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Ve čtvrtek 3. dubna 2008 ve 14.00 hodin proběhlo v aule
radnice města Nového Jičína slavnostní přijetí mistrů České
republiky v ledním hokeji 5. tříd z oddílu Hokejového klubu
Nový Jičín. Mladí hokejisté, kteří se dostavili ve svých dresech
i s vyhranými poháry, byli přijati panem starostou Mgr. Ivanem Týle. Za zvuku písně We Are The Champions skupiny
Queen zhlédli na plátně projekci svých úspěchů. Starosta
města společně s místostarostou ing. Vladimírem Bártou po-

blahopřáli úspěšným sportovcům a předali jim drobné dárky
(kšiltovky, stojánky na tužky atd.). Nezapomněli ocenit také
práci jejich trenérů (Jaroslava Fleischmanna a Kamila Glabazni) a předali jim dar — knihy o Novém Jičíně.
Malí hokejisté se zapsali do pamětní knihy a přidali se tak
k řadě významných osobností, které zavítaly do našeho města.
Mgr. Hana Sirotová, tisková mluvčí
Foto Petr Kocián

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g Rada města se sešla na svém 22. zasedání konaném
dne 25. 3. 2008. V úvodu jednání projednala výsledky hospodaření města NJ za rok 2007 a výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2007. RM projednala
rozsáhlou finanční problematiku, mj. vzala na vědomí žádost
o příspěvek na „Rodinný klub Hnízdo“ a schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na účast na mistrovství
Evropy v muškaření ve dnech 12.—18. 5. ve Španělsku. Dále
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na projekt
„Maršálská hůl generála Laudona“ a poskytnutí příspěvku
na účast dechové hudby „Starojičané“ na májových oslavách
české menšiny v době od 10. do 14. 5. 2008 v jižním Banátu
v Rumunsku. Podrobnější informace, týkající se projednávané finanční problematiky, jsou k nahlédnutí na webových
stránkách města a úřední desce v plném znění usnesení RM.
RM vzala na vědomí informace o závěrech finančních kontrol města a TSM a návrh na rozdělení grantových prostředků
pro podokruh 3.2. „Podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže“.
RM schválila stanovení mimořádných odměn ředitelům kulturních a školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín. Byl vzat na vědomí návrh na řešení nevyužitelných prostor bývalého Radničního sklípku
a informace o vyhodnocení účinnosti obecně závazné vyhlášky
(OZV) č. 5/2007 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství za období od 1. 1. 2008 do 17. 3. 2008.
RM projednala návrh OZV k ochraně a udržování veřejné
zeleně. Vzala na vědomí zprávu o aktivitách v oblasti cestovního ruchu a vyhodnocení činnosti informačního centra a střediska Europe Direct za rok 2007.
RM dále vzala na vědomí zprávu o stavu živnostenského
a dalšího podnikání spadajícího do působnosti odb. obecního
živnostenského úřadu na území města za r. 2007. Vzala na vědomí vyhodnocení zahraničních kontaktů za rok 2007 a plán
na rok 2008. RM schválila vydání knihy Topografie města
Nový Jičín od pana Miloslava Baláše v nákladu 700—1000 ks.
RM vzala na vědomí přehled připravovaných projektů a žádostí o dotaci na rok 2008. Schválila plán oprav místních komunikací a chodníkových těles na rok 2008.
RM schválila s účinností od 1. 4. 2008 úpravu cen tepelné
energie v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ. Nová průměrná cena tepla ve složené i jednoduché sazbě je ve výši
482,80 Kč/GJ bez DPH, tj. 526,30 Kč/GJ včetně DPH a je vztažena na referenční roční množství 247 052 GJ.
RM byla též projednána obsáhlá bytová a majetkoprávní
problematika. Také zde odkazujeme na plné znění usnesení
RM. Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na webových
stránkách města a úřední desce.
RM vzala na vědomí informaci starosty města o průběhu
jednání s nabyvateli areálu bývalé tabákové továrny. V závěru jednání projednala žádost osadního výboru Libhoš týkající se záměru vybudování obslužné komunikace místní
části Libhoš vybudované mimo tuto část.

Obecně závazná vyhláška
k ochraně a užívání zeleně
Ing. Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí
g

Skončilo období vegetačního klidu a čekají nás přívětivější
jarní a letní měsíce, kdy se bude zase zelenat tráva, rozkvetou stromy, keře a záhony. Současně to pro vlastníky pozemků znamená přípravu na sečení trávy.
Město Nový Jičín zajišuje tyto práce na svých pozemcích
prostřednictvím Technických služeb města NJ s tím, že pozemky jsou rozděleny do tří intenzitních tříd údržby. Do první
skupiny patří nejexponovanější plochy v centru města, městská památková rezervace, parky, ostrůvky kruhových křižovatek — tato místa sekáme minimálně osmkrát ročně. Do

druhé intenzitní třídy zařazujeme plochy mezi starší obytnou zástavbou a sídlištní zeleň — seč se zde provádí minimálně čtyřikrát ročně. Zeleň lesoparků, rekreačních lesů a zahrad, zelené plochy kolem garáží v okrajových částech města
patří do třetí intenzitní třídy údržby a jsou sečeny minimálně
dvakrát ročně. Toto rozdělení se však týká pouze ploch ve
vlastnictví města.
A co ostatní majitelé zelených ploch? Ne všichni se o své
pozemky dobře starají, a proto se na území města můžeme
setkat s trávníky neudržovanými, zanedbanými, evidentně
dlouhodobě neposečenými. Nejvíce tato situace tíží občany
na sídlištích, kteří nerozumí tomu, proč Technické služby
města Nový Jičín posečou jednu parcelu a sousední pozemek
nechají zarostlý. Je to způsobeno skutečností, že ne všechny
pozemky patří městu a město (i z důvodu zákonných překážek) nemůže suplovat povinnosti vlastníků a za městské finanční prostředky udržovat plochy jiných vlastníků — například státu nebo soukromých majitelů.
Velké obtíže nám z tohoto pohledu působí stát. Ani opakovaná jednání ze strany vedení města s institucemi, které
mají za úkol o státní majetek pečovat, nepřinesla zlepšení
a dostatečnou péči o trávníky. Ani dlouholetá jednání o převod těchto ploch do majetku města, které by o ně pečovalo,
nebyla úspěšná.
Proto byla připravena obecně závazná vyhláška (dále OZV)
k ochraně a užívání zeleně, která vlastníkům pozemků ukládá povinnost provést minimálně čtyři seče v termínech do
15. 5., 30. 6., 15. 8. a 30. 9. Tento právní předpis města již
projednala komise životního prostředí a rada města na svém
jednání 25. března 2008 doporučila zastupitelstvu OZV schválit. V případě jejího schválení už nebudou ti, kteří své pozemky neudržují, nepostižitelní.
Abychom zabránili nedorozumění a případným střetům
po přijetí OZV a umožnili její dodržování, informovali jsme
dopisem nejvýznamnější vlastníky zeleně ve městě o stavu
příprav tohoto předpisu. Proto věříme, že všichni majitelé
pozemků zeleně budou o své plochy řádně pečovat a tím přispívat k příjemnému vzhledu našeho města.

Zahájena rekonstrukce náměstí
Mgr. Hana Sirotová

g O vítězné studii rekonstrukce Masarykova náměstí bylo
rozhodnuto zastupitelstvem již v červnu 2005. Od té doby
byla zpracovávána projektová dokumentace a vyřizovalo se
stavební povolení. Kompletní rekonstrukce bude realizována
na základě projektové dokumentace ing. arch. Pavla Pekára
a ing. Marka Holána z Brna, a to ve dvou etapách: a) v dubnu
2008 až srpnu 2008 rekonstrukce podloubí, schodiš a přípojek NN a nasvětlení podloubí; b) v dubnu 2009 až srpnu 2009
rekonstrukce plochy náměstí včetně nových vodních prvků
a rozvodů inženýrských sítí.
V pondělí 14. dubna byla zahájena první etapa rekonstrukce
Masarykova náměstí v Novém Jičíně. Dodavatelem stavby je
firma ODS Dopravní stavby Ostrava, a.s., závod Frýdek-Místek, která zvítězila v nabídkovém řízení. V této etapě se jedná
o rekonstrukci podloubí a schodiš, přičemž dlažba bude z pískovce a schodiště a předprostor podloubí bude ze žuly. Podloubí bude vybaveno novým mobiliářem — veřejným osvětle-
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ním a odpadkovými koši. Nově
budou vytvořeny také nájezdové rampy pro kočárky.
Stavební práce přinesou určitá omezení, které se město
snaží co nejvíce minimalizovat. Přesto by občané měli
dbát na co největší opatrnost,
aby nedocházelo k úrazům.
S ukončením této etapy se
počítá do 31. srpna letošního roku.

Do NJ zavítal velvyslanec
Slovinska Franc But
Mgr. Hana Sirotová, tisková mluvčí

Výstava „Historie a současnost
města NJ na leteckých snímcích“
Mgr. Hana Sirotová, tisková mluvčí

g

Město Nový Jičín připravilo pro své občany výstavu historických ortofotomap, která dokumentuje rozvoj města od roku
1937 do současnosti. Tato expozice je připravena u příležitosti 695. výročí první zmínky o městě Nový Jičín. Výstava
pro veřejnost bude zpřístupněna od 24. 4. do 19.6.2008 v budově informačního centra a střediska Europe Direct (ul. Úzká
27) v době od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendu od 9.00 do 12.00
hodin. Tato výstava vznikla na základě dlouholeté spolupráce
s firmou Geos Laser Star, spol. s r.o. z Hradce Králové, která
zpracovává pro město mapové podklady pro geografický informační systém města. Data leteckých snímků týkající se
města Nový Jičín, uložená ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém ústavu v Dobrušce, byla vyretušována
a upravena tak, aby mohla být vystavena jako postery jednotlivých pohledů na úseky města v různých časových obdobích (od roku 1937 do současnosti).
Výstavu bude tvořit 15 posterů o velikosti 70 x 100 cm
a bude zde také možnost zhlédnout historické mapy a fotky.
Výstava bude veřejnosti přístupná zdarma. Srdečně
zveme všechny, které zajímá, jak naše město vypadalo
v minulosti, jak se v průběhu let rozvíjelo a jak vypadá
dnes. Po skončení výstavy budou historická ortofota zprovozněna na webových stránkách města v sekci Informační
servis MěÚ pod odkazem Odbor informatiky — PROJEKTY
MAPOVÉHO SERVERU — historická ortofota.
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g Ve čtvrtek 3. dubna zavítala do Nového Jičína významná
návštěva — slovinský velvyslanec Franc But se svým ekonomickým radou Tilenem Peče. Tito hosté přijeli na pozvání
zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se střediskem Europe Direct Nový Jičín a městem Nový Jičín. Krátce
před jedenáctou hodinou byli přivítáni v prostorách informačního centra a střediska Europe Direct.
Zde byl velvyslanec za účasti řady významných hostů (senátora Mgr. Milana Bureše, PhDr. Sylvy Dvořáčkové, ředitelky Muzea Novojičínska, RNDr. Aleny Olšákové, ředitelky SOŠ
Educa, RNDr. Jitky Hanzelkové, pověřené řízením gymnázia
Nový Jičín a Mgr. Pavla Šustaly, zástupce ředitele státního
okresního archivu) a zástupců vedení města (místostarostové
M. Lossmann, ing. V. Bárta, MVDr. M. Šturm, tajemník Mgr.
T. Vindiš) přijat starostou města Mgr. Ivanem Týle.
Společně pak přestřihli pásku a zahájili tak výstavu “Jože
Plečnik a jeho Žale“ věnované významným dílům slovinského
architekta Jože Plečnika. Tento autor obdržel za jedno ze
svých mnoha architektonických skvostů (hřbitov Žale — Zahrada všech svatých) ocenění znakem Evropského dědictví.
Toto dílo patří mezi nejpůvabnější řešení hřbitovní architektury 20. století. Přítomní hosté mohli zhlédnout komplex hřbitova Žale z různých směrů, včetně jednotlivých kaplí a detailů exteriérů budov. Během vernisáže vystoupilo kytarové duo
(Zdenka Nováková a Jan Dobeš) pod vedením pana Pavla
Štůly ze ZUŠ Nový Jičín, které zahrálo dvě skladby. Po slavnostním přípitku, proneseném starostou města, se velvyslanec podepsal do pamětní knihy a připojil se tak k dalším významným hostům, kteří zavítali do našeho města. Z rukou
starosty přijal upomínkové dary (klobouk, knihy o městě
Nový Jičín atd.) Poté se zúčastnil prohlídky města doprovázené průvodkyní Mgr. Evou Opršalovou, která zúčastněné
zasvěceně seznámila s historií památek města. Po slavnostním obědě navštívil velvyslanec Franc But zámek v Kuníně,
kde zhlédl zdejší expozice. Na závěr své návštěvy vyjádřil velvyslanec potěšení z návštěvy Nového Jičína a nadšení krásou našeho města.

Komunitní plán sociálních
služeb
Mgr. Antonín Urban, vedoucí odboru sociálních věcí
g

Komunitní plánování reaguje na nové sociální zákony, restruktualizaci stávajících a potřebu nových sociálních služeb
při současném seřazování priorit v rámci finančních možností ve vzájemné komunikaci obce jako zadavatele, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců příjemců. Komunitní
plán se pak stává podmínkou pro získávání dotací na zajištění těchto služeb, kde je nutný podíl i obce a občanů. Po ročním přerušení prací v loňském roce se tyto znovu obnovují.
Práce na komunitním plánování u nás probíhá ve čtyřech
úsecích, a to je péče o seniory, péče o hendikepované, péče
o rodinu a oblast sociálního vyloučení. Úvodní jednání těchto skupin proběhne v pondělí 12. května (péče o rodinu
a oblast sociálního vyloučení) a ve středu 14. května (péče
o hendikepované a péče o seniory), a to vždy v 15.00 hodin.
Pokud mají občané města, organizace a hnutí zajímající se
o sociální problematiku zájem zapojit se do práce uvedených
odborných skupin, mohou se v termínu do 11. května obrátit
na koordinátoru komunitního plánování, paní Lenku Galiovou, tel.: 556 768 338, e-mail: galiova@novyjicin-town.cz

Květnová
likvidace autovraků zdarma
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g Občané

mohou již čtvrtým rokem využít nabídky likvidace
autovraků zdarma. Akce se uskuteční v sobotu dne 17. května
2008 od 8.00 do 12.00 hod. na parkovišti před areálem Technických služeb města Nového Jičína, ul. Suvorovova 114,
Nový Jičín. Požadované doklady: velký TP, majitel uvedený
v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem;
autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele, která
nemusí být úředně ověřena. Další požadavky: předání vyklizeného vozidla.
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé
nákladní do 3,5 t). Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromaž ovací místo je předání kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace
(VIN) dle dohody majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraku na ekologickou likvidaci. Tento doklad je nezbytnou
součástí při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Doprava všech
autovraků do zařízení autovrakoviště bude zcela zdarma jak
pro kompletní, tak i pro nekompletní autovraky.

rozměry nebo materiál. Do této skupiny patří například starý
vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů pocházející z domácností aj.
Množství vyseparovaného velkoobjemového odpadu za jednotlivá období se pohybuje v průměru kolem 500 tun za rok.
Přehled množství vyprodukovaného velkoobjemového odpadu za jednotlivá období: rok 2002 (521 t/rok); 2003 (320 t/rok);
2004 (458 t/rok); 2005 (471 t/rok); 2006 (574 t/rok); 2007 (518
t/rok). Město Nový Jičín nabízí několik možností, jak s velkoobjemovým odpadem nakládat.
Prvním způsobem je odvoz a odevzdání odpadu přímo na
separačním dvoru v Novém Jičíně na Palackého třídě v provozní době, tj. od pondělí do pátku (8.00—11.00, 11.30—17.00
hod.), v sobotu pak od 8.00 do 11.00 hod.
Další možností je využití jarního a podzimního harmonogramu svozu velkoobjemových van. Zelené případně hnědé
velkoobjemové nádoby jsou umisovány na vytipovaná opakující se stanoviště dle harmonogramu, který je možno zjistit přímo na úřadu nebo na stránkách www.novyjicin.cz, rovněž ve Zpravodaji a na vývěsních plochách. Přistavení kontejnerů je dle harmonogramu vždy v úterý po 12. hodině, kdy
po naplnění je proveden vývoz a nádoba je ještě jednou přistavena na totožné stanoviště.
Poslední možností je přistavování velkoobjemových kontejnerů na objednávku přímo před nemovitosti občanů. Tuto
službu je možno využít již od roku 2006, kdy objednávky přijímají Technické služby města Nového Jičína. Občan hradí
pouze paušální náklady na dopravu do separačního dvoru.
Celkové 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 4 m3 a 100,-Kč/kontejner o velikosti 1 m3. Občan nehradí „nakládku a vykládku“ a pronájem kontejneru.
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 Nového Jičína přistaví velkoobjemový kontejner, občan naplní vanu, kdy následně proběhne vývoz.
Závěrem jen malé shrnutí — možností, jak se zbavit velkoobjemových odpadů, je v našem městě poměrně mnoho, přesto
se stále setkáváme s těmito odpady u popelnic a kontejnerů.
Tento stav tedy není zapříčiněn nemožnosti zajištění legálního způsobu likvidace odpadů, ale lidskou leností, netolerancí k okolí a nedostatkem zodpovědnosti.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ
v NJ pro školní rok 2008/9

Odpady 2000—2007
Velkoobjemové odpady
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g

Tak jak tomu bylo v předchozím čísle Novojičínského zpravodaje, budeme se i tentokrát věnovat speciálnímu tématu
ODPADY 2000—2007. Květnový článek seriálu je zaměřen na
nakládání s velkoobjemovými odpady v obci Nový Jičín a jeho
místních částech. Opět se budeme snažit poskytnout co nejširší informace, jak o nakládání s velkoobjemovými odpady
za uplynulá období, tak zde mohou občané najít odpovědi na
nejčastěji kladené otázky — co patří k této skupině odpadů,
kam s odpady, jak s nimi nakládat a rovněž jaké služby je
možno ze strany občanů využít.
Nakládání s komunálními odpady, tedy i odpady velkoobjemovými řeší Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č.
3/2007, o systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, která je k dispozici na webových stránkách www.novyjicin.cz v sekci odpadové hospodářství.
Velkoobjemový odpad je veškerý komunální odpad větších
rozměrů (nelze zaměňovat s odpadem stavebním) nevykazující známky nebezpečných vlastností, který již není možno
uložit do klasických sběrných nádob, a to s ohledem na jeho

Ředitelství mateřských škol
g

Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6,
Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 a Libhoš 90, po dohodě se zřizovatelem městem Nový
Jičín budou přijímat od 26. do 30. května 2008 v době od
8.00 do 15.30 hodin žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2008/2009 (tj. od 1. 9. 2008).
Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte. Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená pracoviště na území
města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj, Nový Jičín, K. Čapka 6, odloučená
pracoviště: Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 1, Mateřská
škola Nový Jičín, Vančurova 36, Mateřská škola Nový Jičín Loučka, Císařská 115.
Mateřská škola Sady, Nový Jičín, Revoluční 52, odloučená pracoviště: Mateřská škola Nový Jičín, Smetanovy sady
6, Mateřská škola Nový Jičín, Jiráskova 10, Mateřská škola
Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143.
Mateřská škola Trojlístek, Nový Jičín, Trlicova 8, odloučená pracoviště: Mateřská škola Nový Jičín, Máchova 62,
Mateřská škola Nový Jičín, Komenského 78,
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhoš 90

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

4

Vzpomínkový večer
v lyžařské chatě na Svinci

Kam za sportem...

Jaroslav Kotas

g FOTBAL: čt 1. 5. v 9 a 10.45 hod., hřiště s uměl. 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 uměl.
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 uměl. 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 uměl. trávou, kraj.
přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - ŠSK Bílovec B (2 utk.), 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 - Hlad. Životice, ne 11. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži, Libhoš - Vendryně, so 17. 5.
v 10 hod., hřiště s umělou trávou, utkání starých gard N. Jičín - Sparta Praha (ke 100. výročí Tv v N.J.), so 17. 5. v 16.15
hod., hřiště s um. trávou, divize star. a mlad. dorost N. Jičín
- Zábřeh (2 utk.), so 17. 5. v 16.30 hod., hřiště Hodslavice,
okres. přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Štramberk, ne
18. 5. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III. tř. muži Žilina - Jistebník, ne 18. 5. v 15.00 hod. stadion TJ, I. A tř. sk. B muži
N. Jičín - Čeladná, ne 18. 5. v 16.30 hod., hřiště Straník, okres.
přebor muži Straník - Kunín, ne 25. 5. v 16.30 hod., hřiště
Liboš, I. A tř. sk. B muži Libhoš - Smilovice, so 31. 5. v 10.15
a 12.30 hod., hřiště s um. trávou, divize star. a mlad. dorost
N. Jičín - Uničov (2 utk.), so 31. 5. v 17 hod., hřiště Hodslavice, okres. přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Bystré, ne
1. 6. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, kraj. přebor mlad.
a star. žáci N. Jičín - Jablunkov (2 utk.), ne 1. 6. v 17 hod., stadion TJ, I. A tř. sk. B muži N. Jičín - Libhoš, ne 1. 6. v 17 hod.,
hřiště Straník, okres. přebor muži Straník - Zbyslavice g
BASKETBAL (hala na bazénu): so 3. 5. v 10 hod., liga dorost
U16 N. Jičín - Olomouc, so 3. 5. v 17 hod., Mattoni NBL Geofin
N. Jičín - USK Praha (3. utk. čtvrtfin. play off), ne 4. 5. v 10
hod., liga dorost U16 N. Jičín - Svitavy g VOLEJBAL (hala
ABC): pá 2. 5. od 13.30 hod, so 3. 5. od 9 hod., ne 4. 5. od 9 hod.,
turnaj mistrovství ČR ve volejbale žáků (16 dr.) g HÁZENÁ
(hala ABC): ne 11. 5. v 10.30 hod., moravskosl. liga muži N.
Jičín - Orlová, ne 25. 5. v 10.30 hod., moravskosl. liga muži
N. Jičín - Třinec, ne 1. 6. v 10 hod., v 10.30 hod., moravskosl.
liga muži N. Jičín - Rožnov g PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI (krytý bazén): pá 30. 5. od 13 hod., so 31. 5. od 8 hod., ne 1. 6. od
8 hod., mistrovství ČR mlad. a star. žactva v plavání s ploutvemi 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 na bazénu: st 10 - 14 a 15 - 21 hod., čt
a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ PRO
ZDRAV. POSTIŽENÉ: po 12.15 - 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod.

g

V rámci oslav 100 let organizovaného sportování v Novém
Jičíně, byl 29. 2. 2008 v lyžařské chatě na Svinci uspořádán
vzpomínkový večer na téma „Počátky a rozvoj lyžování v Novém Jičíně“. Večeru se zúčastnilo mnoho zakládajících i bývalých členů spolu s nejmladší generací lyžařů. Pozvání přijali mnozí příznivci lyžování, funkcionáři TJ a představitelé
města. Na počest výročí vytvořil člen našeho lyžařského klubu Petr Palacký z mnoha historických i současných fotek
a filmů DVD o počátcích lyžování a činnosti novojičínských
lyžařů až do současnosti. Promítnuté DVD bylo všemi přítomnými přijato s velkým nadšením. Potom následovalo promítnutí překrásných záběrů z úspěšné expedice na himalajskou
K2, kterou vedl náš bývalý člen Leopold Sulovský. Oficiální
část vzpomínkové akce byla ukončena ohňostrojem. Následná
volná zábava probíhala při hudbě našeho bývalého člena
Standy Kubečky.
Stručné dějiny novojičínského lyžování. Lyžařský oddíl
TJ Nový Jičín byl založen lyžařskými nadšenci, kteří pocházeli většinou z řad turistů, v roce 1965. Jeho prvním předsedou se stal Ladislav Hyner. Ještě v témže roce začali lyžaři
se stavbou lyžařského vleku a strojovny. Vlek, strojovna a malá
klubovna byly dokončeny v následujícím roce 1966.
Za předsednictví ing. Jiřího Bendy byla sjezdovka na Svinci osvětlena a pokryta umělou hmotou pro možnost letního
lyžování. Za vydatného přispění mateřské TJ Nový Jičín byla
v roce 1981 postavena lyžařská chata.
V devadesátých letech minulého století, za předsednictví
Jiřího Hykla, byly konány pokusy s umělým zasněžováním.
Amatérská činnost byla předem odsouzena k nezdaru.
Teprve za předsednictví MUDr. Andrýska, ve spolupráci
s Pavlem Klosem z Tvarstavu, bylo v roce 2001 započato s realizací zasněžování sjezdovky na Svinci na profesionální úrovni. Celá akce byla po mnoha problémech ukončena r. 2006.
V témže roce byla provedena za přispění Eurofondů rekonstrukce lyžařské chaty na Svinci.
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Jaroslav Kotas

Sportovní aktuality
g VELKÝ A ZASLOUŽENÝ ÚSPĚCH NAŠEHO HOKEJOVÉHO MLÁDÍ — PÁŤÁCI PŘEBORNÍKY ČR. Obrovského
úspěchu dokumentujícího dlouhodobou systematickou a velmi
kvalitní práci s mládeží v našem hokejovém klubu dosáhli
hokejisté 5. třídy ZŠ Jubilejní, kteří se v neděli 30. března
stali přeborníky České republiky v ledním hokeji, když na
svém domovském stadionu porazili ve finálovém utkání s fantastickou kulisou vytvořenou osmi sty diváky Kolín vysoko 8:2.
Bezprostředně po skončení finále převzali novopečení přeborníci ČR z rukou legendy československého hokeje Františka
Černíka pohár za vítězství na tomto šampionátu. Velké oslavy
zisku přebornického titulu pokračovaly v pondělí po celý den
i ve škole. Svěřenci trenérů Jaroslava Fleischmanna a Kamila Glabazni, kteří do finálového turnaje postoupili coby
vítěz přeboru Moravskoslezského kraje, prošli turnajem naprosto suverénně a téměř všechny své soupeře doslova smetli
z ledu. Kolektiv současných pááků je spolu od přípravky,
kdy se stal přeborníky kraje, totéž zopakoval o rok později,
kdy vyhrál přebor čtvrtých tříd. Skvělá parta mladých novo-

Domácí David Friedel v souboji s hráčem Kolína. Foto Petr Kocián.

jičínských hokejistů tak letos napravila loňský neúspěch,
kdy téměř totožný tým na závěrečném turnaji přeboru ČR
obsadil 5. místo. Titul přeborníka ČR vybojoval kolektiv ve složení brankáři Štěpán Vrtělka, Ludmila Jeřábková, Václav
Sklenák, obránci Matěj Bartoň, Jan Zahradníček, Jan Bartko,
Michal Vávra, Petr Vanduch, Adam Daron, útočníci Michal
Kovařčík, David Škubala, Jan Poruba, Jakub Heralt, David
Friedel, Jakub Palacký, Adam Toman, Filip Palička, Michaela Bartoňová a Josef Zapletal. Novopečení přeborníci ČR
byli přijati na radnici vedením města, kde spolu s blahopřáním obdrželi jako družstvo čestné uznání a drobné dárky a
zapsali se do pamětní knihy města. Přebor ČR 5. tříd, Nový
Jičín 27.—30. 3. 2008, výsledky Nového Jičína, základní skupina: Břeclav 8:2, Kolín 11:1, České Budějovice 11:2, Chomutov 6:4. Semifinále: Třemošná 8:2 (2. semif. Kolín - Pardubice 5:4 s.n.). Finále: Nový Jičín - Blue Bucks Kolín 8:2.
Konečné pořadí: 1. N. Jičín, 2. Kolín, 3. Třemošná, 4. Pardubice, 5. Chomutov, 6. Sparta Praha, 7. Zlín, 8. Břeclav, 9. Hodonín, 10. České Budějovice. Vyhodnocení nejlepších hráčů
turnaje: brankář Aleš Stezka (Meteor Třemošná), obránce
Jan Bartko (HK Nový Jičín), útočník Michal Kovařčík (HK
Nový Jičín), který byl se 20 góly i nejlepším střelcem celého

Souboj před brankou Třemošné, které Nový Jičín nasázel v semifinále osm
branek. Starosta města blahopřeje při přijetí přeborníků ČR na radnici
absolutně nejlepšímu hráči turnaje Michalu Kovařčíkovi. Foto P. Kocián.

turnaje (6 utk. — 20 gólů + 20 asistencí), 2. Jan Poruba — 14
g. + 17 asist, 3. David Škubala 9 g. + 9 asist. (oba HK Nový
Jičín). Vyhlášeny byly dva All Star týmy v tomto složení: „A“
— brankář Aleš Stezka (Třemošná), obránci Jan Zahradníček, Jan Bartko (oba N. Jičín), útočníci Jan Poruba, Michal
Kovařčík (oba N. Jičín), Luboš Kozák (Kolín), „B“ - brankář
Michal Danylec (Chomutov), obránci Martin Šastný (Sparta
Praha) a Matěj Bartoň (N. Jičín), útočníci David Škubala (N.
Jičín), Michael Špaček (Pardubice), Jan Jakubec (Třemošná).
g SUPERPOHÁR ZS V HOKEJI VYHRÁL HRANICKÝ
TONDACH. Již osmnáct ročníků má za sebou hokejová
soutěž amatérských týmů o Pohár zimního stadionu Nový
Jičín, která v letošním roce vyvrcholila o poslední březnové
neděli novou nadstavbou soutěží o Superpohár. Ten se stal
kořistí vítěze hranické „konference“ Tondach Hranice, který

porazil první celek jičínské „konference“ No Name Kopřivnice 2:1 na zápasy (2:7, 4:2, 5:2). V soutěži o Pohár ZS startovalo v uplynulém ročníku celkem 20 družstev rozdělených
do hranické konference (3 divize) a jičínské konference (2
divize). Od září až do ukončení soutěže bylo sehráno celkem
340 utkání, která se hrála především ve večerních až nočních hodinách a o víkendech, kdy se nehrála mistrovská utkání.
Za mnoho let tohoto turnaje amatérských hokejistů došla
soutěž k maximální organizační dokonalosti, řídí ji výkonný
výbor NJHL v čele s Vlast. Gracou, který je spolu s předsedou komise rozhodčích Zbyňkem Kubičíkem předsedou společné soutěžní a disciplinární komise. Soutěž o Pohár ZS
Nový Jičín, kterou řídili především mladí začínající hokejoví
arbitři, pokud není organizačně v kraji nejlepší, tak patří
bezesporu k nejlepším, o čemž svědčí stále velký zájem neregistrovaných hokejistů až z oblasti Hranic, Lipníku i Opavy.
Nezanedbatelným přínosem (kromě sportování cca 250 mladších či odrostlejších chlapů), je i finanční efekt v podobě nájmu ledové plochy na jednotlivá utkání. Novinkou uskutečněnou na samotný závěr letošního ročníku byly vyhlášené dovednostní soutěže, do nichž byli nominováni vždy dva hráči
ze všech zúčastněných družstev. Na závěr celé soutěže byli
vyhodnoceni nejlepší brankář Karel Kula (Tondach), nejlepší střelec v základní části Patrik Šimečka (Černotín, 18
utk - 50 g.), v play off Radek Novotný Ice Chicken (6 utk. - 14
g.). V Old Stars nechyběl ani „čerstvý“ šedesátník Josef Poruba, mj. nejstarší autor gólu v historii NJHL, cenu pro nejlepšího útočníka převzal Jaroslav Fleischmann, který navíc
triumfoval v hráčské anketě. Prestižní All Stars: brankář
David Gajdušek (No Name), obránce Pavel Müller (Tondach),
útočník Jaroslav Fleischmann. Vítězi dovednostních soutěží
se stali: rychlost Ondřej Kopečný (Olšovec), přesnost střelby
Adam Morava (UAX), chytání nájezdů Dalibor Žurek (UAX).
g

FOTBALISTÉ NOVÉHO JIČÍNA STÁLE VÍTĚZNĚ. Velmi úspěšně zvládli úvodní čtyři zápasy jarní části I. A třídy
sk. B fotbalisté TJ Nový Jičín A, kteří všechny vyhráli při
skore 21:3 a jsou stále v čele tabulky s náskokem tří bodů na
Čeladnou. Právě k sice malému, ale přece jen důležitému náskoku, dopomohli městští rivalové z Libhoště, kteří zcela
nečekaně porazili v úvodním kole favorizovanou Čeladnou
na jejím „domácím“ hřišti ve Vítkovicích 3:1, Libhoš je po
další výhře, prohře a remíze na 5. místě tabulky. Již nyní
jsou všichni novojičínští příznivci fotbalu zváni na utkání
Nového Jičína s Čeladnou, které se uskuteční v neděli 18.
května už od 15 hodin, a bude možná rozhodující pro prvenství v soutěži. Zcela na opačných „pólech“ tabulky okresního přeboru jsou fotbalisté Nového Jičína B - Hodslavic a Straníku. Zatímco béčko vyhrálo na jaře všechna tři utkání a po
prohře Starého Jičína ve Veřovicích vede soutěž s náskokem 6 bodů (Starý Jičín má zápas k dobru), fotbalisté Straníku na jaře naopak vše prohráli, čímž si boj o záchranu
soutěže ještě více zkomplikovali.

g BASKETBALISTÉ GEOFINU JDOU DO PLAY OFF
Z DRUHÉHO MÍSTA. Basketbalisté Geofinu Nový Jičín si
mohou odškrtnout splnění jednoho z cílů daných jim vedením klubu před sezonou, spočívajícím v v postupu v Mattoni
NBL do play off. To se jim podařilo vcelku bez větších problémů poté, co se v březnu dostali z určité herní krize, aby ve
zbývajících čtrnácti zápasech okusili jen dvakrát hořkost
porážky, což jim vyneslo výborné druhé místo pro čtvrtfinále
play off. Los jim sice přiřkl velmi nepříjemného soupeře USK
Praha, s nímž v sezoně na jeho palubovce dvakrát prohráli,
ale snahou mužstva (které dokázalo v některých zápasech morální silou, houževnatostí a uměním vyhrát téměř prohrané
utkání) je přes tohoto soupeře projít do semifinále Mattoni
NBL. Do čtvrtfinále play off, které se hraje na tři vítězné zápasy, vstoupili naši basketbalisté na domácí palubovce v sobotu 26. dubna, 2. utkání v Praze se hrálo 1. května (obě po
uzávěrce NZ), 3. utkání, a všichni fandové věří, že už postupové, se bude hrát opět v hale na bazénu v sobotu 3. května
(příp. 4. utkání 7. 5. v Praze event. 5. utk. v N. Jičíně 10. 5.).
Semifinále, které se hraje rovněž na tři vítězné zápasy, má
termíny 13./14. 5., 16./17. 5., 20./21.5., příp. 23./24. 5., příp.
27./28. 5. Všechna utkání bude přenášet přímým přenosem ČT.
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g 100 LET TĚLOVÝCHOVY A SPORTU V NOVÉM JIČÍNĚ.

Poté, co proběhl městský sportovní ples, se uskutečnily další
dvě akce zařazené do programu oslav 100 let tělovýchovy
v našem městě. První z nich byl vzpomínkový večer „Počátky
a rozvoj lyžování v Novém Jičíně“, který se uskutečnil 29. února v lyžařské chatě na Svinci za účasti mnoha zakládajících
i bývalých členů spolu s nejmladší generací lyžařů (viz samostatný článek na str. 5).
Druhou akcí, jíž se zúčastnilo několik desítek malých i těch
odrostlejších lidí, bylo KVS Laguna a plaveckou školou na
krytém bazénu pořádané „Veselé plavání aneb plave celá
rodina“, na němž se malí účastníci akce výborně bavili při
různých zábavných disciplínách ve vodě a spolu se svými rodiči se mnozí z nich zapojili do soutěže rodinných štafet.
Další akcí v rámci jubilea novojičínského sportu bude přátelské fotbalové utkání „starých gard“ Nového Jičína a Sparty Praha, které bude sehráno v sobotu 17. května od 10 hod.
na hřišti s umělou trávou. Pořadatelé tohoto utkání, v němž
by se v dresu Pražanů měla objevit zvučná jména sparanské historie, srdečně zvou všechny fotbalové příznivce.
g

MUŽI PLAVECKÉHO KLUBU PŘEBORNÍKY KRAJE
PRO ROK 2008. Tři kola, tři vítězství — tak úspěšná je
bilance družstva mužů Plaveckého klubu Nový Jičín, které
ve složení Jakub Radina, Kamil Plešek, Marek Zetocha, Vojtěch Kulišák, Filip Skřiček, Tomáš Zumer, Jakub Knesl, Jiří
Maňásek a Vojtěch Kracík vybojovalo mezi sedmi družstvy
před týmy Karviné a Ostravy „A“ titul přeborníka Moravskoslezského kraje pro letošní rok. Jen o něco menšího úspěchu
v podobě stříbrných medailí, dosáhly mezi šesti družstvy ve
stejné soutěži novojičínské ženy v sestavě Petra Dvorská,
Kristýna Horutová, Dorota Podzemná, Natálie Kulišáková,
Veronika Kovářová, Kateřina Krutilková, Petra Vysocká a Vanesa Mikulenková. Kromě úspěšných výsledků v soutěži družstev, se dařilo plavcům PK i v různých individuálních soutěžích. Dokumentuje to i nejúspěšnější současná novojičínská
plavkyně, vysokoškolačka Petra Dvorská, která vypomohla
i jako „klasička“ olomouckému družstvu ploutvařek na M
ČR dvěma třetími místy na 100 a 200 metrů kraul s ploutvemi
(BF) k zisku celkové stříbrné medaile. V mezinárodním plaveckém pětiboji v Bruntále vyhrála svoji kategorii roč. 95
Natálie Kulišáková, Jakub Knesl (96) vybojoval čtvrté, Jiří
Maňásek (96) sedmé a mladší dorostenec Tomáš Zumer
(93) páté místo, mezi nejmladšími žáky se v desítce nejlepších
umístil Filip Černý (98). Na mezinárodních závodech O jarní
cenu Žiliny 2008, jíž se zúčastnilo na 250 plavců všech věkových kategorií z osmi států, vybojovali ve finále Jakub Radina (89) na 200 prsa 6. místo, Marek Zetocha (91) na 200
motýlek 7. místo, Vojtěch Kulišák (92) obsadil na 50 prsa
10. místo, Dorota Podzemná (93) skončila na 200 motýlek jedenáctá a Filip Skřiček (92) skončil na 200 znak patnáctý.

g

MLADÍ LAGUŇÁCI NEJLEPŠÍ I VE ŽĎÁRU. Mladí
ploutvaři Laguny Nový Jičín obhájili ve Ž áru nad Sázavou
ve 2. kole Moravskoslezské ligy mládeže prvenství z 1. kola
a nadále soutěž vedou s počtem 5603 bodů (2. Zlín — 3647 b.,
3. Ždár nad Sázavou — 3249 b.). Letošní dvaadvacetičlenné
družstvo Laguny, které je jedním z nejsilnějších ve dvacetileté historii této soutěže, získalo z 23 disciplin 44 medailí,
z toho 21 zlatých. Nejlepšími laguňáky byli dorostenci Matěj
Obšivač, Jan Bartek, Radka Svobodová, Andrea Gašperiková, starší žáci Petr Španihel, Jakub Jarolím, Martin Mazáč,
Vendula Figarová, mladší žáci Ondřej Dofek a Karolína Šugarová, Tomáš Bolek, Ondřej Kelar, Klárka Křepelková, Matěj Bartek. Vítězem soutěže se stal dorostenec Matěj Obšivač, který převzal z rukou starosty Ž áru n. S. ocenění za
nejlepší bodový výkon, poháry za celkové výsledky byli dále
oceněni Radka Svobodová, Jan Bartek, Petr Španihel, Jakub
Jarolím, Karolína Šugarová i Ondřej Dofek. Pochvalu si zaslouží nejen Šárka Holubová, Martina Hanzelková a Tereza
Kolářová za umístění těsně pod stupni vítězů, ale i Jan Polášek, Eliška Mičková, Lenka Kokešová, Jindra Kvita, Petra
Kuncová, Veronika Rosová, Lukáš Fojtík, Nikola Jurečková
a Pavlína Machová, kteří sice na „bedně“ nestáli, ale s týmem
bojovali a body do soutěže klubu svými starty přinesli. Dorostenka Radka Svobodová (na 200 BF) a starší žák Petr
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Španihel (na 100 BF) vytvořili v těchto závodech dva české
rekordy. KVS Laguna Nový Jičín zve příznivce ploutvového
plavání na třídenní mistrovství ČR mladších a starších žáků,
jehož bude pořadatelem ve dnech 30. května až 1. června.
g ZLATO PRO MUŽE, BRONZ PRO ŽENY LAGUNY Z MIS-

TROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV. Zlaté medaile v kategorii mužů, bronzové v kategorii žen — takový je výsledek plavců s ploutvemi KVS Laguna na 41. ročníku mistrovství ČR v plavání
s ploutvemi družstev, které se uskutečnilo ve dnech 12.—13.
dubna v olomouckém bazénu. O obhajobu loňského prvenství
mezi osmi nejlepšími družstvy mužů v ČR se postarali výbornými výkony reprezentanti Tomáš Mixa, Ondřej Bajer
a další členové Laguny Daniel Malátek, Tomáš Jančálek,
Matěj Obšivač, Jan Bartek, Petr Španihel. Bronzový post
mezi ženami, stejně jako vloni, vybojovalo družstvo složené
z bývalých reprezentantek-vysokoškolaček, které dokázaly,
že ještě umí, doplněné o talentované dorostenky ve složení
Linda Škubalová, Veronika Saksová, Nikola Pargačová, Kateřina Žatečková (Neklová), Aneta Pivoňková, Radka Svobodová a Viktorie Polášková. Nejúspěšnějšími jednotlivci Laguny na šampionátu byli Tomáš Mixa (5 zlatých), Ondřej
Bajer (2 bronzové, 2 x 4. místo), Daniel Malátek (2 bronzové,
2 x 4. místo), na zisku titulu však mají podíl všichni, kteří
soutěžili, nejúspěšnější plavkyní byla Nikola Pargačová (2
stříbrné, 2 bronzové), juniorka Aneta Pivoňková (čtvrtá a pátá
místa), dorostenky Viktorie Polášková (2 stříbrné), Radka
Svobodová (1 bronz), o body k zisku 3. místa se stejně jako
u mužů postaraly všechny startující „lagunářky“.
g CHLAPCI

ZŠ KOMENSKÉHO 66 VYHRÁLI KRAJSKÉ
FINÁLE V BASKETBALU. Velkou radost nejen svému učiteli
a trenérovi Karlu Davidovi, ale i své škole, udělali žáci 6.
a 7. třídy Základní školy Komenského 66, kteří po vítězství
v okresním kole zvítězili i v krajském finále celostátní soutěže
v basketbalu těchto tříd „Nestle basket“ Opavě s postupem
do předkvalifikace pro republikový finálový turnaj v Olomouci 14. května, odkud první tři družstva postoupí na „republiku“ do Jindřichova Hradce.

g MATOUŠ

„JURA“ SKOUMAL OSMDESÁTNÍKEM. Není
tomu tak dávno, kdy se fotbaloví příznivci nejen z Nového
Jičína dozvěděli, že se někdejší prvoligový rozhodčí Matouš
„Jura“ Skoumal dožil významného životního jubilea osmdesáti let. Bilance oslavence s rozhodcovskou píšalkou, se
kterou začal běhat po fotbalových hřištích od roku 1953 je
úctyhodná — začátky v okrese, pak několik sezon v kraji, následovalo 11 let v divizi, dalších šest let ve II. lize až konečně v roce 1972 postup do
tehdejší československé první ligy, v níž „odpískal“ do
roku 1975 jako hlavní 26 a na
pomezí pomáhal řídit 52 utkání. Svoji rozhodcovskou
dráhu oslavenec ukončil po
šestačtyřiceti letech s bilancí asi čtyř ticíc utkání všeho
druhu a kategorií a za svoji
činnost pro fotbal v okrese
a v kraji obdržel mnoho ocenění. Nejen novojičínští fotbaloví fandové přeji „Jurovi“
hodně zdraví, pohody i radosti z fotbalu.

Stručně
g Neúnavný maratoský a „ultramaratonský“ běžec, dvaapadesátiletý traový dělník Karel Ligocki z organizace Orel
Loučka, vytvořil ve dvanáctihodinovém rychlobruslařském
maratonu na závěr sezony ZS v Novém Jičíně nový rekord
pro zapsání do Guinnessovy knihy rekordů ujetím 238, 996
km. Blahopřejeme!

Nominace v soutěži Fasáda
roku 2007

Miss dívka Nového Jičína 2008
Martin Jakůbek, zástupce ředitelky SVČ Fokus

Jiří Heralt, Bytový podnik města Nový Jičín

g Bytový podnik města Nový Jičín v rámci svých plánovaných

g Soutěž Miss dívka, určená pro 13—17 leté dívky, se v Novém

oprav realizoval v období roku 2007 opravu střechy a fasády
domu nehistorického typu v rámci městské památkové rezervace, a to na ulici 28. října č. 11. Na základě vyhlášeného dotačního titulu odborem regionálního rozvoje podalo město
Nový Jičín jako vlastník domu žádost o přidělení dotace na
částečné financování oprav domu.
Po předložení a posouzení projektové dokumentace oprav
střechy a fasády domu, vypracované projekční kanceláří Františka a Evy Frýzových, odborem regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, byla na toto dílo poskytnuta dotace
pro účel pokrytí části realizačních nákladů. Po dokončení
realizace díla stavební firmou VaV, s.r.o., vybrané na základě
výběrového řízení dodavatele a kolaudaci stavebního díla,
přihlásil Bytový podnik města Nový Jičín na sklonku roku
2007 tento dům do soutěže vyhlášené na území Severomoravského kraje s názvem „Fasáda roku 2007“.
Hodnotící komise vybrala a doporučila uvedené dílo k zařazení do dalších kol a představila je veřejnosti při příležitosti výstavního veletrhu konaného na sklonku roku 2007 na
výstavišti Černá louka v Ostravě. Tento objekt byl zařazen
do soutěžní kategorie „Bytový dům“. Po provedení obhlídky
a hodnocení fasády odbornou komisí soutěže byl dům nominován do finále s dalšími čtyřmi domy v dané kategorii z celého Moravskoslezského kraje. Mimo jiné byly v této soutěži
hodnoceny další kategorie v oblasti „Rodinný dům“, „Panelový dům“ a „Správní a průmyslová budova“.

Jičíně koná každý druhý rok. V pátek 4. dubna od 16.30 hodin
soutěžilo o tento titul 12 finalistek ve čtyřech soutěžních disciplínách. Po dvouhodinovém programu, který provázel moderátor Hitrádia Orion Martin Jakůbek a členové zastupitelstva
dětí a mládeže Václav Kula a Jakub Podgorski, nakonec porota vyhodnotila a ocenila tyto dívky: Miss dívka Aneta Machýčková (17) Jeseník nad Odrou, Gymnázium NJ; 1. vicemiss
Tereza Smejkalová (16) Hladké Životice; 2. vicemiss Monika
Štusková (14) Straník; Miss sympatie (cena diváků) Adéla
Lahresová (15) Nový Jičín-Žilina.
Dívky musely předvést pohotovost a komunikativnost během rozhovoru, své dovednosti ve volné disciplíně, promenádu v plavkách i ve společenských šatech. V programu pak
dále vystoupila skupina Top dance aerobik, Lets Dance a Abada Capoeira. Devítičlennou odbornou porotu letos vedla Petra
Pístecká, finalistka Miss aerobik ČR, držitelka titulu Miss léto,
majitelka modelingové agentury Top studio.

100 let ZŠ Komenského 68

Původní vzhled

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy

Nový vzhled

g

V září 2009 to bude právě 100 let, kdy usedli první žáci do
lavic naší školy. Obracíme se s žádostí na všechny absolventy,
bývalé kolegy, občany-pamětníky o spolupráci při přípravě
oslav tohoto významného výročí. Záměrem je připomenutí
historie školy obrazem (dobové materiály, fotografie aj.) i přímou účastí pamětníků. Vyzýváme proto všechny, kteří mohou
přispět k výše uvedenému a zapůjčit materiály k okopírování,
aby využili jakéhokoliv uvedeného kontaktu. Děkujeme všem,
kteří se ochotně připojí k přípravám 100letých oslav školy.
Kontakt: RNDr. Svatava Hajdová, Komenského 68, tel.: 556
708 124, 556 708 764, hajdova@zsko68nj.cz
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Ondráš hostil pěvce z Blois
Jitka Buchlovská, členka Pěveckého sboru Ondráš

g Ve dnech 6.—10. dubna navštívil novojičínské gymnázium
orchestr z francouzského městečka na Loiře — Blois. Se svým
dirigentem, panem Raymondem Pousseo (kterého v Novém
Jičíně známe již od roku 1995 z jeho spolupráce s pěveckým
sborem Jitřenka při ZŠ B. Martinů, dnes ZŠ Jubilejní), byli
hosty pěveckého sboru Puellae et Pueri a Sextetu a zdejšího
gymnázia. Během těchto dubnových dní stihli francouzští hudebníci nejen prohlídky měst Nového Jičína, Štramberka, Olomouce či Zbrašovských jeskyní, ale hned v pondělí 7. dubna
vystoupili na společném koncertu v Beskydském divadle.
Česko-francouzský večer probíhal v duchu sborové a orchestrální hudby. Orchestr mladých hudebníků z konzervatoře v Blois se zaměřuje zejména na filmovou hudbu. Diváci
tak mohli vyslechnout melodie z filmu Zorova maska, Aladin
nebo hudba úspěšného pořadu The Lord of the Dance. Temperamentní projev francouzských muzikantů odměnilo publikum dlouhým potleskem, diváci se dobře bavili a večer plný
hudby splnil očekávání.
Dne 7. dubna 2008 navštívili členové orchestru z francouzského městečka Blois se svým dirigentem panem Raymondem
Pousseo také novojičínskou radnici. Byli přijati v aule radnice
místostarostou Milošem Lossmanem, který je přivítal a seznámil s historií i současností města. Hosté obdrželi drobné
upomínkové předměty a prohlédli si zasedací místnost. Přes
nepřízeň počasí shlédli náměstí i okolí města z radniční věže.
Ve středu 9. 4. dopoledne pak orchestr koncertoval pro žáky
Základní školy na Starém Jičíně. Francouzi si velmi pochvalovali přátelskou atmosféru a vnímavé mladé publikum. Dodejme jen, že celý výměnný pobyt se uskutečnil díky ochotnému realizačnímu týmu vedeném paní Andreou Dostálovou.
Ve čtvrtek 10. 4. Francouzi odjeli do Prahy, kde strávili další
dva dny. Děkujeme všem organizátorům akce za bezchybný
průběh a těšíme se při dalších projektech novojičínského
gymnázia zase na viděnou!

Česko-francouzský večer
Mgr. Karel Dostál, Mgr. Hana Sirotová
g Minulý týden byl pro nás, členy Pěveckého sboru Ondráš,
velmi náročný, ale zároveň nesmírně obohacující. Stali jsme
se na týden hostiteli našich francouzských přátel z Blois.
Loni v květnu začalo naše hudební přátelství, ke kterému
nepotřebujeme žádné přílišné jazykové znalosti, protože jazyku hudby rozumíme všichni velice dobře.
Všech 35 členů Ensemble vocal Antoinna Boesseta jsme
vyzvedli v sobotu 12. dubna na letišti v Ruzyni a odvezli je
do Nového Jičína. Přivítání proběhlo v reprezentativních prostorách Beskydského divadla a naši hosté byli seznámeni
s rozsáhlým programem, který jsme pro ně připravili. Ubytováni byli v rodinách členů Ondráše, ale o jejich pohodu se
starali i ostatní členové sboru.
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Neopomněli jsme jim ukázat krásy našeho regionu, a tak
poznali Valašské muzeum v přírodě, Pustevny s Radegastem,
okouzlující architekturu Štramberka i jeho specialitu — štramberské uši. Uneseni byli i zámkem v Kuníně, Stanicí pro záchranu dravců v Bartošovicích, památníkem J.A. Komenského a klášterem kapucínů ve Fulneku. Na vlnách Janáčkovy
hudby jsme pluli v muzeu tohoto skladatele na Hukvaldech
a také Francouzi uvěřili, že jim Liška Bystrouška splní tajné
přání. Historickou Olomoucí byli naši hosté přímo nadšeni
a z pobytu u nás si odvážejí nejen suvenýry a spoustu fotografií, ale i nádherné vzpomínky na všechna navštívená místa.
Vřele přijati jsme byli také na radnici našeho města a večer pak diváky v Beskydském divadle při přátelském koncertu obou sborů. Při čtvrtečním loučení děkovali všichni
francouzští přátelé za pohostinnost a vřelost, kterou jsme
jim věnovali. Doufám, že se našim hostům u nás líbilo a Nový
Jičín bude brzy cílem jejich cest za hudbou a přátelstvím.

TVOJE
ELEKTRONICKÁ
PENĚŽENKA

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN

2008

KINO KVĚTEN
Čt 1. až ne 4. května v 18.00 hod. TAKOVA NORMÁLNÍ
RODINKA. Filmová adaptace stejnojmenného televizního
seriálu podle předlohy Fan Vavřincové. Mládeži přístupno, 90 min., vstupné 80,- Kč.
g Čt 1. až ne 4. května ve 20.00 hod. NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE. Ta, co má přijít, je smrt. Carter Chambers (Morgan
Freeman) a Edward Cole (Jack Nicholson). Oběma zůstal
zhruba rok života. Do 12 let nevhodný, 97 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Po 5. až st 7. května ve 20.00 hod. …A BUDE HŮŘ.
Kniha …A bude hůř spisovatele Jana Pelce, se stala jedním z kultovních undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého režimu. Mládeži nepřístupno,
86 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. května v 18.00 a ve 20.00 hod. BOBULE.
Kryštof Hádek v nové české komedii o tom, jak se policií
hledaný podvodník ukryl na vesnici a našel zde lásku ke
krásnému děvčeti. Mládeži přístupno, 90 min., vstupné
75,- Kč.
g Po 12. až st 14. května v 18.00 a ve 20.00 hod. KULIČKY.
Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. Mládeži
přístupno, 75 min., vstupné 80,- Kč.
g Pá 16. až ne 18. května v 16.00 hod. VINX CLUB — výprava do ztraceného království. Italský dětský animovaný film. Mládeži přístupno, 89 min., dabing, vstupné
65,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. května v 18.00 a ve 20.15 hod. VENKOVSKÝ UČITEL. Český erotický, poetický film. O láskách
mladého muže z města. Mládeži nepřístupno, 126 min.,
vstupné 70,- Kč.
g Po 19. až st 21. května v 18.00 hod. KRONIKA RODU
SPIDERWICKŮ. Americká fantasy pohádka. Příběh o sourozencích, kteří se dostali do světa fantasy, plného podivných stvoření a příšer. Mládeži přístupno, 95 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Po 19. až st 21. května ve 20.00 hod. REPORTÉR V RINGU. Samuel L. Jackson v životopisném dramatu o Champovi, legendárním americkém boxerovi. Do 12 let nevhodný, 111 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. května v 18.00 a ve 20.15 hod. Po 26. až
st 28. května v 18.00 hod. KARAMAZOVI. Film režiséra
a scenáristy Petra Zelenky, který vznikl na motivy románu Fjodora M. Dostojevského Bratři Karamazovi. Mládeži
přístupno, 113 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 26. až st 28. května ve 20.15 hod. HRANICE SMRTI.
Z obyvatel zapadlé putyky se vyklubou fanatičtí neonacisté se sklony ke kanibalismu. Do 18 let nepřístupno,
108 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 29. až ne 1. června v 18.00 hod. SPEED RACER.
I když nechrlí páru ani dým, je rychlejší než všichni čerti.
Speed, mladý, talentovaný automobilový závodník. Agresivní, instinktivní a nebojácný. Mládeži přístupno, 134
min., dabing, vstupné 75,- Kč.
g Pá 30. až ne 1. června ve 20.15 hod. SLÍDIL. Souboj o nepřítomnou ženu. Mládeži nepřístupno, 97 min., titulky,
vstupné 65,- Kč.
g Po 2. až st 4. června v 18.00 a 20.15 hod. MONGOL ČINGISCHÁN. Byl zrozen k vítězství. Čingischán byl jedním z nejúspěšnějších vládců a vojevůdců světa, ale jeho
životní příběh začal prostě — světový stratég, vladař a politik vyšel z nuzných a neuspořádaných poměrů. Mládeži
nepřístupno, 129 min., vstupné 70,- Kč.

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

g

g Pondělí 5. května v 18.00 hod. AKADEMIE ZŠ Nový
Jičín, Jubilejní 3.
g Úterý 6. května v 19.00 hod. Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA. Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává o vášni, snech a touze. Divadlo Pod Palmovkou Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 1. 4.
Vstupné 270,- 250,- 220,- Kč.
g Středa 7. května v 19.00 hod. VYKLENUTÉ KLY. Další
originální kousek z dílny divadla Vizita. Jaroslav Dušek pronáší, co mu jeho plodná slina na jazyk přinese. Divadlo
Vizita Praha. Předprodej od 1. 4. Vstupné 180,- 160,120,- Kč.
g Pondělí 12. května v 19.00 hod. KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY. ZDENĚK ŠEDIVÝ, trubka; ALEŠ BÁRTA, varhany.
Aleš Bárta patří mezi špičkové české varhaníky. Farní
chrám Nanebevzetí p. Marie, Nový Jičín. Kruh přátel
hudby. Předprodej od 1. 4. Vstupné 100,- Kč.
g Úterý 13. května v 19.00 hod. Stanislav Štepka: VELKÉ
ILUZIE. Táto hra nás zavedie do legendárneho roku 1968,
teda v čomsi aj do obdobia neopakovate ných šesdesiatych rokov. Radošinské naivné divadlo, Bratislava. Předplatné sk. P. Předprodej od 1. 4. Vstupné 270,- 250,220,- Kč.
g Středa 14. května v 19.00 hod. Robert Thomas: TURECKÁ KAVÁRNA. Tři komické skoro detektivky z Paříže s nečekanou pointou. Agentura Harlekýn Praha. Předplatné
sk. S. Předprodej od 1. 4. Vstupné 220,- 200,- 160,- Kč.
g Čtvrtek 15. května v 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS
Nový Jičín. Předprodej od 6. 5. Vstupné 50,- 50,- 30,- Kč.
g Pátek 16. května v 20.00 hod. MÁJOVÁ MERENDA.
Vystoupí SESTRY HAVELKOVY s doprovodným kvartetem.
Pořádá Klub rodáků a přátel města NJ ve spolupráci s BD.
Kavárna hotelu Praha, Nový Jičín. Předprodej od 28. 4.
ve Starožitnostech Miloš Lossman.
g Čtvrtek 22. května v 18.00 hod. AKADEMIE ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín. Předprodej vstupenek na sekretariátu školy od 24. dubna 2008. Bližší informace na tel. č.
556 706 688.
g Pátek 23. května v 19.00 hod. MARIE ROTTROVÁ A SKUPINA NEŘEŽ. Předprodej od 6. 5. Vstupné 390,- 370,340,- Kč.
g Neděle 25. května v 15.00 hod. Irena Křehlíková: MAŘENKA A JENÍČEK A SMOLÍČEK PACHOLÍČEK. Dvě
známé a oblíbené klasické pohádky překvapí diváky především svým výtvarným půvabem. Divadlo loutek Ostrava.
Malý sál. Předplatné sk. Rolnička. Předprodej od 6. 5.
Vstupné 80,- Kč.
g Čtvrtek 29. května v 17.00 hod. AKADEMIE ZŠ Nový
Jičín, Komenského 68. Předprodej od 5. května v ZŠ.
Informace tel. č. 556 708 124.
g Pátek 30. května v 19.00 hod. Jacques Offenbach: KRÁSNÁ HELENA. Výtečné libreto zpracovává známou antickou
zápletku, milostný vztah královny Heleny a trojského prince Parida. Krásná Helena představuje v operetním repertoáru ideální vyváženost mezi náročným, přitom posluchačsky
vděčným hudebním partem a inteligentní předlohou s velkou
dávkou humoru. Moravské divadlo Olomouc. Předplatné
sk. A. Předprodej od 6. 5. Vstupné 250,- 230,- 190,- Kč.

Novojicínský
zpravodaj
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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

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu JAN KUFA KIČEŘOK a MARIAN WISZCZOR „Pohled do tváří“ a „Krajiny přes objektiv“. 6. května až 29. května 2008. Vernisáž 5. května 2008 v 18.00 hod.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 6. 5. (út), Městská knihovna, 18.15 hod. ZUZANA BERANOVÁ „Setkání se smrtí“. Představení knihy Z. Beranové;
příběh opavské rodačky Joy Adamsonové.
g 7. 5. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST —
DIMMU BORGIR. Temná síla přichází!
g 8. 5. (čt), Čajovna archa, 7.00 hod. VÝLET DO TARZANIE.
Výprava do lanového centra u Frenštátu p. R.
g 9. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. SEE YOU IN
HELL, EX-LEX, PROFESOR LEFEBVRE, CRUST OR DIE!
g 11. 5. (ne), Čajovna archa, 15.00 hod. TURNAJ VE HŘE
BANG! Přestřelka v karetní hře z divokého západu.
g 14. 5. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod., 30,- Kč. ZDENA
KAČO, recitál. Znáte ho jako somrujícího chlapíka...
g 14. 5. (st), Čajovna archa, 18.00 hod. JAM SESSION, hudební guláš pro všechny.
g 15. 5. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. BJÖRK. Přednáška
s ukázkami. Islandská labu a její mezipřistání v hudební
kavárně. Zasvěcený průvodce rozmanitou tvorbou Björk.
g 16. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. LESNÍ ZVĚŘ,
energický drink do uší.
g 17. 5. (so), Čajovna archa, 19.00 hod., 20,- Kč MAMALÖR,
OPEN-AIR, koncert vítkovické kapely, inspirované hudbou
potulných židovských hudebníků.
g 21. 5. (st), Čajovna archa, 18.00 hod., 50,- Kč. LÉČENÍ ENERGETICKÝMI OBRAZY — DVEŘE DO NEVIDITELNÉHO
SVĚTA, esoterická přednáška. Vede PhDr. Libuše Panáčová.
g 22. 5. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS, BRAINDEAD. Peter Jackson nenatočil jen Pána prstenů. Zasvěcenci si rádi připomenou jeho Brain dead.
g 23. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. REGIBRA
(NJ) & BOYCOTT (Karviná), 2x hardcore.
g 25. 5. (ne), Čajovna archa, 15.00 hod. TURNAJ VE HŘE
OSADNÍCI Z KATANU, multigenerační střet v jedné z nejhranějších deskových her.
g 29. 5. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. PODZEMNÍ MODERNA IX. — Napalm Death.
g 29. 5. (čt), Čajovna Archa, 19.00 hod. LINDIE, Lidé Indie,
cestopisné představení s divadelními prvky a zvukovými záznamy o Indii a jejích lidech.
g 30. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. JAZZ KLUB
& VILÉM SPILKA QUARTET, světový sound v brněnském
podání...
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g Sobota 3. 5. od 14.00 hod. Velký sál SVČ, PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ AIKIDO, IAIDO, KARATE, CAPOEIRA,
TAI-JI, SEBEOBRANA, THAI-BOX, ŘECKO-ŘÍMSKÝ ZÁPAS aj. Vstupné 30,- Kč.
g Pátek 9. 5. od 18.00 hod. V rámci programu „Poznej naše
město“ uvádíme pošesté: VZNIK, EXISTENCE A ZÁNIK ŽILINSKÉHO KOUPALIŠTĚ. Projekce, krátká přednáška a beseda mapující historii a současnou situaci bývalého žilinského koupaliště. Autoři: studenti oboru Ochrany a obnovy životního prostředí (maturitní ročník 2006/07). Vstupné 20,- Kč.
Velký sál SVČ.
g Pondělky 16.00—19.00 hod. PLETENÍ Z PEDIGU PRO
VŠECHNY. 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. (15., 16., 22., 23., 29., 30. 5.). 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 15. 5. od 16.30 hod. Beskydské divadlo. AKADEMIE 2008. Přehlídka činnosti Střediska volného času Fokus.
Předprodej vstupenek pouze v Beskydském divadle od 6. 5.
Cena 50,- Kč, sál, 40,- Kč balkon.
g Pa až ne, od 16 do 18. 5. TANEC BEZ HRANIC. Tanec
Fokus zcela nově, víkendový taneční maraton různých stylů.
Více informací na samostatných plakátech a webu.
g Sobota 24. 5. od 9.00 hod., Masarykovo nám. STREETBALL 08, 12. ročník, 8.15 — 8.45 hodin prezence, od 9.00 hod.
začátek turnaje.
g Sobota 24. 5. od 15.00 hod. Velký sál SVČ. Dětské alternativní divadlo — Malá Monstra Kopřivnice: DVACET TISÍC
MIL POD MOŘEM. Dobrodružný výlet do světa fantazie
pro děti od 8 let. Vstupné 20,- Kč.
g Čtvrtek 22. 5. od 14.00 hod. KRÁVOVINY 2008 — DEN
MLÉKA. V. ročník akce zastupitelstva dětí a mládeže o nejzajímavější krávu z obalů mléčných výrobků. Pro všechny od
0 do 150 let. Podmínky soutěže na přihláškách ve FOKUSU.
g Sobota 31. 5. od 15.00 do 18.00 hod. Areál Skalky. VELKÝ
DEN DĚTÍ. Oslava svátku našich nejmenších. Odpoledne
plné her, soutěží a samých příjemných překvapení pro holky
a kluky. Vstupné: 20,- Kč děti malé i velké, studenti; 30,- Kč
dospělí. A pozor! Pokud bude pršet, pak i tak Velký den dětí
proběhne ve stejnou dobu u nás ve Fokusu!

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. Pro nejmladší děti, které nemají odvahu jet
s námi na pobytový tábor, připravujeme od 1. 6. také nabídku příměstských táborů.
g

g NÁMĚSTÍ ŽIJE DIVADLEM (13. 6.). Po celý tento den se
bude na náměstí hrát divadlo, tančit. Sledujte samostatné plakáty a nezapomeňte přijít povzbudit mladé „hérečky a hérce“.

V zajetí synkop

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 Do 28. května: OBRAZY — EDUARD VEITH
(1858—1925). Výstava díla novojičínského rodáka ze sbírek Muzea Novojičínska ve spolupráci
s Klubem rodáků a přátel města NJ. Nová galerie Žerotínského zámku, Nový Jičín.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY, 15. května: KAMENNÉ SVĚDECTVÍ MINULOSTI NOVÉHO JIČÍNA. Putování málo
známou historií města spojené s heraldickými památkami
renesančních a barokních staveb. Přednáška, Trámový sál
Žerotínského zámku, 17.00 hodin. Přednášející: Radek Polách, kurátor sbírky kamenných plastik a stavebních artefaktů.
g ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY: úterý — pátek 8.00 — 12.00,
13.00 — 17.00 hod., soboty, neděle 9.00 — 16.00 hod.
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g

Město Nový Jičín a Oblastní kancelář Pojišovny Generali, a.s., Nový Jičín ve spolupráci s Úřadem práce Nový Jičín, Rádiem Čas a TJ Nový Jičín vás zvou na IX. VELETRH
NOVOJIČÍNSKA, spojeným s olympiádou technických profesí a pracovních příležitostí, jehož součástí je MORAVSKÁ
POUŤ RÁDIA ČAS v sobotu 17. května od 9.00 do 18.00 hod.
a neděli 18. května 2008 od 9.00 do 15.00 hodin v prostorách zimního stadionu, haly ABC a areálu fotbalového stadionu Nový Jičín. Doprovodný program: Fotbalové utkání
starých gard Sparta Praha — TJ Nový Jičín. Seminář pro
podnikatele na téma „Aktuální výzvy“, pořádaný Europe
Direct střediskem Nový Jičín. Bohatý kulturní program, pouové atrakce, ochutnávky výrobků, veletržní slevy, soutěže
o ceny. Vstup zdarma mimo večerní program rádia Čas.

g Osadní výbor místní části Loučka zve srdečně občany této

místní části na veřejnou schůzi, která se uskuteční za účasti vedoucích představitelů města a dalších zodpovědných
pracovníků rozhodujících odborů městského úřadu v úterý
13. května 2008 od 17 hod. v tělocvičně Orel v Loučce. Na
programu veřejné schůze budou kromě informace o činnosti místního osadního výboru podány zejména informace o investičních a jiných akcích realizovaných v Loučce r. 2007,
v letošním roce i s výhledem do dalších let.
g SBĚR BRÝLÍ PRO AFRIKU. Barbora Burianová spolu
s Petrem Lazeckým coby pracovníci neziskové organizace
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. detašovaného pracoviště Nový
Jičín, Resslova 14, se rozhodli podpořit sbírku použitých
brýlí. TyfloCentrum působí na území Novojičínska již dva
roky. Rádi bychom touto cestou oslovili všechny spoluobčany
a požádali je o spolupráci při této sbírce. Jedná se pouze
o to, že by občané mohli předat nepoužívané brýle s dioptrickými skly do sídla TyfloCentra do 1. 6. a pracovníci zajistí jejich distribuci do Prahy. Tam je dobrovolníci roztřídí,
změří a vyčistí a zajistí jejich další distribuci do Středoafrické republiky.
Pokud vás naše nabídka oslovila, můžete se obrátit na
pracovnici Bc. B. Burianovou, tel: 774 731 333, 556 731 221
nebo Petra Lazeckého, 774 731 336, 556 731 221.

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci s Beskydským divadlem Nový Jičín
zve všechny své členy a příznivce v pátek 16. května 2008 ve
20 hodin na tradiční Májovou merendu, která se uskuteční v kavárně hotelu Praha v Novém Jičíně. Vystoupí Sestry
Havelkovy s doprovodným kvartetem. Vstupné: 150,- Kč,
předprodej a rezervace míst u paní J. Lossmannové, starožitnictví (zde možno též uhradit členské příspěvky).

Mgr. Václav Ptáček
g

Není tomu tak dávno, co jsem se na stránkách tohoto časopisu zmiňoval o významném pedagogovi a hudebníkovi Ludvíku Pavlíkovi. Dnes se opět vracím ke stejnému jménu. Chci
vás totiž, milí čtenáři, seznámit s jeho synovcem, Ivo Pavlíkem, neméně veřejnosti známým, který zakrátko oslaví své
pětasedmdesátiny.
By není zdejším rodákem a prožil v našem městě pouze
část svého života, můžeme být na něj právem hrdi. Náš jubilant se narodil 12. května 1933 v blízkém Bílovci, odkud v roce
1939 přesídlil s rodiči do Holešova, kde navštěvoval základní
školu a první ročníky gymnázia. Hře na klavír se učil u soukromého učitele. Po ukončení války se rodina vrátila zpět do
našeho kraje, tentokrát do Nového Jičína.
Zde zakončil svá středoškolská studia maturitou a hudební
vzdělání dále prohluboval na zdejší hudební škole. Tamější
učitelé to s ním neměli lehké. Ve své hře na klavír stále více
používal synkopických rytmů a dalších prvků jazzu, takže
jeho provedení etud bývalo pro nás studenty velmi zajímavé.
Učitelům však tato rytmická nekázeň spíše vadila.
V té době byl Ivo již všestranným pianistou, který spolupracoval s tehdejším Beskydským divadlem, doprovázel na
klavír solisty, pěvecké sbory či hrával v různých kapelách
(např. v Mrázkově instrumentální skupině). Vyžíval se však
i sportovně. Dobře hrál basketbal.
Své celkové vzdělání dovršil absolvováním Pedagogické
fakulty v Brně (obor ruština — hudební výchova). Po tříletém
pedagogickém působení na Hospodářské škole v Pardubicích se stal učitelem ZŠ v Ostravě. A právě zde začíná Pavlíkova profesionální hudební kariéra. Zakládá svou první
hudební skupinu „M klub kvintet“, v níž působí jako pianista
i kapelník. Ke spolupráci přizval tehdejšího vysokoškoláka
Dušana Gruně, dodnes známého ve slovenském hudebním
světě. Stále více se přiklání k jazzu a velmi často zajíždí koncertovat do zahraničí. Pamětníci jistě vzpomínají na „Sextet
Ivo Pavlíka“. S růstem popularity se rozšiřuje i jeho spolupráce s četnými známými interprety. Pro zajímavost uvádím
aspoň některá jména: Milan Chladil, Yvetta Simonová, Rudolf Cortéz, Roger Bret, Arne Peters, Brother-hood of Man,
Petr Pojkert, Gilbert O’Sullivan a další. Významnou životní
etapou bylo též spolupůsobení s Věrou Špinarovou. Pro úplnost bych chtěl připomenout Pavlíkovu účast na Bratislavských lyrách, četné zahraniční zájezdy (Švédsko, Švýcarsko,
NSR, Norsko), účinkování v televizních a rozhlasových pořadech i realizaci mnoha gramofonových nahrávek. V poslední
době jej vídáváme ve společnosti Heidi Janků, s níž vytváří
působivou uměleckou i rodinnou dvojici.
Zbývá ještě pogratulovat! Přeji ti tedy jménem všech novojičíňáků, a se ti i nadále daří, a ti zdraví dobře slouží a a
ještě hodně dlouho přinášíš posluchačům krásné hudební
zážitky!

Náš přírodní poklad
Michal Horák, praktikant odboru životního prostředí
g

Nový Jičín se nemůže, tak
jako mnohá jiná města, pyšnit velkou řekou, naším krásným městem protéká „jenom“
Jičínka. Přesto mohou být novojičínští patrioti na ni pyšní,
a také mají proč — nejen, že
svým jménem krásně souzní
s městem, kterým protéká
a připomíná jej i na své cestě
dalšími obcemi, než se spojí
s Odrou, ale přispívá i k bohatosti prostředí a svou pro přírodu bohatou rozmanitostí fauny i flory. Možná, že málokdo
tuší, co v ní všechno žije. Během svých pozorování jsem mohl
sledovat mnoho druhů zvířat, ale svůj zájem jsem soustředil
hlavně na ichtyofaunu — pro laika tedy na ryby. Asi se bude
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každému zdát, že v Jičínce nic neplave, ale pravda je jiná —
Jičínka je na ryby druhově bohatá. Žijí zde pstruh obecný,
jelec tlouš, plotice obecná, ostroretka stěhovavá, hrouzek
obecný, mřenka mramorovaná, a což mne velmi potěšilo jako
rybáře, i ohrožený druh střevle potoční. Rybáři sem každoročně vysazují mimo pstruha obecného a lipana také pstruha
duhového.
Úsek Jičínky, který jsem sledoval, je pstruhovým revírem,
a zjistil jsem, že typická ryba pro tento úsek, pstruh obecný,
se zde vyskytuje jen sporadicky. Většinu odlovených ryb tvořil jelec tlouš, který je velmi adaptabilní a dokáže se skvěle
vyrovnat se znečištěním vody oproti pstruhovi, který vyžaduje čistou vodu. Zamýšlel jsem se nad tím, proč je v Jičínce
tak málo pstruhů, a dospěl jsem k závěrům: vysoký rybářský
tlak na tento revír, potravní konkurence (právě ze strany jelce), nepovolený lov (pytláctví), výskyt rybožravých predátorů.
Střevle potoční je drobná rybka dorůstající velikosti 6—8 cm,
výjimečně 12 cm. Má hnědozelený hřbet, boky světlejší se
zlatavým odleskem, břicho bělavé až narůžovělé. Hřbet i boky
má poseté tmavými skvrnkami. V období tření je samec výrazněji zbarven a na hlavě má tzv. třecí vyrážku. Její nejvyhledávanější potravou jsou larvy vodního hmyzu, korýši,
červi a různé druhy řas. A právě na tak nenápadnou rybku,
která žije v Jičínce, střevli potoční, můžeme být hrdí, protože ne v každém potoce se vyskytuje — ona totiž svým výskytem indikuje čistotu vody. Právě proto je v seznamu ohrožených druhů.

Provoz školních hřiš v r. 2008
při ZŠ v Novém Jičíně
Ing. Michaela Bluchová, odb. školství, kultury, mládeže a TV
g

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ
Nový Jičín ve spolupráci s novojičínskými základními školami informuje o zpřístupnění školních hřiš veřejnosti v Novém Jičíně:
1. Školní hřiště při ZŠ Komenského 66: Provoz od 1. 5.
do 31. 10. 2008. V době školního vyučování: po—pá 16.00—
18.00 hod., so 9.00—12.00 hod., 15.00—18.00 hod., ne zavřeno.
V době školních prázdnin: po—so 9.00—12.00 hod., 15.00— 18.00
hod., ne zavřeno. Po dohodě se správcem je možno sehrát
přátelská utkání, zapůjčit sportovní materiál. Kontakt přes
vrátnici školy.
2. Školní hřiště při ZŠ Tyršova 1: Provoz od 1. 5. do 31. 10.
V době školních prázdnin a školního vyučování: po—pá 7.00
—18.00 hod. Vstup na hřiště je pouze z Derkovy ulice branou
za schodištěm do školní jídelny.
3. Školní hřiště při ZŠ Jubilejní 3: Provoz od 1. 5. do 31. 10.
V době školních prázdnin a školního vyučování: po—so 15.00
—20.00 hod., ne zavřeno. Správce sportovního areálu zapůjčí
míče na kopanou, vybíjenou, k dispozici jsou pro malé děti
hrací koutky. V areálu je pitná voda, učebna v přírodě s možností odpočinku, posezením v areálu s okrasnými dřevinami.
4. Školní hřiště při odloučeném pracovišti Dlouhá 56:
Provoz od 1. 5. do 31. 10. V době školního vyučování: po—pá
16.00—20.00 hod., so 9.00—20.00 hod., ne zavřeno. V době školních prázdnin: po—so 9.00—20.00 hod., ne zavřeno.
5. Dětské hřiště při odloučeném pracovišti Bohuslava
Martinů 4: Provoz od 1. 5. do 30. 9. V době školního vyučování: po—pá 17.00—20.00 hod., so—ne 8.00—20.00 hod., v době
školních prázdnin: po—ne 9.00—20.00 hod.
Provoz od 1. 10. 2008 do 30. 4. 2009 v době školního vyučování: po—pá 17.00—20.00 hod., so—ne 9.00—18.00, v době školních prázdnin: po—ne 9.00—18.00 hod. Provoz na dětských
hřištích namátkově kontroluje Městská policie Nový Jičín.

Občanská statistika — březen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 28 dětí, z toho 14 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 22, odstěhovalo 56 občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 26 479, zemřelo 18. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka
Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Zasazení jubilejního stromu
Mgr. Viktor Krkoška

g

Dne 22. dubna se u příležitosti oslav Dne Země uskutečnilo
slavnostní zasazení jubilejního stromu v areálu Střední školy
přírodovědné a zemědělské v Novém Jičíně. Akce se zúčastnili: tajemník města Nového Jičína Mgr. Tomáš Vindiš, vedoucí odboru životního prostředí ing. Eva Bártková, jednatel Českého svazu ochránců přírody z Valašského Meziříčí
pan Milan Orálek, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, třídní
učitel 4.B Mgr. Viktor Krkoška a studenti maturitního ročníku oboru Ochrana a obnova životního prostředí.
Tímto se studenti rozhodli založit tradici každoroční sadby
stromu maturantů. K jejich záměru se pochvalně vyjádřil
ředitel školy. Pan tajemník v závěru své řeči vyjádřil úsměvnou obavu z toho, aby naše škola nebyla v budoucnu obklopena lesem. Studentka 4.B Na a Navrátilová poděkovala
panu řediteli a učitelům za vstřícnost a popřála stromu za
všechny studenty: „A rosteš do výšky a sílíš do šířky. A se
máš tuze k světu a listí pestrou paletu. A jsi statný strom,
který neporazí žádný hrom. A tě má každý rád, to do vínku,
ti chceme dát“.
V minulém roce získala pro školu ing. Regina Kusová od
společnosti T-Mobil v rámci projektu „Malé granty“ společnosti Aisis finanční částku ve výši 66.000,- Kč. Peníze byly
určeny na organizaci a realizaci celkem pěti studentských
projektů. Jedním z nich byl také projekt „Ekologický měsíc
se stoletými následky“, jehož cílem bylo umožnit studentům
školy třídit odpad (nákup košů do jednotlivých tříd), seznámit studenty s danou problematikou, poskytnout žákům základních škol i občanům města informace o třídění odpadu
a jeho využití, zasadit strom, uklidit odpad ve vybrané části
města a uspořádat motivační soutěže pro studenty školy.
Autorkami projektu byly studentky Naděžda Navrátilová, Monika Halamková, Eva Orságová a Silvie Škarbová.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočetem České republiky.

Povídání o Puntíku
Václav Bubeník

g Pod názvem Puntík zná snad každý obyvatel Nového
Jičína nedaleký kopec. V mapách býval uváděn jako Žilinský
lesík, pokud však pamě sahá, nikdo ten název nepoužíval.
Z jeho lysého 501 m vysokého vrcholu lze spatřit jak celý
řetěz Moravskoslezských Beskyd, tak i Oderské a Hostýnské
vrchy. Máme-li štěstí a příznivé počasí, můžeme uvidět i Hrubý Jeseník s nejvyšší horou Moravy Pradědem.
Po červené turistické značce, která tu vede z Nového Jičína, se pohodlně dostaneme na Libotínské koupaliště a Štramberk i k hospůdce na Puntíku. Ta zde stojí již více jak osmdesát let. Postavil ji někdy v letech 1924 až 1928 pan Alois
Volek, obuvník z blízkého Rybí. Nejprve to byl jen přístřešek
bez oken, později však z něho vznikl objekt, jaký známe dodnes. Pan Alois Volek tu se svojí manželkou Štěpánkou bydlel,
provozoval hostinskou činnost a v malé dílničce opravoval
obuv. Mezi lety 1950 až 1989 tu působilo Lidové spotřební
družstvo Jednota a poté opět soukromí vlastníci až do roku
2007, kdy byl provoz z hygienických důvodů ukončen. Je to
velká škoda, poněvadž za ta dlouhá léta se hospůdka stala
pojmem pro mnoho štamgastů a výletníků.
Nedaleko odsud v lese býval lyžařský můstek postavený
v roce1947 členy novojičínského lyžařského oddílu. Jeho celodřevěná stavba se prováděla bez jakékoliv dokumentace, svépomocí, za velmi nízkých nákladů. Přesto zde vznikl můstek
s kritickým bodem 30 m, na němž se daly pořádat velmi slušné
závody. Trénink, který tu členové oddílu absolvovali, jim
umožnil starty v takových střediscích lyžařského sportu, jako
jsou Pustevny, Štrbské Pleso, Ružomberok či Špindlerův mlýn.
U lesní cesty, kde můstek stával, vyvěrá pramen potoka
Rakovce, známějšího spíše jako Krumbach, který se asi po
čtyři kilometry dlouhém toku vlévá v Novém Jičíně do Jičínky. Několik kroků odsud se nejméně od 19. stol. nachází Mariánská studánka. Pro naprostý nezájem o její údržbu v posledních čtyřiceti letech úplně zanikla. Při její nedávné opravě,
která byla provedena na popud rodáků, se našel kámen s letopočtem 1919, což byl rok její poslední renovace. Obnovenou studánku s obrazem Panny Marie vysvětil 12. května
2006 P. Michal Petr ze Španělské kaple.
Jen asi kilometr západně, přímo na červené značce při
vstupu mezi první stromy lesa směrem od Žiliny od Nového
Jičína, je další známá studánka. Někdy kolem roku 1970 ji
místní nadšenci opatřili betonovou skruží a vyvěrající potůček osadili množstvím barevných vodních mlýnků dětem pro
radost. Jedním z nich byl i můj tatínek Oldřich. I dnes tu
ještě některé jsou.
Vrchol Puntíku je zcela holý, zalučněný. Dříve však byl intenzivně zemědělsky obhospodařován. Kóta 501 , což je jeho
nejvyšší vrchol, je vyznačena červenobílým sloupkem. V roce
1962 tu ale stával dřevěný jehlancovitý triangulační bod.
Nedaleko od vrcholu u lesa v těsném sousedství asfaltové
silničky se zachovala železná konstrukce leteckého majáku
v době provozu opatřená červeným světlem. Postavili ji roku
1960 v souvislosti s vybudováním letiště Mošnov. Dnes v době
radarů, laserů, počítačů a jiných technických vymožeností
již dávno ztratila na významu.

Pod vrcholem Puntíku nad obcí Rybí je místo zvané Kocmínek s lyžařským vlekem, chatou a pěkným výhledem na
Štramberk s Beskydami. Tak alespoň něco z lyžařských tradic tu zůstalo zachováno.
Každý, kdo na Puntík přichází, si jistě všimne mnoha oplocených přístřešků rozesetých po okolí. Jsou to produkční
a pozorovací sondy podzemního zásobníku plynu, který na
ploše téměř 30 km zasahuje do katastrálních území obcí
Štramberk, Kopřivnice, Rybí, Závišice, Ženklava a Žilina
u Nového Jičína. Vybudován byl v letech 1981 —1983 a slouží
k uskladňování zemního plynu. Provozovatelem podzemního
zásobníku je společnost Transgas, a.s. Zemní plyn je do zásobníku dodáván plynovodem Hrušky — Mutěnice — Říkovice
— Lipník nad Bečvou — Příbor, napojeným na tranzitní soustavu. Těžba plynu ze zásobníku se uskutečňuje do distribučních plynovodů Severomoravské plynárenské, a.s. směrem na Ostravu a Olomouc. Nynější uskladňovací kapacita
zásobníku je 450 mil. m3 zemního plynu a maximální denní
výkon 7 mil. m3.
Puntík byl a je cílem mnoha výletníků toužících po odpočinku. Doufejme, že tomu tak bude i v budoucnu. Zároveň děkuji panu ing. Aleši Lowakovi za spolupráci při tvorbě tohoto
článku.

Hledáme odpově na otázku
Gabriela Žitníková, Jezdecký oddíl Bludička
g

Jako každý rok, i letos jsme se my, členové jezdeckého
oddílu Bludička, vypravili v čase velikonočním v sedle svých
čtyřnohých koňských přátel na tradiční velikonoční vyjíž ku
směrem k výletnímu místu Puntík, kde jsme si chtěli dát zdejší
vyhlášené tvarůžky. Cíl naší cesty se nepodařilo naplnit —
tvarůžky na Puntíku se letos nekonaly. Bohužel, toto výletní
místo bylo z technických důvodů dlouhodobě uzavřeno, a tak
nám nezbývá než konstatovat, že obyvatelé města Nový Jičín
a okolí ztratili jednu z významných „kulturních“ památek —
kouzelné místo Puntík, kde nepopsatelná atmosféra návštěvníka vrátila o pěkných desítek let nazpět. Jsme velmi smutní
a nevíme, kam vyrazíme další roky o Velikonocích. Poradíte
nám?
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Jarní akademie
hendikepovaných dětí
Martin Jakůbek, zástupce ředitelky SVČ Fokus

g Hendikepované děti z různých zařízení okresu se každoročně setkávají při své společné akademii, aby se předvedli
svým kamarádům a taky nabrali inspiraci o další činnosti.
Středisko volného času Fokus Nový Jičín společně se ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín, Dětským centrem jim letos
připravili program pod názvem Vítání jara. To se uskutečnilo
v prostorách velkého sálu Fokusu v úterý 8. dubna. V průběhu celého dopoledne se na podiu vystřídalo 88 hendikepovaných dětí z nového Jičína, Kopřivnice, Oder, Zašové, Fulneku, Frenštátu p. R. a dokonce i Blanska.
Na závěrečné diskotéce se společně bavilo 200 účastníků
(žáků a speciálních pedagogů). Kromě drobných keramických dárečků si všichni odnášeli nové zážitky i nové kamarády a všem organizátorům udělal největší radost úsměv a spokojenost těchto dětí.

prezentaci, která se uskutečnila v pátek 14. 3. v prostorách
Obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína. Všichni stážisté zde prezentovali své zážitky a dojmy z práce i kulturního prostředí cizí země. Na závěr jim bylo předáno standardní evropské osvědčení o absolvování odborné stáže.
Důraz na efektivní využívání finančních prostředků z evropských fondů je dlouhodobě jednou z priorit Mendelovy střední
školy. Ovšem nikoliv pouze na papíře. Škola patří v tomto
ohledu vůbec k nejúspěšnějším vzdělávacím institucím v kraji
i v celé České republice. Obětavá nadstandardní práce se
samozřejmě bohatě vyplácí — studenti školy mají jedinečnou
příležitost odborného výcviku v cizí zemi, přičemž se posilují
nejen jejich pracovní dovednosti, ale též cizojazyčné komunikační schopnosti a multikulturní rozhled. Učitele školy zase
evropské projekty vedou k dalšímu vzdělávání a odbornému
a kulturnímu přehledu přesahujícímu běžné povinnosti průměrného pedagoga. Nyní k tomu spolupráce s úřadem práce
přidala ještě jednu perspektivu — nabyté zkušenosti nezůstanou „trčet“ pouze na škole, ale podávají pomocnou ruku
také lidem na trhu práce.
Více informací o mezinárodních projektech lze najít např.
na webu školy www.mendelova-stredni.cz

Škola života
oslavila své výročí v Alpách
Michal Holáň, zástupce ředitele DS Škola života

Unikátní evropský projekt na
Mendelově střední škole
Petr Zapletal
g

Mendelova střední škola v Novém Jičíně, konkrétně její
šenovská část obchodní akademie, pokračuje v prospěšném
a efektivním čerpání peněz ze vzdělávacích fondů Evropské
unie. Pro právě ukončený projekt „Evropa nás vyškolí — odborné stáže v EU“ navázala škola oboustranně výhodnou spolupráci s Úřadem práce v Novém Jičíně. Záměrem projektu
bylo umožnit mladým nezaměstnaným absolventům středních
a vysokých škol praktické školení v oboru informačních technologií a ve výuce cizích jazyků. Hlavní cíl pak představovalo
konkrétní využití náplně kurzu v odborné praxi, jež se uskutečnila ve dvou členských státech EU — v Irsku a Německu.
Absolventům projektu se tak otevřela unikátní šance — zdokonalení v oblasti informačních technologií účastníky projektu připravilo ke složení mezinárodně uznávané zkoušky
s certifikací ECDL. Výuka cizích jazyků, obzvláště konverzace, zase napomohla k posílení komunikačních schopností
v prostředí evropského pracovního trhu. 12 účastníků projektu nakonec vyjelo v lednu 2008 na dvouměsíční odbornou
stáž do irského Corku, resp. německých Dráž an, kde nově
nabyté dovednosti (a samozřejmě též znalosti a schopnosti
zažité již dříve) mohli uvést v praxi u firem, neziskových
a státních organizací blízkých oboru jejich studia i zájmu.
Mendelova střední škola mohla účastníkům projektu nabídnout prověřenou a bezvadnou zkušenost s irskými a německými zprostředkovatelskými organizacemi, s nimiž dlouhodobě
spolupracuje a s nimiž také spoluorganizuje stáže pro své
studenty. Úřad práce zase zaštítil testování počítačových dovedností. Pedagogický tým Mendelovy střední školy, který
školí účastníky nejrůznějších evropských projektů již pět let,
se stal výkonnou silou při jazykové a odborné přípravě. Léty
prověřená, úspěšná a užitečná praxe, která se doposud týkala studentů Mendelovy střední školy, tak v koordinaci s úřadem práce dostala nový rozměr — bohaté zkušenosti školy
s evropskými fondy jsou odte přístupné širší veřejnosti. Že
evropské peníze netekly na sever Moravy nadarmo, si mohli
všichni zúčastnění — absolventi, projektový tým, vedení školy
i zástupci Úřadu práce v Novém Jičíně — ověřit na závěrečné
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Od chvíle otevření denního stacionáře Škola života v Novém Jičíně se jeho vedení snaží systematicky a flexibilně rozvíjet, zdokonalovat a hlavně inovovat své volnočasové aktivity.
Po deseti letech úspěšné činnosti pro lidi se zdravotním postižením oslavilo toto denní zařízení sociálních služeb své
první velké výročí. Jelikož deset let je deset let činnosti, chtěli
jsme našim uživatelům nabídnout něco opravdu netradičního.
Proto se denní stacionář Škola života rozhodl uspořádat ve
spolupráci s Okresní organizací SPMP ČR, o.s. Nový Jičín
a společností Provident Financial s.r.o. několikadenní výlet
do německých Alp a Rakouska. Mladí lidé se zdravotním postižením navštívili ještě u nás vodní zámek Červená Lhota
a státní zámek Hluboká nad Vltavou. Ovšem již druhý den
se pohybovali v oblasti Berchtesgadenu, mezi štíty Alp obklopující Královské jezero. Hodinová plavba lodí ke kapli sv.
Bartoloměje za krásného počasí navodila úžasnou atmosféru.
Tu umocnil oběd v penzionu našich krajánků Schwabenwirt.
Místní pivo, bavorské knedlíky a rozmanitost této horské krajiny, to vše v účastnících zanechalo hlubokou stopu. Další
den jsme navštívili památník KL Mauthausen, kde se uctila
památka obětí holocaustu z Novojičínska. Po vydatném obědě
jen jeden kilometr od památníku nás čekala pouze zastávka
v Melku a romantické údolí Wachau. Celá akce měla zajistit
sváteční atmosféru, nabídnou možnost navázání nových přátelství, pokusit se o překonávání jazykové bariéry a hlavně
seznámit tyto mladé lidi s kulturou, zvyky a gastronomií našich germánských sousedů. Uživatelé denního stacionáře se
ve večerních hodinách navrátili plní dojmů domů, a již dnes
se ptají, zda se budou akce tohoto charakteru opakovat. My
říkáme ano. A doufáme, že z toho nakonec nebudou jen planá
slova.

Soutěž „Pozvedni oči“ 26. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

Snímek č. 49

g Snímek č. 49: Pohled na
horní část rohového domu
č. 11 v Havlíčkově ul. Dům
byl postaven r. 1906 firmou
Czeike a Wondra v krásném
secesním slohu pro pí Rosu
Schillingovou. S výstavbou
obytných domů v této ulici se
mohlo započít až po zbourání hradební zdi v této části
města v polovině 19. století.
Dům je dnes ve správě města Nového Jičína. Je zajímavé, že asi na tomto místě se
v 16. stol. nacházela jatka na
zpracování košer-masa pro
židovské obyvatele. Je známo, že dnešní ulice Úzká
(Zillichgasse) a Resslova
(Rättiggasse), byly vlastně
židovským ghettem se synagogou, která stála v místech
dnešního hotelu Praha. Potřebnou vodu pro obyvatele
i pro jatka přiváděli dřevěným korytem ze studny v Žerotínském zámku.

Snímek č. 52

Snímek č. 50

Snímek č. 51

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

tum 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.

g

Snímek č. 50: Nadokenní
římsa domu č. 18 na ul. Dolní
Brána. Původně to byly dva domy s čísly 16 a 18, které byly
později spojeny. Do těchto měšanských domů se roku 1799
přistěhovala rodina Hücklů z Fulneku. Rod Hücklů pocházel
z Würzburgu v Bavorsku. V domě č. 18 zahájil Johann Hückel
manufakturní výrobu klobouků. Podnik postupně velmi prosperoval, a pro velký zájem o výrobky i v cizině rodina Hücklů
vybudovala postupně od roku 1861 moderní závod v místech
mezi ulicí Revoluční a ulicí Rybníčky s názvem J. Hückels
Söhne, dnešní TONAK. Po postavení nových obytných vil v letech 1880—82 na Revoluční ulici se rodina z původních domů
na Dolní bráně přestěhovala. V domě č. 18 potom až do roku
1938 bydlela židovská rodina Wolfa Bertholda, viceprezidenta
soudu. Po r. 1945 byl dům jako německý majetek zkonfiskován a zůstal ve správě města Nového Jičína. Před několika
lety dům odkoupil v dražbě soukromník, ale dodnes zůstal neobydlen, je velmi zdevastován a dále chátrá. To jistě nedělá
dobré jméno jak novému majiteli, tak i městu samotnému.
Dům byl dokonce již dříve zařazen do seznamu kulturních
památek města Nového Jičína!
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Helena Dostálová,
Dlouhá č. 35, Nový Jičín. Druhou cenu — propagační předměty
města Nový Jičín, získává pan Antonín Šindler, Máchova 19,
Nový Jičín.
Zúčastněte se 26. 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 da-

TA PÍSNIČKA
JE O MÁJI
Jaroslav Merenda
Obloha je bez mráčku.
Mraky šly dnes na dračku.
Už hned ráno
vyprodáno!
Konec sloty! Kos už noty
chystá — a je ve fráčku.
Já zahlédl jen prvý list.
Dál nebylo už třeba číst,
ta písnička je o máji!
Kdo nemiloval, nezná ji.
Foto Jaroslav Bělík
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