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g Na nesmírně charismatického devětaosmdesátiletého Maxe

Mannheimera a jeho fascinující návštěvu rodného Nového
Jičína v listopadu 2008 u příležitosti stého výročí novojičínské
synagogy jsem vzpomínal v uplynulých dnech, kdy Zastupitelstvo města Nového Jičína po druhé od roku 1990 udělilo
právě jemu čestné občanství.
Max Mannheimer na své rodné město, které musel jako Žid
opustit v roce 1939, nikdy nezapomínal, vždy se k němu po
roce 1945 vracel, propagoval ho a hrdě se k místu svého zrodu
hlásil. Neúnavný zastánce lidských práv a svobod, který přežil
holokaust, předseda táborového výboru koncentračního tábora Dachau, byl ve svých osmdesáti letech dne 31. října 2000
promován doktorem honoris causa na Filozofické fakultě
historických a uměleckých věd Ludwig-Maxmilians univerzity
v Mnichově. Jeho usilovný celoživotní boj proti nacismu byl
odměněn řadou vyznamenání, řádů, odznaků. On sám dodnes

žije ve Spolkové republice Německo a věnuje se novodobé historii. Své kruté vzpomínky na přežité utrpení mimo jiné publikoval ve Vlastivědném sborníku okresu Nový Jičín č. 48 z roku
1992.
Pan Max Mannheimer se stal bojovníkem za demokratickou
kulturu, svobodu a lidskost. Svými dlouholetými přednáškami
bojuje proti násilí, zlu a teroru. Protože slovy Arnošta Lustiga: „Byli to vězňové v koncentračních táborech, kteří kromě
o život zápasili o možnost smrti za důstojných podmínek.
Byli to nesčetní lidé, jejichž jednotlivé i kolektivní osudy nás
dojímají stejně, jako nás dojímají dávné legendy o povstáních, jako bylo třeba Spartakovo.“
Stále vitální Max Mannheimer dávno odpustil, ale bojuje,
aby se zlo nevrátilo. Město Nový Jičín je bezesporu hrdé na
svého rodáka, a proto čestné občanství, které Maxu Mannheimerovi dávno náleží.
Karel Chobot

Zastupitelé uvolnili jednání
o tabačce

Tak by podle Mocero reality mělo obchodní centrum vypadat.
Vizualizace Mocero reality.

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Vyhláška vyjmenovává místa, kde se provozování automatů
povoluje, což většinou kopíruje současné herny. „Nemůžeme
kvůli zákonu zpětně zrušit už povolené herny, ale až doběhnou
povolenky na provozování stávajících výherních automatů,
tak se budeme snažit toto podnikání omezit co nejvíce,“ slíbil
starosta.
Nové nařízení kvůli naléhavému obecnému zájmu začalo
platit dnem vyvěšení na úřední desku, tedy už v pátek 17.
dubna. Na území města nyní funguje zhruba patnáct heren
nebo pohostinských zařízení s výherními hracími automaty.
Město nejprve hodlá hazard vytlačit z městské památkové
rezervace, od škol a od církevních staveb, následovat budou
další lokality.
Ročně Nový Jičín získá z výnosů automatů přibližně sedm
milionů korun. „Rozhodně to není zanedbatelná suma, ale
přednější zůstává odstranění rizik spojených pro časté uživatele automatů a hlavně jejich rodiny,“ řekl Týle.

g

Město Nový Jičín začne s developerem jednat o možných
podmínkách demolice areálu bývalé tabákové továrny a následné případné výstavby obchodního centra s markety Interspar a OBI. Zastupitelé vloni tento projekt jednoznačně odmítli, nyní ale jednání s ostravskou firmou Mocero reality
uvolnili.
Pro změnu hlasovalo dvacet zastupitelů z šestadvaceti napříč politickým spektrem, ostatní se vyjádření zdrželi. Vedení
města dostalo mandát pro jednání o podmínkách, například
o zprůjezdnění železničního přejezdu na Jeremenkově ulici.
Radní také mají jednat se sousedním Šenovem u NJ o jeho
záměru vystavět v bývalém vojenském areálu, jen několik stovek metrů od tabačky, hypermarket Tesco. Zároveň by měla
vzniknout i komise, která posoudí možnosti zachování alespoň některých architektonických artefaktů z tabačky.
Starosta Ivan Týle neskrýval, že by v tříhektarovém areálu
radši viděl něco jiného, například někdejší městský projekt
počítal se společnsko-relaxačním areálem. „Musíme respektovat vlastnická práva, která patří Moceru reality. Územní
plán jejich projektu nezabraňuje a demolice je technická záležitost, která se odvíjí od stavebního zákona. My jako účastníci tohoto řízení samozřejmě můžeme vznášet námitky, které
uplatníme v možném rozsahu. Proto říkám, že ještě stále není
jisté, že k bourání dojde,“ upozornil starosta.
Zástupce developera Radim Ondříšek zastupitelům a návštěvníkům jednání přehrál vizualizaci obchodního centra a po
hlasování neskrýval spokojenost. „Předchozí rozhodnutí znemožňovalo jakékoliv jednání, změnu proto vítáme. Nezříkáme
se jakékoliv spolupráce, ale musíme jednat. Určitě bude pro
občany lépe, když na místě bývalé tabačky nebudou chátrající budovy nebo prázdné místo,“ řekl Ondříšek.
Firma už podala na stavebním úřadu žádost o demoliční
výměr. Ve svých plánech počítá s bouráním už letos v zimě.
„Zatím není nic rozhodnuto, čekají nás náročné rozhovory.
Zájmem města však není vybudování jakéhokoliv centra, ale
ochránění občanů před zejména dopravními dopady spojenými s těmito záměry,“ zopakoval ale starosta. Pokud se město
s developerem dohodne, budou zastupitelé o podmínkách
jednat na červnovém jednání.

Nový Jičín zastavuje šíření
výherních hracích přístrojů
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Zastupitelstvo města Nového Jičína schválilo novou obecně
závaznou vyhlášku, která zastaví šíření výherních hracích
přístrojů ve městě. Po slibovaných změnách v legislativě státu
pak zastupitelé doufají, že se podaří zredukovat i množství
videoterminálů.
Nový Jičín se už před časem stal členem Sdružení měst a obcí
proti hazardu. „Novou vyhláškou dáváme najevo odpor proti
provozování těchto hazardních přístrojů a doufáme, že stát
potřebné změny přijme co nejdříve. Nyní města mohou ovlivnit
jen část výherních automatů, mnohem nebezpečnější videoterminály zůstávají v moci ministerstva financí,“ připomněl
starosta Ivan Týle.

Upozornění na stavební práce
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g

Hlavní radniční budova na Masarykově náměstí 1 dostává
v dubnu a v květnu nový fasádní nátěr. Jde o pokračování
nutných prací z loňského roku, tehdy výměny oken, přičemž
pracovníci stavební firmy provádějí jen nezbytné práce. „Jsme
si vědomi, že lešení občany omezuje ve volném pohybu.
Omlouváme se, ale naplánované opravy nelze provést jiným
způsobem. Budeme se snažit, aby těžkosti vyplývající z těchto
prací trvaly co nejkratší dobu,“ řekl tajemník městského
úřadu Tomáš Vindiš.
V další budově městského úřadu na ulici Divadelní 1 probíhají stavební úpravy ve druhém nadzemním podlaží. Po
ukončení stavebních úprav se přestěhuje oddělení evidence
řidičských průkazů a motorových vozidel odboru dopravy
a silničního hospodářství ze součastného umístění v budově
na ulici Tyršova 5. Také zde se omlouváme za případné menší
komplikace, které mohou v průběhu stavebních úprav a stěhování oddělení evidence řidičských průkazů a motorových
vozidel nastat.
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Sídliště Máj
získalo stomilionovou dotaci
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Nový Jičín uspěl u Ministerstva pro místní rozvoj s projektem Integrovaný plán rozvoje města se zaměřením na sídliště
Máj a z evropského Integrovaného operačního programu
určenému na zlepšení prostředí v problémových sídlištích
získal 3,66 milionu euro, což v přepočtu činí zhruba sto milionů korun. Zóna ohraničená ulicemi Palackého, Dolní brána,
Anenská a Dlouhá byla vybrána hlavně kvůli stáří panelových domů. „Bylo to první větší sídliště ve městě, navíc zde
žije téměř pět a půl tisíce občanů, což je z novojičínských
sídliš nejvíce,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Vladimír
Bárta.
Celkem projekt počítá s investicí přibližně 176 milionů korun, což zahrnuje evropskou dotaci, finance ze státního rozpočtu, městské pokladny a prostředků majitelů domů.
Částka se rozdělí: přes 66 milionů půjde na obnovu veřejných prostranství a zhruba 110 milionů na bytové domy. Na
veřejných prostranstvích město plánuje zejména zvelebení
zeleně, výstavbu a opravu dětských hřiš, opravu chodníků
a rozšíření počtu parkovacích míst.
U bytových domů dotační peníze z velké části zaplatí například zateplení panelových budov, zvelebení společných
prostor nebo opravu zastaralých výtahů. O dotaci mohou
žádat i bytová družstva nebo společenství vlastníků, jejichž
projekty může město podpořit až čtyřiceti procenty z investovaných nákladů.
Průběh rekonstrukce velké části města vede řídící výbor,
připomínky k plánovaným opravám mohou už od prosince
posílat i občané. Už 12. května se v Základní škole Jubilejní
uskuteční další setkání s veřejností, kde se budou probírat
jednotlivé body projektu a harmonogram. S ukončením prací
se počítá v roce 2014. Více informací o projektu na webové
adrese: novy-jicin.cz/eu-projekty-rozpracovane

NOVÝ JIČÍN

Vážení občané,
zveme vás tímto na veřejné
projednání návrhu Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM)

Toto veřejné projednání proběhne za účelem seznámení
vás, obyvatel tohoto sídliště, s návrhem úprav stávajících
chodníků a komunikací pro pěší, parkovacích ploch, dětských a sportovních hřiš, veřejné zeleně, dopravního systému apod. v okolí vašich domů g Místo konání: Základní škola Jubilejní (v jídelně ZŠ, boční vchod z ulice
Jubilejní) g Datum a čas konání: 12. května 2009 v 16.00
hodin g Přítomni budou: veřejnost, zástupci vedení města,
členové řídícího výboru IPRM, odborní partneři.
Další informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách
města http://www.novy-jicin.cz/eu-projekty-rozpracovane/
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Masarykovo nám. prochází po třiceti letech rozsáhlou rekonstrukcí,
Nový Jičín na opravy získal významnou dotaci. Foto J. Gabzdyl

Desítky milionů pomohou
zkrášlit náměstí a lokalitu pod gymnáziem
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Nový Jičín získal z evropských fondů přes 40 milionů
korun na opravu náměstí a přeměnu bývalých zahrad pod
gymnáziem na volnočasový areál. Podporu nedostal jen
projekt multifunkčního společenského centra. Město dotaci
získá z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
na občanskou vybavenost a veřejná prostranství.
Na druhou etapu opravy Masarykova náměstí půjde z evropského fondu 24,5 milionu korun, což činí 92,5 procent
z celkových nákladů. Rekonstrukce historicky unikátního
náměstí, středu městské památkové rezervace, začala už
v březnu a stavebníci do konce srpna opraví centrální plochu, vymění část inženýrských sítí, náměstí nově vydláždí,
přidají vodní prvky a nové nasvícení. Na náměstí se vrátí
i socha svatého Mikuláše. „Na Masarykovo náměstí je pyšný
každý občan Nového Jičína, takže rekonstrukci považujeme
za velmi důležitou. Jsme rádi, že jsme při financování opravy
tak významné památky nezůstali sami a pomoc samozřejmě
vítáme,“ uvedl starosta Nového Jičína Ivan Týle.
Téměř 16 milionů korun získal projekt revitalizace pozemku pod gymnáziem a Palackého ulicí, který mnoho novojičínských občanů zná jako někdejší školní pozemky. Nyní
lokalita leží ladem. „To by se ale už letos mělo změnit. Plánujeme zde vytvoření sportovně-parkového areálu, což znamená například odpočinkové zóny s posezením a dětským
hřištěm, in-line dráhu vhodnou hlavně pro děti a hřiště na
pétanque,“ vyjmenoval novojičínský místostarosta Vladimír
Bárta. Novým přemostěním říčky Grasmanky směrem do
areálu letního stadionu by měla vést cyklotrasa.
Renovovaný pozemek vede od Jiráskovy ulice až po garáže
a sídlo místní stavební společnosti. „Tam by mělo vzniknout
nové parkoviště pro zhruba pětadvacet až třicet automobilů,“ doplnil místostarosta s tím, že stavební úpravy odstíní
hustou dopravu na Palackého ulici. Počítá se i s rozsáhlým
zvelebením zeleně. V současnosti se dokončuje legislativa pro
stavební povolení, s ukončením všech prací se počítá v příštím roce. I v tomto případě dotace pokryje více než devadesát procent celkových nákladů.
Zatím neúspěšně Nový Jičín žádá o dotaci na multifunkční
společenské centrum v bývalé Základní škole Bohuslava
Martinů. „Sál by využívala střední škola EDUCA i pobočka
ostravské Vysoké školy podnikání, konaly by se tam i městské akce,“ řekl Bárta. Nový Jičín se však nevzdává a s dalšími
projekty pro bývalou školu pod hlavičkou moderního vzdělávacího centra podá žádost i v podzimním kole dotačního titulu.

Projekt“Veřejná zeleň v NJ“

Janáčkovy sady, Bratří Jaroňků

Nový stroj
vyčistí dlažbu na náměstí

Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g

V průběhu měsíce dubna pokračovaly práce na úpravách
zeleně v Janáčkových sadech i v parčíku na ulici Bratří Jaroňků. Jedná se o realizaci projektů týkající se úprav městské
zeleně, na které město Nový Jičín získalo dotaci z OP ŽP (Operační program životního prostředí) v rámci prioritní osy 6 —
Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 — podpora regenerace urbanizované krajiny.
Na ulici Bratří Jaroňků bylo dokončeno přesazování keřů
a ořezy keřových skupin. S přicházejícím jarním počasím byly
započaty výsadby stromů a keřů. V rámci přípravy na zakládání trávníků bylo provedeno chemické odplevelení ploch.
V Janáčkových sadech budou doplňovány výsadby keřů,
které byly zničeny nebo ukradeny vandaly.
Více informací poskytne na MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, Mgr. Kateřina Kuželová.

Pracovníci technických služeb poprvé vjeli s novým čisticím strojem
do podloubí domů na náměstí. Foto Josef Gabzdyl.

Výstava „Greetings from
Europe — Pozdrav z Evropy“
Petra Schmidtová, Dis., středisko Europe Direct
g

Srdečně vás zveme ke zhlédnutí výstavy „Greetings from
Europe — Pozdravy z Evropy“. Přij te nahlédnout prostřednictvím pohledů a známek do ostatních evropských
zemí. Výstavu se podařilo zrealizovat díky informačním střediskům Europe Direct z celé Evropy, která prezentují právě
svou zemi. Výstavu je možné zhlédnout v minigalerii Europe
Direct Nový Jičín od 1. do 31. května 2009.
g DEN EVROPY aneb JSME TU PRO VÁS JIŽ DVA ROKY.
Středisko Europe Direct pro vás u příležitosti Dne Evropy
a 2. výročí Europe Direct v Novém Jičíně připravilo den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 11. května 2009
od 9.00 do 17.00 hodin. Pro všechny zájemce jsou v prostorách ED k dispozici mimo jiné propagační materiály k volbám do Evropského parlamentu, pro děti drobné upomínkové předměty. Od 12. do 15. května 2009 budou v prostorách ED v případě zájmu probíhat prezentace o EU pro žáky
základních škol v době od 8.00 do 15.00 hodin.
g VELETRH NOVOJIČÍNSKA. Europe Direct v rámci Veletrhu Novojičínska připravilo 16. května dvouhodinový přednáškový blok na aktuální témata. Ing. Miroslav Zmeškal ze
Státního fondu životního prostředí představí program „Zelená úsporám“, ing. Eva Bergerová z Krajské hospodářské
komory Moravskoslezského kraje poskytne informace o asistenci při hledání partnerů pro obchodní, výrobní či technologickou spolupráci v rámci EU a ratingu pro malé a střední
podniky. Ing. Renáta Horáková ze Sdružení obrany představí
způsob, jak řešit spor se spotřebitelem pomocí mimosoudního
řešení sporů a mediace. Ing. Lenka Matýsková z Czechinvestu pohovoří o programu Podnikání a inovace a Bc. Pavel
Hajko ze Státního zemědělského intervenčního fondu představí Program rozvoje venkova. Závěrem nás čeká prezentace produktů Generali v podání Miroslava Rejka.

g Skvrny od zmrzliny nebo stopy po jídle by už neměly hyzdit
dlažbu novojičínského Masarykova náměstí. Pracovníci technických služeb v dubnu uvedli do provozu nový čisticí stroj,
který spojením kartáčů, saponátů a odsáváním by měl nově
vydlážděné podloubí a jeho předpolí dostatečně vyčistit. „Od
loňského nového vydláždění už jsou na indickém pískovci
patrné skvrny nejrůznějšího původu. Přitom dlažbu chceme
udržet co nejčistší,“ řekl místostarosta Milan Šturm a zdůraznil, že nejlepší je prevence: „Samozřejmě nikdo nezabrání
tomu, aby mu nespadla zmrzlina nebo z hamburgeru neukápla tatarská omáčka, ale záměrné znečišování dlažby
nebudeme tolerovat.“
Podle ředitele technických služeb Oskara Šímy prochází
čisticí stroj zkouškovým obdobím. „Například zjišujeme účinnost jednotlivých druhů saponátů. Třeba zbytky zmrzliny obsahují vajíčka, která po zaschnutí jdou velmi špatně odstranit. A další skvrny zase vyžadují jiný účinek,“ popsal Šíma.
Na co však stroj nestačí, jsou přilepené a zaschlé žvýkačky, kterých jsou vinou nečistotných lidí rozesety stovky
kusů. I zdánlivé žvýkačkové nezničitelnosti však může být
brzy konec. „Na konci května budeme zkoušet dvě technologie. Jedna žvýkačky nahřeje, druhá zmrazí. Oba výrobci
slibují následné snadné odstranění, ale raději si stroje vyzkoušíme a pak rozhodneme, co bude pro novojičínské podloubí
a další plochy nejlepší,“ přiblížil Šíma.

Likvidace autovraků zdarma
Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí
g Občané mohou opět využít nabídky likvidace autovraků
zdarma. Akce se uskuteční v sobotu 16. května 2009 od
8.00 do 12.00 hod. na parkovišti před areálem Technických
služeb města Nový Jičín, ul. Suvorovova 114, Nový Jičín. Požadované doklady: velký technický průkaz, občanský průkaz
nebo plná moc.
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. Toto potvrzení slouží jako
doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu.
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Veřejná služba
zvýší dávky v hmotné nouzi
Odbor sociálních věcí
g

Novelizací zákona o pomoci v hmotné nouzi dochází k několika výrazným změnám v systému vyplácení dávek pomoci
v hmotné nouzi, tzn. dávek osobám, které nemají dostatečné
prostředky k získání obživy a tyto prostředky si nemohou
z objektivního důvodu zvýšit.
Nejdůležitější změnou je změna částky živobytí u příjemců
pobírajících příspěvek na živobytí déle než šest měsíců. Obecně se bude při stanovení hranice živobytí striktně vycházet
z částky existenčního minima (s výjimkou osob, u kterých se
ani dnes nezkoumá možnost zvýšení příjmu vlastní prací,
např. důchodci, nezaopatřené děti atp).
Zákon však svým ustanovením podporuje osoby, které
projevují snahu zabezpečit si příjem vlastní prací (pracovní
smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). U těchto osob případná změna částky živobytí nenastane,
ba naopak zvýhodňujícími ustanoveními zákona (zápočtem
příjmů pouze ze 70 %) mají možnost konečnou sumu příjmů
plynoucích k občanovi zvýšit.
Další podporou, jak dosáhnout vyšších příjmů a zvýšit si
částky příspěvku na živobytí, je zapojení se do systému veřejné
služby či dobrovolnické služby.
Novelizace zákona sleduje podporu zaměstnání osob v hmotné nouzi s možností zachování nebo znovuobnovení pracovních dovedností u osob setrvávajících dlouhodobě ve stavu
hmotné nouze, tzn. vytvořením institutu veřejné služby. Veřejná služba je smlouvou mezi obcí a příjemcem dávky
pomoci v hmotné nouzi pro umožnění a realizaci pracovních aktivit, které jsou konány ve prospěch obce — zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování
čistoty ulic a veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje.
Od této změny se následně odvíjí postup při stanovení částky
živobytí u osob, které pobírají příspěvek na živobytí více než
šest měsíců od doby účinnosti novelizace, tzn. od 1. 1. 2009.
Nabízí se možnost obdržení dávky pomoci v hmotné nouzi ve
vyšší výměře než stanovená hranice živobytí pro jednotlivce,
zároveň však její případné snížení ve vymezených situacích.
Občané — příjemci příspěvku na živobytí se ve věci výkonu
veřejné služby budou obracet především na své obce — obecní
úřady. Dobrovolnickou službu organizují akreditované organizace.
Město Nový Jičín se aktivně zapojilo do procesu příprav
k realizaci veřejné služby na území města s předpokládaným termínem spuštění projektu k 1. 5. 2009. Po tomto datu
již budou moci občané města kontaktovat příslušné pracovníky, kteří budou funkčně zařazeni na oddělení sociální práce
odboru sociálních věcí městského úřadu.
Zároveň budou v průběhu měsíce dubna a května 2009
všichni příjemci dávky pomoci v hmotné nouzi — příspěvku
na živobytí písemně informováni o dopadu příslušné legislativní úpravy na změnu při stanovení hranice živobytí tzn.
výpočtu příspěvku na živobytí.

V květnu plošná deratizace
Ing. Naděžda Davidová, referent veřejné správy
g S ohledem na zaznamenaný výskyt hlodavců, kteří jsou
škodliví a epidemiologicky významní, přistoupil Městský úřad
Nový Jičín stejně tak jako v minulých letech ke koordinaci
deratizace na území města Nový Jičín.
Městský úřad Nový Jičín vyzývá každého vlastníka
nebo správce objektu, kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů apod. aby zajistil deratizaci na
svém nebo svěřeném majetku na vlastní náklad pro vyšší
účinnost jednotně v měsíci květnu 2009 (tj. od 1. 5. do
31. 5. 2009).
K zamezení vzniku přenosných infekčních a hromadně vyskytujících se onemocnění je každý povinen provádět dle § 57
zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů (v posledním platném znění)
preventivní opatření, včetně deratizace. Ochrannou dezin-
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fekcí a deratizací je dle § 55 výše uvedeného zákona činnost
směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými
členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace je součástí čištění a úklidu,
speciální pak je odborná činnost cílená na likvidaci původců
a přenašečů a škodlivých a epidemiologicky významných
členovců, hlodavců a dalších živočichů — přičemž cílovými
druhy jsou potkan, myš domácí, krysa, případně myšice, hraboš polní a hryzec vodní. Speciální deratizaci může provádět
pouze osoba, jejíž způsobilost je stanovena zvláštním předpisem.
V zájmu zajištění úspěchu celé akce doporučujeme vlastníkům, nájemcům a správcům provést následující opatření:
Otvory vedoucí k potenciálním hnízdištím potkanů pevně
utěsnit (nejlépe zabetonováním); opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodářských
objektů; utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody,
plynu, ústředního topení apod.; větrací otvory, kanalizační
vpusti apod. zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit;
zajistit těsnost okenních a dveřních otvorů do prostor, kde
se mohou hlodavci zdržovat a spodní část dveří případně
oplechovat; odstranit všechny rumiště a skládky, které mohou
hlodavcům poskytovat úkryt; zajistit nádoby na odpad před
možným přístupem hlodavců, vyměnit nádoby poškozené a netěsnící, udržovat čistotu v jejich okolí; zajistit položení nástrah
v jednotném termínu určeném Městským úřadem Nový Jičín.
Veškeré deratizační práce je nutno provádět v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika České republiky.

Příprava rekonstrukce
Fibichova náměstí pokračuje
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g Začátkem dubna 2009 rozhodl příslušný stavební úřad o umístění přeložky nadzemního vedení nízkého napětí
v prostoru Fibichova náměstí do kabelu a současně byla realizace stavby
povolena. O předpokládaném termínu
započetí prací je možné se informovat
na odboru obecního podnikání Městského úřadu Nový Jičín, tel. 556 768 247.
V rámci rekonstrukce dojde dále k přeložení veřejného osvětlení a místního
rozhlasu.
Navazující práce v zeleni, které na podzim začnou kácením stávajících přestárlých stromů, lze zahájit až v období vegetačního klidu, pokud nebude ze strany
orgánu ochrany přírody v tomto případě výjimečně rozhodnuto jinak. Na zpracovanou studii obnovy zeleně naváže prováděcí projekt, který rozpracuje záměr odboru životního prostředí a města jako vlastníka dotčeného pozemku parc. č.
537/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí, a zároveň zohlední
připomínky a některé z námětů občanů především s trvalým
bydlištěm na Fibichově náměstí, které vyplynuly z ankety
uspořádané na přelomu února a března t.r. po druhém veřejném projednání záměru na novojičínské radnici.
Z celkového počtu 49 občanů, kteří své názory doručili odboru životního prostředí na dvaceti anketních lístcích, se pro
radikální řešení obnovy zeleně ve středovém prostoru náměstí vyslovilo 39 obyvatel, 8 vyjádřilo opačný názor a 2 občané by realizaci komplexní obnovy podmínili požadavkem
mj. na provedení obměny zeleně až po realizaci všech přeložek inženýrských sítí nebo podmínkou náhradní výsadby
v minimálním počtu 16 vzrostlých, dostatečně zapěstovaných
stromů se zajištěním jejich řádné a kvalifikované údržby.
Součástí písemných vyjádření občanů byly také různé názory
na umístění keřového živého plotu nebo vybudování zídky
po obvodu pozemku a dále návrhy na řešení provozních vztahů
a parkování v lokalitě. Uplatněné připomínky budou jedním
z podkladů při zadávání projektové dokumentace pro realizaci záměru obnovy zeleně.

Ivo Barteček opět v NJ
Karel Chobot
g Po delší pauze jsme měli opět možnost vyslechnout přednášku předního historika novověkých dějin, badatele a cestovatele, prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc., děkana Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou inicioval
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína v úzké spolupráci
se Státním okresním archivem Nový Jičín. Přednáškový sál
archivu ve čtvrtek 16. dubna 2009 v 16 hodin byl zaplněn jak
členy Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, tak příznivci klubu či novojičínskou veřejností, z nichž někteří zde
byli poprvé. U prof. dr. Ivo Bartečka jsme byli zvyklí především na emociální přednášky umocněné kouzlem osobních
fotografií z jeho cestovatelských výzkumných putování Jižní
Amerikou, která mu už dávno učarovala.
Tentokráte jsme měli jedinečnou možnost poznávat Ivo
Bartečka v jeho nejvlastnější profesi historika novověkých
dějin. Všechny přítomné zaujal informacemi o počátcích přítomnosti obyvatel Moravy a tudíž i zemí Koruny české v Novém světě, v Latinské Americe v první polovině 16. století.
V přednášce shrnul dosavadní výsledky obecného poznání,
které informují o nejstarší doložené osobnosti z moravského
prostoru, a to Andreasi Morabu (Alemanovi) z Brna, který
byl ve druhé polovině třicátých let postaven před biskupskou
inkvizici v hlavním městě Mexika pro své luteránské omyly.
Ivo Barteček zároveň informoval o současném výzkumu,
který snad dovolí v budoucnu identifikovat další z osobností,
které vyšly z Moravy a které se dostaly do Nového světa před
první polovinou třicátých let. Identifikace je zatím předmětem autorova výzkumu, který se letos v létě chystá na
další výzkumnou expedici.

Den Země 2009
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g Městský úřad Nový Jičín připomíná letošní výročí oslav Dne

Země výstavkou panelů, které byly v aule radnice instalovány k 22. dubnu.
První Den Země jako ekologicky zaměřený svátek byl slaven
v San Francisku v r. 1969 s cílem oslovit v otázkách ochrany
životního prostředí veřejnost a přenést otázku ekologie do
oblasti politiky i ekonomiky za účelem zvýšení energetické
účinnosti, recyklace odpadu a materiálů, hledání obnovitelných zdrojů energie a vyloučení používání chemikálií, které
ničí ozonovou vrstvu. Akce měla ohlas zejména mezi studenty a dala vzniknout tradici oslav životního prostředí — o rok
později zaznamenala tento svátek také OSN a zbytek světa
se k Americe připojil v r. 1990, kdy se stal 22. duben Mezinárodním dnem Země.
Také u nás se řada osvětových akcí zaměřuje na téma energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energie
a ochrany klimatu. Ministerstvo životního prostředí zahájilo
právě na Den Země dotační program „Zelená úsporám“,
který kromě výrazné finanční podpory na zateplování budov
pro soukromé osoby přinese také vytvoření nových pracovních míst a podporu ekonomiky v České republice.
Tématem výstavky v radnici městského úřadu je tentokráte VODA — voda kolem nás, voda v přírodě a krajině, voda
jako základ života na Zemi. Některé panely vás pozvou na
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí: k vodním tokům,
rybníkům, nádržím a vodopádům. Můžete se seznámit s ži-

vočichy vázanými na vodní prostředí a mokřadní biotopy
nebo si prohlédnout záběry z Chráněné krajinné oblasti
Poodří, která je spolu s Pomoravím, Třeboňskem, Pálavou
a Kokořínskem chráněna mezinárodní Ramsarskou úmluvou
o mokřadech.
Napište nám, jestli a jakým způsobem jste si připomněli
oslavy Dne Země právě u vás!

Nabídka ekovýchovných
programů pro rok 2009
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g

Také v letošním roce pokračuje spolupráce mezi městem Nový Jičín a Záchrannou stanicí v Bartošovicích na Moravě,
která spočívá v realizaci ekovýchovných
programů. V návaznosti na schválený rozpočet města na rok 2009 byla možnost
navštívit zdarma s dětmi, žáky a studenty
uvedené zařízení ČSOP Nový Jičín rozšířena vedle škol základních také na mateřské a střední školy z Nového Jičína a místních částí.
Kompletní nabídka ekovýchovných programů (seznámení
s projekty stanice, prohlídka venkovní expozice živých zvířat, poznávání vztahu mezi živočichy a prostředím, hlasy
ptáků, hnízdění, stavba hnízda, vývoj mlá at ve vajíčku, praktická výroba a instalace budek, vztah šelem k člověku, týrání zvířat, chov živočichů v zajetí a mnoho dalších) včetně
možnosti využít terénní exkurzi do Poodří je uvedena na internetových stránkách stanice http://www.csopnj.cz/program.php
Centrum ekologické výchovy je v provozu od dubna do konce
října. Termín návštěvy je nutno předem dohodnout na tel. č.
556 768 675, e-mail: cevbartosovice@csoupnj.cz, kontaktní
osobou je pan Jan Kašinský, 723 648 759. Odborem životního
prostředí Městského úřadu Nový Jičín musí být následně
odsouhlasen vybraný autodopravce a podmínky úhrady
dopravy a lektorného. Kontakt: Hana Hůlová, 556 768 312,
hhulova@novyjicin-town.cz
Přejeme všem zájemcům o životní prostředí, přírodu a krajinu kolem nás příjemné zážitky!

Poradna pro spotřebitele —
změna!
Stanislav Bartoň, Adriana Petřeková, OOŽÚ
g

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) oznamuje, že od
1. 5. 2009 bude poskytovat bezplatné poradenství pro
spotřebitele v novém termínu, a to každou třetí středu
v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin. Místo poradny pro spotřebitele zůstává nezměněno — Městský úřad Nový Jičín, Odbor
obecní živnostenský úřad, kancelář č. 009A, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín.
Spotřebitelé zde mají možnost konzultovat konkrétní spotřebitelské spory, získat informační materiály, zakoupit časopis Štít spotřebitele či se stát členem Sdružení obrany
spotřebitelů ČR. Podnikatelům jsou zde k dispozici informace
o produktech SOS pro podnikatele, jako jsou semináře a školení na míru nebo SAOP (Spotřebitelský Audit Obchodních
Podmínek).
Konzultační dny České obchodní inspekce Ostrava zůstávají beze změn a konají se každé první úterý v měsíci. Dále
je možno konzultovat své případy i s pracovníky živnostenského úřadu denně v úředních hodinách.
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Tři zlatá pásma pro
Gymnázium v Novém Jičíně

Žádosti o přijetí dětí do MŠ v NJ
pro školní rok 2009/2010

Mgr. Karel Dostál, sbormistr

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

„Zlatým týdnem“ by studenti novojičínského gymnázia
mohli nazvat období mezi 23. a 29. březnem 2009, kdy smíšený pěvecký sbor Puellae et Pueri (a následně i chlapecké
vokální těleso Sextet+) vyzpíval zlatá pásma v oblastním
kole Gymnasia Cantant v Ostravě. Novojičínská gymnaziální
tělesa si tím zajistila účast na republikovém finále v Brně.
Sextet+ navíc vybojoval zlaté pásmo na mezinárodním soutěžním festivalu „Young 2009 Prague“.
Pomyslnou odměnou se pak stalo studentům 5 dní strávených ve Švýcarsku a v Německu. 54 studentů a 4 vyučující si
na počátku dubna prohlédli města Laussanne a Evian a na
tři dny zakotvili v německém Altensteigu v oblasti Schwarzwald. Ve výpravě byli kromě zpěváků také jazykově zdatní
studenti, kteří na místních školách prezentovali své projekty
v německém jazyce. Koncertní vystoupení pěveckých těles
včetně společných skladeb s družebním německým sborem
pak udělalo krásnou tečku za pracovní částí výjezdu. V dalších dnech studenti poznávali německá města Tübingen,
Stuttgart a na zpáteční cestě i Norimberk.
Velké poděkování patří všem němčinářům, zvláště 4.G, dále
členům pěveckých těles a vyučujícím. Jazyková příprava byla
v rukou Jany Vítkové a Yvety Pavelkové a hudební stránku
připravili manželé Andrea a Karel Dostálovi. Poděkování patří
také městu Nový Jičín za podporu celé akce formou grantu.
Obě hudební tělesa novojičínského gymnázia jste mohli
zhlédnout na společném koncertě v Beskydském divadle
18. dubna, kdy spolu s nimi vystoupil i spřátelený sbor Besharmonie z gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze.
Příznivce komorního vokálního tělesa Sextet+ zajisté potěší zpráva, že v sobotu 30. května v 18 hodin proběhne druhý
samostatný koncert, jehož součástí bude křest prvního sólového alba „Skříně v strunách“.

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 pravidelném očkování dítěte a jeho odolnosti proti nákaze
dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená
pracoviště na území města Nového Jičína.

g

Pozvánka na veřejnou schůzi
občanů v Loučce
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
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 19. května 2009 od 17 hodin v tělocvičně Orel v Loučce.
Na programu budou kromě informace o činnosti místního
osadního výboru podány zejména informace o investičních
a jiných akcích realizovaných v Loučce v roce 2008, v letošním roce i s výhledem do dalších let.

Nový Jičín získal od podnikatelů
ocenění za webové stránky
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Podnikatelé Moravskoslezského kraje nejlépe hodnotí we-

bové stránky Nového Jičína. Vyplynulo to z posuzování podnikatelů v krajském kole soutěže Město pro byznys, kterou
zorganizoval týdeník Ekonom. „Ačkoliv je pořád co zlepšovat, tak Nový Jičín vyhrál hlavně za snahu, s jakou na svých
internetových stránkách k podnikatelům přistupuje,“ uvedl
zástupce pořadatele Michal Kaderka.
Ocenil například odkaz Informace pro podnikatele přímo
na hlavní stránce městského webu, nebo rejstřík firem. „Tímto
směrem by se města měla ubírat. Také chválíme počet úředních formulářů na městských stránkách, které jsou navíc ve
snadno využitelné formě,“ dodal zástupce pořadatele.
Starosta Nového Jičína Ivan Týle považuje výsledek soutěže za ocenění snahy města po co nejširší komunikaci úřadu.
„Zvláště myslíme na podnikatele, protože si uvědomujeme,
jak důležitá je jejich informovanost. Rovněž je tak chceme co
nejvíce zviditelnit,“ řekl Týle a prozradil, že Nový Jičín by se
v příštím roce rád zúčastnil celostátní soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky města.
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Nejčastější dotazy na nový
systém parkování
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Od prvního květnového dne platí nový systém parkování
a dopravy ve velké části města. V Novojičínském zpravodaji
předkládáme odpovědi místostarosty Milana Šturma na nejčastější dotazy. Pokud se chcete na něco zeptat i vy, pište na
e-mailovou adresu jgabzdyl@novyjicin-town.cz
Hlavně však v lokalitách s novým zjednosměrněním sledujte
nové dopravní značení a nejezděte popaměti. Při parkování
prosím sledujte a dodržujte nová pravidla. Zažít si tak razantní změny bude náročné pro všechny, ale ve svém důsledku pomohou. Podrobnosti jsou na webových stránkách
města a v letáčku, který dostali všichni do schránek a je k mání
v informačním centru, v informacích ve vstupu do radnice
a v kanceláři MHD na Sokolovské ulici.
Proč se systém vlastně mění, nebylo lepší zůstat u starého, tedy žádného? Dvacet let se v dopravním systému
města a hlavně v parkování nic zásadně neměnilo, ale bohužel, dopravní situace se změnila výrazně. Počet automobilů
razantně stoupnul a bude v návaznosti na růst životní úrovně
stoupat i nadále, a na radnici slyšíme stále více stížností, že
v mnohých ulicích nelze zaparkovat. Stále větší problémy
mají i řidiči sanitek a hasičských vozů. Místa v okolí centra
Nového Jičína přitom stále častěji blokují lidé z okolních
obcí, kteří vůz ve městě jen zaparkují a autobusem či vlakem
jedou např. do Ostravy. Proto jsme přistoupili ke změnám
v dopravě a tato opatření byla připravena a jsou koncipována
jednoznačně ve prospěch občanů, kteří v daných lokalitách
bydlí, nebo tam podnikají.
Co když máme v rodině více automobilů? Kolik zaplatíme? Přístup radnice v Novém Jičíně je zcela odlišný od přístupu v některých jiných městech, kde se rozhodli dopravu
řešit, například v Opavě, Ostravě nebo Bruntálu. V Novém
Jičíně člověk, který bydlí v lokalitě, kde parkuje, nezaplatí
za první rezidentní kartu ani korunu. To je naprosto výjimečné, v jiných městech se ročně platí stokoruny, častěji však
tisíce korun. Pokud je v rodině více automobilů a tato vozidla
má více členů rodiny napsáno na sebe a mají trvalé bydliště
v lokalitě, nebudou za parkování ani za vydání parkovacích
karet nic platit.
Co když bude vydaných karet více než parkovacích
míst? Počet karet, které budou do daných lokalit vydány,
budeme samozřejmě průběžně vyhodnocovat. Obecně řečeno
k této situaci pravděpodobně dojde. Je ale také osvědčeno,
že nikdy nejsou v lokalitě přítomny všechny automobily, které
pro danou oblast mají oprávnění parkovat. Je to dáno i pracovní dobou jednotlivých občanů a dalšími okolnostmi. Jde
nám především o zamezení celodenního, popřípadě dlouhodobého stání ve všedních dnech řidičům, kteří v lokalitách
nebydlí, nebo zde nemají sídlo firmy či provozovny. Zjednosměrněním některých ulic a dalšími změnami v dopravním
značení dojde k výraznému nárůstu počtu parkovacích míst,
například v ulicích Hoblíkově a Žižkově a také Msgr. Šrámka, což bylo druhým hlavním cílem těchto opatření.

Ondrášek Sborem roku 2008
Karel Chobot, foto Vladimír Hampl

g

Jarní koncert Novojičínského pěveckého sboru Základní
umělecké školy Ondrášek, jeho přípravných sborů Hrášek,
Rarášek, Kulihrášek a Komorního sboru v úterý 21. dubna
v 18 hodin v dlouho dopředu beznadějně vyprodaném sále Beskydského divadla byl fascinující přehlídkou současné umělecké úrovně pěveckého umu evropského rozměru. Koncert
byl jedinečnou oslavou velkého českého skladatele Bohuslava
Martinů, od jehož úmrtí letos uplynulo 50 let a jehož dílo znělo
Beskydským divadlem toho večera v provedení všech uvedených sborů.
Ačkoliv jsem se domníval, že Ondrášek je dokonalý a nic
výše již neexistuje, zjistil jsem rád svůj omyl: Ondrášek našel
cestu ještě více prohloubit svůj projev nejen technicky, ale
především vnitřně, duchovně. Umělecky i technicky vykvetly
i přípravné sbory, „šlapající“ koncertnímu sboru úspěšně na
paty. Ti malí caparti byli nejen přirození, roztomilí, ale především pěvecky dokonalí. Jakoby si byli vědomi, že obecenstvo je připraveno jim leccos odpustit, a tak nás přesvědčili,
že jim naše blahovůle není zapotřebí, protože oni umí zpívat
báječně, a že svého mladého „dědu“ mistra Josefa Zajíčka
poslouchají na slovo.
A pro zpěv Komorního sboru Ondrášku mi v této chvíli
schází slova nadšení a pokory nad jejich dokonale profesionálním vystoupením, nebo nám předvedli, proč vítězí na
evropských či světových pódiích a že můžeme být hrdí, nebo
s jejich úspěchem, tak jako Ondrášku, zní Evropou či světem
i jméno starobylého Nového Jičína.
V programu večera kromě samotného vynikajícího zpěvu
bylo několik slavnostních vrcholů. Tím prvním byl křest CD —
tentokráte právě famózního komorního sboru, které mladé
šarmantní dámy nazvaly Sirény a pro které je to historicky
první kompakt.
Druhým vrcholem večera bylo oznámení, že v sobotu 18. dubna 2009 na svém výročním zasedání v Praze udělila Unie českých pěveckých sborů novojičínskému sboru ZUŠ Ondrášek
čestný titul „Sbor roku 2008“ v kategorii dětské a mládežnické
sbory, což je zcela zasloužené ocenění dosavadního uměleckého snažení sboru (unie vybírá vždy jeden dětský a jeden
dospělý, sborů je okolo 1200, je tedy tato cena srovnatelná
s filmovým Českým lvem).
A třetím, dojemným vrcholem večera bylo poděkování dosavadnímu řediteli novojičínské Základní umělecké školy
Františku Skočkovi za jeho obětavost, moudrost, nadhled,
humor a opravdové lidské člověčenství, které vůkol sebe šířil
bezmála dvacet let ve funkci ředitele.
Vždy, kdykoliv jsem zaznamenával jako okresní archivář,
historik či kronikář města úspěchy výtvarného oddělení manželů Zemánkových na světových či evropských přehlídkách,
nadšeně psal o tanečních večerech a celostátní proslulosti
tanečních oborů něžných, leč umělecky razantních vil učitelek

umělecké školy na čele s královnou Mgr. Ilonou Rudelovou,
kdy jsem vnímal úspěchy Ondrášku Josefa Zajíčka, vždy jsem
si zároveň uvědomoval, že je to úspěch ředitelského a manažerského umu Františka Skočka. Dovedl žákům i učitelům
vykouzlit tvůrčí atmosféru a vybízet je ke strhujícímu výkonu,
aniž by opomíjel, že umělecká škola nepatří jen geniálně nadaným dětem, ale i těm zbývajícím, pro které je nadějí jiskřička uměleckého cítění, radosti z hudby, obrazů, tance, zpěvu,
kterou si ve svém srdci ponesou celý život a ve vhodný okamžik tím ohýnkem zapálí své potomky.
Tím vším František Skoček již vstoupil do historie análů
města a regionu. Josef Zajíček za sebe a celý pedagogický
sbor mimo jiné řekl: „Drahý pane řediteli, přijměte naše poděkování. Být kantorem či vaším žákem znamenalo být vám
partnerem. Pod vaším laskavým vedením se z novojičínské
Základní umělecké školy stala umělecká líheň, která dala
vyrůst mnoha talentům a kde se cítil dobře a svobodně každý
z nás, kdo svou profesi bral jako poslání...“
Ano, byl to lidsky pozoruhodný hudebně-poetický večer
a všem zúčastněným patří obrovské poděkování.
(Výrazné osobnosti Františka Skočka se budeme věnovat
i v dalším čísle Novojičínského zpravodaje — poznámka redakce.)
Vedení města Nový Jičín děkuje Dětskému pěveckému
sboru Ondrášek a jeho sbormistrovi Josefu Zajíčkovi za
výbornou reprezentaci města a gratuluje k výjimečnému
úspěchu. Jsme hrdi na to, že v Novém Jičíně působí tak
úspěšný sbor a budeme se snažit o spolupráci jako doposud. Těšíme se na další vynikající vystoupení novojičínských Ondrášků.
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Nový Jičín po dvaceti letech
obnovil vítání občánků
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Nový Jičín ve středu 22. dubna přivítal dvacet nových občánků. Stalo se tak po dvacetileté přestávce, protože po
roce 1989 převážil názor, že se tento akt přežil a zůstal jen
církevní křest. „Jenže jsme v poslední době zaznamenávali
stále více dotazů na vítání občánků, a když jsme si u rodičů
dětí z mateřských škol udělali průzkum, jednoznačně vyšlo
najevo, že si návrat městského vítání přejí,“ vysvětlila vedoucí
odboru školství, kultury a tělovýchovy Oldřiška Navrátilová.
Do radniční auly přišli rodiče s dvaceti miminky narozenými v letošním roce. „Někteří na naši výzvu nereagovali
a čtyři rodiny se omluvily kvůli nemoci, ale mají zájem o účast
při dalším vítání. Myslíme si, že dvacet tvorečků je rozumný
počet, aby vše šlo hladce a rychle, protože naši nejmenší
občané se nijak nerozpakují dát najevo nesouhlas, když se
jim něco nezdá,“ řekl starosta Nového Jičína Ivan Týle, který
si vítání občánků viditelně užíval. „Mám dvě odrostlé děti,
takže vím, že mladé páry s novými občánky čeká hodně radosti, ale také kupa starostí. Město se jim bude snažit pomoci,
jak to jen půjde,“ řekl starosta a mladým rodinám doporučil,
aby si užívaly každého společného dne. „Děti rychle vyrostou, a proto je zapotřebí vychutnat si každou sekundu.“
Město rodinám darovalo kytičku, pamětní list a knihu říkadel s ilustracemi Josefa Lady. Tatínkové a maminky však
nejvíce oceňovali, že si město na letošní nemluvňata vůbec
vzpomnělo. „Bylo to milé překvapení, když jsme se dozvěděli, že Nový Jičín obnovuje vítání občánků. Hned jsme se
přihlásili. Bylo to rychlé, malý ani neplakal,“ pochvalovala
si Radka Konvičková a nedaleko stojící manželé Fojtíkovi si
libovali, že jim a hlavně malému Filípkovi zůstanou fotografie a videozáznam. „Je dobře, že Nový Jičín opět vítá malé
občánky. Je to milá symbolika,“ shodovali se.
Zájemci o fotografický záznam prvního vítání občánků
a se ozvou Ludmile Dejmkové 736 534 860, videozáznam
zpracoval Jan Plášil 728 023 231.
Zájemci o další vítání občánků se musejí přihlásit na
odboru kultury, školství a tělovýchovy, paní Zdence Novotné, 556 768 258, novotna@novyjicin-town.cz

Cílem závodu je porovnat schopnosti, dovednosti a znalosti členů různých oddílů, přinést dětem zážitek z aktivní
činnosti, podporovat spolupráci mezi účastníky závodu.
Hlavními organizátory byli výchovní zpravodajové střediska
Alena Svobodová a Tomáš Šrom, rozhodčími na jednotlivých
stanovištích byli vedoucí a činovníci z jednotlivých oddílů.
1. místo obsadila hlídka skautek ze Suchdola nad Odrou
(Víly), 2. místo Borůvky z 1. dívčího oddílu a 3. místo Bobři
ze Suchdola nad Odrou. Vítězům gratulujeme.
V Junáku existuje vertikální struktura závodů, začínající
okresním (základním kolem). Z tohoto postupují vítězné hlídky
do krajského a pak do celostátního kola. Pořadatelem okresního kola bylo v roce 2007 středisko Pagoda. Závod se uskutečnil v okolí Kletenské přehrady a 1. místo obsadila chlapecká
hlídka ze Suchdolu nad Odrou. Tato hlídka pak v krajském
kole ve Frýdku-Místku získala 2. místo.

Desáté výročí Cesty porozumění
Pavel Wessely

Snímek z posledního prodloužení cesty z loňského roku, které se konalo
u příležitosti 250. výročí první vítězné bitvy generála E.G. Laudona
nad pruskými vojsky u Guntramovic. Foto Pavel Wessely.
gV

Starosta přivítal dvacet nových občánků města. Foto M. Polášek

Svojsíkův závod
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ
g

Tradiční skautský závod se uskutečnil opět v prostoru
Svince a Čeráku v sobotu 11. dubna. Závod byl určen členům
střediska ve věku 11—16 let, tedy skautům a skautkám.
Závodu se zúčastnilo 21 členů v 5 hlídkách. Soutěžící si
zde vyzkoušeli na vlastní kůži tradiční skautské dovednosti —
rozdělávání ohně, stavba nouzového přístřešku, šifrování, orientace v mapě, ale i praktické dovednosti použitelné v běžném
životě, například zdravovědu a první pomoc nebo vyhledávání informací. Poutavou disciplínou byla „plavba“ na lodích
na přehradě Čerák nebo manuální zručnost.
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Budišově nad Budišovkou na Opavsku se v pátek 17. dubna uskutečnila mezinárodní konference k česko-německým
vztahům „Sudety 2009“. Podnětem k upořádání akce byla
okolnost, že uběhlo již deset let od zrodu myšlenky vytvořit
na místě, kde se nachází hromadný hrob obětí prusko-rakouského střetnutí z roku 1758, symbolickou cestu, jež má evokovat myšlenku jít v Evropě cestou porozumění, zejména pak
ve vztazích česko-německých. Město Nový Jičín společně
s městy Budišov nad Budišovkou, Olomouc a dalšími sedmi
subjekty byli prvními, jejichž zástupci položili v roce 1999
žulovou desku s nápisem, a tak dali příklad dalším městům,
organizacím, státním a samosprávným orgánům, ale i jednotlivcům a rodinám z osmi zemí světa. Více než 170 položených desek a celkem 17 setkání s mezinárodní účastí je důkazem velkého zájmu na šíření myšlenek porozumění a dobrých vztahu mezi národy. V tomto duchu se také nesly referáty a diskuse na zmíněné budišovské konferenci, kde byl
Nový Jičín zastoupen místostarostou Milošem Lossmannem.
Kdo by chtěl navštívit místo, kde se „Cesta česko-německého
porozumění“ nachází, musí po projetí Budišova nad Budišovkou a za obcí Horní Guntramovice odbočit za lesíkem
(cca 500 metrů před stožárem větrné elektrárny) vlevo a dát
se ještě 300 metrů polní cestou směřující na Červenou horu.
Další slavnostní prodloužení cesty se uskuteční 27. 6. 2009.
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KINO KVĚTEN
Po 4 až st 6. května v 18.00 a ve 20.15 hod. LÍBÁŠ JAKO
BŮH. Česká komedie Marie Poledňákové. Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní
situace v práci i doma. Mládeži přístupno, 115 min.,
vstupné 80,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. května v 18.00 hod. RŮŽOVÝ PANTER 2.
Další lapálie popleteného francouzského kriminalisty v americkém podání. V hlavní roli Steve Martin. Mládeži přístupno, 92 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. května ve 20.00 hod. POCHYBY.
Psychologické drama z prostředí církevní školy. V hlavních
rolích M. Streepová a P. S. Hoffman. Do 12 let nevhodný,
104 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 11. až st 13. května v 18.00 a ve 20.00 hod. ŽIVOT ZA
ZDÍ. Sociální drama s kriminální zápletkou. Zóna je čtvr
zbohatlíků, obehnaná vysokou zdí a strážená ochrankou.
Kolem se rozprostírají chatrče chudiny. Do 12 let nevhodný,
97 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. května pouze v 18.00 hod. VÁLKA NEVĚST. Americká komedie. Když jde o muže, přátelství
musí stranou. Dvě dívky byly od dětství ty nejlepší kamarádky až do chvíle, kdy došlo na vdavky. Mládeži přístupno, 88 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. května pouze ve 20.00 hod. AŽ TAK
MOC TĚ NEŽERE. Věčné problémy zamilovaných v americkém filmu s hvězdným obsazením. Jennifer Anistonová,
Ben Affleck, Drew Barrymoreová a další. Do 12 let nevhodný, 129 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 18. až st 20. května v 18.00 hod. HOTEL PRO PSY.
Rodinná komedie Německo, USA. O problémech, které
způsobí velká láska ke psům všech plemen. Dva sirotci
mají problém, kam schovat svého psa. Objeví starý hotel.
Mládeži přístupno, 100 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 21. až st 27. května pouze v 18.00 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. Do 12 let nevhodný, 120
min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g So 23. a ne 24. května v 16.00 hod. CESTA NA MĚSÍC.
Belgický animovaný film. Jak letěly tři mouchy kosmickou
lodí Apollo 11 na Měsíc. Film s trojrozměrným obrazem
s 3D brýlemi. Mládeži přístupno, 85 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. května pouze ve 20.15 hod. NORMAL.
České kriminální drama. O sexuálním vrahovi, pedofilovi
a zoofilovi. Po Robertu Hosseinovi zfilmoval případ mnohonásobného vraha Kürtena také Julius Ševčík s Milanem
Kňažkem v hlavní roli. Mládeži nepřístupno, 93 min.,
vstupné 70,- Kč.
g Po 25. až st 27. května pouze ve 20.15 hod. ODPOR.
Americký historický, válečný film. Bojovali za války v lesích. Příběh bratrů Bielskich v Bělorusku za druhé světové války. Daniel Craig, Liev Schreiber a Jamie Bell coby
partyzáni. Mládeži nepřístupno, 136 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 28. až ne 31. května v 18.00 hod. RYCHLÍ A ZBĚSILÍ. Americký akční film. Znovu Vin Diesel a Paul Walker.
Již čtvrtý film v sérii o rychlých autech a adrenalinu. Do
12 let nevhodný, 107 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 28. až po 1. června ve 20.00 hod. PŘEDČÍTAČ. Americký psychologický retrofilm. Kate Winsletová v Oscarem
oceněné roli bývalé dozorkyně v koncentračním táboře.
Mládeži nepřístupno, 123 min., titulky, vstupné 75,- Kč.

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

g

g Čtvrtek 7. května v 19.00 hod. Rudolf Friml: KRÁL TULÁKŮ. Téměř dumasovský příběh o významném básníkovi středověku Francoisovi Villonovi měl s Frimlovou hudbou takový úspěch, že se ho zmocnily kamery a byl úspěšně
uveden s nesmrtelným Mauricem Chevalierem v titulní roli.
Moravské divadlo Olomouc. Předplatné sk. A. Předprodej od 14. 4.
g Neděle 10. května v 18.00 hod. — POZOR ZMĚNA! Antonín Procházka: VĚRNÍ ABONENTI. Komedie o divácích
pro diváky. Co se stane, když si manželé sednou v hledišti
každý jinam a on dostane mladou půvabnou sousedku. V režii Antonína Procházky hrají: V. Vydra, A. Černá, J. Boušková, P. Kukinčuk, A. Procházka a další. Agentura Harlekýn, Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 14. 4.
g Čtvrtek 14. května v 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS Nový Jičín. Předprodej od 28. 4.
g Neděle 17. května v 10.00 hod. MICHAL JE KVÍTKO.
Pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co
se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá,
kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho
má dokonce legraci! Michal Nesvadba z Kouzelné školky
to s květinami i dětmi opravdu umí. Tak se přij te bavit
s námi! Pragokoncert Bohemia, Praha. Předplatné sk.
Rolnička. Předprodej od 5. 5.
g Úterý 19. května v 19.00 hod. KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY. Pavel ČERNÝ, varhany; Vladislav BOROVKA,
hoboj. Na koncertě zaznějí skladby J. S. Bacha. Pražská
koncertní agentura, Praha. Farní chrám Nanebevzetí
Panny Marie Nový Jičín. Kruh přátel hudby. Předprodej od 5. 5.
g Čtvrtek 21. května v 19.00 hod. HRADIŠŤAN. Cimbálová
muzika Hradišan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám.
Je ojedinělým hudebním tělesem s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklor. Uherské Hradiště. Předprodej od 5. 5.
g Středa 27. května v 19.00 hod. Robert Bolt: AŤ ŽIJE
KRÁLOVNA! Anglická královna Alžběta I. a skotská královna Marie Stuartovna bojují o moc, čest, lásku a nakonec i o holý život. Tragikomické a nadčasové podobenství
o vzestupu a pádu i pomíjivosti pozemských věcí a neuchopitelnosti těch ostatních. Skvělé herecké výkony nejen
dvou královen (Jitka Čvančarová — Marie Stuartovna a Zuzana Slavíková — Alžběta). V režii Petra Kracíka dále hrají
M. Kopečný, R. Jelínek, J. Teplý, I. Kubečka, J. Révai aj.
Divadlo Pod Palmovkou, Praha. Předprodej od 5. 5.
g Čtvrtek 28. května v 19.00 hod. ČESKÉ DECHOVÉ TRIO.
Jiří HLAVÁČ, klarinet; Vlastimil MAREŠ, klarinet; Svatopluk ČECH, fagot. Členové Českého dechového tria jsou
vynikající instrumentalisté, kteří svou činnost rozdělili mezi
působení sólistické, komorní, orchestrální a pedagogické.
Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: F. X. Dušek, V.
Numera, W. A. Mozart, V. Kramář. Praha. Kruh přátel
hudby. Předprodej od 5. 5.
g Sobota 30. 5. v 18.00 hod. SEXTET + Koncert vokálního
chlapeckého seskupení a křest jejich nového CD „Skříně
ve strunách“. Gymnázium Nový Jičín.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

Městské kulturní středisko
Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu Václav Marcol „Senzace“. 5. května až
30. června 2009. Vernisáž: 5. 5.
v 18.00 hod. Otevřeno: pondělí
až pátek 9.00 —11.00; 14.30—
17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20. Vstupné: dospělí 10,- Kč,
děti 5,- Kč.

g

g Hudební kavárna „Stará
pošta“, Masarykovo náměstí
20. Pavla Zdražilová „Fotografie, texty“. 17. dubna až
18. května 2009. Otevřeno pondělí až pátek, 12.00—22.00 hod.
g Hudební kavárna „Stará
pošta“, Masarykovo náměstí
20. Stanislav Weigl „Cesta
ke kráse“. 19. května až 22.
června 2009. Otevřeno: pondělí až pátek, 12.00—22.00 hod.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 4.— 29. 5., Městská knihovna, Ekofór 2008. Výstava kresleného humoru na téma životní prostředí a ekologie.
g 5. 5.— 30. 6., výstavní síň Stará pošta, 10,- Kč. Václav Marcel „Senzace“. Výstava fotografií. Vernisáž 5. 5. v 18.00 hod.
g 5. 5. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic the Gathering TCG.
Hraní a výměna karet, zkušeností aj. Akce trvá do 21.00 hod.
g 6. 5. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost — AC/DC.
Hudební legendy představí, obrazem i zvukem doloží Brndi.
g 6. 5. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Akce trvá cca do 19.30 hodin.
Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 7. 5. (čt), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. River for Sale
— Pavilon M2 — Tremolo — indie-rock-electro & shoegaze.
Výjimečný týden si žádá ojedinělé akce. Sváteční trojboj.
g 9. 5. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. Děti deště —
Fiat Eno — Top Sekret. Punk a tři jakosti běsu.
g 12. 5. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Akce trvá do 21.00 hod.
g 13. 5. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam Session, hudební orgie pro všechny.
g 13. 5. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals —
Star Wars: Clone Wars (seriál) — Genndy Takovsky. Hvězdné
války tak trochu jinak. Fundovaný výklad: Elementál.
g 15. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. Kaču — Inner
World Music. Veselý i smutný šanson o ženských, chlapech,
slimákovi a cibuli. Hudba vnitřního světa.
g 16. 5. (so), Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. L.S.I. —
D.M.C. Hip-hop live band. Sledujte poutače, bude i support
(sapiens).
g 17. 5. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Turnaj v PEXESU.
Souboj mozků o nehodnotné ceny. Pro všechny věkové skupiny.
g 19. 5. (út), Hudební kavárna, 18.00 hod. Cesta ke kráse.
Vernisáž výstavy P. Stanislava Weigla. Meditativní obrazy
brněnského malíře.
g 19. 5. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers. Klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Akce trvá do 21.00 hodin.
g 20. 5. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. deLIVE — Kraftwerk. Další legenda. Jsou Kraftwerk roboti, nebo to jenom
předstírají?
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Pondělí 4. 5. od 10.00 hod., Smetanovy sady. SLUNÍČKOVÝ
DEN. Akce Zastupitelstva dětí a mládeže. Smetanovy sady
MŠ od 10.00hod., ŠD od 13.00 hod.
g Čtvrtek 7. 5. od 8.30 hod., SVČ Fokus. DEN BEZ ÚRAZU.
Jak snížit počet a závažnost dětských úrazů, jak ochránit
naše děti před úrazy? Cyklická akce pro žáky 4. — 5. tříd základních škol ve spolupráci s Městskou policií Nový Jičín,
Policií České republiky, Mendelovou střední školou.
g Čtvrtek 7. 5. od 8.00 hod., zimní stadion NJ. TURNAJ HOKEJBAL. Okresní kolo turnaje škol s postupem do krajského
kola.
g Čtvrtky a pátky 15.00 —19.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST (7., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 5.). Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou v ateliérech SVČ
pod vedením paní Mitášové. Vstupné: děti, mládež a studenti
40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
(4., 11., 18., 25. 5.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky v ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením paní Mitášové.
g Čtvrtek 14. 5. od 16.30 hod., Beskydské divadlo. AKADEMIE FOKUS 2009. Tradiční přehlídka činnosti SVČ Fokus.
Předprodej vstupenek pouze v divadle již od 28. 4. 2009. Cena
vstupenky: sál 60,- Kč, balkon 50,- Kč.
g Sobota 23. 5. od 9.00 hod., stadion TJ NJ. STREETBALL.
13. ročník, 8.15 až 8.45 hodin prezence, od 9.00 hodin začátek turnaje.
g Středa 27. 5. od 7.00 hod. EKOSOUTĚŽ. Ve všech školách
sbíráme nefunkční elektrospotřebiče s firmou ELEKTROWIN a.s.
g Sobota 30. 5. od 14.00 do 17.00 hod., areál Skalky. DEN
DĚTÍ S „CESTOU KOLEM SVĚTA“. Oslava svátku dětí:
hry, soutěže, vystoupení, to vše v areálu na Skalkách. V případě velmi nepříznivého počasí se akce koná v SVČ Fokus.
g PŘIPRAVUJEME: TANEČNÍ PDZIM 2009. 10 lekcí kurzu
tance a společenské výchovy. Veškeré informace s přihláškou
najdete již nyní na našem webu www.fokusnj.cz

LETNÍ TÁBORY (POBYTOVÉ I PŘÍMĚSTSKÉ) —
NABÍDKA NA www.fokusnj.cz
g 22. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. Porta Inferi
& Parasophisma. Metalová smrš.
g 23. 5. (so), Čajovna Archa, 7.00 hod. Čajovýlet na jih. Průzkum slepých míst na mapě. Výšlap do kopců mezi Žilinou
a Bludovicemi a tak dál. Spojeno s vařením čaje a válením
se v trávě.
g 26. 5. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers. Klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Akce trvá do 21.00 hodin.
g 28. 5. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors.
Donnie Darko — Richard Kelly. Film, který u nás nikdy neběžel v oficiální distribuci, přesto se stal kultem. Film představí Rest-art.
g 29. 5. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Behind the Door. Mladí jazzmani. Kapela, která při prvním
pohledu překvapí svým věkovým průměrem.
g 31. 5. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Turnaj ve hře Carcassonne. Deskohrací středověký boj o moc. Hraje se tříkartičkovým systémem o první tři místa.

g 5. května — 23. srpna. HASIČI VČERA A DNES.

40 let profesionální požární jednotky v Novém Jičíně. Výstava ve spolupráci s městem Nový Jičín,
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Okresním
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v NJ
a Státním okresním archivem Nový Jičín. Výstava
dokládající historii dobrovolných a profesionálních hasičských sborů na Novojičínsku. Vernisáž: v pondělí
4. května v 16.00 hodin. Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 13. května — 28. června. SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Výstava ve spolupráci s uměleckou agenturou FOIBOS o jedinečné tváři moderní architektury Moravskoslezského kraje v obrazech, fotografiích, plánech, modelech a příbězích o architektech, stavebnících a stavitelích
pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Jaroslava
Palase a starosty města Nového Jičína Mgr. Ivana Týle. Vernisáž: v úterý 12. května v 17.00 hodin. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 22. května, 18.00—23.00 hod. MUZEJNÍ NOC — MEZI NÁMI
HASIČI. Doprovodná akce k výstavě Hasiči včera a dnes,
ukázky činnosti hasičského sboru, jejich techniky a vybavení,
soutěže pro děti i dospělé. Výstavní sály a nádvoří Žerotínského zámku. Vstup zdarma.
g Otevírací doba: úterý — pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00;
sobota, neděle, svátky 9.00—16.00 hodin.
g Obec Kunín, Muzeum Novojičínska — Správa
zámku Kunín, Tomas Siba Mateiciuc, les Enfants
Perdus, Svobodní sedláci a 11. Szekelský husarský hraničářský jízdní pluk si vás dovolují pozvat
na historickou fresku ZPRÁVA O STRAŠNÉ
ŘEŽI. Vojenské ležení z doby třicetileté války
v zámeckém parku v Kuníně s rekonstrukcí bitvy,
která se udála v nedalekém Novém Jičíně roku
1621. Morava je hájena sborem žoldnéřů španělského krále, sestávajícím z neapolitánských pěšáků a udatných valonských jezdců pod velením
„staré vojny“ plukovníka Jeana Gauchiera. Proti
nim stojí ohromná přesila armády vévody Jana Jiřího Krnovského, který na předměstí Nového Jičína zmasakruje na
500 španělských vojáků. Později na tomto místě vyroste Španělská kaple.
Události však započaly již velkým nočním hodokvasem na
počest krnovského vévody na tvrzi v Kuníně. Jeho hostitelem
byl majitel tvrze Jan Balcar Cetryš z Kynšperka.
Na sto šermířů předvede v působivé fresce události spojené
s touto bitvou. Účinkují: Aqua fortis, Biskupští Manové z Kroměříže, Havrani, les Enfants Perdus, Lotrpáni z hradu Kastalotr, Svobodní sedláci, Valmont. Zámek, zámecký park
v Kuníně, sobota 16. května od 9.00 do 24.00 hodin.

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína doporučuje všem členům a příznivcům v úterý 12. května 2009
v 17 hod. návštěvu vernisáže výstavy Slavné vily Moravskoslezského kraje v Nové galerii Žerotínského zámku Muzea
Novojičínska p.o., podobně jako další akce muzea uvedené
v jejich programu. Mimo jiné v pátek 22. května Muzejní noc
— Mezi námi hasiči. V sobotu 16. května doporučujeme návštěvu zámeckého parku v Kuníně, kde ve velmi zajímavém
programu bude v době od 9 do 24 hodin rekonstruována historická freska Zpráva o strašné řeži, jak informujeme na
jiném místě.
Především zveme všechny své členy a příznivce ve čtvrtek
21. května v 16 hod. na plánovanou prohlídku s historickým
výkladem chrámu Nanebevzetí Panny Marie u příležitosti
280. výročí zahájení výstavby. Pro zájemce zajištěn výstup
na věž kostela, případně prohlídka kostela Nejsvětější Trojice.
Zasvěceným průvodcem bude historik Muzea Novojičínska
p.o. a kastelán zámku Kunín PhDr. Jaroslav Zezulčík.
Již tradiční Májová merenda se letos uskuteční v pátek
22. května 2009 od 20.00 hod. v kavárně Hotelu Praha.

Na náměstí byla odkryta jizva
ze dne osvobození
Foto a text Jaroslav Bělík

Na fotografii je označeno místo destrukce ze dne osvobození města.
g Neděle dne 6. května roku 1945 je dnem osvobození našeho
města. Tehdy byla bezmračná obloha a teplo. Německé úřady
otevřely ráno sklady v tabákové továrně a průmyslové zboží
bylo k dispozici těm, kteří ony prostory navštívili. Občané
spořádaně chodili kolem zásob a vzali si to, co se jim hodilo
(kleště, kladívka, suchý líh na pálení značky Esbit a mnoho
jiného tovaru určeného do maloobchodní sítě). „Tabačka“
byla plná spoluobčanů. Také jsem byl s otcem přítomen. Kolem dvanácté hodiny se nad městem ozvaly ohlušující rány.
Pro občany to byl signál rychle z areálu odejít a utíkat domů
do připravených krytů. Kolem 14. hodiny se ozvaly ještě větší
detonace, to Němci vyhodili do vzduchu všechny mosty přes
Jičínku a Grassmanku.
Kolem 17. hodiny již byli ve městě pozorovány skupiny
sovětských vojáků.
Ony první detonace byly zřejmě od vybuchlých dělostřeleckých granátů. Jeden dopadl čelně do zdi dnešní Komerční
banky, asi ve výši třetího podlaží. Druhý granát dopadl na
náměstí, na betonovou plochu před lékárnu U Bílého anděla.
V betonu se vytvořil kráter asi 70 cm v průměru a asi 30 cm
hluboký. Střílelo se asi z jedné zbraně, nebo obě destrukce,
na náměstí a na bance, měly stejnou velikost. Směr výstřelu
je u obou dopadů stejný, jen elevační úhel byl malinko jiný.
Střílelo se zřejmě z hlavní cesty vedoucí od Šenova. Kráter
ve zdi banky byl definitivně zakryt při poslední generální
opravě budovy a zacementovaný kráter na náměstí byl zakryt
novou dlažbou ze 70. let.
V minulých dnech jsme ono místo dopadu granátu na náměstí mohli pozorovat, nebo v důsledku rekonstrukce plochy
byla odstraněna vrstva poslední úpravy a obnažilo se tak
narušené místo v betonových deskách.

V dalším čísle Novojičínského zpravodaje se tomu, co
odkryla současná rekonstrukce Masarykova náměstí, budeme věnovat podrobněji.

Občanská statistika, březen 09
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 21 dětí, z toho 16 chlapců a 5 děvčat. Přistěhovalo se 21, odstěhovalo 35 občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky
v Novém Jičíně, 2 v Kuníně. Počet obyvatel 26 091, zemřelo 17.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Nic jsem neměl raději
Karel Chobot

Nic jsem neměl raději
Že mám málo sil?
Mladý jsem už byl.
Rád vzpomínám na ty časy
radostí a žití krásy,
svěžích rán a nadějí.
Nic jsem neměl raději.
Jaroslav Merenda
g Po celá léta vydávání Novojičínského zpravodaje ve svobodné éře po roce 1990 jsme byli zvyklí setkávat se na poslední
stránce s verši novojičínského básníka, rodáka nedalekých
Hodslavic, pana Jaroslava Merendy. Dotvářely kultivovaný
rámec Zpravodaje, souzněly s ním, obohacovaly čtenáře.
Jaroslav Merenda, který v roce 2011 oslaví devadesáté narozeniny, se rozhodl pro tuto chvíli odpočinout, případně
hledat zpěv nových múz. Dnešními verši se loučí a předává
štafetu následovníkům, pokud se objeví. Neznamená to ovšem,
že bychom se s dílem básníka dále nesetkávali, nebo se
můžeme vracet příležitostně k jeho veršům již dříve zveřejněným v různých sbírkách — zcela určitě potěší každého z nás.
Básníkovi z celého srdce děkujeme za dosavadní spolupráci, bez jeho veršů bude Zpravodaj chudší. Nebo stále platí
slova, která jsem napsal při gratulaci v roce 2006 k jeho
pětaosmdesátinám: pokud bychom v Novém Jičíně měli síň
slávy, náležel by tam svým básnickým dílem po právu hned
mezi prvními. Magnolie u zámecké zdi, Poslední růže, Je láska
křehká věc, Tichá cesta mezi poli, Svinec má láska, …a píseň
byla dohrána — to jsou ony perly tvůrčího zápasu J. Merendy
posledních let, který svými verši zůstává věčně mladý.
Říká se, že čas je prevít a mnohé odvane. Možná, ale dílo
člověka zůstává. Verše Jaroslava Merendy jsou toho důkazem a my si je v našich srdcích zcela jistě uchováme.

Volby do Evropského parlamentu
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g

Volby do Evropského parlamentu na území ČR upravuje
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů. Volby se budou konat ve dnech
5. a 6. června 2009. V pátek 5. června se bude hlasovat od
14.00 do 22. hodin, v sobotu 6. června od 8.00 do 14.00 hodin.
Podmínky hlasování: Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do EP za předpokladu, že: nejpozději druhý den voleb
dosáhl věku 18 let; nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu); je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Seznam voličů: Podmínkou výkonu volebního práva ve
volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana
ČR, který má právo volit (dále jen volič) do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede
Městský úřad Nový Jičín pro každé volby do EP zvláš postupem stanoveným zákonem a vytváří se ve čtyřech fázích:
1. fáze: do seznamu voličů pro volby do EP jsou nejpozději
40 dnů před volbami převedeni voliči z tzv. stálého seznamu
voličů (univerzální seznam voličů, který se průběžně aktualizuje). Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo
volit a má trvalý pobyt na území města, zapsán do seznamu
pro volby do EP automaticky. Do seznamu jsou rovněž zaneseni voliči, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou 18 let.
Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožňuje dopsání
voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti,
bylo by účelné, aby si voliči v případě pochybností ověřili svůj
zápis v seznamu voličů, vedeném na MěÚ v Novém Jičíně, odboru vnitřních věcí (ohlašovna), pracoviště ul. Divadelní 1.
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Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu
chyb nevyhoví sám Městský úřad v Novém Jičíně, do 30 dnů
přede dnem voleb, tj. do 5. května 2009, domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění,
rozhodnutí soudu o provedení oprav nebo doplnění seznamu.
2. fáze: Městský úřad Nový Jičín do seznamu pro volby do
EP nejpozději 20 dnů před volbami dále zanese voliče, kteří
nemají v jeho správním obvodu trvalý pobyt, ale jsou v jeho
obvodu v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení a kteří byli správcem příslušného
zařízení do seznamu nahlášeni.
3. fáze: Městský úřad Nový Jičín nejpozději 15 dnů před volbami vyškrtne ze seznamu voliče, kteří budou volit v zahraničí a požádali o zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu a dále vyškrtne voliče, kteří byli na žádost zapsáni v seznamu voličů vedeném obecním (městským) úřadem,
v jehož obvodu jsou v nemocnici, porodnici apod.
4. fáze: Seznam voličů pro volby do EP se definitivně uzavře
2 dny přede dnem voleb. Nejpozději do uzavření seznamu se
z něj vyškrtnou voliči, kteří požádali o vydání voličského průkazu a mohou tak volit ve kterémkoliv volebním okrsku na
území ČR.
Voličský průkaz: Ve volbách do EP bude možno volit také
na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá MěÚ v Novém Jičíně, odbor vnitřních věcí (ohlašovna), pracoviště Divadelní
1, voliči s trvalým pobytem na území města, který nebude
moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku. Voličský
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR.
Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná.
Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen, v případě osobního
podání žádosti voličem se ověření podpisu nevyžaduje.
Žádost o vydání voličského průkazu (vzor viz www.novyjicin.cz v části „Informace k činnosti MěÚ“, „Informace tříděné do oblastí“, „Volby“) lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena MěÚ v Novém Jičíně 15 dnů
přede dnem voleb, tj. do čtvrtku 21. května 2009. MěÚ Nový
Jičín nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009,
předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Rozesílání hlasovacích lístků: Hlasovací lístky budou voličům zaslány na adresu vedenou v informačním systému jako
adresa trvalého pobytu, a to nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Pokud se občané na těchto adresách nezdržují, zásilku si nepřevezmou a tato se vrátí MěÚ zpět, budou hlasovací lístky k dispozici ve volebních místnostech. Voličům
s adresou trvalého pobytu Masarykovo nám. 1 budou hlasovací lístky vydány na ohlašovně MěÚ Nový Jičín, pracoviště
Divadelní 1, 1. poschodí, kancelář č. 211.
Hlasování do přenosné volební schránky: Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, MěÚ
Nový Jičín, odbor vnitřních věcí — ohlašovnu, pracoviště Divadelní 1, tel.: 556 768 209, 556 768 210, a ve dny voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat v místě trvalého
pobytu mimo volební místnost. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze
seznamu voličů pro volby do EP a hlasování umožní.
Upozornění při stěhování: Volič, který se přestěhuje po
26. dubnu 2009, (tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu
až po dni, ke kterému sestavuje MěÚ Nový Jičín seznam voličů pro volby do EP — 1. fáze), zůstává zapsán v seznamu
voličů pro volby do EP u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu. Chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději do 21. května 2009 požádat u obecního
úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do EP, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat ve dnech
voleb v kterémkoliv volebním okrsku.
Povinnost voliče prokázat totožnost: Volič je povinen při
příchodu do volební místnosti prokázat totožnost. Pokud občan ztratí občanský průkaz či mu bude odcizen a nemá cestovní pas jako další doklad totožnosti, může si nový občanský
průkaz (bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 rok)
vyřídit i ve dny voleb. K vydání OP je občan povinen předložit
2 fotografie, rodný list a zaplatit správní poplatek 100,-Kč.
Služba na MěÚ Nový Jičín, pracoviště Divadelní 1, úsek občanských průkazů:
pátek 5. června 2009: 8.00—11, 12—21.00 hodin; sobota 6. června 2009: 8.00—
13.00 hodin.

Kam za sportem...
g

FOTBAL: st 6. 5. v 16.30 hod., stadion TJ, krajský přeb.
muži N. Jičín A - Vratimov, so 9. 5. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště
s um. trávou, krajský přeb. star. a mlad. dorost N. Jičín Bruntál/Staré Město (2 utk.), ne 10. 5. v 9 a 10.45 hod., hřiště
s um. trávou, krajský přeb. mlad. a star. žáci N. Jičín - Frýdek-Místek B (2 utk.), ne 10. 5. v 10.15 hod., hřiště Lamberk,
III. tř. muži Žilina - Kujavy, ne 10. 5. v 16.30 hod., stadion TJ,
krajský přeb. muži N. Jičín A - Frýdlant, ne 10. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Libhoš, I. A tř. Libhoš - Lichnov, ne 10. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Fulnek C, so 16. 5. v 16.30
hod., hřiště Hodslavice, okresní přeb. muži, N. Jičín B (Hodslavice) - Tísek A, ne 17. 5. v 9 a 10.45 hod., krajský přeb. mlad.
a star. žáci N. Jičín - Poruba (2 utk.), ne 17. 5. v 10.15 hod.,
hřiště Lamberk, III. tř. muži Žilina - Hladké Životice, ne 17. 5.
v 16.30 hod., stadion TJ, krajský přeb. muži N. Jičín A - Pustá
Polom, so 23. 5. v 10.15 a 12.30 hod., krajský přeb. star. a mlad.
dorost N. Jičín - Vratimov (2 utk.), ne 24. 5. v 16.30 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Žilina, ne 24. 5. v 16.30 hod.,
hřiště Libhoš, I. A tř. Libhoš - Dětmarovice, so 30. 5. v 16.30
hod., hřiště Hodslavice, okres. přeb. muži N. Jičín B (Hodslavice) - Jeseník, ne 31. 5. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou,
krajský přeb. mlad. a star. žáci N. Jičín - Hlučín B (2 utk.),
ne 31. 5. v 16.30 hod., stadion TJ, krajský přeb. muži N. Jičín
A - Háj ve Slezsku
g BASKETBAL (hala bazén): st 6. 5. v 17.30 hod., případný
5. zápas čtvrtfinále Mattoni NBL muži Geofin Nový Jičín Opava (v případě postupu do semifinále Mattoni NBL bude
další program Geofinu vyvěšen na webových stránkách klubu
a na plakátech)
g HÁZENÁ (hala ABC): ne 3. 5. v 17.30 hod., severomoravská liga muži N. Jičín - Rožnov, ne 17. 5. v 17.30 hod., severomoravská liga muži N. Jičín - Krmelín, ne 31. 5. v 17.30 hod.,
severomoravská liga muži N. Jičín - Krnov.

Jaroslav Kotas

Sportovní aktuality
STOLNÍ TENISTÉ SPLNILI PŘEDSEZONNÍ CÍLE. Jaroslav Kotas. Muži A v divizi desátí, muži B v krajské soutěži
g

šestí, muži C první v okresním přeboru I. třídy s postupem
do krajské soutěže a muži D první v okresním přeboru II. třídy
s postupem do okresního přeboru I. třídy — tak úspěšná je
bilance družstev oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín ve skončeném soutěžním ročníku 2008/2009 se splněním všech cílů
daných vedením oddílu před sezonou. Když se k tomu připočtou ještě velké úspěchy mladých hráčů v soutěžích jednotlivců nejen na okresní, krajské, ale i republikové úrovni, dává
to celkový obrázek o úrovni dlouhodobé systematické práce
s mládeží v tomto oddíle.
Vůbec nejúspěšnějším hráčem novojičínského oddílu byl
Michal Kratochvíl (ročník 1995), který si výbornými výsledky
vybojoval účast na celostátním finálovém turnaji „TOP 12“
starších žáků v Hostinném, kde vybojoval celkově 9. místo.
Jeho bratr Tomáš (92) se stal krajským přeborníkem v kategorii dorostu, v níž Michal skončil čtvrtý, Filip Loukota (93)
sedmý a Jakub Dvořák (92) osmý.
Velmi dobře si na přeboru kraje vedli i další mladí hráči —
mladší žákyně Veronika Trefilová (96) vybojovala ve své kategorii bronzovou medaili, mezi staršími žákyněmi skončila
čtvrtá (8. Denisa Dvořáčková — 95 a v kateg. dorostenek vybojovala 6. místo (11. Denisa Dvořáčková). V konečném hodnocení krajské „bodovačky“ vybojovali hráči TJ Nový Jičín
následující umístění — mladší žákyně: 3. Trefilová, starší žákyně: 4. Trefilová, 8. Dvořáčková, dorostenky: 4. Trefilová,
8. Dvořáčková, starší žák Tomáš Cikkryt skončil celkově šestý
a jako první se kvalifikoval na M ČR.
Kvalitními výsledky se na krajské úrovni prezentovali i Filip Loukota, Ondřej Dorazil, Tomáš Rajnoch, Patrik Randýsek, Jakub Dvořák, Ondřej Tichý i talentovaný Patrik Mik,
o nichž v budoucnosti určitě ještě mnoho dobrého uslyšíme.
Vše, co se v novojičínském oddíle za uplynulou sezonu pod
vedením předsedy oddílu Romana Kratochvíla a všech trenérů podařilo, se určitě zapíše „zlatým písmem“ do análů
oddílu jako nejúspěšnějšího výsledek v jeho historii.

g

PLOUTVAŘI I PLOUTVAŘKY MISTRY REPUBLIKY.

Klub vodních sportů Laguna. Další historický zápis se povedl
ploutvařům Laguny NJ o víkendu 18.—19. dubna v Olomouci.
Po devatenácti letech činnosti klubu dosáhly na zlato při Mistrovství České republiky družstev v plavání s ploutvemi oba
týmy Nového Jičína, tedy družstva mužů i žen.
Muži Klubu vodních sportů „Laguna“ s přehledem obhájili
loňské vítězství a přivezli do Nového Jičína svůj třetí mistrovský titul. V týmu Nového Jičína bojovali reprezentanti ČR
Tomáš Mixa a Matěj Obšivač, podpořeni svými klubovými kolegy Janem Bartkem, Petrem Španihelem, Vojtěchem Mičkou,
Tomášem Jančálkem a Ondrou Bajerem.
Novojičinské ženy po loňském bronzu tým omladily a pustily se do bojů o zlato s olomouckými vysokoškolačkami a pražským potápěčským klubem. Díky souhře družstva, vyrovnanosti jednotlivých disciplín a především díky vítězství v obou
štafetových závodech byly ženy Laguny nečekaně úspěšné
a do Nového Jičína přivezly titul mistryň ČR. Vítězky plavaly
ve složení: Nikola Pargačová, Aneta Pivoňková, Radka Svobodová, Viktorie Polášková, Andrea Gašperiková a Vendula
Figarová.
Olomoucký plavecký bazén byl navíc svědkem vynikajících
individuálních výkonů a překonání celkem osmi českých a řady
slovenských rekordů. O nejvíce zápisů do listiny rekordů ČR
se postaral závodník NJ Tomáš Mixa. Na trati 50 RP na nádech pokořil bájnou hranici patnácti sekund a jako první muž
České republiky ji zvládl za neuvěřitelných 14,92 sekund.
Neuvěřitelný výkon předvedl junior Laguny Matěj Obšivač, který měl velmi nabitý program nejen na tratích Bi-fins
(BF — kraul s krátkými ploutvemi), ale byl především oporou
„podvodních RP disciplín“ a štafet. Na 200 metrové kraulové
trati Bi-fins zaplaval nový juniorský rekord v čase 1:46, 24 a do
bodového soudku Laguny přispěl za 3 zlata 108 body.
I ostatní závodníci Laguny Nový Jičín podali skvělé výkony
s řadou osobních rekordů. Za vším stojí koncepční práce trenérů Laguny s mládeží a taky spolupráce a podpora ze strany
Základní školy Nový Jičín Komenského 68, v níž větší část
„človíčků“ zlatého týmu se sportem začínala. Děkujeme také
obětavým rodičům!
g HOKEJOVÍ ŠESŤÁCI OBHÁJILI MISTROVSKÝ TITUL!
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí. Novojičínský mládežnický hokej
se nese na vlně velkých úspěchů. Hráči 6. tříd obhájili v Neratovicích titul mistrů ČR z loňského roku a poradili si dokonce
s takovými kluby, jako například Sparta Praha nebo HC Moeller Pardubice. V tuzemsku tak nemají konkurenci.
Starosta Ivan Týle ocenil hlavně náročnost obhajoby. „Něco
obhájit je náročnější, než získat trofej poprvé. Zvláště to
platí u mládežnických kategorií, kde se každým rokem mění
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Hokejoví mistři České republiky společně se starostou města Ivanem Týle. Foto Petr Kocián.
hlavně fyzické parametry dětí. Děkuji za výbornou reprezentaci města. Za tímto prvenstvím vidím i velmi dobrou práci
trenérů a obětavost rodičů,“ řekl starosta při slavnostním
přijetí týmu na radnici, kam mladí mistři přišli za zvuků legendární písně skupiny Queen We Are The Champions.
Jak starosta poznamenal, za deset let by se některý z úspěšných hokejistů mohl objevit v reprezentaci. Také trenér družstva Jaroslav Havlík věří v další úspěšnou kariéru svých
svěřenců. „Určitě tam vidím mnoho talentu a bude záležet
jen na píli, s jakou se hokeji budou dále věnovat,“ konstatoval.
Za nejcennější devizu týmu považuje hlavně zkušenost, což
se projevilo v kritických chvílích republikového mistrovství.
„Už v krajském kole jsme měli namále. Ale i přes pokles formy
se kluci vzchopili a na ledě velmi silných Vítkovic zvítězili
10:9. To byl základní kámen dalších výher,“ vzpomínal na
začátek cesty.
Dvojnásobní mistři si svůj úspěch náležitě vychutnávali.
Přiznávali však, že letos v Neratovicích to bylo o poznání obtížnější než vloni na novojičínském ledě. „Soupeři byli těžší,
protože každý nás už zná, nic nepodcení a více si nás hlídají,“
hodnotil nejlepší hráč turnaje Michal Kovařčík a přidal se
nejlepší střelec Jan Poruba: „Také atmosféra turnaje byla
doma lepší než v Neratovicích. Jedině rodiče zůstali stejní a neúnavně povzbuzovali.“
Novojičínský celek má i jednu zvláštnost, v obvyklém chlapeckém kolektivu se nijak neztrácí dvanáctiletá Ludmila Jeřábková, která se učí brankářskému řemeslu. „Ve finálovém
turnaji asi žádná jiná holka nebyla, ale to neřeším. Snažím
se podat co nejlepší výkon a jsem moc ráda, že opět máme
zlaté medaile a pohár,“ řekla brankářka.
Hokejisté od starosty převzali ceny a podepsali se do kroniky města. Starosta doufá, že se mladíkům podaří hattrick,
tedy třetí titul po sobě. Trenér Havlík ale upozornil, že se
chystá reorganizace soutěží. „Takže třída se může částečně
rozpadnout. Ale uvidíme, pro úspěch uděláme vše, co bude
v našich silách,“ slíbil Havlík.
g S VÝSLEDKY VOLEJBALOVÝCH DRUŽSTEV V UPLY-

NULÉ SEZONĚ JE SPOKOJENOST. Jaroslav Kotas. Letošní
volejbalová sezona ještě neskončila, ale již nyní lze napsat,
že je víc než jisté, že v novojičínském volejbalovém oddíle
budou s výsledky jednotlivých družstev po jejím skončení
spokojeni.
Ženy si v I. lize oproti loňsku o jedno místo polepšily, když
ve skupině o 7.—12. místo I. ligy obsadily 8. příčku, v konečné
bilanci na republikové úrovni obsadily juniorky v extralize
9. místo, rovněž kadetkám se podařilo po tuhém boji vybojovat 14. místo, znamenající zachování nejvyšší soutěže extraligy i pro příští soutěžní ročník. Velmi cenné je i umístění juniorů rovněž v extralize, v níž ještě před uzávěrkou bojovali
s Velkým Meziříčím na tři vítězná utkání o 7. až 8. místo.
Výrazného úspěchu dosáhli žáci, kteří obsadili v celostátním měřítku v Českém poháru 5. místo s účastí na M ČR.
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Dalším úspěchem se mohou pochlubit žákyně, které vyhrály
domácí turnaj jedné ze skupin M ČR s postupem spolu s dalšími třemi družstvy do finálového turnaje v Ostravě. Ke konečnému výčtu schází 6. místo A družstva mužů v krajské
„jedničce“ a vedoucí pozice B družstva (kadeti) v krajské
„dvojce“, když kadeti obsadili ve své soutěži krajského přeboru 4. místo.
„V podstatě jsme uhráli to, na co jsme měli“, řekl k uplynulé sezoně předseda oddílu Oldřich Valenta a dodal „Mile
překvapili junioři, kteří se dostali do play off extraligy o první
až osmé místo, dobře hrály juniorky, kadetky se po boji udržely v extralize, což lze brát jako překvapení. U žákovských
družstev jsou umístění v soutěžích až nad očekávání, navíc
se nyní hraje u nás chlapecké a v Bílovci dívčí krajské finále
sportovních tříd, předpokládám, že po něm bude ještě následovat naše účast v celostátním finále této soutěže“.
g

TURISTICKO—RELAXAČNÍ ZÁJEZD NA SLOVENSKO.

Martina Fiedlerová, KČT. Odjezd v pátek 29. 5. v 6.30 hod. —
autobusové nádraží, zastávka u LIDLU. Sraz je v 6.20 hodin.
Pátek 29. 5. : Dopoledne túra z Rajecké Lesné nebo Fačkova
na Kĺak, sestup na Fačkovské sedlo. Odpoledne příjezd na
ubytování do Chalmové a koupání v termálních bazénech.
Sobota 30. 5.: Návštěva Hornobaníckeho skanzenu, Prievidza. Neděle 31. 5.: Odjezd do Čičman, odtud výstup na Strážov, prohlídka obce. Ubytování: V chatkách v areálu koupaliště Chalmová. Stravování: Vlastní. Cena zájezdu: Členové
KČT 1.100,- Kč, ostatní 1.200,- Kč, děti do 15 let minus 100
Kč. Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, 3 x vstup do termálního koupaliště. Závazné přihlášky a úhrada budou přijímány ve sběrně Sazky na náměstí do 15. 5. 2009.
Podrobné info získáte na stánkách www.chalmova.sk,
www.banskyskanzen.sk a na tel. čísle 739 161 845.
BOJOVÝM UMĚNÍM SE DAŘÍ. Josef Gabzdyl, tiskový
mluvčí. Zájem o cvičení bojových umění ve městě neklesá.

g

Potvrdila to dubnová přehlídka těchto disciplín ve Středisku
volného času Fokus, které se zúčastnilo více než 50 dětí.
„S naplněností kroužků bojových umění není větší problém, zájem je veliký. Ale docela by se nám hodil cvičitel juda,
toho postrádáme,“ řekla Hana Veverková z Fokusu.
Děti rodičům a příbuzných předváděly například aikido,
karate nebo brazilskou capoeiru. V sále bylo plno, dokonce
pořadatelé přidávali židličky. „Přehlídka bojových umění už
patří k tradicím a je velmi oblíbená,“ dodala Veverková.
Jitka Kudělková předcvičuje tai-či a také si na nezájem vůbec nestěžuje. „Před několika lety jsem si
myslela, že pro mnoho lidí je tai-či
módní záležitostí, která časem opadne. Ale nestalo se tak a bylo to milé
překvapení,“ řekla.
Bojovým sportům, například karate,
se věnují i dívky. Foto Josef Gabzdyl.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 4. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely

KINO KVĚTEN

Kino Květen Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail: kino@novy-jicin.cz

KE KNIZE A SUVENÝRŮM I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!

g Určení přesného místa pořízení soutěžního snímku do čtvrtého kola by si vyžádalo docela dlouhou jarní procházku za
město. Ne každému bude dopřán čas k takovému výletu, tak
tedy malá nápověda: Fotografováno bylo z málo frekventované, leč na kole dobře sjízdné komunikace vedoucí po nedalekém vrcholku, a to v přímé vzdálenosti něco málo přes tři
kilometry na jihovýchod od středu Nového Jičína. Pro zařazení do losování postačí uvést název vrcholku. Záběr je bohatý na četné dominanty města, které rovněž napomohou
v orientaci.
Vyhodnocení třetího kola: Všichni účastníci naší soutěže
uhádli, že minulý snímek byl pořízen z chodníku na Riegrově
ulici a že zachytil tzv. Morovou kapli na Lamberku (Lehm
Berg — Hliníky), která byla postavena v květnu 1733 na místě
bývalého hřbitova, kde byli pohřbíváni zemřelí za morových
epidemií na počátku 18. století. Kapli nechal postavit městský
radní Kristián Rössner a děkan Hertel nechal u kaple vztyčit
velký kříž s obrazem Krista na plechovém podkladě. Tak podrobné informace o předmětu fotografie zaslal stálý účastník soutěží v Novojičínském zpravodaji Jaroslav Graclík.

První cenu, jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle
vlastního výběru, vyhrává Ludmila Cielecká, Brožíkova 1,
Nový Jičín. Vstupenky do kina získal Ladislav Linart, Budovatelů 1, Nový Jičín a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může těšit Anna Majerová, U Vody 335, Nový
Jičín.
Jak tipovat, pozor na kupon! Zúčastněte se čtvrtého 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 nezapomeňte 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.
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