu,
se konala v belgických Antverpách na přelomu měsíce listopadu a prosince 2007.
Prvním z těchto kroků bylo velké mezinárodní setkání ve
dnech 10.— 14. března 2008 na Obchodní akademii v Šenově
u Nového Jičína. Schůzky se zúčastnilo 49 zahraničních studentů a devět učitelů. Studenti nejprve zhlédli krátké filmy,
které si připravili o sobě, své škole a oblasti, ze které pocházejí. Poté pracovali v mezinárodních skupinkách a diskutovali témata, týkající se běžného lidského života — např. volný
čas, pracovní příležitosti, můj kraj. Měli možnost srovnat život
ve svých zemích a dojít k poznání, že jsme všichni součástí
jedné velké Evropy, přestože je život v různých zemích trochu
jiný. Výstupem projektu byly powerpointové a ústní prezentace na dané téma.
V rámci dopoledního programu proběhly na škole také hodiny odborných a všeobecných předmětů v cizím jazyce (tzv.
CLIL lessons) — např. literatura, na kterých se podíleli kromě
českých učitelů také partneři z ostatních zemí. Pro „neprojektové“ studenty to byla, kromě vytržení z běžného stereotypu výuky, užitečná a zajímavá zkušenost.
Součástí odpoledního programu byla v úterý návštěva novojičínské radnice, kde nás vřele přivítal starosta Mgr. Ivan
Týle, a čtvrteční výlet do Kopřivnice, Štramberku a Ostravy.
Následující schůzka všech partnerských zemí se bude konat na konci září 2008 ve Švédsku, poté bude následovat návštěva Belgie v listopadu 2008, spojená s prohlídkou Evropského parlamentu, kde budou studenti prezentovat výsledky
své projektové práce. Posledním ze čtyř setkání, uskutečněných v rámci tohoto projektu, bude pracovní schůzka v dubnu
2009 ve Slovinsku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat vedení Mendelovy střední školy (PhDr. Renatě Važanské a ing. Monice Kubiszové)
za zázemí, které projektu poskytly, panu starostovi Nového
Jičína za nádherné úterní odpoledne na radnici a všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na organizaci projektu.
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g FOTBAL: so 5. 4. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s uměl. trávou, divize star. a mlad. dorost N. Jičín - Fulnek (2 utk.), ne
6. 4. v 15.30 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš Stará Bělá, so 12. 4. v 15.30 hod., hřiště Hodslavice, okres.
přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Kopřivnice, ne 13. 4.
v 10 hod., hřiště s uměl. trávou, okresní sout. sk. A. star. žáci
N. Jičín B - Kopřivnice B, ne 13. 4. v 10 hod. hřiště Straník,
okres. sout. sk. A starší žáci Straník - Veřovice, ne 13. 4.
v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III. tř. muži Žilina - Olbramice,
ne 13. 4. v 9 a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, kraj. přebor
mlad. a star. žáci N. Jičín - Opava B (2 utk.), ne 13. 4. v 15.30
hod., hřiště Straník, okres. přebor muži Straník - Veřovice,
ne 13. 4. v 15.30 hod., stadion TJ, I. A tř. sk. B muži N. Jičín
A - Smilovice, so 19. 4. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s umělou
trávou, divize star. a mlad. dorost N. Jičín - Bystřice p. H. (2
utk.), so 19. 4. v 15.30 hod., hřiště Hodslavice, okres. přebor
muži N. Jičín B (Hodslavice) - Hlad. Životice, ne 20. 4. v 9.00
a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, kraj. přebor mlad. a star.
žáci N. Jičín - Orlová (2 utk.), ne 20. 4. v 15.30 hod., stadion
TJ, I. A tř. sk. B muži N. Jičín A - Raškovice, ne 27. 4. v 10 hod.,
hřiště Straník, okres. přebor star. žáci Straník - N. Jičín B,
ne 27. 4. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III. tř. muži Žilina Spálov, ne 27. 4. v 16 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži
Libhoš - Staré Město u FM, ne 27. 4. v 16 hod., hřiště Straník, okres. přebor muži Straník - N. Jičín B (Hodslavice), čt
1. 5. v 9 a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, kraj. přebor mlad.
a star. žáci N. Jičín - Karviná B (2 utk.), čt 1. 5. ve 14.15 hod.,
divize star. a mlad. dorost, hřiště s umělou trávou N. Jičín Vítkovice B (2 utk.), čt 1. 5. v 16.30 hod., hřiště Straník, okres.
přebor muži Straník - Rybí, so 3. 5. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště
s umělou trávou, divize star. a mlad. dorost N. Jičín - Hranice
(2 utk.), so 3. 5. v 16.30 hod., hřiště Hodslavice, okres. přebor
muži N. Jičín B (Hodslavice) - Starý Jičín, ne 4. 5. v 9 a 10.45
hod., hřiště s umělou trávou, kraj. přebor mlad. a star. žáci
N. Jičín - Bílovec B, ne 4. 5. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III.
tř. muži Žilina - Fulnek C, ne 4. 5. v 16.30 hod., stadion TJ,
I. A tř. sk. B muži N. Jičín - Dolní Lutyně, ne 4. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Straník, okres. přebor muži Straník - Hladké Životice
g VOLEJBAL (hala ABC): pá 11. 4. od 15 hod., so 12. 4. od
8 hod., ne 13. 4. od 8 hod., turnaj Čs. poháru star. žákyně (8
dr.) g BASKETBAL (hala na bazénu): út 1. 4. v 17.30 hod.,
Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Liberec, so 5. 4. v 10 hod.,
oblast. přeb. star. žáci N. Jičín - Krnov, pá 4. 4. v 17.30 hod.,
Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Pardubice, st 9. 4. v 17.30
hod., Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Sadská, st 16. 4.
v 17.30 hod., Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Kolín, so
3. 5. v 10 hod., liga dorost U16 N. Jičín - Olomouc, ne 4. 5. v 10
hod., liga dorost U16 N. Jičín - Svitavy g HÁZENÁ (hala ABC,
moravskoslezská liga muži): ne 6. 4. v 10 hod. N. Jičín - Paskov,
ne 13. 4. v 17 hod., N. Jičín - Krmelín, ne 27. 4. v 10.30 hod.
N. Jičín - Suchdol n. O. g KUŽELKY (kuželna na stadionu):
so 19. 4. v 10 hod., přebor MSK muži N. Jičín A - Bílovec g
SQUASH (herna Sportpark): so 19. 4. v 10 hod., VIII. roč.
turnaje Valašského království 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 HOKEJISTÉ SKONČILI VE DRUHÉ LIZE V SEMIFINÁLE. Po třech za sebou jdoucích ročnících, kdy skončili
vždy ve čtvrtfinále, dosáhli hokejisté HK Gedos Nový Jičín
v právě skončeném ročníku II. ligy dalšího úspěchu, když
opět dosáhli až na účast v semifinále. Stalo se poté, co po výborně odehrané základní části, v níž obsadili jen díky horšímu
skore druhé místo za Hodonínem, postoupili do čtvrtfinále
play off, v němž si poradili 3:0 na zápasy se Šternberkem.
Semifinále přidělilo našim hokejistům blízkého soupeře z Pře-

Ve čtyřech zápasech semifinále play off II. ligy mezi Novým Jičínem a Přerovem viděli fandové obou týmů nespočet dramatických situací. Při jedné
z nich sledují zákrok přerovského brankáře Michala Láníčka novojičínští
Petr Macháček a Marek Tomášek (foto: Petr Kocián).

rova s velmi silnou a emotivní fandovskou základnou, s nímž
měli v základní části vyrovnanou bilanci, a jehož si pro semifinále i docela přáli. Se svým semifinálovým soupeřem sehráli velmi vyrovnané čtyři souboje, bohužel s konečným výsledkem 3:1 na zápasy pro Hanáky. Poměrně větší divácká
návštěva na domácím stadionu než v základní části viděla
sice enormní snahu našich hokejistů o výhry, bohužel se tak
nestalo. Po dramatických soubojích s řadou neproměněných
šancí a nevyužitých přesilovek odjížděli naši za soupeřem
za stavu 0:2 s jednou prohrou po samostatných nájezdech
a jednou prohrou o gól. Přesto mohlo být vše jinak. Po výhře
v Přerově 3:2 byli naši po vedení 5:3 pět minut před koncem
čtvrtého zápasu, před téměř třítisícovou návštěvou, blizoučko
k rozhodujícímu utkání o postup do finále na domácím ledě,
avšak nezvládnutý závěr a prohra až opět po samostatných
nájezdech jejich sezonu definitivně ukončila. Přesto si náš
tým složený ze zkušených „harcovníků“, systematicky doplňovaný o mnoho ambiciózních vlastních mladých odchovanců,
zaslouží za dosažený výsledek uznání a poděkování všech
novojičínských příznivců.
g NAŠI SPORTOVCI MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI V OKRE-

SE I V KRAJI. O tom, že jsou sportovci našeho města svými
výbornými výsledky velmi dobře zapsáni nejen v našem městě, svědčí i další ocenění jejich výsledků za rok 2007. Mezi
vybranými nejúspěšnějšími sportovci moravskoslezského kraje, pozvanými na reprezentativní večer do Domu kultury
v Ostravě 7. března k ocenění, byli v kategorii dospělých jednotlivců basketbalista Rostislav Pelikán (Geofin Nový Jičín),
v kategorii jednotlivci — mládež Ondřej Bajer (plavání s plout-

Vzácný host slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu, olympijský vítěz Jiří Raška, předává ocenění MUDr. Růženě Konvičné.
František Skoček přijímá ocenění „sportovec okresu“ z rukou poslankyně
Parlamentu ČR Bc. Kateřiny Konečné.

vemi Klub vodních sportů Laguna), mezi hendikepovanými sportovci pak nevidomý
silový kulturista František
Skoček (oddíl kulturistiky TJ
Nový Jičín) a cenu v kategorii trenér — cvičitel obdržel
Josef Nekl (KVS Laguna).
Na následný společenský večer, pořádaný 17. března v kavárně Praha v Novém Jičíně
Okresním sdružením ČSTV
Nový Jičín, pod záštitou senátora Mgr. Milana Bureše Pokořitel nejvyšší hory světa Leopold
a za spoluúčasti mnoha přá- Sulovský předává ocenění zástupcům
družstva mužů KVS
tel sportu jako sponzorů, byli vyhodnoceného
Laguna Nový Jičín. Foto J. Kotas.
ke slavnostnímu vyhlášení
sportovců, trenérů a cvičitelů
našeho okresu za r. 2007 ze šedesáti návrhů vybráni a k ocenění pozváni v kategorii jednotlivců MUDr. Růžena Konvičná
(SKP Nový Jičín — sportovní střelba UNITOP, Evropský policejní parkur ve střelbě), plavec s ploutvemi Tomáš Mixa
(KVS Laguna Nový Jičín) a atletka Lucie Uhlířová (TJ Nový
Jičín), v kategorii hendikepovaných sportovců opět František Skoček (TJ Nový Jičín) a v kategorii kolektivů družstvo
mužů KVS Laguna Nový Jičín. Všem vyhodnoceným srdečně
blahopřejeme s přáním mnoha dalších úspěchů.
g

UDRŽÍ BASKETBALISTÉ DRUHÉ MÍSTO PRO PLAY
OFF ? Šest výher a jedna prohra — taková je bilance basketbalistů Geofinu Nový Jičín v měsíci březnu v nejvyšší soutěži
ČR Mattoni NBL. Na uvedené bilanci nic nemění ani skutečnost, že pět z těchto utkání hráli na domácí palubovce
a všechna vyhráli až po boji se zlepšeným výkonem v závěrech zápasů, včetně utkání s Prostějovem, kdy ztrátu 20
bodů dohnali a otočili výsledek až v poslední čtvrtině. Avšak
o tom, že i přes tyto výhry to s naším týmem není ještě zcela
herně v pořádku a podle představ vedení klubu i příznivců,
svědčí i velmi nedůstojná a vysoká prohra v hale lídra soutěže
Nymburka. Výhrou nad Prostějovem si naši na 2. místě tabulky vybojovali na tohoto soupeře dvoubodový náskok, který
je pro ně velmi dobrým východiskem před závěrečnými sedmi zápasy základní části. Los pro závěr základní části ligy
je pro náš tým docela příznivý, a tak jsou příznivci přesvědčeni, že se jim podaří, i když ani s „papírově“ slabšími soupeři to nebude tak jednoduché, udržet vybojované 2. místo
zajišující velmi výhodné postavení pro následující play off.

g

VOLEJBALOVÁ DRUŽSTVA MLÁDEŽE ČEKÁ V DUBNU VYVRCHOLENÍ SEZONY. Volejbalové družstvo žen je
jediným celkem TJ Nový Jičín, který ukončil v březnu sezonu. Ostatní mládežnické kolektivy budou v dubnu bojovat
v pro ně v nejdůležitější části sezony. Zatímco ženy bojovaly,
stejně jako vloni, srdnatě v nástavbové skupině o 7. až 11.
místo I. ligy, v níž si nakonec s jednou prohrou oproti loňsku
o jedno místo polepšily a skončily celkově sedmé, což odpovídá jejich tréninkovým možnostem a momentální výkonnosti, družstva juniorů, kadetek a kadetů budou bojovat v kvalifikačních turnajích o postup do extraligy, juniorky pak o záchranu v extralize. Ve hře o postup do závěrečného finálového turnaje mistrovství ČR jsou také starší žačky a starší
žáci, jejichž finálový turnaj se odehraje ve dnech 2. až 4.
května v Novém Jičíně. Přejeme všem našim mladým volejbalistům a volejbalistkám v těchto bojích hodně úspěchů!

g POHÁR STAROSTY PUTUJE OPĚT DO HODSLAVIC.
Po vítězství v loňském 4. ročníku obhájil a putovní pohár
mezi sedmadvaceti hráči ve dvouhře i v letošním 5. ročníku
turnaje „O pohár starosty města“ ve stolním tenisu vybojoval Zdeněk Vilímek z Hodslavic, který ve finále porazil 3:1
Karla Andrše z Jeseníku nad Odrou. Cenu za třetí místo si
z herny v Loučce odnesl Milan Hrehor (N. Jičín), čtvrté místo
obsadil Miroslav Štusek (Hodslavice). Prvenství mezi třemi
ženami vybojovala Denisa Dvořáčková před Veronikou Trefilovou a Ivanou Klaudovou. Vítězem čtyřhry se stal pár Zde-
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Stejně jako v předcházejících ročnících, nechyběl ani v letošním turnaji neregistrovaných nestárnoucí Jan Buček (na snímku dále od stolu).
Jeden z hezkých soubojů, kterých bylo k vidění na turnaji neregistrovaných
v Loučce nespočet, svedli mezi sebou Fiala s Klaudou (foto J. Kotas).

něk Vilímek — Jaroslav Orság (Odry), před dvojicí Jan Buček
(N. Jičín) — Karel Andrš (Jeseník), 3. Dušan Loukota (N. Jičín) — Zdeněk Lakomý (Odry), 4. Petr Klauda ml. — Klauda
st. (oba Příbor). Pořadatelé z oddílu stolního tenisu ocenili
i Františka Frenze, coby nejmladšího účastníka turnaje (roč.
98), nejstarším účastníkem byl stále ve stolním tenise velmi
aktivní Jan Buček (roč. 31).
g

VSTUP DO NOVÉHO ROKU VYŠEL PLAVCŮM PK
NOVÝ JIČÍN VÝBORNĚ. Plavci PK Nový Jičín vstoupili do
roku letošního roku velmi úspěšně, a to hned na několika
významných závodech. Nejdříve se jim dařilo na mezinárodní Velké ceně Opavy, kde byli nejúspěšnějšími Jakub Knesl
(roč. 96), který vyhrál 4 závody (50 Z, 50M, 50 a 100 VZ),
Natálie Kulišáková (95) obsadila 1. a 3. místo (100 P, 100 PZ)
a Jiří Maňásek (96) vybojoval 2. místo (50 P), 3. místo (50 VZ)
a 4. místo (50 M). Ve druhé desítce výsledkových listin se
ještě umístili Matěj Podzemný (97), Tadeáš Dorazil (95) a Kateřina Krutilková (96). Další úspěch zaznamenali na tradičních závodech 10. ročníku karvinského motýlkářského trojboje, na nichž startovalo 295 plavců všech věkových kategorií ze 31 klubů ČR a SR. Mezi mladšími žáky vybojoval
cenné prvenství v trojboji Jakub Knesl (96), na stupně vítězů
ho doprovodil také Jiří Maňásek, který skončil ve stejné kategorii na 3. místě, mezi muži obsadil 10. místo Marek Zetocha
(91). V doplňkových disciplínách se na stupně vítězů probojoval také Filip Skřiček (92), který skončil mezi muži v závodě na 50 Z na 2. místě, mezi mladšími žáky vybojoval 2.
místo na 50 VZ Jakub Knesl, stříbrná medaile na 50 P ve stejné kategorii patří také Filipovi Černému (98). Velmi dobře si
vedli i nejstarší novojičínští plavci, kteří startovali na 20.
ročníku Plaveckého pětiboje Masters — Memoriál Rudolfa
Jašky v Brně. Zde nejvíce překvapila Lia Maňásková, která
vybojovala v disciplíně 50 P ve své věkové kategorii v novém
rekordu ČR 2. místo a celkově skončila ve své kategorii
v pětiboji na výborném 6. místě. Mezi devětačtyřiceti muži
skončil Martin Kusý v pětiboji třináctý. Vytáhli se i ostatní
plavci Renata Beránková, Iva Uhlárová, Vendula Kochová,
Jana Minářová, Jaroslav Petržela, Vladimír Kusý a Jakub
Minář, kterým patří poděkování za vzornou reprezentaci
klubu. Novojičínským plavcům se dařilo i v soutěži družstev.
Muži ve složení Jakub Radina, Marek Zetocha, Filip Skřiček, Vojtěch Kulišák, Tomáš Zumer, Jakub Knesl a Jiří Maňásek nejdříve vyhráli ve Vsetíně mezi sedmi družstvy 1.
kolo krajských přeborů družstev, aby stejný výsledek zopakovali i ve 2. kole v domácím bazénu. Děvčata v sestavě Vendula Kochová, Petra Dvorská, Kristýna Horutová, Dorota
Podzemná, Natálie Kulišáková, Veronika Kovářová, Kateřina Krutilková a Petra Vysocká obsadila v téže soutěži v 1.
kole za vítězným „A“ družstvem Ostravy 2. místo, ve 2. kole
skončilo marodkou oslabené družstvo na 4. místě za Ostravou, Karvinou a Vsetínem. V celkovém součtu z obou kol jsou
muži v čele před Karvinou a Ostravou, ženy jsou na 3. místě.

g ÚSPĚCH JUNIORŮ LAGUNY VE SVĚTOVÉM POHÁRU.
Stříbrná a bronzová medaile, pět národních rekordů a v bodování týmů třikrát 2. místo — tak úspěšná je bilance plavců

7

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

s ploutvemi KVS Laguna v závodech 2. kola světového poháru
CMAS 2008, které se uskutečnily 7.— 9. března v ma arském
Hajdúszoboszló. Bronzovou medaili vybojovalo po výborném
výkonu ve štafetovém závodě na 4 x 100 metrů družstvo juniorek ve složení Aneta Pivoňková, Radka Svobodová, Viktorie Polášková a Vendula Figarová, vynikající druhé místo
patří po souboji s ukrajinskými, litevskými, ma arskými týmy
štafetě juniorů ve složení Matěj Obšivač, Petr Španihel, Martin Mazáč a Jan Bartek. V celkovém hodnocení vystoupal
juniorský tým Laguny ve složení Matěj Obšivač, Jan Bartek,
Martin Mazáč, Petr Španihel, Jakub Jarolím, Aneta Pivoňková, Viktorie Polášková, Radka Svobodová, Vendula Figarová, Šárka Holubová a Martina Hanzelková za své vynikající výkony, s obsazením velkého počtu disciplín a v bodování družstev, až na 2. místo na stupních vítězů, když stupně
nejvyšší si pojistil celkový loňský vítěz SP ukrajinský ČSTK
— Sigma Kyjev. Nejlepším novojičínským závodníkem se stal
teprve třináctiletý talentovaný Petr Španihel, který ve všech
disciplínách překonal český žákovský rekord, o další velký
kolektivní úspěch se však zasloužili všichni ostatní, kteří se
těchto závodů zúčastnili. V celkovém součtu bodů s umístěním na 2. místě mezi jednadvaceti juniorskými družstvy,
dosáhli novojičínští juniorští ploutvaři dosud největšího úspěchu v dosud krátké historii světových pohárů. Ma arské soutěžení s reprezentacemi Číny, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Ma arska a dalšími, které tvoří světovou a evropskou špičku a v jejichž řadách bylo na dvacet mistrů světa, Evropy a světových
rekordmanů, bylo pro novojičínské ploutvaře neocenitelnou
zkušeností a povzbuzením do další tréninkové přípravy. Poděkování za vzornou reprezentaci klubu, města a republiky,
patří nejen všem závodníkům, ale i rodičům, kteří start závodníků Nového Jičína na soutěži financovali. Pochvala náleží i vedení klubu, který výjezd realizoval.

Stručně
g

Krátce před koncem letošního ročníku soutěží ve stolním
tenisu je zřejmé, že A družstvo mužů, v jehož sestavě dostali
příležitost ukázat své umění mladí talentovanými hráči, neudrželo příslušnost v hráčsky velmi „nabité“divizi a po roce
působení v této soutěži sestupuje zpět do krajské soutěže.
Z této soutěže po roce působení sestupuje do okresu céčko
mužů, zatímco béčko si příslušnost k této soutěži udrželo.
g Druhé basketbalové družstvo mužů BC Nový Jičín si jako
nováček II. ligy udrželo příslušnost k této soutěži i pro novou sezonu. Kadeti (U16) bojují rovněž jako nováček docela
úspěšně v lize ve skupině o udržení, třetí družstvo mužů,
hrající pod názvem BC „B“ skončilo po základní části sdruženého okresního přeboru na 2. místě a bude hrát nadstavbovou play off o konečné umístění.
g Kromě žáků 5. třídy coby suverénních vítězů krajské ligy
starších přípravek s účastí na závěrečném turnaji o přeborníka ČR, skončily všechny ostatní mládežnické kolektivy své
soutěže. Jedno kolo před koncem žákovských soutěží je,
kromě vítězství „pááků“, určitě spokojenost realizačních
týmů i vedení klubu, i s vedoucím postavením chlapců 8.
třídy a 4. místem 9. třídy v nástavbové části ligy starších
žáků, také s vítězstvím 6. třídy, 6. místem 7. třídy v nástavbě
ligy mladších žáků i 6. místem 4. třídy v lize starších přípravek. Dařilo se také juniorům, kteří se v lize probojovali
do nástavbové části s konečným 5. místem, což je dobrý předpoklad pro zařazování nejlepších do družstva mužů, dorostencům se podařilo ligu zachránit, což se dá v dané situaci
rovněž považovat za úspěch.
g Bezprostředně před koncem sezony mají rovněž kuželkářská družstva TJ Nový Jičín. Muži „A“ jsou v přeboru moravskoslezského kraje na 8. místě, ženy se v jarní části 3. kuželkářské ligy o mnoho zlepšily a dosáhly několika cenných
výsledků, naposled výhru nad MS Brno. Přesto jsou s bilancí
4-1-12 na předposledním 11. místě tabulky. V letošním roce
si oddíl kuželek připomene 25. výročí svého založení, k čemuž připravuje několik turnajů. První z nich, který se uskuteční ve dnech 26. dubna až 11. května, bude s mezinárodní
účastí a je určen pro registrované hráče.

Novojičínské sborové mládí nadchlo Prahu
Josef Zajíček
g

O tom „že v Praze je blaze“ se o víkendu 22.—23. 2. 2008
přesvědčila tři novojičínská hudební tělesa: smíšený sbor
Puellae et Pueri, vokální seskupení Sextet+ (obě tělesa z gymnázia v Novém Jičíně) a Komorní sbor Ondrášek při Základní
umělecké škole v Novém Jičíně, jako účastníci Mezinárodního sborového festivalu soudobé hudby Canti veris Praga
2008. Nový soutěžní festival navazoval na desetiletou tradici
festivalu „Jaro se otvírá“, který byl od počátku spjat se jménem skladatele Zdeňka Lukáše, jenž by letos oslavil 80 let.
V tomto duchu se nesla i dramaturgie festivalu, kdy měl každý
účastník povinnost ve svém soutěžním programu interpretovat jedno z Lukášových děl.
Festivalové klání se odehrávalo v komorním prostředí chrámu sv. Martina ve zdi, který se nachází takřka na strategickém místě Starého Města a všem účastníkům skýtá dobré
akustické i technické podmínky. Soutěž probíhala od sobotního dopoledne v kategorii dětské sbory, smíšené sbory od
25 členů a komorní sbory do 25 členů.
Jako první z novojičínských se představilo nejstarší oddělení Ondrášku, jeho komorní sbor se sbormistrem Josefem
Zajíčkem. Ondrášci si jednak přijeli „ozpívat“ program, se
kterým odcestují koncem března na věhlasný festival do švýcarského Montreux, a rovněž prověřit svou momentální formu.
Osou náročného programu byla Lukášova kantáta MÁJ s průvodem flény (Pavla Sungová-Vozárová) a skladba Otmara
Máchy „Ta moravská brána“, kterou autor Ondráškům věnoval v roce 1997 při příležitosti třicátého jubilea sboru. Závěr svého vystoupení vygradovali Ondrášci efektními a perfektně zvládnutými „Sirénami“ mladé ma arské autorky
Eriky Budai.
V kategorii smíšených sborů naprosto překvapil pěvecký
sbor Puellae et Pueri z novojičínského gymnázia. Svým sympatickým projevem si hned po první skladbě získal všechny
účatníky festivalu. Dramaturgie vystoupení „holek a kluků“
byla velmi šastně volená a sbor se sbormistry Josefem Zajíčkem a Andreou a Karlem Dostálovými byl příjemným překvapením a zároveň osvěžující tečkou za posluchačsky únavnými
kompozicemi některých soutěžících sborů.
Holky a kluci z novojičínského gymnázia tak opět dokázali,
že jsou schopni skvělého, energického výkonu. V hodnocení
poroty několikrát zazněly gratulace k výbornému projevu sboru, pestrému soutěžnímu programu či k pozitivnímu výrazu
celého tělesa. Trojlístek dirigentů — Josef Zajíček a manželé
Andrea a Karel Dostálovi se tak mohl právem radovat z nečekaného umístění — získání stříbrného pásma!
V podvečer se účastníci sešli k slavnostnímu vyhlášení výsledků v nově zrekonstruovaném chrámu sv. Šimona a Judy,
který patří svou akustikou k nejvyhledávanějším pražským
kostelům a pro významnost tohoto okamžiku se stal místem
nanejvýš důstojným.

V kategorii dětské sbory si odnesl vítězství Kvítek z Dačic,
v kategorii smíšené sbory zvítězil Bohemiachor Praha, kdy
našim gymnazistům uniklo zlaté pásmové hodnocení o zlomek bodu! V kategorii komorní sbory se radoval Ondrášek
Nový Jičín, ale jen na chvíli, protože k naprosté spokojenosti
musel sbor zvládnout ještě jeden důležitý krok. Vítězové jednotlivých kategorií se totiž měli utkat o hlavní cenu Grand
Prix. Zatímco čtyři finalisté se v následujících 15 minutách
připravovali na soutěžní klání, v hledišti vládla uvolněná nálada, o kterou se pohotově postaral Sextet + (mužská část
gymnaziálního sboru) a završil tak absolutní expanzi novojičínského pěveckého umu v Praze. Chlapci dokázali podat
před hudebně vzdělaným publikem perfektní výkon a sklidili
tak naprosto zaslouženě bouřlivé ovace.
Úderem 20. hodiny je zahájeno velké finále Grand Prix. Napětí a nálada finalistů by se dala krájet, nervy pracují. Jako
druzí soutěží Ondrášci. 25 párů očí sleduje každý sebemenší
detail v gestu či mimice svého sbormistra, u klavíru citlivě
doprovází Pavel Trubač, všichni dýchají jedněmi plícemi, všem
bije srdce jedním rytmem. Je dobojováno. Přichází předseda
odborné poroty profesor Jiří Kolář se čtveřicí svých kolegů:
„A hlavní cenu Grand Prix festivalu Canti veris Praga 2008
získává… Ondrášek, komorní sbor ZUŠ Nový Jičín!“ Radost
sdílená s blízkými a přáteli je ještě intenzivnější, což v tomto
případě platí dvojnásob.
Nový Jičín v Praze zazářil. Večer končil. Chrámem se tiše
linula oslavná píseň Spirit of God, kterou si všichni novojičínští společně zazpívali v samém závěru svého vítězství.
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Až budu velký,
chci být policistou!
Jana Besedová, Mateřská škola Máj, K. Čapka 6

g Všechny děti se dnes ještě více těšily do mateřské školy,
protože měly slíbenou návštěvu na Obvodním oddělení PČR
na Vančurově ulici v Novém Jičíně. Smyslem návštěvy bylo
seznámit děti s prací a pracovním prostředím policistů. Dětem byla umožněna prohlídka celé budovy a byl připraven
velmi bohatý ukázkový program. Z něj je nejvíce zaujaly policejní uniformy, neprůstřelné vesty, pouta a také policejní
auto a motorka.
Po celou dobu návštěvy jsme se u všech policistů na oddělení setkali s ochotou a velmi vstřícným přijetím. Zvláště
chceme poděkovat pprap. P. Smětákovi a prap. P. Kalíškovi,
kteří se nám po celou dobu věnovali a připravili pro děti
zajímavý program. Na konci návštěvy dostaly děti od policistů drobné dárečky a všechny odcházely s velkým nadšením. Nejčastěji byla slyšet věta: „Až budu velký, chci být
také policistou!“
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KINO KVĚTEN
Po 31. 3. až st 2. 4. v 18.00 a ve 20.00 hod. OKO. V hlavní
roli Jessica Alba. Oko je nadpřirozený thriller, který testuje hranice reality a z něhož vás bude mrazit až do
morku kostí.Mládeži nepřístupno, 96 min., titulky
70,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. 4. v 16.00 a 18.00 hod. NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA. Nová pohádka Zdeňka Trošky o princezně,
která hádala, až prohádala. Mládeži přístupno, 98 min.,
75,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. 4. ve 20.00 hod., po 7. až st 9. dubna v 18.00
hod. 10.000 PŘ.N.L. Film USA, Nový Zéland. Dobrodružný prehistorický velkofilm o putování lovců mamutů za
kořistí a o snaze osvobodit zajaté příslušníky kmene.
Podívaná podpořená efektními digitálními triky. Mládeži
přístupno, 109 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 7. až st 9. dubna ve 20.00 hod. LÁSKA ZA ČASŮ
CHOLERY. Americké melodrama z konce 19. stol. Mládeži
nepřístupno, 137 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. dubna v 18.00 hod. SWEENEY TODD:
ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET. Muzikál z Broadwaye s Johnnym Deppem v hlavní roli. O vraždícím holiči
a jedné paní, která ho mrtvol zbavovala. Mládeži nepřístupno, 116 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. dubna ve 20.15 hod. POKÁNÍ. Melodramatický příběh lásky a kariéry z druhé poloviny třicátých
let 20. století. Mládeži nepřístupno, 122 min., titulky,
vstupné 65,- Kč.
g Po 14. až st 16. dubna v 18.00 a 20.00 hod. JUMPER.
Jak genetická úchylka dovolila obyčejnému Američanovi
teleportovat se neuvěřitelně rychle z místa na místo. Do
12 let nevhodný, 88 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. dubna v 18.00 hod. RESERVATION
ROAD. Film je příběhem Ethana a Dwighta, dvou otců,
kteří se musí smířit se smrtí dítěte. Mládeži přístupno,
102 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. dubna ve 20.00 hod. 3:10 VLAK DO YUMY.
Russell Crowe a Christian Bale v americkém westernu.
Někteří zlí nejsou úplně zlí, ti dobří mají své slabiny. Do
12 let nevhodný, 117 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 21. až st 23. dubna v 18.00 a 20.00 hod. MONSTRUM.
Americký sci-fi film. Krvavý útok na New York. Mládeži
nepřístupno, 84 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 24. a pá 25. dubna v 16.00 hod., ne 27. dubna v 16.00
hod. ŘÍŠE HRAČEK. Americká rodinná komedie. Kdo
uvěří, může vidět zázraky. Mládeži přístupno. 94 min.,
dabing, vstupné, 65,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. dubna v 18.00 hod. TAHLE ZEMĚ NENÍ
PRO STARÝ. Tři muži na hranici USA s Mexikem. Jeden
prchá s penězi, druhý se jej snaží chytit a zabít, třetí chce
oba chytit. Hrají J. Brolin, J. Bardem, T. Lee Jones. Film
získal čtyři Oscary za rok 2007. Mládeži nepřístupno,
122 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. dubna ve 20.15 hod. AŽ NA KREV. Drsné drama pravých chlapů. Mládeži nepřístupno, 100 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 28. až st 30. dubna v 16.00 hod. LOVCI DRAKŮ.
Animovaný dobrodružný film. Mládeži přístupno, 35 min.,
80 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Po 28. až st 30. dubna v 18.00 a ve 20.15 hod. O RODIČÍCH A DĚTECH. Česká komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Mládeži přístupno, 110 min., vstupné 70,- Kč.

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

g

g Středa 2. dubna v 18.00 hod. P. Stone, J. Styne, B. Merrill: NĚKDO TO RÁD HORKÉ. Diváci zajisté znají slavný
film Billyho Wildera, na jehož základě vznikla stejnojmenná
muzikálová verze. Slezské divadlo Opava. Předplatné
sk. S. Předprodej od 4. 3.
g Čtvrtek 3. dubna v 18.00 hod. JARNÍ KONCERT novojičínského sboru ZUŠ Ondrášek a jeho přípravných sborů.
Předprodej od 25. 3. Vstupné 80,- 80,- 50,- Kč.
g Pátek 4. dubna v 19.00 hod. Jára Cimrman, Ladislav
Smoljak, Zdeněk Svěrák: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ. Pohádka, která u dětí propadla. Divadlo Járy
Cimrmana. Praha. Vyprodáno.
g Pondělí 7. dubna v 18.00 hod. ČEFR aneb česko-francouzský hudební večer. Společný koncert pěveckého
sboru PUELLAE ET PUERI, vokální skupiny Sextet + a studentského orchestru Blois (Francie). Gymnázium Nový
Jičín. Vstupenky — informace Gymnázium Nový Jičín,
tel. 556 701 044.
g Středa 9. dubna v 19.00 hod. KRYŠTOF AKUSTIK BEST
OF TOUR II. Po obrovském podzimním úspěchu vyráží
přední česká hudební skupina Kryštof se svým frontmanem
Richardem Krajčem na další sérii koncertů po 16 moravských a českých městech. Vyprodáno.
g Čtvrtek 17. dubna v 19.00 hod. PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO. Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík. Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 26. 3.
g Sobota 19. dubna v 19.00 hod. Jaroslav Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY. Obrázky z českého venkova promítané na osudech statečných i slabých postav, jejichž osud
ke konečnému zániku kormidluje děsivá nemoc z vášně
a lásky. Divadlo Na Jezerce, Praha. Předplatné sk. P.
Předprodej od 26. 3.
g Neděle 20. dubna v 16.00 hod. Václav Čtvrtek, Jiří Skovajsa, Ondřej Klíč: RUMCAJS. Pohádka nejen o Rumcajsovi, ale i o Mance a Cipískovi. Divadlo Polárka, Brno.
Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 26. 3. Vstupné
90,-, 70,-, 60,- Kč.
g Středa 23. dubna v 19.00 hod. Eve Ensler: TĚLO. Volné
pokračování hry Monologů vagíny, tentokrát o těle celém.
Autorka v této hře opět přináší humorné a dojemné příběhy žen. Intimní divadlo Dáši Bláhové, Praha. Předprodej od 1. 4.
g Čtvrtek 24. dubna v 19.00 hod. Stanislav Štepka: STVORENIE SVETA. Správa o tom, ako bolo na počiatku a ako
je dnes. Radošínské naivné divadlo Bratislava. Předplatné sk. D. Vyprodáno v předplatném.
g Pondělí 28. a úterý 29. dubna. v 18.00 hod. TANEČNÍ
VEČER. Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový
Jičín. Předprodej v základní umělecké škole 24. až 25. dubna od 15.00 do 17.00 hod.
g Středa 30. dubna v 19.00 hod. Neil Simon: VÝBORNÁ
KACHNA. Ve hře je mistrně vystavěna zápletka s překvapivou pointou, celá plejáda ironického humoru se spoustou
zvratů, znamenitě vykreslené postavy a vtipný brilantní
dialog. Městské divadlo Zlín. Předplatné sk. A. Předprodej od 1. 4.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko Nový
Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu Miroslav Hanzelka „OBRAZY“. Od 3. do 24. dubna 2008, vernisáž 2. dubna v 17.00 hod. Otevřeno:
pondělí až pátek 9.00—11.00; 14.30—
17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.

Hudební kavárna „Stará pošta“,
Masarykovo nám. 20, Anna Gutová,
„FOTOGRAFIE“. Od 11. dubna do
12. května 2008. Otevřeno: pondělí
až pátek od 12.00 do 22.00 hod.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

2. 4. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST —
FEAR FACTORY. Setkání fanoušků kapely Fear Factory.
Součástí večera budou obrazové ukázky.
g 3. 4. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. BEAT GENERATION — ALLEN GINSBERG. Pokračování série přednášek
o beatnicích. V hledáčku tentokrát Allen Ginsberg.
g 4. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. FLOWERS
FOR WHORES — motorové metalcore.
g 9. 4. (st), Hudební kavárna, 12.00 hod. THE FIRST EGON
BONDYS HAPPY BIRTHDAY OF DEATH. Právě před rokem zemřel básník a filozof Egon Bondy. Přij te to oslavit!
Oslavu zakončí stylové vystoupení kapely INTRO. Noise!
g 9. 4. (st), Čajovna Archa, 16.00 hod., 20,- Kč. NA VÝCHOD.
Projekce v rámci festivalu cestopisných dokumentů. Promítnuty budou filmy: Výstup na Elbrus, Bulharské klenoty Rila
a Pirin, Bosenské Alpy, Jeskyně rumunského a podkarpatského krasu, Archyz, Uzunkol, Ala Arča, Karakol. Projekce
skončí v cca 21.00 hod.
g 11. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. DO SHASKA!
Dark ritual industrial. Temní elektroničtí kočovníci známí
po celé Evropě a jejich hutná, démonická show s projekcí.
g 12. 4. (so), Čajovna Archa, 19.00 hod. PROMÍTÁNÍ FILMU EARTHLINGS — celovečerní dokument o vztahu člověka
ke zvířatům.
g 13. 4. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY —
moderní i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie a jiné inteligentní živočišné druhy.
g 16. 4. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod., 40,- Kč. JIŘÍ HRADIL. Klavírní recitál inspirovaný němým filmem.
g 18. 4. (pá), Biograf Artefakt, 20.00 hod., 80,- Kč. TOMÁŠ
KOČKO & ORCHESTR. Držitel Anděla 2006.
g 23. 4. (st), Čajovna Archa, 19.00 hod. PODZEMNÍ MODERNA VIII. — PSYCHIC TV. Poslechový večer s Jendou. Britská obdivovaná a zároveň hanobená a nenáviděná kultovka
80. let. Přij te se zasnít a nechat se vyburcovat.
g 24. 4. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. EINSTURZENDE
NEUBAUTEN, přednáška s ukázkami. Večírek věnovaný legendě industriální hudby. Přednáška o kapele s hudebními
i obrazovými ukázkami.
g 25. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. JAZZ KLUB
& LAZARO CRUZ QUARTET (Kuba, Švýcarsko, CZ) — světový jazz.
g 27. 4. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., DESKOVÉ HRY,
moderní i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie a jiné inteligentní živočišné druhy.
g 29. 4. (út), Městská knihovna, 18.15 hod., 20,- Kč. JAK ČLOVĚK PÍŠE, TAK KRÁČÍ ŽIVOTEM. Grafologická přednáška.
Přednášející bude prezidentka Grafologické aliance pí Zdeňka Tušková. Přij te se seznámit s tím, jak se do psaní promítají základní rysy naší psychiky.
g 30. 4. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS — TOXICKÝ MSTITEL 4. Povídání o divném filmu.
g

11

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz

Pátek 4. 4. od 16.30 hod., velký sál SVČ. MISS DÍVKA.
Vstupné: děti a mládež 30,- Kč, dospělí 50,- Kč. Poděkování:
ADEN LP s.r.o., MISS COSMETIC, SILWERVORLD — ZUZY
CZ s.r.o., Svatební salon Kamila, Květinářství Flóra.

g

Úterý 8. 4. od 9.00 hod., velký sál SVČ. VÍTÁNÍ JARA. Přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby hendikepovaných
dětí ve spolupráci se speciální mateřskou a základní školou
„Dětské centrum“.

g

Úterý 22. 4. DEN ZEMĚ. Ekologický program na Masarykově náměstí ve spolupráci s městem Nový Jičín.

g

Pondělky 16.00—19.00 hod. PLETENÍ Z PEDIGU PRO
VŠECHNY. (7., 14., 21., 28. 3.) I v kombinaci s keramikou si
můžete vyrobit košíky, ošatky, tácy, obaly na květináče, dekorace, ozdoby. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a dospělí —
40,- Kč. Ateliér SVČ Fokus. (Větší množství materiálu k základní sazbě se platí příplatkem.)

g

Čtvrtky a pátky 15.00—19.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST. (3., 4., 10., 11.,17. ,18., 24., 25.). Vždy čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. v ateliérech SVČ pod vedením Evy
Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 35,-Kč,
dospěláci 65,-Kč.

g

Čtvrtek 24. 4. od 17.00 hod. Nádvoří Žerotínského zámku:
V rámci programu „Poznej naše město“ uvádíme popáté:
NÁMĚSTÍ NOVÉHO JIČÍNA — OHLÉDNUTÍ. Procházka
historickým jádrem města se bude konat za doprovodu a odborného výkladu historika Muzea Novojičínska Radkem Poláchem. Neobvyklý pohled na náměstí v období renesance.

g

Sobota 26. 4. od 9.00 do 14.00 hod. Sobotní výtvarná dílna
KERAMIKA, HEDVÁBÍ, PEDIG: Vyberte si z široké nabídky a zkuste tvořit.

g

g Středa 30. 4. od 16.00 hod., Žerotínské nádvoří. ČARODĚJNICE ELVÍRA. Se svými pomocníky bude věštit budoucnost blízkou či vzdálenou, podávat lektvary — proti zlobení,
na dobré učení, proti zlé síle, na hezké chvíle... Nejkrásnější
čarodějku a čaroděje čeká speciální odměna — Přímovzlet.
V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do
velkého sáu Fokusu. Vstupné: čarodějnický dorost 10,- Kč,
ostatní 20,- Kč.

TÁBORY LÉTO 2008: Léto na Svinci 29. 6.—6. 7.; Roztančené léto u moře 4. 7.—14. 7.; Voda 2008 7. 7.—13. 7.;
Ztraceni II 13. 7.—20. 7.; Vesmírné putování 20. 7.—27. 7.;
Pátý element II 27. 7.—2. 8.; Prázdninová škola tance
28. 7.—3. 8.; Boj o přežití aneb vojenský výcvik 1. 8.—8. 8.;
Tajemství prokletého ostrova 13. 8.— 22. 8.; Sporáček
23. 8.— 29. 8.
g

g PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ 3. 5. od 14.00 hodin,
velký sál Fokusu. V programu uvidíte ukázky aikido, karate,
capoeira, kick-box, tai-box, tai-ji aj.

AKADEMIE 2008 15. 5. Beskydské divadlo. Přehlídka
činnosti Střediska volného času Fokus.

g

TANEC BEZ HRANIC. 16.—18. 5. Tanec Fokus zcela nově,
víkendový taneční maraton různých stylů.

g

g Do 10. června: BŮH, ČEST, VLAST KINSKÝCH ZE ZÁMKU V LEŠNÉ. Výstava obrazů
rodu Kinských ze zámku Lešná u Valašského
Meziříčí. Rytířský sál Žerotínského zámku
v Novém Jičíně.
g 15. dubna až 28. května: OBRAZY — EDUARD
VEITH (1858—1925). Výstava díla novojičínského rodáka ze sbírek Muzea Novojičínska ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Nového
Jičína. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý
15. 4. v 17.00 hodin. Nová galerie Žerotínského zámku
v Novém Jičíně.
g 30. dubna: ČARODĚJNÁ NOC V MUZEU: 18.00 — 23.00
hod. ve všech prostorách Žerotínského zámku. V 19.00 hod.
se uskuteční na nádvoří Žerotínského zámku inkviziční
proces.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY, 24. dubna: SVATÉ MĚSTO JERUZALÉM. Cesta do Svaté země, přednáška. Přednášející:
PhDr. Jaroslava Brichová, archivářka Státního okresního
archivu v Novém Jičíně. Trámový sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně, 17.00 hodin.
g ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY: úterý — pátek 8.00 — 12.00,
13.00 — 17.00 hod., soboty, neděle 9.00 — 16.00 hod.
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g POZVÁNÍ

PRO VŠECHNY ŘIDIČE A PŘÍZNIVCE MOTORISMU. V sobotu 3. a v neděli 4. května 2008 se uskuteční v prostorách zimního stadionu a před ním již 12. ročník Podbeskydského autosalonu. Otevřeno bude od 9.00 do
17.00 hodin. Na této největší motoristické akci na střední
Moravě bude svá auta prezentovat celkem jedenáct výrobců
světových značek, uvidíte také netradiční motoristické lahůdky, pro návštěvníky je zdarma připraven velmi bohatý
doprovodný program, jehož součástí budou zdarma ochutnávky piv, Coca-Coly, kávy, čokolády, vína, uskuteční se
prodej domácích koláčů, uzenářských výrobků, pravé valašské medoviny, proběhnou soutěže v pití piva na čas o ceny,
je připraveno kolo štěstí, prodej autokosmetiky, motoristické literatury, pro ženy je připraven kosmetický koutek,
Policie ČR bude provádět preventivní prohlídky aut bez
pokut, uskuteční se výstavka nejmodernější hasičské techniky, zdarma budou prováděny testy stavu pneumatik a fotografování dětí s rodiči, pro děti jsou připraveny soutěže
o ceny, skákací hrad, vystoupení Čárymáryfuka. Moderuje
V. Černoch. Připravena tombola, která se bude losovat každou hodinu, hlavní tombola bude slosována na konci akce,
její hodnota je 50 000,- Kč, hlavní cena je zahraniční dovolená. Na autosalon přijede na 300 motorkářů. Vstupné:
dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, děti do 6 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma stejně jako zdravotně postižení
včetně nutného doprovodu, zdravotně postižené děti navíc
dostanou dárek od Fondu H. Janků a R. Klesly. Telefonní
informační linka je 728 362 757.
Vítězslav Černoch
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce v úterý 15. 4.
2008 v 17 hod. na vernisáž výstavy Obrazy — Eduard Veith
(1858—1925) v Nové galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně (ve spolupráci s Muzeem Novojičínska p.o.), ve čtvrtek 17. dubna 2008 v 17 hod. na přednášku doc. dr. Jiřího
Lacha, Ph.D., vedoucího Katedry politologie FF UP v Olomouci, která se uskuteční v přednáškovém sále Státního
okresního archivu v Novém Jičíně. Téma: Josef Šusta, politik a historik. V rámci muzejních čtvrtků bude přednášet
PhDr. Jaroslava Brichová v Trámovém sále Žerotínského
zámku o Svatém městě Jeruzalém ve čtvrtek 24. dubna
2008 v 17 hod. V neděli 27. dubna 2008 v 18 hod. na zámku
v Kuníně ve spolupráci s literárním klubem a správou zámku se uskuteční literárně hudební pořad o vynikajícím německém básníkovi Josefu von Eichendorfovi, majiteli
zámku v Sedlnicích.
Za výbor klubu K. Chobot

Zahraniční studenti v NJ
Mgr. Hana Sirotová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

g Dne 11. 3. 2008 byla na novojičínské radnici přijata skupina studentů z francouzského partnerského města Epinal,
kteří do Nového Jičína přijeli na pozvání gymnázia. Studenti
byli přijati místostarostou Milošem Lossmannem v aule radnice, byli seznámeni s historií a současností města, prohlédli
si zasedací místnosti a na závěr pohlédli na město z ptačí
perspektivy radniční věže.
g Tentýž den se uskutečnilo ještě přijetí skupiny studentů
ze Slovinska, Belgie a Švédska, kteří zavítali do našeho města na pozvání obchodní akademie. Studenti se svým učitelským doprovodem byli přijati starostou Mgr. Ivanem Týlem
a měli stejný program jako předchozí návštěva z Epinalu.
g Je pondělí 10. 3. 2008 večer a my přijímáme vzácné hosty:
na několik dní k nám přijíždí studenti z technického lycea
v Epinalu (Francie).
Vše začalo již na podzim, kdy pedagogové naší školy přišli
s tím, že pro nás domluvili společný projekt na téma „energie“. To vyjednali, když se v září 2007 setkali s francouzskými kolegy u příležitosti podpisu partnerské smlouvy našeho
města s Epinalem.
Nastává náročná příprava projektů na odborné téma. Všechny české studenty čeká velká zkouška. Pro nás bude právě
úterý dnem „D“. Prezentovat máme své práce, nad kterými
trávíme nemálo času. A vše v angličtině!
Úterý 11. 3. odpoledne. Před chvílí jsme dokončili prezentace svých projektů a výsledek stál za to! Sklidili jsme uznání
a potlesk. Po úspěšném dopoledni byli naši hosté pozváni
k uvítání na radnici Nového Jičína s prohlídkou města z radniční věže. Úterní program zakončily zápasy v basketbalu
a volejbalu, vždy Česko proti Francii. Naši přátelé se sice
snažili, ale my jsme byli prostě lepší. Sláva Česku!
Dalšímu společnému dni jdeme vstříc plni energie. Všichni
se moc těšíme na návštěvu Tatry v Kopřivnici. Prohlížíme si
výrobní haly, projekce návrhů a mnoho jiného. Je to velmi
zajímavé. To, co máme možnost zhlédnout, už asi nikdy neuvidíme. Jsme opravdu nadšeni! Následuje prohlídka Štramberka a hurá domů!
Ve čtvrtek zakončujeme náš program exkurzí v elektrárně
Dětmarovice a v hornickém muzeu Landek. Na konci společného týdne jsme my i Francouzi plni nových informací a moc
spokojení.
V pátek ráno — te už „naši dobří kamarádi“ — nasedají
do autobusu a míří do Prahy. My, Češi, jsme sice strašně
unavení, ale zároveň je nám moc líto, že vše končí. Dopadlo
to vážně nad naše očekávání. Prostě skvěle! A já můžu za
všechny říci, že se nemůžeme dočkat návštěvy Francie, kam
jedeme už 31. 3.
Mgr. Hana Maiwaelderová,
zástupkyně ředitele Gymnázia Nový Jičín
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Hasiči upozorňují

Europe Direct

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka PVČ

Bc. Olga Demková

g

Letošní nezvykle teplý počátek
roku nás přiměl k tomu, abychom
již nyní varovali před možnými
požáry. Pokud pálení nezakazuje
místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny.
Dále je vhodné mít v blízkosti
ohniště připravené vědro nebo konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit, a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy
fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to i kdyby
bylo pod neustálým dohledem. Plošné vypalování trávy je
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení
tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až
25 000,- Kč. Rovněž chceme připomenout, že po celý rok platí
zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče bychom chtěli upozornit na to, že jsou ze zákona odpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může
dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm a kde se
ohně rozdělávat nesmí. V žádném případě pak nedopustit,
by si děti rozdělávaly oheň bez dohledu dospělé osoby.
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25,- 000 Kč. Pokud
jde o právnické a podnikající fyzické osoby, ty sice mohou
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. Každý, kdo
se pohybuje v přírodě, byl se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod. a v případě zpozorování ohně nebo kouře ihned
informovat operační středisko hasičského záchranného
sboru na číslech 150 nebo 112.
I přes pravidelná upozornění na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních porostů 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.

g

Evropské informační středisko Europe Direct připravilo
na měsíc duben program akcí, na něž vás srdečně zveme.
Ve čtvrtek 3. dubna navštíví Nový Jičín slovinský velvyslanec Franc But, který v prostorách střediska Europe Direct (budova informačního centra, ul. Úzká 27) slavnostně
zahájí výstavu „JOŽE PLEČNIK A JEHO ŽALE“. Jedná se
o fotografie zachycující hřbitov Žale — Zahradu všech svatých
v Lublani, Plečnikovo architektonické dílo oceněné znakem
Evropského dědictví. Výstava je organizována v době, kdy
Slovinsko plní svou předsednickou roli v Evropské unii a zároveň je příspěvkem k probíhajícímu „Roku mezikulturního
dialogu“. Výstava bude veřejnosti zdarma přístupná od 4. do
13. dubna ve všedních dnech 8.00—17.00, o víkendu 9.00—
12.00 hod., poté se přesune do střediska ED v Pardubicích.
Ve čtvrtek 17. dubna zveme všechny zájemce na přednášku
poradkyně EURES Mgr. Zdeňky Cvajnové a Lucie Holubové
k tématice evropských služeb zaměstnanosti. Pokud vás zajímá, jak hledat práci nebo brigádu v zemích EU/EHP, kde
získat podrobné informace o pracovních a životních podmínkách v jiné zemi nebo co je nutné vzít v úvahu před odchodem
za prací do jiného státu, přij te do auly Městského úřadu v Novém Jičíně dne 17. 4. 2008 v 10.00 hod., vstup volný.
Těšíme se na vás také při návštěvě stánku Europe Direct
v rámci oslav Dne Země na Masarykově náměstí, a to v úterý
22. dubna od 9.00 hod. Připraveny budou propagační materiály a také drobné soutěže pro děti. Věříme, že budeme svědky
celorepublikového rekordu ve vytvoření značky zeleného
bodu z plastových uzávěrů, které v našem středisku pro tuto
akci také shromaž ujeme.

Čekáš miminko...
Na počátku, o.s. Brno

g ...a ztratila jsi podporu těch nejbližších? Nemáš kam jít a naplňuje tě nejistota, co přinesou následující dny? Nabízíme ti
pomoc! Těhotným ženám v tísni pomáháme již od roku 1994.
Můžeš nám zavolat na tel.: 548 221 405 nebo napsat na info
@napocatku.cz
Poskytujeme: poradenský a informační servis, místo klidného prožití těhotenství, pomoc před porodem i po něm,
přípravu na život s dítětem. Kontakt: Na počátku, o.s., Soběšická 60, 614 00 Brno, tel.: 548 221 405, e-mail: info@napocatku.cz, http://www.napocatku.cz

Občanská statistika — únor
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g Narodilo se 19 dětí, z toho 8 chlapců a 11 děvčat. Přistěhovalo se 8, odstěhovalo 50 občanů. Bylo uzavřeno 6 sňatků
v Novém Jičíně. Počet obyvatel 26 230, zemřelo 27. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12.
1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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„Bůh, čest, vlast“
Kinských ze zámku v Lešné
Pavel Wessely

Lahůdka pro milovníky rallye
Pavel Wessely
g

Příznivci automobilového sportu se dočkali dne 29. března
vrcholného zážitku přímo na území našeho města. Na kopci
Puntík na cestách mezi Žilinou a Rybím se proháněly špičkové soutěžní vozy v rukou našich nejlepších jezdců. Bylo to
poprvé, kdy známá Valašská rallye, letos coby druhý závod
seriálu mezinárodního mistrovství republiky, zavítala do Nového Jičína. Stovky diváků, na rozdíl od nejspíše vyplašené
lesní zvěře, bylo spokojeno, že za atraktivní podívanou nemuseli tentokrát cestovat do vzdálenějšího okolí.

Hrabě Kinský v rozhovoru se starostou města Mgr. Ivanem Týle.
g Takový nepřehlédnutelný název byl zvolen pro výstavu,
kterou pro uměnímilovné občany uspořádalo Muzeum Novojičínska v Žerotínském zámku. Nejen Novojičínští, ale též
hosté z blízka i z dáli se dostavili 21. února na vernisáž
v počtu nebývalém. Kromě zajímavého námětu přilákala
mnohé návštěvníky i okolnost, že se mohli setkat s nejznámějším z rodu lešenských Kinských, hrabětem Christianem
Kinským, který do svého rodného města přijel z rakouského
sídla Heidenreichsteinu. Mohli se s ním tak pozdravit někdejší spolužáci po téměř 70 letech.
Po úvodním představení výstavy jejím kurátorem PhDr. J.
Zezulčíkem promluvila k návštěvníkům další významná osobnost, náměstkyně ředitele Národního památkového úřadu,
docentka PhDr. Marie Mžyková, patřící mezi naše nejpřednější historiky umění a zvláště pak znalkyně šlechtických uměleckých sbírek. Vyslovila velké překvapení nad bohatostí
obrazové sbírky rodu Kinských ze zámku Lešná, která se
nyní nachází v depozitáři Městského muzea Valašské Meziříčí, jež mnohé z nich pro zahajovanou výstavu zapůjčilo.
Hrabě Kinský pak vyjádřil potěšení nad tím, že vystavované
obrazy, představující z velké části portréty příslušníků rodu,
vzbudily takový zájem. Později po oficiálním zahájení se
hrabě stal středem zájmu médií, ale udělal si i chvilku na
popovídání s členy Klubu rodáků a přátel Nového Jičína,
které znal z jejich návštěvy hradu Heidenreichstein před
dvěma roky. Jako milovník starých aut byl potěšen z daru,
který mu předali. Byla jím kniha o bohaté historii osobních
vozů Tatra, z nichž některé v minulosti jeho otec vlastnil.
Atmosféru večera obohatila přítomnost členů místního historického pěšího pluku Harrach.

Den Země v Životicích
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch
g Netradiční akce Den Země se uskuteční v úterý 22. dubna
2008 v areálu ASOMPO a.s. v Životicích u Nového Jičína. Od
12.00 hodin se uskuteční prohlídka areálu, bude uvedena do
provozu druhá kogenerační jednotka, proběhne výstavka
nové techniky, oceněny budou děti — nejlepší sběrači druhotných surovin, je připraven zábavný program se soutěžemi
a písničkami pro děti s Heidi Janků, na závěr se uskuteční
vystoupení sokolníků a výstavka dravců. Tuto akci připravila
ve spolupráci s vedením firmy ASOMPO a.s. a s přispěním
řady sponzorů Podbeskydská agentura dr. V. Černocha.

Kurzy orientálního tance
Marie Vaštáková
g

Pan Jaroslav Graclík doložil společné vzpomínky starými fotografiemi.

Taneční škola Shanti otevírá v termínu od 2. 4. do 25. 6.
2008 kurzy orientálního tance, každou středu ve Fit-Inu, Dům
interiérů, 1. patro (zrcadlový sál). Rozpis tanečních hodin:
17.00—18.00 hod. začátečnice pokračující; 18.00—19.00 hod.
nové začátečnice; 19.00—20.00 hod. mírně pokročilé. Přihlášky
a informace: Marie Vaštáková, tel.: 605 459 333, e-mail: shanti. dance@seznam.cz, www.shantidance.cz, www.aphrodite.cz
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Informace z činnosti střediska
Pagoda Nový Jičín
Václav Dobrozemský, vůdce střediska

g Putovní výstava fotografií ze světového skautského
jamboree. Výstava proběhla ve vestibulu Městského úřadu
Nový Jičín ve dnech 25. 2.—13. 3. 2008. Jamboree — celosvětového setkání skautů a skutek se v roce 2007 účastnily i tři
členky 1. dívčího oddílu střediska Pagoda. Středisko Pagoda
Nový Jičín se zapojilo do putovní výstavy fotografií profesionálních fotografů Jana Bičovského a Milana Jaroše. Děkujeme pracovníkům Městského úřadu Nový Jičín v čele s tajemníkem Mgr. Tomášem Vindišem za možnost uskutečnit
výstavu v prostorách MěÚ a také za všechnu pomoc, kterou
pro zdárný průběh výstavy vykonali.
g

Výstava MUSAE 2008. Vernisáž výstavy umělecké soutěže MUSAE 2008 proběhla v baště městského opevnění v pátek 7. března 2008. Byla zde vyhodnocena soutěž s částí výtvarnou (Příroda kolem nás) a fotografickou (Hříchy člověka
vůči přírodě), ve které soutěžili členové střediska. Ve výtvarné
části 1. místa obsadili: kategorie 6—11 let: Kamila Chmelařová (10 let), kategorie 12—15 let: Jiří Beseda (14 let), kategorie nad 16 let: Olga Petrová (18 let), ve fotografické části
zvítězila se svou fotografií „Uprostřed duhy“ Jana Šimíčková
(17 let). Vernisáže se zúčastnilo asi 50 lidí z řad skautů i veřejnosti. Na výstavě byly také prezentovány informace o činnosti skautů v Novém Jičíně, fotografie, historický i současný
skautský kroj, nášivky a další. Výstava proběhla ve dnech
7.—9. a 14.—16. 3. 2008.
Při této příležitosti byla také předána skautská vyznamenání Medaile díků — Lucii Janyškové, Lence Urbanové,
Jiřímu Glogarovi, Petru Gerykovi, Václavu Dobrozemskému
a medaile sv. Jiří — bronzový stupeň Zdeňku Stanislavovi za
dlouholetou obětavou činnost pro skautské hnutí.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Klubu Spektrum
a Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín za poskytnutí
prostor pro výstavu a pomoc při její realizaci.

g Závod vlčat a světlušek. Tradiční skautský závod proběhne opět v prostoru Svince a blízkém okolí v sobotu 5. dubna 2008. Závod je určen členům střediska ve věku 6—11 let,
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tedy vlčatům a světluškám. Soutěží 4 — 7 členné hlídky, jejíž
členové si zde vyzkoušejí na vlastní kůži tradiční skautské
dovednosti — rozdělávání ohně, stavba stanu, šifrování, znalost přírody, topografie a orientace v mapě, ale i praktické
dovednosti použitelné v běžném životě, například zdravovědu
a první pomoc nebo vyhledávání informací. Poutavou disciplínou budou lanové překážky nebo manuální zručnost.
Cílem závodu je porovnat schopnosti, dovednosti a znalosti
členů různých oddílů, přinést dětem zážitek z aktivní činnosti, podporovat spolupráci mezi účastníky závodu. Velitelem
závodu je V. Dobrozemský a hlavní rozhodčí L. Urbanová.
V Junáku existuje vertikální struktura závodů, začínající
okresním (základním kolem). Z tohoto postupují vítězné hlídky do krajského a pak do celostátního kola. V roce 2006 obsadila hlídka 2. chlapeckého oddílu střediska Pagoda Nový
Jičín druhé místo v okresním (Albrechtičky) i krajském kole
(Ostrava), což byl po dlouhé době nečekaný úspěch.

Začít spolu v ZŠ Tyršova 1
Iva Maráková, 1. C, ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín
g Program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, aktivní partnerství školy a rodiny, integrované učení činnostmi a centra aktivit ve třídě. Ve své třídě jsem se mimo
jiné zaměřila na spolupráci rodičů. Téměř každou středu,
kdy probíhá výuka v centrech aktivit — projektová výuka,
můžete spatřit v naší třídě rodiče. Vždy prvními učiteli dětí
jsou právě rodiče. To, co se děti naučí doma, vytváří základ
pro jejich budoucí výuku. Rodiče ovlivňují své děti ve stanovení životních postojů, k získávání sebedůvěry, k připravenosti na školní výuku. Při výuce jsou rodiče aktivními členy,
pomáhají nejen svým dětem, ale i ostatním. Mají možnost
pozorovat vývoj svého dítěte, reakce na dané pokyny, chování ke spolužákům, lépe chápou vzdělávací proces.
Z mého pohledu si spolupráci s rodiči můžu jenom pochválit. A zároveň také všem rodičům a prarodičům, kteří se
přímo nebo nepřímo podílí na partnerství, poděkovat.

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
Odbor životního prostředí
g Přistavení

kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod. Přistavení po vývozu ve středu a následný vývoz do pátku.

g 14. týden/1. dubna 2008: Palackého 66—76, Dlouhá 1—15,
Dlouhá 8—12, Dlouhá 30—32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník), Gregorova 39, Protifašistických bojovníků,
Vančurova (křižovatka s J. Hory), Anenská (křižovatka s K.
Čapka), Kollárova (křižovatka s Gregorovou).
g 15. týden/8. dubna 2008: Novellara (křižovatka se Slovanskou), Bří Jaroňků (u hřiště), Myslbekova, Jiráskova 1
(křižovatka K Nemocnici), Jiráskova 22 (pod branou VÚM),
Slovanská (u novinového stánku), Dostála Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křižovatka s Divadelní), Divadelní (u učňovského střediska Drustol), B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi).
g 16. týden/15. dubna 2008: Palackého (u nového mostu),
Derkova (u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdravotního střediska), Dostojevského (u domova důchodců), Luční (u lávky na Lamberk), Bulharská (u kotelny), Trlicova
(křižovatka s Kpt. Jaroše), Štursova (u šaten TJ), Hluboká
213/5, Slezská (garáže u lávky na Luční), Slezská (křižovatka s Úprkovou), Propojovací (za hřbitovem).
g 17. týden/22. dubna 2008: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (park. za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24—30,
Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště), Dvořákova
(parkoviště u SISŠ), Dvořákova (parkoviště u Kalače), Máchova (křižovatka s Nádražní), Sv. Čecha, Tyršova (KONTEX).
g 18. týden/29. dubna 2008: Komenského (u dětského 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 (park. u letního kina), Pod Lipami (u garáží), Lesní (odbočka k tenis.
kurtům), Žilinská (nad koupalištěm), Žerotínova (u optiky).

Snímek č. 49

Soutěž „Pozvedni oči“ 25. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

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

Snímek č. 48

Snímek č. 48: Tento snímek představuje římsovou
část rodinného domu v Husově ulici číslo 7. Vilu nechal postavit asi v r. 1889—90 Karl Zeisberger jako svatební dar pro
svou dceru Grétu. Nad vstupními dveřmi je ve fasádě štuková iniciála GZ s ozdobou. Dům navrhl v novorenesančním
slohu známý vídeňský architekt a stavitel Otto Thienemann.
Tento architekt je, jak známo, autorem několika známých
staveb v Novém Jičíně. Je to bývalý krajský soud (1880),
okresní soud (1904), Německý spolkový dům — dnes Beskydské divadlo (1885—86) a známé dvě vily rodiny Hückelů
(1880—82) na Revoluční ulici. Husova ulice vznikla koncem
19. stol. podle plánu z r. 1895. Její původní název byl Vereinhausgasse (ulice u Spolkového domu), a od roku 1928 Hugo
Baargasse. Dnešní název je od roku 1945.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Dagmar Hrabovská,
Máchova 53, Nový Jičín. Druhou cenu — propagační předměty města Nový Jičín získává paní Božena Závěšická, Riegrova 9, Nový Jičín.
Zúčastněte se 25. 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.

I tentokrát doporučujeme pozvednout oči hodně vysoko.
Snímek č. 50

Snímek č. 47

Snímek č. 47: Jedná se
o dveřní portál rohového domu č. 8 ve Štefánikově ulici.
Dům byl postaven v roce
1906 jako obytný v krásném
secesním slohu. Na architektonickém výkresu tohoto
domu je jako investor uvedena slečna Luise Markociusová. Do r. 1938 byl v majetku židovské rodiny obchodníka Sigmunda Grüna.
V té době bydlely v domě další dvě židovské rodiny: Pollak David, rovněž obchodník,
se ženou Ernou a profesor
Spitz Leo se ženou Idou.
Všichni byli však po r. 1938
nacisty internováni a zahynuli v různých koncentračních táborech. Dům byl po
válce státem konfiskován
jako německý majetek, ale
v roce 1995 musel být vrácen zpět potomkům původního majitele podle restitučního zákona.

Snímek se sudým číslem se nachází za hranicí městské památkové
rezervace a již dlouho prosí svého majitele o záchranu.

MRAK,
CO VŠECHNO LÉPE VĚDĚL
Březen — za kamna vlezem.
Duben — ještě tam budem.

Jaroslav Merenda
Proč bych měl být za kamny,
s hlavou třeba na polštáři,
když den je tak náramný
a od rána slunko září.
Sotvaže jsem dopověděl
ten chvalozpěv na duben —
za rohem už kdesi seděl
mrak, co všechno lépe věděl.
Chválit jej však nebudem.

Foto Jaroslav Bělík
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