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g Architektonická perla České republiky, renesanční Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, prochází od pondělí 16. března
druhou částí rozsáhlé rekonstrukce. Zatímco v minulém roce
firma ODS — Dopravní stavby Ostrava opravila podloubí a jeho
předpolí, letos se pustila do centrální plochy.
Naposledy se náměstí měnilo před více než třiceti roky, což
je na stavu dlažby hodně znát. „Už je za hranicí životnosti,
takže stavbaři odstraní staré dláždění a odfrézují betonový
podklad ze sedmdesátých let minulého století. Na většině
plochy se půjde asi do patnácticentimetrové hloubky,“ uvedl
místostarosta Milan Šturm. Nová dlažba bude shodná s dláž-

děním před podloubím, jen bude sestavena do grafických
efektů. Načrtnuta bude i cesta, která náměstím staletí úhlopříčně vedla. „Nově se objeví vodní prvky, přičemž proudy
vody budou barevně nasvíceny. Počítáme i s pítkem a hlavně
s návratem sochy svatého Mikuláše po více než 120 letech,“
uvedl Šturm.
Pokračování na straně 2

Stavebníci zatím zabrali polovinu Masarykova náměstí. Menší
snímek ukazuje, jak bude novojičínská chlouba vypadat po rekonstrukci.
Foto Michal Polášek, vizualizace Městský úřad Nový Jičín.

Dokončení z titulní strany
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
Původní socha se dochovala v depozitáři Muzea Novojičínska, má však uraženou hlavu a její stav není dobrý. Proto
v Olomouci vzniká její kopie.
Loňské práce město uhradilo ze svého rozpočtu. Letos si
rekonstrukce vyžádá téměř třicet milionů. Nový Jičín žádá
o krajskou dotaci, dosud však nebylo rozhodnuto. Město kvůli
harmonogramu prací nemůže čekat na konečný verdikt, proto
s opravami už začalo. „Pevně věříme, že v žádosti o dotaci
nakonec uspějeme, unikátnost našeho náměstí totiž nejen
v kraji nemá obdoby,“ řekl místostarosta.
Stavební společnost musí všechny opravy stihnout do posledního srpnového dne, protože už první zářijovou sobotu
se na opraveném náměstí uskuteční tradiční městské slavnosti. „Firma už oproti předchozím plánům stihla v loňském
roce opravit i předpolí podloubí, takže má určitý časový náskok,“ řekl Šturm s tím, že pro lidi ve městě je náměstí velmi
citlivou záležitostí, takže stavebníci budou pod trvalým radničním i občanským dohledem.
Kvůli opravě se na náměstí neuskuteční koncerty Novojičínského kulturního léta, akce budou přemístěny například
do amfiteátru Na Skalkách. Letní zahrádky u restaurací by
neměly být omezeny, místostarosta však upozorňuje, že podmínky pro podnikatele budou podstatně přísnější. „Už nebude
možné si jen tak vyvrtat do dlažby otvory, nebo v podloubí
vést kabely. Případné opravy pak zaplatí viník. Všem doporučuji, aby se obrátili na stavební a živnostenský odbor pro
případná povolení,“ konstatoval.
Památkově chráněné Masarykovo náměstí je ve středoevropském měřítku unikátem a architektonickou perlou. Například je jedním z mála v zemi, ne-li jediným, které má loubí po
všech čtyřech stranách. V minulosti zde pobývali rakouský
císař Josef II. (1787) nebo ruský generál Suvorov (1800).

Radní se věnovali nezaměstnanosti a pomoci živnostníkům
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Ekonomická krize byla hlavní oblastí v jednání Rady města
Nového Jičína v úterý 24. března. Hned několik bodů se současné tíživé situace dotýkalo, protože město na nové podmínky musí reagovat.
Pozvaný ředitel úřadu práce Zdislav Zima potvrdil prudký
nárůst nezaměstnanosti, v polovině března bylo přímo v Novém Jičíně bez práce zhruba 1 400 lidí. „Ještě v březnu bude
nárůst míry nezaměstnanosti výraznější, pak by se tempo,
pokud se nestane něco mimořádného, mělo zpomalit,“ odhadl
ředitel s tím, že největší vlny propouštění se chýlí ke konci.
Volných míst se nedostává, navíc většinu v seznamu nabízených profesí tvoří specializované profese jako lékař nebo
tesař. Starosta Ivan Týle ocenil zájem o službu občanské
poradny, kterou město podpořilo částkou 250 tisíc korun.
Poradna sídlí v domě složek na Sokolovské ulici. Zároveň se
město připravuje na přijetí nezaměstnaných pro veřejně prospěšné práce i pro nově založenou veřejnou službu, díky které
si dlouhodobě nezaměstnaní budou moci udržet nebo zvýšit
dávky v hmotné nouzi.
Radní se poté zabývali areálem bývalé tabákové továrny.
Zástupce developera Mocero reality Radim Ondříšek představil vizualizaci předpokládaného nákupního centra se supermarkety Interspar a OBI, včetně dopravního řešení se
zprůjezdněním železničního přejezdu na Jeremenkově ulici.
Radní tyto plány vzali na vědomí a problém, který zajímá snad
všechny novojičínské občany, bude 16. dubna řešit zastupitelstvo, pravděpodobný je i seminář.
Radní dále schválili snížení cen dálkově dodávaného tepla
o pětikorunu za giga joul, což přinese roční úsporu milion
korun. Snížení ceny je důsledkem i zprovoznění kotle na dřevoštěpku na Anenské ulici.
Město se v tíživé ekonomické situaci rozhodlo také pomoci
místním živnostníkům a nevyužilo možnosti zvýšit o inflační
doložku nájmy z městských nebytových prostor.

Město zvyšuje platby obcí za žáky dojíždějící do novojičínských základních škol a zastupitelům předloží návrh na udělení čestného občanství novojičínskému rodáku Maxi Mannheimerovi, který nyní žije v německém Mnichově.
Většině témat ze zasedání se budeme kvůli březnové brzké
uzávěrce věnovat i v dalším čísle Novojičínského zpravodaje, mnohé oblasti budou v dubnu probírat i zastupitelé.

Plné znění usnesení najdete na úřední desce a na městských
webových stránkách.

Promoce našly v Beskydském divadle velmi důstojné prostředí.
Foto Michal Polášek.

Vysoké škole
se v Novém Jičíně daří
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Prvních patnáct inženýrů v historii novojičínské pobočky
ostravské Vysoké školy podnikání dostalo v březnu v Beskydském divadle diplomy. S nimi i zhruba čtyřicet bakalářů, což
jen potvrzuje dosavadní výhodné spojení vysoké školy a Nového Jičína. „Pro město to je značka kvality a prestiže, jsme
rádi, že pobočka tak zdárně funguje,“ řekl starosta Nového
Jičína Ivan Týle.
Podle vedoucí pobočky Aleny Olšákové se škole daří i ve
stále obtížnějších podmínkách, které přivodila současná celosvětová ekonomická krize. „Zájemců o studiu zatím máme dostatek, věříme, že ani vinou krize se nic nezmění,“ uvedla Olšáková a dodala, že spolupráci s městem považuje za výbornou.
Pobočka Vysoké školy podnikání sídlí v prostorách bývalé
Základní školy Bohuslava Martinů a právě zde by mělo vzniknout Novojičínské vzdělávací centrum. Město žádá o evropské dotace, o výsledku zatím není rozhodnuto. „Vzdělání považujeme za jednu z prioritních oblastí rozvoje města, takže
doufáme, že se žádostí uspějeme,“ řekl starosta.

Všem včelařům
a zájemcům o včelaření
Ing. Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
g Město Nový Jičín přistoupilo k podpoře včelařů a hodlá oce-

nit jejich záslužnou práci. Formou příspěvku chce pomoci
všem včelařům, ale hlavně jde o podporu začínajících včelařů,
protože kdo jednou začal včelařit, jako včelař z tohoto světa
i odchází. Být včelařem znamená cítit se mnohem bohatší
a spjatý s přírodou.
Zájemci o poskytnutí příspěvku mohou své žádosti podat na MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, nejpozději do 31. května 2009.
Pravidla poskytnutí příspěvku spolu s žádostí o něj naleznete na webových stránkách města Nový Jičín nebo na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín (budova radnice na
Masarykově náměstí č. 1, 3. patro). Neváhejte!
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Od 1. dubna 2009 další
biometrický údaj do pasu
Odbor vnitřních věcí
g

Doposud vydávané cestovní doklady se strojově čitelnými
údaji obsahovaly jako biometrický údaj pouze zobrazení obličeje držitele cestovní pasu. Od 1. dubna 2009 přibude do cestovního pasu další biometrický údaj, a to údaj o otiscích prstů
rukou.
Pracoviště cestovních dokladů odboru vnitřních věcí MěÚ
Nový Jičín je technicky na tuto změnu připraveno — bylo dovybaveno zařízením na snímání otisků prstů a úřednice absolvovaly zaškolení pro práci s tímto zařízením. Otisky prstů
se nebudou pořizovat občanům mladším šesti let.
Upozorňujeme občany, že výměna stávajících cestovních
pasů není nutná a tyto platí po dobu v nich uvedenou. Výjimkou jsou například cesty do USA, k jejichž návštěvě je třeba
pas s alespoň jedním biometrickým údajem, tedy cestovní pas
vydávaný od září 2007. Při cestách do Kanady se vyžaduje
platný cestovní pas vybavený datovou stránkou se strojově
čitelnou zónou.
Občané, kteří cestovní doklad potřebují co nejdříve, mohou
i nadále žádat o pas typu „blesk“, který platí pouze půl roku
od jeho vydání, vydává se ve zkrácené lhůtě (do 15 dnů) a neobsahuje strojově čitelné ani biometrické údaje. Je třeba
upozornit, že mnohé turisty oblíbené státy vyžadují platnost
pasu minimálně půl roku od vstupu do země, např. Thajsko,
Egypt, Maroko, což pas typu „blesk“ nesplňuje.
O aktuálních podmínkách vstupu a pobytu na území
cizích států je třeba se vždy informovat před odjezdem
na příslušném zastupitelském úřadu nebo Ministerstvu
zahraničních věcí ČR.

Volby do Evropského
parlamentu 5.— 6. června 2009
Odbor vnitřních věcí
g

Volby do Evropského parlamentu proběhnou na území
České republiky v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009. Podrobněji o těchto volbách a podmínkách, za kterých v nich lze
volit, budeme informovat v květnovém čísle NJ zpravodaje.
Aktuálně informujeme: MěÚ Nový Jičín vede stálý seznam
voličů, který se průběžně aktualizuje. Každý volič si může
v úředních hodinách na MěÚ Nový Jičín, odboru vnitřních věcí (pracoviště Divadelní 1, 1. poschodí, kanc. č. 211)
ověřit, zda je v seznamu zapsán, po uzavření seznamu voličů již tento nelze doplňovat. Volič může požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48
hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody,
proč žádosti vyhovět nelze. Voliči, který není zapsán ve
výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ve volbách do Evropského parlamentu může za určitých podmínek hlasovat na území České republiky i občan jiného členského státu Evropské unie. Žádost o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
musí podat nejpozději do 26. dubna 2009 do 16.00 hodin
obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel. Podrobnější informace lze získat na webových stránkách města (Informace k činnosti MěÚ, informace
tříděné do oblastí, volby) nebo přímo na odboru vnitřních věcí.
Ve volbách do Evropského parlamentu lze volit na voličský
průkaz. Voličský průkaz vydává městský úřad voliči, který
je u něj zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku (podle místa
trvalého pobytu), pro který je seznam veden.
Volič může požádat o voličský průkaz písemným podáním
opatřeným úředně ověřeným podpisem (ověření je osvobozeno od správního poplatku, vzor žádosti — viz webové stránky
města), doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj.
do 21. května 2009 městskému úřadu, nebo osobně do tohoto
data. Voličský průkaz předá úřad voliči osobně nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
voliče, anebo jej voliči zašle.
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Většina stromů na Fibichově náměstí je přestárlá. Foto H. Hůlová.

Fibichovo náměstí v NJ
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g

Ke dni 9. března přijal odbor životního prostředí 20 anketních lístků, ve kterých celkem 49 občanů Nového Jičína (především z lokality Fibichova náměstí) vyjádřilo své názory na
plánovanou rekonstrukci zelené plochy a připojilo také vlastní
názory k navrhovaným variantám řešení prostoru.
Po vyhodnocení odpovědí na položenou otázku, zda je podporována radikální obnova, budete s výsledky ankety seznámeni na stránkách Novojičínského zpravodaje i na internetových stránkách města Nový Jičín. Převažující názory ovlivní
odbor životního prostředí při rozhodování o konečné podobě
připravovaného projektu.

Veletrh Novojičínska
Stanislav Bartoň
g

Zveme podnikatele z Novojičínska k účasti na X. ročníku
výstavní, kontraktační a prodejní akce Veletrh Novojičínska.
Za devět předchozích ročníků se stal pro svou jedinečnost
nejvýznamnější akcí tohoto typu našeho regionu. Město Nový
Jičín tak konkrétní formou podporuje především malé a střední podnikání.
V letošním roce se bude konat tradičně v areálu Zimního
stadionu Nový Jičín, a to v sobotu 16. a neděli 17. května
2009. Hlavním pořadatelem je město Nový Jičín a pojišovna
Generali, agenturní kancelář Miroslav Rejko. Tématicky je
veletrh zaměřen na DŮM — BYDLENÍ — ZAHRADA — HOBBY
— CESTOVNÍ RUCH — VZDĚLÁVÁNÍ — ODÍVÁNÍ — POTRAVINY — OBCHOD — SLUŽBY a jeho součástí bude seminář
na téma grantové podpory podnikání, ochrana spotřebitele
a legislativní změny významné pro podnikání. Pořadatelé
poskytují bezplatné výstavní místo a vstup návštěvníků je
taktéž zdarma. Pro prezentaci firem je vyčleněna plocha cca
1400 m2. Předpokládaná účast je 10 000 návštěvníků.
Souběžné akce: Olympiáda technických oborů a řemesel —
představení významných středních škol a učiliš v hale ABC;
ve sportovním areálu proběhne Pravá moravská pou rádia
Čas s bohatým kulturním programem; rozsáhlá výstava techniky a vozidel hasičského sboru a Policie České republiky,
včetně dynamických ukázek zásahů — plocha před zimním
stadionem. Další podrobnosti včetně přihlášky a pokynů najdete na www.novyjicin.cz a www.rejko.cz

Žena v akci
Okresní rada žen Nový Jičín, Krajská rada žen MSK
g Krajská

rada žen Moravskoslezského kraje a Okresní rada
žen Nový Jičín se vás dovolují pozvat na výstavu ŽENA V AKCI,
pořádanou v Novém Jičíně-Libhošti na Fojtství ve dnech od
1. do 3. května 2009 od 10 do 17 hodin.
Vernisáž výstavy 30. dubna 2009 v 16.00 hodin. „Slet čarodějnic“, pasování do „Cechu čarodějnic“ v 17.00 hodin za
účasti hostů, poslanců Evropského parlamentu a Českého
parlamentu, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Městského úřadu Nový Jičín, Českého svazu žen a dalších pozvaných hostů.
Výstava ručních a rukodělných prací bude prezentací výrobků ČSŽ z okresů Nový Jičín, Ostrava, Havířov, Karviná,
Frýdek-Místek, Bruntál. Další vystavovatelé: Osadní výbor
Nový Jičín-Libhoš, MŠ a ZŠ Libhoš, Klub důchodců NJ, Škola
života NJ, „Ženy Kysúc“ ze Slovenska, ženy z Polska a Německa, farma chovu pštrosů Tísek (rodina Flagarova). Vstupné
dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

Projekt“Veřejná zeleň v NJ“

Janáčkovy sady, Bratří Jaroňků
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

keřů. V zimních měsících nebylo možné pokračovat v zahradnických pracích kvůli příliš chladnému počasí a sněhu.
V dubnu by v Janáčkových sadech měly proběhnout zejména výsadby nových stromů, dále budou dokončeny trvalkové záhony a také bude nutné doplnit rostliny, které byly
od doby výsadby ukradeny nebo zničeny vandaly.
Na ulici Břatří Jaroňků budou dokončeny přesadby dřevin
a budou vysazeny nové stromy a keře. Dokončení prací na
zakládání a úpravách zeleně je naplánováno do 30. 6. 2009.
Více informací poskytne Mgr. Kateřina Kuželová, MěÚ Nový
Jičín, odbor životního prostředí.

Zahájena realizace projektu
„Novými technologiemi k novým poznatkům —
Základní škola Nový Jičín, Komenského 66“

Emílie Řeháková, ředitelka ZŠ Komenského 66
g Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 získala v rámci
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko finanční dotaci na modernizaci výuky, a to především na vizualizaci výuky odborných předmětů, včetně vybavení pěti odborných učeben (2 odborné učebny ICT, 3 odborné jazykové
učebny, 1 specializovaná učebna digitálních technologií), dále
pak na vybavení dvou kmenových tříd na prvním stupni interaktivními tabulemi s příslušenstvím a multimediální katedrou.
Základní škola může realizovat projekt na základě souhlasu svého zřizovatele, kterým je město Nový Jičín. Je nutno
zdůraznit, že na celkových nákladech ve výši 5 822 976,- Kč
se město podílí 7,5 procenty. Dle schváleného harmonogramu
bude fyzická realizace probíhat ve dvou etapách. 1. 9. bude
zahájen provoz. Souběžně s realizací probíhá systematická
odborná příprava všech pedagogických pracovníků školy
pro práci s novým technologickým vybavením.
Jaká je naše marketingová strategie? Posláním projektu
je dosažení kvalitní úrovně výuky žáků základní školy s využitím moderních metod výuky a maximální možné využití
potenciálu jak žáků, tak pedagogů, a to zajištěním modernizace školy tak, aby vyhovovala požadavkům vyučovaných
dětí a požadovanou kvalitou výuky, možností uplatnění moderních trendů a metod výuky, zajištěním vhodných podmínek a pohody při vyučování, včetně využití prostor školy
pro volnočasové aktivity dětí.
Hlavními strategickými cíli je uspokojit poptávku po kvalitní výuce žáků základní školy pro rodiny s dětmi tak, aby
rodiče nevyhledávali případně jinou volbu školy, s lepším vyučovacím zázemím pro své děti, aby si škola udržela pokud
možno co nejvíce mimoškolních aktivit a i nadále se podílela
na dění v rámci města Nový Jičín.

Výstava kompenzačních
pomůcek a hraček
ZŠ a MŠ speciální, Speciálně pedagogické centrum v NJ
g

1) Janáčkovy sady, nové výsadby u sochy sv. Ignáce. 2) Bratří Jaroňků,
naproti Kauflandu. 3) Parčík Bří Jaroňků.
g

S přicházejícím jarem budou pokračovat práce na úpravách zeleně v Janáčkových sadech i v parčíku na ulici Bratří
Jaroňků. V loňském roce na podzim došlo v obou lokalitách
k realizaci části projektů, týkajících se úprav městské zeleně,
na které město Nový Jičín získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci prioritní osy 6 — Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 — podpora
regenerace urbanizované krajiny.
V Janáčkových sadech bylo provedeno kácení stromů i keřových skupin, odstranění pařezů, zakládání nových záhonů,
výsadby keřů i některých stromů. Na ulici Bří Jaroňků byly
na podzim také odstraněny keřové skupiny a provedena probírka stromového patra. Částečně se započalo s přesazováním

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Speciálně pedagogické centrum v Novém Jičíně vás zvou na výstavu a prodej kompenzačních pomůcek a hraček dne
5. května 2009 od 9.00 do 16.00 hodin v Základní škole speciální a Mateřské škole speciální na Komenského ulici č. 64
v Novém Jičíně.
Vystavující firmy vám poradí s výběrem a předvedou:
kompenzační a rehabilitační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením; polohovací pomůcky využitelné ve speciálních zařízeních i v domácí péči; rehabilitační kočárky a vozíky, autosedačky, chodítka, berle, antidekubitní program;
zdravotnické potřeby, antidekubitní krémy, masážní míčky;
speciální hračky a didaktické pomůcky, dřevěné hračky;
pomůcky pro nácvik správného příjmu potravy u dětí do jednoho roku věku; velmi kvalitní výtvarný materiál vhodný i pro
děti se zdravotním postižením; soubor kvalitních počítačových programů pro děti a žáky zdravé i s hendikepem vhodné
pro výuku a diagnostiku ve všech typech škol i pro práci
doma; odborné knihy, publikace, dětská literatura; řešení
bezbariérového přístupu; poradenský servis pro občany se
zrakovým, sluchovým a tělesným postižením.
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Výrobky a poradenství vystavujících firem využijí klienti
s různým typem zdravotního postižení všech věkových kategorií. Výstava je určena široké veřejnosti (nejen občanům se
zdravotním postižením).
Kontakt: ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín, telefon: 556 702 536;
specskola.nj@specskolanj.cz; Speciálně pedagogické centrum Nový Jičín, telefon: 556 706 262; spc.nj@specskolanj.cz
Součástí výstavy bude také DEN ZDRAVÍ (poradenství,
kontrolní měření tlaku, svalové a tukové hmoty) pořádaný Všeobecnou zdravotní pojišovnou ČR.

Alej NJ, Skalky, Kojetín
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Soutěž o nejlepší české Euro
odstartována
Středisko Europe Direct

Alej za Skalkami prochází omlazením. Foto Hana Hůlová.

V soutěži se objevily nejrůznější návrhy českého Eura,
například s Panem Tau. Foto Josef Gabzdyl.
g Od 1. dubna si můžete ve středisku Europe Direct v prostorách městského informačního centra na Úzké ulici prohlédnout výstavu prací žáků ZŠ a ZUŠ, které děti namalovaly
k vyhlášené soutěži „Navrhni si svoje Euro“.
Soutěž byla vyhlášena u příležitosti 10. výročí eurosystému. Každá práce obdržela soutěžní číslo a uchází se o titul
„nejlepší návrh na české Euro“. Přij te i vy ovlivnit průběh
soutěže tím, že dáte svůj hlas návrhu, který je ve vašich očích
právě tím nejzdařilejším. Jeho autor bude slavnostně vyhlášen a oceněn v pondělí 27. dubna ve středisku Europe Direct.
Uzávěrka hlasování je 22. dubna!
Další akce: Dne 28. dubna se od 10.00 hodin v aule novojičínské radnice uskuteční přednáška „Podnikání v jiné zemi, založení firmy“. Na toto téma pohovoří ing. Eva Bergerová z Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Přednáška „Barvový test“
v městské knihovně
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
g V souvislosti se zrušením plánované akce v Městské knihov-

ně Nový Jičín v měsíci březnu oznamujeme všem zájemcům
o přednášku prezidentky Grafologické aliance ČR paní Zdenky Tuškové s názvem Barvový test pro každého náhradní
termín, který připadá na pondělí 20. dubna v 18.15 hodin.
Přednáška poodhalí skryté působení barev na lidskou psychiku, jak využívat barvy v bytě, při jednání s lidmi nebo jak
zlepšit náladu v zaměstnání i doma.
Připomínáme, že počet účastníků je omezen počtem míst
v učebně, proto je nutná nová rezervace místa do pátku 17. 4.
osobně v oddělení pro dospělé čtenáře nebo tel. 556 709 840,
email: knihovna@knihovnanj.cz
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g Začátkem března byly v rámci plánované postupné obnovy
stromové aleje vedoucí z Nového Jičína na Kojetín vykáceny
staré stromy v úseku od rozcestí na Svinec po křižovatku
k Čeráku. Zásah do významného krajinného prvku zajišovala Správa silnic Moravskoslezského kraje — středisko Nový
Jičín.
S potěšením lze říct, že kácení bylo provedeno profesionálně
a citlivě zejména s ohledem na mladší předsadbu stromů po
pravé straně silnice, kdy v omezeném manipulačním prostoru nedošlo k poškození jedinců ani k zásadnímu omezení
průjezdnosti. Odstraněním překážky na komunikaci bylo v řešeném úseku sníženo riziko ohrožení dopravy i pěšího provozu. Pomístně byly v aleji odstraněny také další stromy
v havarijním stavu, které ohrožovaly bezpečnost.
Ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy budou na vhodných místech vysazeny dřeviny nové. Podle výsledků společných jednání bude odbor životního prostředí pokračovat
v postupné obnově oboustranného stromořadí, které je významnou součástí přírodního prostředí v rekreačním zázemí
Nového Jičína a spoluvytváří ráz krajiny na území přírodního parku Podbeskydí.

Šrámkovou stopou...
Ing. Gabriela Žitníková
g Dne 11. března 2009 se v novojičínském archivu konalo
setkání s doc. dr. Karlem Konečným, CSc. z Katedry historie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, autorem
publikace „Československá strana lidová na Novojičínsku
po roce 1945“. Při této příležitosti byla tato nově vzniklá
a nejen z historického hlediska zajímavá kniha pokřtěna.
Setkání zorganizoval Klub rodáků a přátel města Nového
Jičína ve spolupráci s vedením archivu. Na přednášku zavítali nejen mnozí pamětníci pohnuté doby, ale také ti, kteří
v jejich bezesporu obtížné práci pokračují. Zakladatel Československé strany lidové Jan Šrámek započal svou životní
dráhu kněze a politika v našem městě, kde působil v letech
1893 až 1901. Dne 21. dubna 2009 vzpomeneme 53. výročí od
jeho úmrtí.

1) Přednáškový sál novojičínského archivu se zaplnil. 2) Autor knihy doc.
dr. Karel Konečný,Csc. 3)Křest knihy. 4) Msgre dr. Jan Šrámek.

Pacienti s atopickým
ekzémem se léčí v centru
S. Součková, tisková mluvčí Nemocnice s poliklinikou NJ
g V novojičínské nemocnici začalo oficiálně působit centrum
pro léčbu atopické dermatitidy, kde jsou v nově navrženém
modelu péče už nyní zařazeny desítky dětí, postiženy atopickým ekzémem v kombinaci s dalšími projevy, jako jsou alergická postižení dýchacího traktu, potravinové alergie a další.
Centrum je otevřeno všem pacientům, kteří o takovou formu
péče projeví zájem.
Hlavní důvody vytvoření centra popisuje primář dětského
oddělení MUDr. Miroslav Kobsa: „Je to především snaha
stmelit často roztříštěnou péči jednotlivých odborníků, kteří
se o pacienty s tímto postižením starají. Druhým důvodem je
týmový přístup k řešení problémů, kdy lze v jeden okamžik
dát dohromady názor dermatologa, alergologa, pediatra, imunologa a pokud je to třeba i psychologa. Chceme se tím vyhnout i střetávání názorů na další postup a nabídnout pacientovi nebo jeho rodičům ucelený návrh diagnostiky, léčby
a způsoby zlepšení kvality života, která bývá dosti často vážně
narušena.“
V Centru pro léčbu atopické dermatitidy jsou pacienti léčeni podle posledních trendů a mají přístup k moderním lékům a mastím, které dokáží šetřit postiženou pokožku. Bližší
informace získají pacienti v kožní ambulanci.

Na základních školách v NJ
proběhly zápisy do 1. tříd
Mgr. Miroslava Borošová, učitelka ZŠ Jubilejní 3
g Stejně jako na jiných školách v našem městě, i na ZŠ Jubi-

lejní a jejím odloučeném pracovišti na ulici Dlouhé proběhl
zápis do prvních tříd. Děti společně s učitelkami prvního stupně vyplňovaly pracovní listy, na kterých si ověřily své znalosti:
počítaly, poznávaly geometrické tvary, dokreslovaly chybějící části obrázků, určovaly pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo
apod. Slovní zásobu, správnou výslovnost a schopnost vyjadřování děti předvedly při vyprávění nad obrazovým materiálem — známými pohádkami, jako je O veliké řepě, Hrnečku, vař a dalších. Všichni byli za své výkony odměněni
malým dárečkem.
Na ZŠ Jubilejní kromě drobností, které si každé dítě odneslo domů, připravily učitelky a žáci z prvního i druhého
stupně již tradiční pohádkovou formu zápisu. Letos byla tematicky laděná Makovou panenkou a motýlem Emanuelem.
Nejeden rodič si klade otázku, zda je jeho dítě zralé a připravené pro vstup do školy. Poj me si říct něco o tom, co by
mělo dítě před nástupem do první třídy zvládat.
Školní zralost znamená fyzickou a duševní připravenost
dítěte. Rodiče by se měli věnovat společně se svými předškolními dětmi těmto činnostem: Orientovat se ve světě kolem
sebe — znát své jméno, adresu bydliště, umět porovnávat
množství, velikost. Znát názvy běžných zvířat či rostlin, rozumět pojmům nahoře — dole, vlevo — vpravo. Dnes — včera —
zítra apod. Neméně důležitá je řeč a vyjadřovací schopnosti
dítěte. Pokud dítě vyslovuje nějakou hlásku špatně, hrozí, že
ji bude také špatně psát. Mělo by zvládnout vyjádřit své přání,
umět o něco požádat, zeptat se, když něčemu nerozumí. Rozvoj jemné motoriky je možné trénovat při zapínání knoflíků,
zavazování tkaniček, skládání puzzle, stavění z kostek, stříhání nůžkami, navlékání korálků. Je to velmi důležité pro
budoucí správné držení tužky a prvopočáteční nácvik psaní.
V období zápisů se však stává aktuální i problematika
odkladu povinné školní docházky. Odklad školní docházky
je skvělý nástroj, který může poskytnout potřebný čas k tomu,
aby dítě dozrálo a vyspělo. Otázkou je, zda jej použijeme
správně. Kdo nám tedy poradí?
1. Rodič: Informovanost dnešních rodičů o odkladech školní
docházky je již poměrně velká. Podle současné legislativy je
zapotřebí vyjádření lékaře (dětského, logopeda, alergologa,
neurologa apod.) a pedagogicko-psychologické poradny (popř.
speciálně pedagog. centra). Pak už záleží jen na rodičích, zda
si podají či nepodají žádost o odložení školní docházky. Nebylo by ale správné dítěti docházku odložit jen proto, aby si
„prodloužilo mládí“ nebo z obavy, zda jejich citlivé dítě unese
případný neúspěch. Elementaristky v prvních třídách jsou
na problémy s adaptací dětí na změněný režim připravené.
2. Lékař: Na nezralé dítě lékař upozorní zejména v oblasti
fyzické — děti fyzicky oslabené, dlouhodobě nemocné, smyslově a zdravotně hendikepované. Před dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či slabé konstituce mohou
ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity, že nestačí silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost znamená větší počet zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva.
3. Mateřská škola: Učitelka mateřské školy může prostřednictvím déletrvající zkušenosti s dítětem a srovnání
s ostatními dát rodičům signál, že není vše v pořádku. V případě, že o odklad školní docházky rodiče žádají z důvodů
„prodloužení dětství“, mohou na ně učitelky v MŠ dlouhodobě
působit a vysvětlovat, že může dojít k promeškání doby, kdy
je dítě „nastaveno“ na přijímání nových zkušeností ve škole
a tím i ke ztrátě motivace.
Na základě zápisu dětí do 1. tříd odbor školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy MěÚ Nový Jičín uvádí předpokládaný
počet dětí v 1. třídách ve školním roce 2009/2010 v novojičínských základních školách: ZŠ Jubilejní 3, odloučené prac.
Jubilejní 3 — 38 dětí, 2 třídy; odloučené prac. Dlouhá 56 — 34
dětí, 2 třídy; ZŠ Komenského 68 — 45 dětí, 2 třídy; ZŠ Komenského 66 — 43 dětí, 2 třídy; ZŠ Tyršova 1 — 68 dětí, 3 třídy;
ZŠ Libhoš 90 — 11 dětí, 1 třída.
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Žádost o přijetí dětí do MŠ
v NJ pro školní rok 2009/2010

Harmonogram svozu kontejnerů
na velkoobjemový odpad

Odbor školství, mládeže, kultury a tělovýchovy

Odbor životního prostředí

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 25. do 29. května 2009 v době
od 8.00 do 15.30 hodin žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok 2009/2010 (tj. od 1. 9.
2009).
Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti
(občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad
o stanoveném pravidelném očkování dítěte a odolnosti dítěte
proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich
odloučená pracoviště na území města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, odloučená
pracoviště: MŠ Jubilejní 1, MŠ Vančurova 36, MŠ NJ-Loučka,
Císařská 115.
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, odloučená pracoviště: MŠ Smetanovy sady 6, MŠ Jiráskova 10, MŠ
NJ-Žilina, Beskydská 143.
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8, odloučená pracoviště: MŠ Máchova 62, MŠ Komenského 78,
Základní škola a Mateřská škola NJ-Libhoš 90.

Poskytování pobytových
sociálních služeb
Jana Kuchajdová, Domov Paprsek
g

V podvědomí široké veřejnosti přežívají zažité a mnohdy
zkreslené názory na domovy pro seniory. Chceme informovat veřejnost a vysvětlit současnou situaci v poskytování této
sociální služby.
V minulosti lidé řešili v domově pro seniory možnost bydlení, žití v klidu a bez starostí. Nezkoumala se opravdová
potřebnost, řešil se pořadník. Uživatelé platili za pobyt a stravu, další financování bylo zajištěno dotacemi zřizovatele.
Úhrady od uživatel činily jednu třetinu skutečných provozních nákladů.
K 1. 1. 2007 je nový zákon o poskytování sociálních služeb
108/2006 Sb. Došlo k výrazným změnám. Poskytování sociálních služeb je postaveno na skutečné potřebě občana. Sociální služby byly konkretizovány. Byly pojmenovány cílové
skupiny občanů, pro které jsou služby určeny. Změny nastaly ve financování. Novinka nastala v poskytování příspěvků
na péči ve čtyřech kategoriích. Tyto příspěvky jsou poskytovány všem občanům, bez rozdílu, zda jsou v zařízeních poskytující sociální službu, nebo v soukromí.
Domov Paprsek v Novém Jičíně se sídlem na Bezručově ul.
č. 20 a Máchově ul. č. 19 poskytutuje dvě sociální služby:
Domov pro seniory: senioři nad 65 let; Domov pro osoby se
zdravotním postižením: osoby se zdravotním postižením
nad 45 let. Všem zájemcům, kteří projeví zájem o naše služby,
doporučujeme obrátit se přímo k nám pro poskytnutí informací. Návštěvu je vhodné předem domluvit. Zájemcům jsou
vysvětleny podmínky pro podání žádosti tak, aby byly jasné
a srozumitelné. Jsou vysvětleny možnosti využití i jiných
služeb, o kterých zájemci mnohdy ani neví, a tyto jim pomohou vyřešit jejich situaci.
V případě, že dojde k podání žádosti do našeho zařízení,
probíhá další šetření a ověřuje se opravdová potřebnost zájemce o službu. Součástí žádosti je přiznání příspěvku na
péči. Následuje rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žádosti do
evidence v zařízení.
Financování služby: Uživatel služby ze svého příjmu (důchodu) hradí pobytové a stravovací služby. Sociální péče je
hrazena z příspěvku na péči. Další financování služby je
zajišováno zdravotní pojišovnou za zdravotnické služby
a dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Naším cílem je poskytování kvalitních a hlavně opravdu
potřebných sociálních služeb občanům dle jejich potřebnosti.
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g Přistavení

kontejnerů ve 14.00 hod. a vývoz v 17.00 hodin.

g 15. týden/7. dubna 2009: Palackého 66—76, Dlouhá 1—15,
Dlouhá 8—12, Dlouhá 30—32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník). 9. dubna 2009: Gregorova 39, Protifašistických bojovníků, Vančurova (křižovatka s J. Hory), Anenská
(křižovatka s K. Čapka), Kollárova (křiž. s Gregorovou).
g 16. týden/14. dubna 2009: Novellara (křižovatka se Slovanskou), Bří Jaroňků (u hřiště), Myslbekova, Jiráskova 1
(křižovatka K Nemocnici), Jiráskova 22 (pod branou VÚM),
Slovanská (u novinového stánku). 16. dubna 2009: Dostála
Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křiž. s Divadelní), Divadelní
(u bývalého Drustolu), B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy
sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi).
g 17. týden/21. dubna 2009: 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). 23. dubna
2009: Trlicova (křižovatka s Kpt. Jaroše), Štursova (u šaten
TJ), Hluboká 213/5, Slezská (křižovatka s Úprkovou), Propojovací (za hřbitovem).
g 18. týden/28. dubna 2009: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (park. za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24—30,
Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště). 30. dubna
2009: Dvořákova (parkoviště u SISŠ), Dvořákova (parkoviště
u Kalače), Máchova (křižovatka s Nádražní), Sv. Čecha, Tyršova (u tiskárny).

Ochránci přírody vyvěsili
více než sto ptačích budek
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

V lesoparku Skalky se objevilo sto nových ptačích budek.
Foto ČSOP Nový Jičín.
g Ochránci přírody z Nového Jičína díky městskému finančnímu příspěvku a za spolupráce s odborem životního prostředí
vyvěsili ve městě a jeho okolí více než sto ptačích budek. Nového bydlení si například užívají opeřenci v lesoparku Skalky,
kde členové Českého svazu ochránců přírody umístili sto
skrýší pro drobné pěvce.
Ochránci považují instalace nejrůznějších druhů budek za
velmi důležité, protože přirozených míst ke hnízdění, například starých stromů s dutinami, ubývá. Často tak ptáci volí
nevhodná místa, třeba dešové okapy, a je nutné jejich přestěhování. „Avšak i tato veskrze pozitivní opatření je potřeba
vždy dělat uvážlivě, velmi zvažovat vhodnost umístění budek
na vybrané lokalitě a to tak, aby nedošlo k podstatnějšímu
ovlivnění struktury či fungování ptačí populace, ale i narušení vztahů jednotlivých druhů v rámci dané lokality,“ řekl
předseda novojičínského ČSOP Petr Orel.

VÁŽENÍ OBČANÉ
A NÁVŠTĚVNÍCI MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA!
ho

Palacké
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Lidická
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Slovanská

ci

rko

cni

PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM AUTOMATEM A PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍ ZÁVOROU: Tento systém parkování můžete užít ve vymezené oblasti města č.1 na ulici Gen. Hlao, Tyršově, Divadelní,
Revoluční (parkoviště s parkovacími automaty) a na ulici Na Valech (parkoviště s parkovací závorou). Parkoviště jsou označena
dopravní značkou IP 13c s dodatkovou tabulkou, která informuje
o provozní době placeného parkování. V rámci provozní doby placeného stání je řidič povinen zaplatit cenu za stání vozidla. Parkovné
řidič hradí do parkovacího automatu, na parkovišti s parkovací závorou
obsluze u výjezdu z tohoto parkoviště, a to na celou dobu stání vozidla.
Parkovací automat po uhrazení ceny vytiskne lístek, který je řidič povinen
viditelně umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím lístku. Na parkovišti s parkovací
závorou obdrží řidič při vjezdu po stisknutí tlačítka automatu papírovou
kartičku, kterou je povinen uschovat. Při odjezdu je povinen tuto kartičku
předložit obsluze při výjezdu a uhradit cenu dle doby parkování. Mimo
provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách, je parkování na
těchto parkovištích bezplatné.
Tarify a provozní doba placeného stání: Gen. Hlao, Tyršova, Divadelní,
Revoluční: 10,- Kč/hodinu nebo 5,- Kč/30 minut. Provozní doba: pondělí
až pátek od 6.00 do 18.00 hod., sobota od 8.00 do 12.00 hod.

lech

Vymezenou oblastí č. 3 je parkoviště Riegrova, včetně přilehlých nemovitostí. Pro parkování na tomto parkovišti je možné zakoupit rezidentní
nebo abonentní kartu. Parkování s rezidentní nebo abonentní kartou není
časově omezené.
Pro návštěvy je v místě vjezdu na parkoviště vyčleněno 10 parkovacích míst, kde je zřízen režim parkoviště s parkovacím kotoučem na dobu
max. 2 hodin.

Divadelní

Tyršova

Vymezená oblast města Nového Jičína č. 3:

y

Husova

Vymezenou oblastí č. 2 je území ohraničené vnitřní stranou ulic Bezručova,
Sokolovská, vnější stranou ulice Novosady (včetně přilehlých nemovitostí
na vnější straně ulice), vnitřní stranou ulice Nábřežní, vnější stranou části
ulice Msgr. Šrámka od křižovatky s ulicí Nábřežní po křižovatku s ulicí
Komenského (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně ulice), vnější
stranou ulice Komenského (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně
ulice a slepé části ulice Žižkovy včetně přilehlých nemovitostí).
V této oblasti je možné využít parkování na parkovištích s parkovacím
kotoučem na dobu max. 2 hodin s výjimkou části ulice Komenského od křižovatky s ulicí Msgr. Šrámka po křižovatku s ulicí Novosady, kde je možno
parkovat na parkovišti s parkovacím kotoučem na dobu max. 3 hodin.
Pro parkování na těchto parkovištích je dále možné zakoupit rezidentní nebo abonentní kartu. Parkování s rezidentní nebo abonentní
kartou není časově omezené.

Dostála Bystřin

Jiráskova

Vymezená oblast města Nového Jičína č. 2:

Tyršova

Husova

Vymezená oblast města Nového Jičína č. 1:
Vymezenou oblastí č. 1 je městská památková rezervace ohraničená vnější
stranou ulic Sokolovská, Gen. Hlao, Tyršova a Štefánikova včetně přilehlého městského parkoviště u obchodního domu Lídl.
V této oblasti je možno využít parkování na parkovištích s parkovacím
automatem (ulice Gen. Hlao, Tyršova, Divadelní, Revoluční), parkování
na parkovišti s parkovací závorou (ulice Na Valech), které je časově omezené na dobu max. 24 hodin a městské parkoviště na ulici Štefánikově
u obchodního domu Lídl.
Pro parkování na těchto parkovištích je dále možné zakoupit rezidentní
nebo abonentní kartu. Parkování s rezidentní nebo abonentní kartou není
časově omezené.

Na Va

Poděbradova

Zásadní změnou v systému parkování je vymezení tří oblastí
v centru města Nového Jičína a v jeho okolí:

De

Město Nový Jičín k 1. květnu 2009 připravilo změny v systému parkování v centru města a nejbližším okolí. Důvodem opatření je stále se
zhoršující dopravní situace v těchto ulicích, která už nyní představuje
problém například pro vozidla hasičů nebo sanitky. Pro snazší orientaci v nově zavedeném systému parkování předkládáme následující
informace. Věříme, že vám budou užitečné a jejich využití přinese
finanční i časový efekt.

Na Valech: první hodina zdarma, druhá a každá další započatá hodina
30,- Kč/hodinu. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin,
sobota od 8.00 do 12.00 hodin.
PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM KOTOUČEM: Tento systém
parkování můžete užít ve vymezené oblasti města č. 2 na
ulici Novosady, Msgr. Šrámka, Žižkově, Hoblíkově, Komenského a ve vymezené oblasti města č. 3 na 10 parkovacích místech při vjezdu na parkoviště Riegrova. Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 13b s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době a maximální době parkování. V rámci provozní doby parkoviště
je řidič povinen ihned po zaparkování nastavit na parkovacím kotouči dobu
příjezdu a v průběhu doby parkování nesmí s kotoučem již nijak manipulovat. Parkovací kotouč je řidič povinen viditelně umístit za přední sklo
motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na
parkovacím kotouči. Mimo provozní dobu vyznačenou na dodatkových tabulkách je parkování na těchto parkovištích bez omezení.
Parkovací kotouč je možné zakoupit v kanceláři Informačního centra
Nový Jičín, Úzká 27, tel.: 556 711 888 nebo v kanceláři MHD Nový Jičín, Sokolovská 9, tel.: 556 729 224.
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Systém parkování
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Provozní doby a maximální doby parkování: Novosady, Msgr.
Šrámka, Žižkova, Hoblíkova, Komenského, parkoviště Riegrova:
parkování s parkovacím kotoučem na dobu max. 2 hodiny. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin. Komenského od křižovatky s ulicí Msgr. Šrámka po křižovatku s ulicí
Novosady: parkování s parkovacím kotoučem na dobu max. 3 hodiny. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin.
REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ PARKOVÁNÍ: Tento systém parkování
můžete užít ve vymezené oblasti města č. 1 na ulici Gen. Hlao,
Tyršově, Divadelní, Revoluční, Na Valech, ve vymezené oblasti
č. 2 na ulici Novosady, Msgr. Šrámka, Žižkově, Hoblíkově, Komenského a ve vymezené oblasti města č. 3 na celém parkovišti
Riegrova. Parkoviště ve vymezené oblasti města č. 1, 2 jsou
označena dodatkovou tabulkou E 12 „Rezidenti a abonenti s kartou Městského úřadu Nový Jičín bez omezení“ a ve vymezené
oblasti č. 3 je označeno dopravní značkou IP 12 s dodatkovou tabulkou E 12
„Rezidenti a abonenti s kartou Městského úřadu Nový Jičín bez omezení“.
Řidič je povinen ihned po zaparkování rezidentní nebo abonentní kartu
umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovací kartě.
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Rezidentní parkování: Na výše uvedených ulicích v jednotlivých oblastech města Nový Jičín je povoleno stání vozidel
provozovaných pouze fyzickými osobami, které mají místo
trvalého pobytu nebo jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti a kteří
jsou držiteli rezidentní karty. Pro výdej rezidentní karty musí žadatel předložit: občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla žadatele. Každému
žadateli mohou být vydány maximálně 2 parkovací karty, vázané nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu, v souladu s platnými právními předpisy.
Abonentní parkování: Na výše uvedených ulicích v jednotlivých oblastech města Nový Jičín je povoleno stání vozidel
provozovaných pouze fyzickými či právnickými osobami za
účelem podnikání podle zvláštního předpisu, které mají sídlo,
provozovnu nebo místo podnikání ve vymezené oblasti, a kteří
jsou držiteli abonentní karty. Pro výdej abonentní karty musí
žadatel předložit: živnostenský list nebo výpis z obchodního
rejstříku, příp. vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku či jiný doklad o existenci sídla, místa podnikání nebo provozovny ve
vymezené oblasti města; osvědčení o registraci vozidla žadatele. Každému
žadateli může být vydáno více parkovacích karet, a to jako karty vázané
nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu a nebo jako karty přenosné, v souladu
s platnými právními předpisy.
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KINO KVĚTEN
Čt 2. až ne 5. dubna od 16.00 a 18.00 hod. PEKLO S PRINCEZNOU. Nová česká pohádka. 105 minut, mládeži přístupno, vstupné 75,- Kč.
g Čt 2. až ne 5. dubna od 20.00 hod. MĚSTO EMBER.
Americký sci-fi film. Dobrodružství dvou teenagerů ve
světě, který zmizel z povrchu Země. 96 minut, titulky,
mládeži přístupno, vstupné 65,- Kč.
g Po 6. až st 8. dubna od 18.00 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH.
Česká komedie Marie Poledňákové. 115 minut, mládeži
přístupno, vstupné 80,- Kč.
g Po 6. až st 8. dubna od 20.15 hod. STRÁŽCI — WATCHMEN. Film podle komiksu A. Moorea režíroval Z. Snyder.
161 minut, titulky, mládeži nepřístupno, vstupné 70,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. dubna od 18.00 hod. SPIRIT. Temný komiksový příběh o zavražděném policistovi. 108 minut, titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 65,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. dubna od 20.00 hod. VÉVODKYNĚ USA.
Životopisný příběh britské vévodkyně z 18. stol., která se
rozhodla nepodřídit se manželovi a našla si milence. 110 minut, titulky, mládeži přístupno, vstupné 80,- Kč.
g Po 13. až st 15. dubna od 18.00 a 20.15 hod. MILIONÁŘ
Z CHATRČE. Film získal osm Oscarů. Mladík soutěží v televizní show o miliony a zatím se jeho životní příběh blíží
k vyvrcholení i v soukromí. 120 minut, titulky, do 12 let
nevhodný, vstupné 70,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. dubna od 16.00 a 18.00 hod. BOLT — pes
pro každý případ. Americký animovaný film o neohroženém psím hrdinovi, který si plete svá filmová dobrodružství se skutečným životem. 103 minut, dabing, mládeži
přístupno, vstupné 75,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. dubna od 20.00 hod. MILK. Životopisný
příběh homosexuálního politika ze San Francisca. 128 minut, titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 70,- Kč.
g Po 20. až st 22. dubna od 18.00 hod. KURÝR 3. Třetí
akční dobrodružství automobilového kurýra Franka Martina a jeho černého Audi. 100 minut, titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 70,- Kč.
g Po 20. až st 22. dubna od 20.00 hodin DUEL FROST
NIXON. USA, Velká Británie, historický film. Jak jeden
britský showman vytočil amerického exprezidenta. 122 minut, titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 65,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. dubna od 18.00 hod. MARLEY A JÁ.
Americká komedie. Jak všechno změnil jeden pes. 111 minut, titulky, mládeži přístupno, vstupné 65,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. dubna od 20.15 hod. VALKÝRA. V hlavní
roli Tom Cruise. Valkýra byl krycí název tajné akce německých důstojníků, kteří se pokusili o atentát na Hitlera.
121 minut, titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 70,- Kč.
g Po 27. až st 29. dubna od 18.00 hod. EL PASO. Český
etnický psychologický film. Jak přijít o střechu nad hlavou.
98 minut, mládeži přístupno, vstupné 75,- Kč.
g Po 27. až st 29. dubna od 20.00 hod. NOUZOVÝ VÝCHOD. DiCaprio a Winsletová společně. O rozpadu jednoho
nadějného amerického manželství. 119 minut, titulky,
mládeži nepřístupno, vstupné 70,- Kč.
g Čt 30. až ne 3. května od 18.00 hod. SEX DRIVE. Další
americký zábavný návod jak přijít o panictví. 109 minut,
titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 70,- Kč.
g Čt 30. až ne 3. května od 20.00 hod. NENAROZENÍ.
Americký horor. Dybuk je démon nebo duše mrtvého člověka. Vtělí se do živé osoby a ovládá její chování. Zahnat
jej lze jen při náboženském obřadu. Mládeži nepřístupno,
119 minut, titulky, mládeži nepřístupno, vstupné 70,- Kč.
g

Pátek 3. dubna ve 14.00 hod. Krajské kolo postupové
přehlídky tanečního oboru ZUŠ. Vstup volný.
g Středa 8. dubna v 19.00 hod. Richard Wagner: BLUDNÝ
HOLANĎAN. Tato opera patří k Wagnerovým nejpopulárnějším. Hlavní hrdina Holan an bloudí proklet po mořích;
spasit jej může pouze věrná dívčí láska. Opera bude uvedena v německém originále. Moravské divadlo Olomouc.
Předplatné sk. A. Předprodej od 10. 3.
g Středa 15. dubna v 19.00 hod. LEMURA — NĚKDY LUZNÁ, JINDY HRŮZNÁ. Lenka Vychodilová, herečka a zpěvačka divadla Sklep uvádí tak trochu recitál, tak trochu
kabaret věhlasné umělkyně Lemury Lepé, plný básniček
a písniček s typicky sklepáckou poetikou. Praha, Divadlo
za oponou. Předprodej od 10. 3.
g Čtvrtek 16. dubna v 19.00 hod. Stanislav Štepka: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ. Radošinské naivné divadlo,
Bratislava. Předplatné sk. D. Vyprodáno.
g Sobota 18. dubna v 18.00 hod. ČESKO-MORAVSKÝ HUDEBNÍ VEČER aneb dnes večer vám zpívá Puella et
Pueri, Sextet + (Gymnázium a SOS Nový Jičín) a jejich
host Besharmonie (Gymnázium J. Keplera, Praha). Gymnázium Nový Jičín. Vstupenky info. Gymnázium Nový
Jičín. tel.: 556 701 044.
g Neděle 19. dubna v 16.00 hod. Josef Čapek: O PEJSKOVI
A KOČIČCE. Herec s herečkou, s využitím nejrůznějších
divadelních triků a kouzel, budou dětem vyprávět něžné
příběhy dvou zvířátek. Divadlo Drak, Hradec Králové.
Předplatné sk. Rolnička. Předprodej od 24. 3. Vstupné:
90, 70,- Kč.
g Pondělí 20. dubna v 19.00 hod. Milan Kundera: JAKUB
A JEHO PÁN. Pocta Denisi Diderotovi. Nejslavnější český
Jakub a jeho pán (J. Bartoška a K. Heřmánek) skládají po
třiceti letech opět hold Diderotovi, neméně slavnému Kunderovi, ale hlavně divadlu, které nepostrádá šarm a vtip!
Divadlo Bez zábradlí, Praha. Předprodej od 24. 3.
g Úterý 21. dubna v 18.00 hod. JARNÍ KONCERT novojičínského sboru ZUŠ Ondrášek a jeho přípravných sborů.
Nový Jičín. Předprodej od 7. 4. Vstupné: 80, 80, 50,- Kč.
g Čtvrtek 23. dubna v 19.00 hod. ČESKÉ DECHOVÉ TRIO
Jiří Hlaváč (klarinet), Vlastimil Mareš (klarinet), Svatopluk
Čech (fagot). Vynikající instrumentalisté, kteří svou činnost rozdělili mezi působení sólistické, komorní, orchestrální a pedagogické. Praha, Kruh přátel hudby. Předprodej od 31. 3. Malý sál.
g Pátek 24. dubna v 20.00 hod. CHINASKI — AUTOPOHÁDKY TOUR 2009. Chinaski se vydávají na tour se svým
novým projektem Autopohádky 2. Praha. Předprodej od
3. 3. Vstupné: 390, 370, 350,- Kč.
g Úterý a středa 28. a 29. dubna v 18.00 hod. TANEČNÍ
VEČER. Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový
Jičín. Předprodej 23.— 24. dubna od 15.00 do 17.00 ve foyer
Beskydského divadla (max. 8 vstupenek na osobu).
g Čtvrtek 30. dubna v 19.00 hod. Václav Havel: ŽEBRÁCKÁ
OPERA. V inteligentní komedii uvidíte, jak každý s každým
a všichni proti všem zvítězili nad pravdou a nenávistí.
V režii Michala Langa hrají: Michal Dlouhý, Ivan Řezáč,
Robert Jašków a další. Švandovo divadlo, Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 31. 3.

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

g

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

10

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 Ing. Jiří Špaček „Štramberk včera a dnes“.
Od 2. do 29. dubna 2009. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—
11.00; 14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.

Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20,
Pavla Chmelařová „Obrazy“. 23. března až 20. dubna 2009.
Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00 do 22.00 hodin.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

g
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3. 4. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 90,- Kč. Midi Lidi —
electro-ride. Brněnská elektronková kapela se vrací s novým programem a o poznání živelnější show.
g 3.—4. 4. (pá—so) Městská knihovna 18.30 hod. Noc s Andersenem — noc plná pohádek, her a zábavy. Určeno pro děti
od 7 do 10 let, které zatím nejsou čtenáři knihovny. Akce
trvá do soboty 9.00 hod.
g 5. 4. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, moderní
i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie.
g 7. 4. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Akce trvá do 21.00 hod.
g 9. 4. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. The Second Egon
Bondy´s Happy Birthday of Death, znovu po roce. Vzpomínka na starého mistra. Filmem, slovem, zvukem i jinak.
g 10. 4. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod. 80,- Kč. Age of Death —
Ex-Lex (Plešatá zpěvačka) riot punk and smell metal. Další
zběsilý trojboj v rámci série Crust Or Die!
g 14. 4. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Akce trvá do 21.00 hod.
g 15. 4. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals,
Hrob světlušek (Hotaru no haka) — Isao Takahata. Může být
nejpůsobivější protiválečný film animovaný?
g 15. 4. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. 60,- Kč. Neviditelný
svět v symbolech, povídání spojené s prožitkovými meditacemi. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 16. 4. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam Session, hudební
orgie pro všechny. Bubny, didgeridoo, kytaru, klávesy a dětskou harmoniku nosit nemusíte, zbytek nemáme.
g 17. 4. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod. 50,- Kč. Fru Fru,
matadoři klubových pódií. Třebíčská parta profesionálních
muzikantů, která oslovila nemalou skupinu veřejnosti.
g 18. 4. (pá) Klub Galerka, 19.00 hod. 50,- Kč. Předkolo Banjo
Jamboree, minifestival. Další na www.mksnj.cz
g 19. 4. (ne) Čajovna Archa 15.00 hod. Šachový turnaj,
multigenerační bitka na šachovnici. Hraje se o pidiceny.
g 21. 4. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Akce trvá do 21.00 hodin.
g 22. 4. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. deLIVE — Erik
Truffaz. Jazzový trumpetista s přesahy do jiných žánrů.
g 22. 4. (st) Čajovna Archa, 16.00 hod. 40,- Kč. Pamír, projekce v rámci festivalu cestopisných dokumentů. Akce trvá
do 21.00 hod. Doprovodný komentář cestovatel M. Kleslo.
g 23. 4. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. 80,- Kč. Unkilled
Worker & Allroh. Allroh z Německa znamená sólo pro
hlučnou kytaru a hlas, PJ Harvey ztichla, Allroh nastupuje.
Výjimečný dvojkoncert.
g 24. 4. (pá) Klub Galerka, 19.00 hod. 50,- Kč. Jazz klub &
Mothers Follow Chairs — Soul blues. Opět bluesový večer,
tentokráte ale v soulovém kabátě.
g 25. 4. (so) Čajovna Archa 13.00 hod. Čajovýlet pro lemry,
výlet pro všechny zdechliny. Na žádost pohodlné frakce návštěvníků čajovny pořádáme výlet na Skalky. Kdo bude unaven, až dorazíme k parku, může se svézt autobusem. Poté,
podle kondice účastníků, sejdeme k ohništi u potoka pod
Skalkami anebo zůstaneme v hospodském areálu.
g 25. 4. (so) Klub Galerka, 18.00 hod. 30,- Kč. Jak dlouhý je
g
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g Sobota 4. 4. od 14.00 hod., sál SVČ Fokus: PŘEHLÍDKA
BOJOVÝCH UMĚNÍ. Sportovní odpoledne věnované bojovým
uměním aikido, iaido, karate, capoeira, taj-ji, sebeobrana,
thai-box, řecko-římský zápas aj. Vstupné 30,- Kč.

Neděle 5. 4. od 17.00 hod., SVČ Fokus: Pro náctileté — nenechte si ujít! DLOUHÁ, ŠIROKÁ A KRÁTKOZRAKÁ aneb
JAK (NE)SEHNAT CHLAPA VE 21. STOLETÍ. Autorská
hra, amatérské divadlo Podiv. Vstupenka 30,- Kč (lze zakoupit v předprodeji na infocentru SVČ Fokus).

g

g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (2., 3., 16., 17., 23., 24., 30. 4.). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou v ateliérech
SVČ pod vedením pí Mitášové. Jednotlivé vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
(6., 20., 27. 4.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky v ateliéru
SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.

Po 6. 4. až st 8. 4., 9.00—12.00; 13.00—18.00 hod. JARNÍ
„VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA“. Svá výtvarné dílka vystaví
děti z našich výtvarných kroužků: KAŇKA, ŠMUDLA, VÝTVARNÉ OBJEVY a z kroužků keramiky pro děti a pro dospělé.

g

g Jarní prázdniny čt 9. 4. od 9.00 do 12.00 hod., ateliér SVČ:
MALOVANÉ VEJCE. Velikonoční výtvarná dílna pro děti
i dospělé, zdobení vyfouklých vajec různými technikami: zelová, vosková technika, polep, vyškrabování, malování, otisky.
Přineste si vyfouklá vejce! Vstupné 20,- Kč.

Pátek 10. 4. od 9.00 hod.: VELIKONOČNÍ FIČÁK. Pro
malé i velké aneb JARNÍ HEJBEJTE SE. Den plný různých
forem cvičení pro malé i velké (dance aerobic, step aerobic,
různé formy posilování, cvičení s overbally, tyčemi, gumičkami, relaxační cvičení aj.) Informace paní Hana Veverková,
tel.: 732 723 169.

g

Nově: TANEC FOKUS 2009. Tradiční taneční soutěž skupin, ale i jednotlivců v několika kategoriích. Přihlášky a propozice najdete na www.fokusnj.cz

g

Od 1. 2. 2009 je připravena bohatá nabídka letních
táborů (samostatné plakáty a na www.fokusnj.cz)

g

uherský rok, Divadlo Na Kraji. Historicko-estrádně-diskusní
pořad dnes zabrousí do neprobádaných maarských dějin.
Pro diváky nachystáno také pohoštění.
g 27. 4. (po) Městská knihovna, 18.15 hod. Po Česku, cestopisná přednáška Václava Žmolíka.
g 28. 4. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Akce trvá do 21.00 hodin.
g 29. 4. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. 80’s Party. Výběr
fosilních videoklipů z dob, kdy MTV byla mladá. Oprašte
mrkváče a plísňáky, sežeňte někde céčka a přijte si připomenout své mládí, dětství, případně prenatální období.
g 29. 4. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Válečné filmy IV,
večer na téma „Zelené barety“. Další válečné setkání se bude
zabývat americkým, lehce propagandistickým filmem „Zelené
barety“ a skutečnou historií zelených baretů. Večerem provází provařený military odborník Jarda.

Povídání o Tyršově ulici
v Novém Jičíně

g

Do 19. dubna 2009: ACHÁTY. Výstava nerostů
ze soukromých sbírek. Rytířský sál Žerotínského
zámku v Novém Jičíně.
g 1. dubna — 3. května 2009: SVĚT AUTISMU.
VSTUPTE PROSÍM. Výstava ve spolupráci s Občanským sdružením Purpura. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 4. dubna 2009: 8.30 hod.— 14.00 hod. VELIKONOČNÍ JARMARK. Vstupné dospělí: 30,- Kč, děti: 10,- Kč.
V rámci vstupného na jarmark volný vstup do Žerotínského
zámku. Nádvoří Žerotínského zámku.
g 30. dubna 2009. ČARODĚJNÁ NOC V MUZEU. 17.30 —
23.00 hod. ve všech prostorách Žerotínského zámku. Od 17.30
hodin se odehraje první vystoupení loutkového divadla „Babky
Miládky“ z Ostravy na nádvoří zámku, v případě nepříznivého
počasí v Nové galerii.
g Otevírací doba: úterý — pátek 8.00 — 12.00; 13.00 — 17.00
hodin, sobota, neděle, svátky 9.00 — 16.00 hod.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína a Státní
okresní archiv Nový Jičín
zve všechny své členy a příznivce ve čtvrtek 16. dubna 2009 v 16 hod. do víceúčelového
sálu Státního okresního archivu v Novém Jičíně (Nový Jičín,
K Archivu 1) na přednášku Počátky moravské přítomnosti v Novém světě. Přednáší prof. PhDr. Ivo Barteček, CS.,
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
přední historik novověkých dějin, badatel a cestovatel.
Zároveň upozorňujeme na další možné kulturně-sportovní
aktivity klubu, upřesněné na našich tradičních vývěskách
a webových stránkách.
g Vyšel

58. svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska.
Milovníci vlastivědy jistě již zaregistrovali, že koncem roku
2008 vyšel 58. svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska.
Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnívědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí. V obsahu najdeme
např. autentické kronikářské záznamy roku 1968 z osobního
fondu JUDr. Miloslava Baláše, které autorsky připravila dcera spisovatele ing. Milada Pometlová, soupis všech kaplí,
křížů, soch a božích muk nacházejících se na území fulnecké
farnosti v období let 1833—1865, jejž dle archivních pramenů
v porovnání se skutečností sestavila a odborným komentářem doplnila PhDr. Jaroslava Brichová, zatímco Mgr. Renáta
Kafková, Ph.D. zasvěceně a brilantně napsala o novojičínském německém tělocvičném spolku v letech 1862—1914.
Autorkou zajímavé studie Pánbu ví a všichni svatí aneb co
možná o nich nevíte, je PhDr. Anna Hrčková. Příroda je zastoupena odbornou statí paní RNDr. Marie Sedláčkové, píšící
o červeném a černém seznamu cévnatých rostlin Novojičínska. Pan Radek Polach pojednal o monumentech heraldiky
Novojičínska v Zrcadle slavného Markrabství moravského,
PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D. O pivovarnicích, PhDr. Karel
Müller je autorem příspěvku Ještě ke znakům a pečetím
proboštů augustiniánského kláštera ve Fulneku. Pohnutým
osudem rodáka z Tiché P. Miroslava Janáka se zabývá PhDr.
Stanislava Kovářová, o příborském měšanu Jakubu Cionovi jinak Vlčovském vypráví PhDr. Jan Štěpán, zatímco
Mgr. Petr Tesař o P. Karlu Schrammelovi, takřka neznámé
oběti nacistického režimu z Novojičínska. Z krátkých zpráv
a recenzí jistě zaujme sta Bronislava Novosada o přírodovědném kabinetu na zámku Kunín nebo recenze doc. PhDr.
Pavla Šopáka, Ph.D. publikace Nový Jičín a jeho výtvarní
umělci. Sborník je k dostání v Muzeu Novojičínska. K. Chobot
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Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 25 dětí, z toho 16 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 9, odstěhovalo 47 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky
v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 26 120, zemřelo 19.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Václav Bubeník
g

Místu, o kterém chci vyprávět, trvalo velmi dlouho, než se
z něho vyklubala ulice tak, jak ji známe dnes. Nacházelo se
již za hradbami, valy a příkopem západní části města, kde
už byla jen pole, zahrady a louky. Celému zdejšímu prostoru
se původně říkalo Zelený příkop nebo Na Zeleném příkopu,
asi proto, že byl zcela zarostlý trávou. Vodou se napouštěl
pouze v případě válečného ohrožení města z pramenů vyvěrajících v okolí budovy dnešního okresního soudu a Beskydského divadla. Název Zelený příkop, nebo též Na Zeleném
příkopu, obdržela v 19. století i zde vznikající ulice. Příkop
se vyznačoval častými rvačkami a souboji znešvařených měšanů a různých individuí.
Dochovala se i zpráva, že zde dne 27. 5. 1682 arkebuzníci
Altstahrenbergského pluku zastřelili vojáka jménem Josef,
zřejmě pro dezerci. Podobné případy v průběhu staletí asi
nebyly ojedinělé. Mnoho let, snad již od konce 17. století, tu
stávaly i dřevěné boudy využívané místním střeleckým spolkem jako střelnice. Obydlí, hlavně menší domky, se v okolí
příkopu začaly objevovat až v 18. století. V kronice města se
uvádí, že na dvoře Johanna Tilla, který byl vlastníkem jednoho z nich, odléval dne 23. října 1788 olomoucký zvonař
Wolfgang Straub zvon pro věž farního kostela. Dílo se však
pro nedbalost tovaryše nepovedlo. Rok nato, 12. září 1789, se
proto odlévání nyní již s dobrým výsledkem zopakovalo. Wolfgang Straub měl totiž k ruce odborníky, členy pluku Kaunitz, vojáky Neiberta a Appelmana, kteří toto umění ovládali. Zvon pak vyzváněl dlouhých 127 let až do 28. září 1916,
kdy byl rozbit a použit pro vřavu první světové války.
Začátek 19. století přinesl zdejšímu místu největší stavební
rozmach. V horní části Zeleného příkopu vznikla známá hospoda u Modrého jehňátka a v jejím sousedství městská jatka.
Na jejich místě byla v letech 1886 až 1887 postavena městským stavitelem Josefem Langthalerem dívčí obecná a měšanská škola, která svému účelu (i když v jiné formě) slouží
dosud. Plány stavby vypracovali Heinrich Claus a Moritz
Hinträger. Vedle stojící objekt okresního soudu je z let 1904
až 1906. O něco níže si svůj dům, projektovaný vídeňským
architektem Ottou Thienemannem, nechali postavit manželé
Riedlovi. Tentýž architekt vypracoval i plány tehdejšího krajského soudu dokončeného v říjnu 1880. Jeho budovu na nároží ulic Tyršovy a Divadelní dnes používá městský úřad.
Působnost novojičínského krajského soudu byla značná,
nebo mu podléhalo 13 soudů okresních od Bystřice pod Hostýnem přes Valašské Klobouky, Vsetín, Valašské Meziříčí,
Frýdek-Místek až po Ostravu. Při jeho stavbě došlo 28. 4.
1880 k neštěstí, zahynuli zde dva zedníci, otcové osmi dětí.
Zajímavou historii má i budova dnešní Mendelovy střední
školy. Původně to byl obytný dům rodiny majitele textilní
továrny Augusta Ferdinanda Döppera, nyní č. 9. V jedné části
závodu, hned za domem, byl v r. 1832 instalován první parní
stroj v Novém Jičíně. Druhá se nacházela na dolním konci
ulice, kde ještě donedávna sídlila firma Drustol. Roku 1879
přejmenovali Döpperovým jménem i Zelený příkop. Začátkem dvacátých let 19. století vzniklo z řad zámožných měšanů pivní kolegium, které se scházelo v pronajatém lokále.
Z jeho iniciativy, ve spolupráci s místním střeleckým spolkem, došlo v roce 1822 k likvidaci nevzhledných dřevěných
bud střelnice a roku 1836 k postavení nové zděné jednoposcho ové budovy, což je dnešní číslo 8. na Lidické ulici. Vysazením třířadové kaštanové aleje zároveň vznikla městská
promenáda. Značnou finanční částkou na tento účel přispěl
i F.A. Döpper. Při slavnostním otevření budovy zahynul sedlák z Loučky u Nového Jičína, který při střelbách neodborně
manipuloval s hmoždířem. Posléze tu bylo knihkupectví Rainera Hosche a Endersova tiskárna s nakladatelstvím. Dnes
zde působí tiskárna Kontex spol. s r.o.
Döpperův majetek zdědil jeho vnuk, již vzpomínaný Rainer
Hosch. Ten také na základě stanov z 5. 8. 1870 založil r. 1871
první novojičínský sbor dobrovolných hasičů. Zařízení sboru,
povozy, stříkačky a žebříky se před domem uskladňovaly
až do vystavění nové zbrojnice na Zborovské ulici r. 1905.
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Jak žijí a co dělají senioři
v Klubu seniorů NJ-Loučka
Elena Kotasová, vedoucí klubu seniorů
g

Na výroční schůzi členové Klubu seniorů v Loučce zhodnotili činnost v uplynulém roce 2008. Klub seniorů v Loučce je
otevřen pro všechny občany důchodového věku bydlící na
území městské části Loučka i její okrajové části.
Tak jako každým rokem i vloni se vedení klubu snažilo obohatit klubovní činnost o různé kulturní, společenské a zábavné akce. V lednu a listopadu se uskutečnil v orlovně Loučka
turnaj bowlingu, který byl hráčsky plně obsazen a účastníci
si užili nejen mnoho legrace, ale i pravého sportovního zápolení oceněného diplomy a různými drobnými cenami. Únor
je měsícem radovánek a bálů. Také senioři se společně bavili
na maškarním zástěrkovém reji v klubovně s živou hudbou
pana Pospěcha zpestřeným tombolou.

Začátkem r. 1870 od něho koupilo město dům č. 9 i s částí
továrny pro potřeby školství. Nejprve však byl pronajat eráru
na prozatímní provoz tabákové továrny, která se v té době
teprve začala stavět. 1. října 1873 tu konečně byly otevřeny
tři školní dívčí třídy, následně pak objekt sloužil jako chlapecká obecná a měšanská škola, v níž navíc umístili i reálku. Za zmínku určitě stojí, že na ní v létech 1879 až 1882
studoval Bohumír Jaroněk, zakladatel skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm, jehož rodiče žili na Starém Jičíně.
Hned naproti školy stával určitou dobu pomník císaře Josefa II., než ho roku 1902 přemístili do východního rohu náměstí. V prostoru zámeckého parku, kde je dnes restaurace
Pierot, byl dřevěný polorozpadlý altánek s dřevěnými zeleně
natřenými žaluziemi, který můžeme spatřit na dobových
fotografiích i malbách.
Již v roce 1861 ve městě založili tělovýchovný spolek, který
měl na Zeleném příkopu svoji letní tělovýchovnou školu pro
mládež. Dne 25. dubna 1937 se přímo před hlavním vchodem
nynější Mendelovy střední školy zřítilo Baovo sportovní dvousedadlové letadlo řízené pilotem Bohumírem Janišem.
Ve zdi dvorní části domu č. 11 lze ještě dnes nalézt latinský
nápis 16 SIGNATIO SOC.IESV FVNDATORIS 61 čili znamení
zakladatelů Tovaryšstva Ježíšova. Říká se, že je posledním
zbytkem kostelíka sv. Ignáce zrušeného císařem Josefem II.
v roce 1786, který druhdy stával v Žilině u Nového Jičína na
Ignácově kopci. V místech dnešních domů č. 17, 19 a ulice
Dostála Bystřiny měl v r. 1880 nejprve svoji soukenickou továrnu Franz Newald. Kolem r. 1890 tu už však byla továrna
na zemědělské stroje a slévárna Karla Drösslera. Jako akciová společnost fungovala ještě v době první republiky. Její
prostory se však zmenšovaly zejména v důsledku zbudování
tehdejší Ullrichovy ulice, nyní ulice Dostála Bystřiny ve 30.
létech 20. století. Ještě po roce 1945 se zde nějaký čas vyráběly řeznické nářezové stroje a působil místní stavební podnik, než se přestěhoval na ulici Svatopluka Čecha. Ve stejném
místě dnes firma Krotil prodává stavebniny, barvy a laky.
Na jedné z parcel vybouraných domů byl postaven dům č.
21, což bylo zdravotnické zařízení s původním názvem Mutter und Kind. I ono svému účelu dosud slouží. Vedle jsou pak
již jednou vzpomínané budovy původní druhé části Döpperovy textilky, jež jeden čas vlastnil i továrník Czeiczner a kde
ještě donedávna vyráběla nábytek firma Drustol.
Na druhé straně můžeme spatřit nejpříkřejší část městských
obranných valů nad původním příkopem, na jejichž vrcholu
stávala hradba. V roce 1842 na nich postavil stavitel Lerch
věznici krajského soudu, z níž po demolici v 70. létech 20.
stol. zůstala stát pouze ředitelská budova č. 8., dnes náležící
městu a pronajímána k provozování služeb a obchodu.
A tak jsem zjistil, že státy, národy a panovnické rody mají
svoje velké dějiny, ale své malé dějiny, možná o to víc zajímavější, mají města, městečka, jejich ulice a domy.
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V březnu se v klubu uskutečnila akce k Mezinárodnímu dni
žen, na němž ženy dostaly malé pohoštění a zábavný program s předáním květin předvedli „šarmantní hoši“ z klubového souboru „Kvítko“.
V druhé polovině dubna zhodnotilo vedení klubu na výroční
schůzi činnost za uplynulý rok. Vedení klubu nezapomnělo
ani na květnový Svátek matek, na kterém kromě perníkových srdíček zhotovených paní Miluškou Vavříkovou předvedly maminkám kulturní program na oplátku ženy z klubového souboru pod názvem „Květinky“. Další květnovou akcí,
s níž byli účastníci velmi spokojeni, bylo „vydařené“, také již
tradiční smažení vajec v prostorách zahrady za klubovnou.
V měsíci červnu se i klub seniorů podílel na přípravě a zajištění oslav „Dne Loučky“ instalací výstavky dokumentů
a fotografií z činnosti zájmových organizací v Loučce a svého
klubu a rovněž z dobových fotografií z historie Loučky.
V červenci uskutečnil klub společně s kamarády z Organizace zdravotně postižených Nový Jičín prázdninové posezení s kuželkovým turnajem a opékáním buřtů.
K podzimním klubovým akcím se zařadilo v měsíci říjnu
zorganizované již třetí hodové odpoledne v restauraci u chovatelů s živou hudbou pana Pospěcha a v prosinci tradiční
Mikulášské odpoledne s programem, tombolou a balíčky pro
účastníky akce.
Mezi kulturní akce klubu seniorů patřily zájezdy do divadla
v Ostravě. V dubnu to byla opereta „Sugar — někdo to rád
horké“ a v listopadu opereta Karla Hašlera „Podskalák“.
Dobrým zvykem jsou i společné oslavy životních jubileí členů
klubu s blahopřáním, písničkou či poezií a malým dárkem.
V loňském roce oslavili jubilea pan Josef Jež, paní Libuše
Mičková, pan Jan Heralt, pan František Knop a paní Radmila Dorazilová. V říjnu prováděl BPM výměnu oken v celé
budově, kde sídlí klub, takže i členové klubu se poté zapojili
do velké úklidové akce svých prostor. Poslední klubovou
akcí bylo závěrečné rozloučení s rokem před vánočními svátky
opět s malým občerstvením a cukrovím.
Závěrem chci poděkovat za dobrou spolupráci paní Jarmile Dreslerové a vedoucímu odboru sociálních věcí Mgr. Antonínu Urbanovi. I jejich přičiněním si může vedení klubu
díky přiděleným finančním prostředkům dovolit obohatit činnost o různé zájezdy, zajistit pohoštění na některé zmíněné
akce a postupně doplňovat vybavení klubu.

Kam za sportem...
g FOTBAL: ne 5. 4. v 15.30 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B
muži Libhoš — Smilovice, so 11. 4. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště
s umělou trávou, krajský přebor star. a mlad. dorost N. Jičín
— Kopřivnice (2 utk.), so 11. 4. v 15.30 hod., hřiště Hodslavice, okresní přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) — Kunín,
ne 12. 4. v 9 a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, krajský přebor mlad. a star. žáci N. Jičn — Dolní Benešov (2 utk.), ne 12. 4.
v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III. tř. muži Žilina — Lubina, ne
12. 4. v 15.30 hod., stadion TJ, krajský přebor muži N. Jičín
A — Petřkovice, ne 12. 4. v 15.30 hod., hřiště Straník, III. tř.
muži Straník — Studénka, so 19. 4. v 16 hod., hřiště Libhoš,
I. A tř. sk. B muži Libhoš — Bystřice n. O., ne 25. 4. v 9.00
a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, krajský přebor mlad.
a star. žáci N. Jičín — Bruntál/St. Město (2 utkání), so 25. 4.
v 16 hod., hřiště Hodslavice, okresní přebor muži N. Jičín B
(Hodslavice) — Veřovice, ne 26. 4. v 10.15 hod., hřiště Lamberk,
III. tř. muži Žilina Bartošovice, ne 26. 4. ve 14 a 16.15 hod.,
hřiště s umělou trávou, krajský přebor star. a mlad. dorost
N. Jičín — Třinec (2 utk.), ne 26. 4. v 16 hod., stadion TJ, krajský přebor muži N. Jičín A — Krnov, ne 26. 4. v 16 hod., III.
tř. muži, hřiště Straník, Straník — Trojanovice I., so 2. 5. v 16.30
hod., hřiště Hodslavice, okresní přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) — Štramberk g BASKETBAL (hala na bazénu): st
8. 4. v 17.30 hod. Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín — Poděbrady, st 15. 4. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Geofin N.
Jičín — Ostrava (konec základní části) g STOLNÍ TENIS
(herna Loučka): pá 3. 4. v 18 hod., okresní přebor I. tř. muži
N. Jičín C — Studénka B, so 4. 4. v 10 hod., okresní přebor II.
tř. muži N. Jičín D — Bílovec C g HÁZENÁ (hala ABC): ne 19.
4. v 17.30 hod., MSL muži N. Jičín — Zubří B, ne 3. 5. v 17.30
hod. MSL muži N. Jičín — Rožnov g PROVOZ KRYTÉHO
BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 — 21 hod., st 8.30 — 12.30 hod.
a 17 — 21 hod., pá 17 — 21 hod., so 10 — 19 hod., ne 8 — 19 hod.
g PROVOZ SAUNY na bazénu: út (rezervace) 15 — 21 hod.,
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 hodin.

Jaroslav Kotas

Sportovní aktuality
g NOVOJIČÍNSKÉ BÉČKO BASKETBALISTŮ UHÁJILO
DRUHOLIGOVOU PŘÍSLUŠNOST. BC Nový Jičín. Druholigový celek, působící pod hlavičkou BC Nový Jičín, i ve
druhé sezoně po sobě uhájil příslušnost k této soutěži. Také
letos byla tabulka hodně vyrovnaná a novojičínští basketbalisté v ní nakonec obsadili devátou příčku mezi dvanácti
účastníky s bilancí deset výher a dvanáct porážek. K postupu
mezi elitní čtveřici chyběly v konečném účtování tři body, na
předposlední pozici měl tým náskok čtyř bodů.
O tento solidní výsledek se zasloužili tito hráči (v závorce
vždy počet zápasů / průměr bodů): Martin JANÍK (1 / 0), Karel
KRAUS (20 / 9), Tomáš KRBA (18 / 10,89), Martin KŘÍDLO
(21 / 8,62), Jiří KUDĚLKA (7 / 1,43), Roman MEDEK (18 / 9,72),
Pavel MRŠTÍK (18 / 15,11), Lukáš POSPÍŠILÍK (2 / 1), Matěj
SEGEŤA (19 / 10,68), Michal ŠTURALA (18 / 8,06), Miloš VALČÁK (18 / 9,5), Dalibor VANĚK (17 / 1,18), Martin ZDRAŽIL
(22 / 7,64). Trenéry týmu byli Martin Zdražil a Zdeněk Valoušek.

KARVINSKÝ MOTÝLKÁŘSKÝ TROJBOJ. Bc. Pavlína
Skřičková, Plavecký klub Nový Jičín. V přípravném období, kdy

Petra Dvorská má stále mnoho důvodů k úsměvu. Foto Plavecký klub.
způsob, Filip Skřiček — 4. místo na 100 polohový závod, 5.
místo na 50 znak a 7. na 100 kraul, Marek Zetocha — 5. na
100 polohový závod a 7. na 50 kraul, Jakub Knesl — 4. místo
na 100 kraul, 6. místo na 100 polohový závod, Jiří Maňásek
— 6. místo na 50 prsa, 7. na 50 kraul, Filip Černý — 7. místo
na 50 prsa.
Novojičínská nejlepší plavkyně Petra Dvorská odskočila
k ploutvovému plavání a zúčastnila se závodu v ma arském
lázeňském městě Hajdúszoboszló za KSP Olomouc. Petra studuje v Olomouci vysokou školu. Ve 2. kole světového poháru,
kterého se zúčastnilo 48 klubů ze 13 států, si vylepšila všechny
své časy a skončila na skvělém 7. a 10. místě ve svých disciplínách. Z České republiky byla celkově druhá za svoji klubovou kolegyní Svozilovou.
g HOKEJISTÉ 6. TŘÍDY OPĚT NA PŘEBORU ČESKÉ
REPUBLIKY. HC Nový Jičín. Až v posledním zápase v Havířově se rozhodlo o tom, že novojičínští hráči ročníku 1996
a mladší pojedou potřetí v řadě na závěrečný turnaj o mistra
České republiky, tentokrát v kategorii 6. tříd.
První pokus v sezoně 2006/07 získat titul se v Letňanech
nepovedl, mladí hráči skončili na 5. — 6. místě. O rok později
už novojičínští hráči nenechali nikoho na pochybách, že jsou
nejlepší a na domácím ledě s přehledem závěrečný turnaj
vyhráli. V letošním roce pořádala Sparta Praha závěrečný
turnaj v Neratovicích, kde od 27. do 29. března (až po uzávěrce Novojičínského zpravodaje) bojovalo pět týmů o mistra
České republiky.

HOKEJISTÉ BUDOU VZPOMÍNAT. Josef Gabzdyl, tiskový
mluvčí. Velkou vzpomínkovou akci připravili novojičínští hog

kejisté. Ve čtvrtek 30. dubna se v restauraci hotelu Kalač
uskuteční slavnostní akce, při které se bude vzpomínat na
uplynulé roky. Pořadatelé zvou hokejisty ročníků 1955 až
1975, kteří hráli za Nový Jičín a je lhostejno, v jaké věkové
kategorii. Budou promítány historické záběry, pamětníci si
mají přinést fotografie, rozhodně musí také zapátrat v paměti
a vzpomenout na chvíle slavné i ty nijak mimořádné. Program
začne v 18.00 hodin a více informací podá pan Kneblík, mobil 603 807 583.

g

jsou plavci v plném náročném tréninku, se 385 z nich sjelo
na tradiční březnový mítink do Karviné, aby tam změřili své
síly zvláště v motýlkářském trojboji, tedy v disciplínách 50,
100 a 200 motýlek. Z našich plavců obsadil v kategorii starších
žáků výborné 3. místo Jakub Knesl (1996), který závodil společně s plavci ročníku 1995, ve svém ročníku byl suverénně
nejlepší. Mezi muži si „odskočil“ od svých disciplín Vojtěch
Kulišák a vyzkoušel si trojboj a skončil celkově mezi motýlkáři specialisty na solidním 15. místě.
V Karviné se plavaly i další disciplíny a z výsledků vybíráme
umístění do 7. místa. Petra Dvorská — 2. místo a stříbrná
medaile na 50 prsa, 4. na 100 polohový závod a 5. na volný

g O POHÁR STAROSTY MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA. Ilona
Majorošová, tisková mluvčí městské policie. Dne 14. března se

uskutečnil již devátý ročník turnaje v malé kopané „O pohár
starosty města Nového Jičína“, který pořádala Městská policie Nový Jičín v hale Basketbalového klubu Nový Jičín.
Turnaje se zúčastnila družstva MP Frýdek-Místek, MP Kopřivnice, MP Přerov, MP Třinec, MP Valašské Meziříčí, HZS
Nový Jičín, MP Nový Jičín.
Všichni účastníci turnaje hráli s plným nasazením, žádný
tým se nechtěl vzdát bez boje. Na třetím místě se umístilo
družstvo MP Přerov. Zástupcům MP Nový Jičín se tentokrát
podařilo obsadit krásné druhé místo. Zaslouženě vyhrál tým
Městské policie Třinec.
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Jmenovat můžeme zejména dvě šestá místa Jana Bartka
na 50 PP,50 RP, páté příčky Radky Svobodové na 100 a Venduly Figarové na 50 PP, 7. místo Petra Španihela na 800 PP
i osmou příčku Viki Poláškové na 50 BF.
Světový pohár byl první mezinárodní zkouškou výkonnosti,
po níž se dva ploutvaři Laguny propracovali do reprezentačních družstev na šampionáty a ostatní podali vynikající
osobní výkony. Poděkování za vzornou reprezentaci klubu,
města a České republiky patří nejen všem závodníkům, ale
zaslouží si je i rodiče, kteří start závodníků Nového Jičína
na soutěži financovali.
g

NOVOJIČÍNŠTÍ HOROLEZCI VYRAZILI NA MOUNT
EVEREST. Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí. Čtveřice horolezců
z Nového Jičína a okolí chtějí pokořit Mount Everest, nejvyšší
horu světa (8 849 m n. m). Pokud se výpravě tvořené Romanem Polochem, Miloslavem Palackým, Markem Novotným
a Vladimírem Uhlárem výstup podaří, zavlaje na vrcholu
městský prapor. Rovněž by se Nový Jičín velmi pravděpodobně stal městem, odkud pochází nejvíce českých dobyvaMužstvo novojičínské městské policie. Foto MP Nový Jičín.
telů Mt. Everestu. Himalájského velikána už pokořili Leopold Sulovský, a to jako první Čech v roce 1991, a o patnáct
g SVĚTOVÝ POHÁR V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI V MAĎARSKU. KVS Laguna Nový Jičín. Pět medailí a pět českých let později další novojičínský rodák David Fojtík. Podle interrekordů, to je účet výpravy ploutvařů KVS Laguny z účasti netové encyklopedie wikipedie.cz zatím na Mt. Everest s česve třetím kole světového CMAS v plavání s ploutvemi v ma- kou zástavou vystoupalo deset horolezců. „Expedice vyrazí
arském Hajdúszoboszló. Na start se postavilo 48 klubů ze na konci března, s návratem počítáme na začátku června.
čtrnácti zemí a mezi mistry světa či Evropy dominovali dva Máme dost času na aklimatizaci, což bude hodně důležité,“
řekl Roman Poloch, který společně s Markem Novotným zísnovojičínští závodníci Matěj Obšivač a Tomáš Mixa.
kali od města dvacetitisícový příspěvek.
Student ZŠ Komenského 68 Matěj Obši„Chceme jejich odvahu a sportovní výkon podvač vybojoval tři světové medaile, z toho dvě
pořit, samozřejmě možnost vztyčení praporu
zlaté a jednu stříbrnou. První medaili ve
Nového Jičína na nejvyšší hoře světa je pro
světovém poháru získal na trati 50 BF, když
město velmi zajímavá,“ řekl starosta Ivan
zvítězil v novém juniorském rekordu, a své
Týle. Výprava si zvolila výstup severní stěukrajinské, ruské a běloruské soupeře čanou z Tibetu, která patří mezi obtížnější.
sem 21,1 sekund doslova zaskočil. PovzbuExpedice se účastní zkušení i méně protřelí
zen úspěchem ve stále nové disciplíně Bi-fins
horolezci, například Palacký zdolal mnoho
zaútočil v nejrychlejší rozplavbě z krajní
vrcholů: např. Gasherbrun (8 032 m), Acondráhy na své oblíbené podvodní trati 100 RP
caqua (6 959 m), Mount McKinley (6 194 m),
s přístrojem a dohmátl pro druhé zlato v nePico de Orizaba (5 700 m), Cotopaxi (5 897m).
uvěřitelném čase 37,72 — desetinu za česByl účastníkem také několika himalájských
kým rekordem juniorů. Na 100 BF v krátexpedic. „Já mám za sebou několik výstupů
kých ploutvích dokázal stříbrného Matěje
ve velehorách, například nepálský Mera Peak
Obšivače porazit pouze poslední běloruský
(6 400m), Pico de Orizaba (5 700m) nebo
mistr světa. Radost ze stříbra doplnil opět
Elbrus (5 642m),“ řekl Poloch a přidal se i Nozaplavaný čas 46,77 sekund, což znamená
votný: „Pro mne a Lá u Uhlára to bude úplná
český juniorský a navíc i mužský rekord.
premiéra“. Sportovci se celý březen připraJunior M. Obšivač si ve světovém poháru
vovali. „Prohlubujeme si kondičku, využíváv Ma arsku splnil svůj sen, prvními juniorme letošní pořádné porce sněhu a trénujeme
skými medailemi, českými rekordy a také
ve Vysokých Tatrách, Beskydech a ještě se
limity pro účast na mistrovství Evropy. Litoval jen pravidel, třeba o počtu startů. „KažTomáš Mixa a Matěj Obšivač. chystáme do Alp,“ popsal před odjezdem Poloch. Pokud bude expedice úspěšná, stanou
dý závodník může ve světovém poháru starFoto KVS Laguna.
horolezci na vrcholu Mount Everestu v půlce
tovat pouze ve třech disciplínách, měl jsem
května.
formu a mimo své hlavní disciplíny Bi-fins
plavu rád i další podvodní tratě (RP) či disciplíny (PP) v monoploutvi. Na ty se již nedostalo, soutěže ploutvařů mají různá g MINARČÍK MEZI NEJLEPŠÍMI V HALOVÝCH VOZAomezení, třeba hodnocením z hlediska počtu závodníků se TAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH. Jaroslav Kotas. Dříve než budou
zahájeny soutěže koní na venkovních kolbištích, koná se každíky technické náročnosti disciplín nemůžeme zabývat“.
Druhým medailistou Laguny byl dvacetiletý zkušený zá- doročně mnoho halových závodů. Hned tři ve vozatajském
vodník Tomáš Mixa. V nabité konkurenci ploutvařů Ruska, sportu absolvoval v prvním čtvrtletí letošního roku Jan MiUkrajiny, Francie, Německa a Itálie předvedl nejprve osobní narčík z Jezdeckého klubu chovatelů koní Nový Jičín - Loučka
zlepšení na 200 PP, což v jeho případě znamená český rekord a na všech si vedl v nejsilnější konkurenci závodníků z tuv čase 1:28,23 a úvahu o medailích. První přišla na stometro- zemských klubů, Slovenska a Polska velmi dobře. Ve svém
vé trati PP v podobě bronzu a poté dominoval v nejkratším prvním závodě halové sezony v Hradišku (31. 1.) obsadil
sprintu na 50 PP v novém českém rekordu mužů za 16,69 v závodě jednospřežení s koněm Magnat 1 mezi 20 startujísekund. Zlatá medaile ze závodu 50 PP je povzbuzením do cími 8. místo, ve 2. závodě 14. 2. v Albertovci obsadil se stejným koněm vynikající 2. místo a ve 3. závodě ve Slatiňanech
další tréninkové práce.
Ve 3. kole světového poháru rychlých ploutví v lázeňském vybojoval s koněm Parys v souboji se 25 startujícími 7. místo.
městě Hajdúszoboszló startovalo v týmu Laguny 11 závod- Tyto halové závody jsou velmi důležitou součásti zimní příníků. Mimo výše jmenovaných medailistů to byli Jan Bartek, pravy na nastávající sezonu. V ní se Minarčík pod vedením
Petr Španihel, Martin Mazáč, Ondřej Dofek, Vendula Figa- „Mistra opratí“, „Mistra Evropy“ a několikanásobného účastrová, Andrea Gašperiková, Radka Svobodová, Martina Han- níka mistrovství světa Ladislava Jirgaly zúčastní závodů
zelková a Viktorie Polášková. I díky nim skončila v celkovém mistrovství Evropy a celého seriálu mistrovství republiky,
hodnocení klubů Laguna Nový Jičín ve světové konkurenci dále tradičních závodů seriálu „Zlatá podkova“ s vyvrcholením tohoto seriálu v Humpolci.
na výborném šestém místě.
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Soutěž „Poznáváš své město?“ 3. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely

Nová cena:
Ke knize a suvenýrům můžete získat
i vstupenky do kina Květen!

g Třetí kolo poznávacího seriálu nás zavede na místo, které
může být pro mnohého čtenáře docela oříškem. A přitom se
fotografovaný objekt nachází vzdušnou čarou jen něco přes
800 metrů od středu Masarykova náměstí. Připomínám, že
je nutno uhádnout místo, ze kterého byl snímek pořízen (bylo
to opět z frekventovaného chodníku) a jen stručně popsat
dominantu na záběru.
Vyhodnocení druhého kola: Z těch, kteří zaslali odpově
na minulou soutěžní otázku, všichni uhodli, že snímek byl
pořízen z věžovité nástavby budovy dnešní Základní školy
na Tyršově ulici. Pro ty z vás, kteří vlastníte knihu Nový Jičín
na dobových pohlednicích, může být zajímavé srovnání se
záběrem na str. 59 pořízeným před léty, by tehdy jiným objektivem. Oproti minulým kolům soutěže přibyla jedna zajímavá
cena. Vylosovaný účastník na druhém místě získá vstupenky
na dva filmy dle vlastního výběru v daném soutěžním měsíci.
První cenu, jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle
vlastního výběru, vyhrává Jindřich Kraus, Nerudova 15,
Nový Jičín. Vstupenky do kina získala Karla Petřeková, Bulharská 6, Nový Jičín a z propagačních předmětů města se
může těšit Jaroslav Graclík z Luční 4 v Novém Jičíně.
Jak tipovat, pozor na kupon! Zúčastněte se třetího kola
soutěže a za své znalosti i všímavost vyhrajte zajímavé ceny.
Svůj tip, ze kterého místa byl snímek pořízen a co autor zachytil, napište na papír, přilepte k němu kupon s číslicí soutěžního kola, který vystřihnete v dolním rohu stránky, a ne-

zapomeňte připsat své jméno, příjmení a adresu. Vše vložte
do obálky, na kterou napište SOUTĚŽ. Obálku poté předejte
pracovníkovi informací v hale radniční budovy do 17. hodin
do 15. dne každého kalendářního měsíce. Případně svůj tip
v obálce označené SOUTĚŽ zašlete poštou na adresu Městský
úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín. Poštovní
razítko musí být nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce.
Hodně zdaru při tipování!

Nevěř, když vítr šeptá ti
Jaroslav Merenda

Co nohou přejde hřeben Svince,
by v cestě jsou i závěje.
A srdcí kolik při vzpomínce
tu po létech se zachvěje…
Nevěř, když vítr šeptá ti
„za vzpomínky se neplatí“.
Dvě strany má přec každá mince.
Ilustrační foto Jaroslav Bělík: Turisté na hřebenu Svince.
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