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Novojicínstí
ˇ ˇ horolezci dobývali Himálaj
Pod Mount Everestem zavlál prapor Nového Jičína.

g Triumf a kousek od splněného snu. Tak skončily letošní
dvě výpravy novojičínských horolezců do velehor. Obě však
spojuje obrovský fyzický výkon, statečnost, obětavost a boj
s nesmiřitelnou přírodou.
Jako první člověk na světě sjel člen Horolezeckého oddílu
Tělovýchovné jednoty Nový Jičín David Fojtík sedmou nejvyšší horu světa Dhaulagiri (8 167 metrů n.m.). Na vrchol se
dostal alpským stylem bez podpůrného týmu. „Bylo to náročnější, než jsem čekal. Mám omrzliny, které se pomalu
hojí, ale jsem velmi šastný, že se světový primát povedl,“
řekl 36 letý Fojtík, který před třemi lety dobyl bez kyslíku
nejvyšší horu světa Mount Everest.
O nejvyšší bod zeměkoule (8 848 metrů) se pokoušela i expedice s novojičínskými Romanem Polochem, Miloslavem Palackým, Markem Novotným a Vladimírem Uhlárem.

Kousek od vrcholu však zasáhlo nepříznivé počasí v podobě silného větru, hustého sněžení a nebezpečných lavin.
„Kluci z Nového Jičína se vrátili včera z Everestu. Pokus
o vrchol skončil nezdarem. Nejdál se dostal Marek Novotný
(8 600 m n.m.), kde ho zastavil silný vítr,“ napsal na svůj web
frýdeckomístecký horolezec Libor Uher, který pod vrcholem
čekal na lepší podmínky. V době uzávěrky Novojičínského
zpravodaje už by se výprava měla vracet domů. „Naši kluci
předvedli skvělé výkony, zaslouží uznání. Máme z nich velkou
radost,“ hodnotil předseda novojičínského horolezeckého
oddílu Gerhard Kapusta.
(Oběma výpravám se podrobněji budeme věnovat v červencovém čísle Novojičínského zpravodaje.)

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Zájem
o Veletrh Novojičínska roste
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Téměř osm tisíc návštěvníků bylo zvědavo na „kulatý“ desátý ročník Veletrhu Novojičínska, který se v areálu zimního
stadionu konal 16. a 17. května 2009. Největší kontraktační
a předváděcí akce v regionu nabízela přes 80 vystavovatelů
z nejrůznějších oborů, což je vzhledem k současné globální
ekonomické krizi výjimečné. Návštěvníci mohli využít i nabídky módních přehlídek, seminářů a dalších lákadel. „Zmínil bych také olympiádu technických profesí ve vedlejší hale
ABC, na parkovišti před zimním stadionem ukázky policie
a hasičského záchranného sboru. A samozřejmě tradiční
Moravskou pou,“ přiblížil vedoucí živnostenského odboru
Stanislav Bartoň.
V programu se také výrazně představilo středisko Europe
Direct, které uspořádalo sérii přednášek, například seminář
pro zájemce o využití dotací z programu Ministerstva životního
prostředí Zelená úsporám, na který přišlo zhruba 50 lidí.
Starosta Ivan Týle je přesvědčen, že kvalita Veletrhu Novojičínska roste. „Od počátečních krůčků, kdy se zde objevili
především prodejci, případně drobní živnostníci, což je ale
dobře, že se objevují stále, tak veletrh směřuje přece jen
k širším možnostem. Například považuji za velmi přínosné,
že se objevují i ti, kteří budou nabízet pracovní příležitosti,“
řekl starosta.

Rozvoj nejstaršího sídliště
brzy začne
Josef Gabzdyl, Kateřina Nehasilová
g Město uspělo s projektem Integrovaný plán rozvoje města
a z evropského Integrovaného operačního programu určeného na zlepšení prostředí v problémových sídlištích získal
přibližně 100 milionů korun. Celkem projekt počítá s investicí
přibližně 176 milionů korun, z čehož na veřejné prostranství
půjde 66 milionů a na bytové domy přibližně 110 miliónů. 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.
Proč právě sídliště Máj? Sídliště, které se nejčastěji nazývá
Máj nebo Dlouhá, přičemž jde o území mezi ulicemi Palackého, Dolní brána, Anenská a Dlouhá, je nejstarším ve městě.
Stav domů zde není často dobrý, stejně tak to platí i například
o dětských hřištích nebo malém počtu parkovacích míst.
Kde přesný plán změn občané najdou? Na městských
webových stránkách www.novy-jicin.cz. Vpravo ve sloupci
je oddíl Rozvojové programy a projekty. Kliknete na Projekty
EU, poté na Projekty rozpracované a dále na Integrovaný

plán rozvoje města, kde najdete všechny podklady včetně
podrobné mapy. Kdo se nedostane k internetu, tak v úřední
dny může přijít na oddělení rozvoje města za paní Kateřinou
Nehasilovou, hlavní budova radnice na Masarykově náměstí
1, první poschodí, dveře 111. Dotazy můžete klást i na tel. č.
556 768 389 nebo zasílat e-mailem na adresu tiskového mluvčího jgabzdyl@novyjicin-town.cz.
Mohou občané ještě něco změnit? Samozřejmě to je
možné. Plán je stále ve stavu dlouhodobé koncepce, kterou
budou schvalovat zastupitelé na červnovém jednání. Navíc
ne vše se provede v nejbližších letech, poskytnuté finanční
prostředky postačí jen asi na třetinu záměrů, takže některé
akce se odloží do dalších let. Se stavebními pracemi se počítá nejdříve letos na podzim, spíše však až na jaře příštího
roku. Pokud bude proti některému ze záměrů dostatečný
počet občanů a odborné komise i vedení města posoudí námitky jako opodstatněné, přičemž nový záměr nesmí poškodit jiné občany, nemusí se některé z akcí uskutečnit nebo se
mohou odložit. Ale například nová parkovací místa jsou více
než potřebná, protože už nyní je na sídlišti problém zaparkovat a obtíže s průjezdností mají i hasiči nebo záchranáři.

Volby do Evropského parlamentu
— změna volební místnosti
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 konají ve dnech 5.
a 6. června 2009. V pátek 5. června se bude hlasovat od 14.00
do 22.00 hodin, v sobotu 6. června od 8.00 do 14.00 hodin.
Na území města Nový Jičín je 21 066 voličů, kteří budou
volit ve 23 volebních okrscích podle místa trvalého pobytu.
Sídla volebních místností jsou stejná jako v minulých volbách v roce 2008 do zastupitelstev krajů až na volební okrsek č. 23 v Novém Jičíně-Žilině, kde se volební místnost
přesouvá z bývalé základní školy do Střední školy přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín-Žilina, U Jezu 7.
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.
Rozesílání hlasovacích lístků: Hlasovací lístky budou
voličům zaslány na adresu vedenou v informačním systému
jako adresa trvalého pobytu, a to nejpozději tři 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 náměstí 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, Městský
úřad 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 dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a hlasování umožní.
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
jeden rok) vyřídit i ve dny voleb. K vydání OP je občan povinen
předložit dvě fotografie, rodný list a zaplatit správní poplatek 100,- Kč.
Služba na MěÚ Nový Jičín, pracoviště Divadelní 1, úsek
občanských průkazů: pátek 5. června 8.00—11, 12—21.00 hod.,
sobota 6. června od 8.00 do 13.00 hodin.
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Likvidace křídlatky je
podpořena z evropských financí
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

městě, ale také k hospodárnému a účelnému nakládání s veřejnými finančními prostředky. Tento projekt si rovněž klade
za cíl zamezit vzniku černých skládek, za které je považováno i odkládání jakéhokoliv odpadu vedle sběrných nádob
a podpořit zájem občanů o třídění odpadů.
Bližší informace o podmínkách a termín přijímání žádostí
budou zveřejněny na webových stránkách města nebo podány přímo na odboru životního prostředí.

Loučka jednala o budoucnosti
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

g

Křídlatka je u nás nepůvodním rostlinným druhem, který
nežádoucím způsobem zapleveluje pozemky především podél
komunikací a vodních toků, kde se silně rozšiřuje a potlačuje
vývoj přirozených porostů údolních niv.
Na pozemcích města jsme v Novém Jičíně v uplynulých
letech opakovaně likvidovali ohniska křídlatky prostřednictvím technických služeb. Letos se podařilo občanskému sdružení ČSOP Salamandr získat finanční prostředky z operačního programu Životní prostředí na realizaci připraveného
projektu, který se bude zabývat likvidací invazní rostliny
systematicky v ucelené části povodí Odry. Celkové náklady
na projekt byly vyčísleny a schváleny ve výši 4.705.000,- Kč.
V první etapě naplánované na období červenec 2009 až
prosinec 2011 byly v našem území vybrány lokality kolem
pravostranných přítoků Odry — Jičínky (včetně Zrzávky),
Sedlnice, Lubiny a Ondřejnice včetně jejich přítoků. Projekt
zahrnuje části katastrů 31 obcí a měst. Hlavními partnery
neziskové organizace jsou v této fázi správci vodních toků,
krajský úřad, Správa CHKO Poodří a města Nový Jičín,
Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice.
Někteří vlastníci soukromých pozemků znalí problematiky
a obtížného způsobu ničení křídlatky o její likvidaci mechanickou cestou za podpory vybraných chemických prostředků
usilují sami. Všichni vlastníci parcel se zjištěným výskytem
rostliny, a to fyzické i právnické osoby, byli osloveni písemně
a na Novojičínsku jich poskytlo občanskému sdružení svůj
souhlas ke vstupu na pozemky a k postupnému ošetření
ploch 91 %. Likvidace má proběhnout celkem na více než 40
hektarech, v povodí Jičínky je to 2,1288 ha. Prakticky jedinou
účinnou a dlouhodobě efektivní metodou potlačení výskytu
křídlatky je chemická likvidace s následným pokosením
uschlých zbytků rostliny a jejích odklizením.
Více konkrétních údajů o provádění prací přineseme v červencovém Zpravodaji, ke získání podrobných informací odkazujeme na internetovou adresu www.salamandr.info, případně na následující kontakty: telefon 571 656 456, e-mail
salamandr@salamandr.info

Kompostéry v roce 2009
Dana Holubová, odbor životního prostředí
g Město Nový Jičín pro velký zájem občanů připravuje na letošní rok akci, v rámci které si budou moci za finanční spoluúčasti města zakoupit plastový domácí kompostér o objemu
400 litrů jako prostředek k nejekologičtějšímu a nejefektivnějšímu způsobu zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Při recyklačním procesu kompostování dochází ke
vzniku humusu, který výrazně obohacuje půdu o potřebné
živiny a zlepšuje její vlastnosti.
Na tento odpad jsou již na území města a v jeho místních
částech rozmístěny hnědé plastové kontejnery o objemu 770
litrů. Celkové náklady na jeho svoz a likvidaci (včetně pronájmu kontejnerů), jejž zajišuje společnost ASOMPO a.s.
v Životicích u Nového Jičína se pro tento rok předpokládají
ve výši cca 700 000,- Kč.
Cestou vlastního kompostování tak nejenže přispíváme
k udržování a zlepšování stavu životního prostředí v našem
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V Loučce, nejlidnatější novojičínské městské části, žije
zhruba 3 500 občanů Nového Jičína. Vedení města proto této
lokalitě přikládá velkou důležitost, díky čemuž se v úterý
19. května v tělocvičně Orel posedmé uskutečnila veřejná
schůze. Členové osadního výboru a představitelé městského
úřadu zhodnotili práci v uplynulém roce a občanům předestřeli plány pro letošek i nejbližší budoucnost. Nechyběl ani
prostor pro dotazy občanů, čehož lidé hojně využili. „S osadním výborem Loučka je velmi dobrá spolupráce a veřejné
schůze považujeme za velmi podstatné. Přinášejí potřebnou
zpětnou vazbu, navíc lidem můžeme přímo na místě vysvětlit naše záměry do dalších let,“ uvedl starosta Nového
Jičína Ivan Týle.
Letos se vinou nutných úsporných opatření a problémů
s vyjednáváním s vlastníky pozemků neuskuteční několik
naplánovaných investičních akcí, například výstavba chodníku na Císařské ulici. Přesto do této městské části půjde do
různých stavebních akcí mnoho milionů korun. Starosta
také upozornil, že lidem v Loučce pomůže i nově vydlážděný
a částečně rozšířený chodník na Palackého ulici v úseku od
křižovatky s ulicí Bohuslava Martinů až po schody vedle
gymnázia.
Zdůraznil také rodící se nový územní plán, který však
mnoho občanů podceňuje. „Prochází výraznou změnou a bude
podkladem pro rozvoj města na dalších asi patnáct let. Vychází přitom z novely stavebního zákona a je plánován jako
celek, nikoliv jako doposud zvláš pro město a městské části.
Takže jeho případné změny budou značně komplikovanější.“
Lidé proto využili možnosti prohlédnout si návrh nového územního plánu v Loučce, k vidění je také na webových stránkách
města a budeme se mu věnovat v některém z dalších čísel
Novojičínského zpravodaje.
V příštím roce by motoristé mohli začít využívat rondelu
na nyní přetížené křižovatce ulic Dlouhá, Palackého a Bohuslava Martinů. „Osvědčilo se i nasazení rajónových strážníků
místo mobilních hlídek. Jak jsem se navíc dozvěděl, novojičínské obvodní oddělení Policie ČR už má plný stav, což má
vést k většímu počtu hlídek i v Loučce,“ přiblížil starosta.
Diskuze se točila hlavně kolem parkovacích míst, zeleně
a kontejnerů na tříděný odpad i bio odpad. „Seniorům by
velice pomohlo, kdyby na cestě od Kauflandu do Loučky bylo
několik laviček,“ poznamenala jedna z účastnic jednání.
„Na ulici Bohuslava Martinů by to neměl být problém, určitě
se podnětem budeme zabývat,“ reagovala Olga Veverková
z odboru obecního podnikání.
Počet tolik oblíbených kontejnerů na bioodpad se zatím nebude zvyšovat, protože město na tuto službu doplácí statisíce
korun. „Rozhodně nebudeme tuto službu omezovat. Na zahrádky však i letos nabídneme za velmi výhodných podmínek
kompostéry, což je pro občany i město ještě přínosnější,“
uvedl starosta. Vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková zase na
výtku, že společnost ASOMPO odváží
jen obsah kontejnerů, přičemž pytle
s trávou a listím zůstávají na místě, protože je nebere ani separační dvůr, odvětila, že sběrný dvůr musí jakýkoliv
odpad kromě stavebního přijmout. Na
druhou stranu však jsou pytle okolo
kontejnerů založením černé skládky.
Občané Loučky se zajímali i o územní
plán. Foto Josef Gabzdyl.

Jak postupovat,
když chcete postavit lešení
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

Zelená úsporám
OS sdružení sociálních a finančních poraden ČR
g

Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své
služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na
státní dotace „ZELENÁ ÚSPORÁM“ — zateplování domů,
ekologického topení a dalších ekologických zařízení.
Kdo může poradnu využívat: držitelé průkazů ZTP, ZTP
/P, TP; senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi.
Klientům SaF poradny poskytujeme pomoc a informace
o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic,
sleva; pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10—20 %; zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva 10 —
15 %; dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele,
sleva až 7 %; služby vybraného mobilního operátora a pevné
linky, sleva 10—20 %; prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí; financování pohřebného (program Pieta).
Nabízíme i nabídku pracovní příležitosti — spolupráce
v poradnách OSS a FP ČR.
Informace na www: socfinporadnycr.cz. Kontaktní mobilní číslo pro Nový Jičín: 737 266 776.

Projekt „Veřejná zeleň
v Novém Jičíně“ pokračuje

g

V Novém Jičíně dochází ve stále větší míře k zateplování
a regeneraci panelových domů. Budoucí pozitivní dopad
těchto stavebních prací je bohužel spojen s negativními vlivy
v průběhu realizace. Obyvatelé města jsou obtěžováni hlukem, znečištěním a poškozením zelených ploch kolem domů.
Město se snaží zmírnit toto působení na obyvatele tím, že
stanovilo místní poplatek za užívání veřejného prostranství
tak, že se stoupajícím počtem dní i zabraných m2 plochy je
poplatek vyšší a má tak působit na zkrácení celkové doby
užívání plochy, případně rozdělit stavební úpravy do etap.
V případě, že se chystáte provádět regeneraci panelového
či obytného domu a plochy kolem jsou veřejně přístupné,
pak je třeba počítat také s tímto poplatkem. Přesně se jedná
o místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle
Obecně závazné vyhlášky (OZV) města Nový Jičín č. 3/2004,
o místních poplatcích, která byla upravena OZV č. 7/2007.
Sazba poplatku je za umístění stavebního zařízení (lešení,
spouštěná lavice, skládka materiálu či stavebních zbytků,
stavební bouda, mobilní WC) 5,- Kč za každý i započatý m2
a den od prvního do desátého (včetně) dne trvání zpoplatněného užívání, 7,- Kč od jedenáctého do třicátého (včetně)
dne trvání zpoplatněného užívání, a 10,- Kč od jedenatřicátého dne trvání zpoplatněného užívání.
Pokud bude stavební zařízení umístěno na trávníku, v zeleni, pak se můžete obrátit na MěÚ Nový Jičín odbor životního prostředí, Mgr. Kateřinu Kuželovou, tel. č. 556 768 261
nebo na e-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz. Pokud se
jedná o užívání komunikace (cesta, chodník) pak na MěÚ
Nový Jičín odbor obecního podnikání, pana Petra Zdráhala,
tel. 556 768 248, e-mail: pzdrahal@novyjicin-town.cz.
Doporučujeme občanům, aby při uzavírání smluv přenesli
povinnost vyřídit si všechny poplatky a povolení na stavební
firmu, aby byla v rozpočtu pevně stanovena částka za místní
poplatky, které budou hradit a aby byl ve smlouvě stanoven
pevně termín ukončení s případnými sankcemi, pokud nebude
dodržen. Naplánování etap a harmonogramu prací určitě
pomůže ke snížení celkové výše poplatku. Dále je potřeba
zahrnout do rozpočtu úpravy ploch po dokončení prací. Při
přebírání ploch do běžného užívání trváme na znovuzaložení trávníků, které jsou stavebními pracemi obvykle silně
poškozeny nebo zničeny. Často je potřeba plochy upravit
strojně zakladačem trávníků.
Poplatek je vybírán na všech veřejných prostranstvích ve
městě bez ohledu na vlastníka pozemku. Na pozemcích, které
jsou ve vlastnictví města Nový Jičín, je dále nutné vyřízení
souhlasu s užíváním pozemku, který se řeší sepsáním oboustranné dohody, ve které jsou za porušení jednotlivých ujednání (termínu ukončení prací, uvedení pozemků do původního stavu, předání ploch apod.) stanoveny sankce.
Doufáme, že se nám společnými silami podaří negativní
stránky zateplování domů snížit na minimum.

Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

g

Město Nový Jičín získalo v roce 2008 dotaci 1.407.000,- Kč
z OP ŽP (operační program Životní prostředí), v rámci prioritní osy 6 — Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 — podpora regenerace urbanizované krajiny, na realizaci projektu „Veřejná zeleň v Novém Jičíně“. Celkové náklady
akce dosahují 1.563.414,- Kč. Město se tedy na realizaci bude
podílet částkou 156.414,- Kč. Následná údržba, která navazuje na nové sadové úpravy, bude financována z rozpočtu
města Nový Jičín.
Záměrem tohoto projektu byla obnova a úpravy ploch veřejné zeleně v zastavěném území města, a to ve dvou lokalitách — Janáčkovy sady a Bratří Jaroňků.
Provedením obnovy a úprav vybraných ploch dojde k regeneraci a zlepšení kvality veřejných prostranství s posílením
funkcí veřejné zeleně, a to zejména s ohledem na zařazení
území Nového Jičína mezi OZKO (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) s prokazatelně naměřeným překročením hodnot
imisních limitů.
Akce byla zahájena 2. 9. 2008 a ukončení se plánuje nejpozději ke dni 30. 6. 2009. Zahradnické práce v obou lokalitách stále probíhají. V květnu na Bratří Jaroňků byly dokončeny výsadby rostlin dle projektu a bylo provedeno založení
trávníků. V parku Janáčkovy sady probíhaly výsadby trvalek a také byla provedena rekonstrukce trávníků. Vzhledem
k suchému počasí zejména v dubnu vyvstala nutnost provádět
pravidelné vydatné zálivky v obou lokalitách, aby se předešlo
úhynům vysazených rostlin. V Janáčkových sadech byla zahájena údržba zeleně firmou Ivánek — Zeman v.o.s.
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci
OP ŽP. Dotace z OP ŽP jsou rozdělovány prostřednictvím
státního fondu životního prostředí. Internetové odkazy: portál
Evropské unie http://europa.eu/, OP ŽP www.opzp.cz

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

4

Město Nový Jičín
vyhlašuje nabídkové řízení
Mgr. Ivan Týle, starosta města
g

Na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín. Jedná se
o rodinný dům na ulici Msgr. Šrámka 33 č.p. 1061 v Novém
Jičíně na pozemku parcely č. st. 385 (zastavěná plocha, nádvoří o výměře 164 m2), zastavěná plocha rodinného domu
č.p. 1061 je 90,83 m2 (pouze plocha pod budovou) a prodej
pozemku parc. č. st. 385 v k.ú. Nový Jičín — Dolní předměstí.
Nabízená nemovitost má jedno podzemní podlaží — suterén,
dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. V domě se nachází
jedna bytová jednotka s obytnými prostory bez nájemního
vztahu.
Prohlídkový den společných částí domu je stanoven na
16. 6., 14. 7. a 4. 8. 2009 od 9.00 do 10.00 hodin. Minimální
nabídková kupní cena je stanovena na 3 000 000,- Kč. Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 27. 5. 2009 do 10. 8.
2009, 15. 00 hodin. Informace k vyhlášenému nabídkovému
řízení podá Bc. Jana Havranová, Majetkoprávní odbor MěÚ
Nový Jičín: 556 768 293; e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz

Prázdniny —
bezpečně a ve zdraví
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka HZS NJ
g Prázdniny… a s nimi spousta zaslouženého volného času
pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve
zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli
pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma, a to
hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých
osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na
vyhrazeném tábořišti: oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby; nikdy nezapalovat oheň v blízkosti
lesa (50 m); nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí,
např. za silného větru nebo extrémního sucha; nikdy neponechávat oheň bez dozoru; mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj; nenechávat mladší
sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva); do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.); oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi); oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž
na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou
do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení,
komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení
prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před
hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých
přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její
hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče, nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše
děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo
různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí
zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče
(sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda
jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní
kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti
o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace.

5

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na
výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi,
můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
www.hasicinj.cz

Spolupráce s městskou policií
na dopravním hřišti
Bc. Ivana Obadalová

g

Již čtvrtým rokem spolupracuje Základní škola speciální
a mateřská škola speciální v Novém Jičíně s městskou policií v Novém Jičíně, která nám ochotně zajišuje dozor a metodickou instruktáž při výuce dopravní výchovy na dopravním hřišti Základní školy Dlouhá v Novém Jičíně.
Akce se konají dvakrát ročně, vždy na podzim a na jaře.
Výuky se účastní téměř všichni žáci od nejmenších a méně
zdatných, po ty starší a zdatnější.
Žáci jezdí na kolech, tříkolkách, koloběžkách a šlapacích
autech. Nejprve si celou trasu projdeme společně s policistou,
který nás seznámí se základními pravidly silničního provozu
a značkami na hřišti. Dozvíme se, jak se máme chovat na ulici
jako cyklisté i jako chodci. Poté již vyjíždíme na vyznačené
cesty za doprovodu policistů i učitelů.
Přitom rozvíjíme hrubou motoriku a koordinaci těla, cvičíme postřeh, pamě i pozornost a navíc se i dobře pobavíme.
Na závěr od policistů vždy dostaneme nějaké upomínkové
předměty. Naše děti a žáky se snažíme co nejvíce zapojovat
do běžného života, proto je nutné, aby se orientovali také
v běžných dopravních situacích na ulici.
Tyto akce mají u našich dětí a žáků obrovský úspěch díky
vstřícnosti, pochopení a ochotě policistů paní Majorošové
a pana Čuboka. Za tuto práci zaslouží velký dík a pochvalu.

Humanitární sbírka
www. diakoniebroumov.org
g Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s měs-

tem Nový Jičín a Slezskou diakonií vyhlašuje humanitární
sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
ze zimního oblečení především kabátů a bund; lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek; domácích potřeb
(nádobí bílé i černé) vše jen funkční; peří, péřových přikrývek a polštářů; dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy).
Věci, které vzít nemůžeme: lyžařské boty, lyže; elektrospotřebiče (ledničky, televize, počítače, nebezpečný odpad);
nábytek, jízdní kola, kočárky (transportem se znehodnotí).
Sbírka se uskuteční ve dnech: 19. června (pátek) od 9.00
do 17.00 hod., 20. června 2009 (sobota) od 9.00 do 13.00 hod.
v prostorách Slezská diakonie — denní stacionář Nový Jičín,
B. Martinů 1994/4, Nový Jičín (bývalá ZŠ B. Martinů, nyní
areál školy EDUCA — vestibul). Věci prosíme donést zabalené
do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace podá: DS Nový Jičín (Eva Fišerová), tel.:
556 729 122, 733 142 416; MěÚ (Jarmila Dreslerová), tel.: 556
768 241 nebo dispečink Diakonie Broumov, tel.: 224 316 800,
224 317 203 (fax).
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás
i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce.

Hipoterapie v ZŠ speciální
Mgr. Irena Dudková, speciální pedagog, hipoterapeut

František Skoček:
Ještě nevím, jestli zůstanu...
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g I zdánlivě nepředstavitelné

g Hipoterapie patří k významným formám psychoterapie,
při nichž je uplatňováno pozitivní působení zvířat na člověka.
Léčebné působení prostřednictvím koní patří nesporně mezi
nejvýznamnější moderní terapeutické prostředky. V celém
světě získávají stále větší uznání díky vynikajícím výsledkům léčení takových zdravotních potíží, jako jsou různá tělesná nebo mentální postižení, apatie apod.
Jízda na koni velmi prospívá celému pohybovému aparátu,
ale hlavně psychice dětí. Koně jsou schopni rozpoznat rozdíl
mezi malým dítětem a dospělým a dokáží mu přizpůsobit
své chování. Kůň se pro ně stane prostředkem odreagování
a zvýšení pozornosti i aktivity. Naučí se i odpovědnosti za
sebe a za svého koníčka. Kůň se navíc velmi často stane jejich
věrným přítelem.
Hipoterapie využívá pozitivního působení koní. Zpočátku
k němu každý obvykle přistupuje s určitým respektem, obavou a bázní. Jestliže se to člověku podaří překonat a navíc
se poprvé udrží na hřbetě tak mohutného tvora, určitě to v něm
vzbudí pocit hrdosti a posílí to jeho sebedůvěru ve vlastní
síly a schopnosti. Kůň je schopen přizpůsobit se vašemu
temperamentu i náladě. Dělá mu dobře kontakt s člověkem.
Má rád pohlazení, popleskání po krku a po plecích. Za jízdy
člověku propůjčuje část svého tělesného tepla a příjemný
pocit bezprostředního kontaktu.
Hipoterapii provozujeme po celý rok na Ranči Hermelín
v Novém Jičíně jako nedílnou součást tělesné a pracovní výchovy. Tato výuka patří k nejvhodnějším pohybovým aktivitám pro děti se zdravotním postižením a prokazatelně přispívá ke zlepšení motoriky, utužování zdraví a nácviku nových
dovedností. Je prováděna po lekcích v délce trvání 15—30 minut. Probíhá bu individuálně nebo skupinově. Terapie nespočívá jen v samotném ježdění na koni, ale jeho součástí je
příprava koně — čistění, kartáčování, hlazení, krmení koně,
úklid stáje, pomoc při nauzdění a nasedání, vodění koně.
Samotné ježdění je prováděno rovněž podle diagnózy, a to
na venkovní jízdárně nebo kryté hale, formou cvičení, polohování a her. U dospělých a zkušenějších klientů formou vyjíž ky do přírody. Pro některé postižené žáky je jízda na
koni jedním z mála sportů,
jichž se vůbec může zúčastnit. V letošním roce jsme získali finanční podporu z Nadace OKD, která nám umožnila provádět pravidelnou
hipoterapii pro naše žáky
a rovněž pravidelně získáváme finanční příspěvek města
Nový Jičín na psychorehabilitační pobyt a jezdecké závody. Obě tyto akce provozujeme na Ranči Hermelín.

se může stát realitou. Ředitel Základní umělecké školy
v Novém Jičíně František
Skoček (65 let) po devatenácti letech končí ve funkci
a jak říká, možná odejde do
důchodu. U tak činorodého
člověka zcela nepředstavitelné.
Novojičínská kultura nejprve oněměla překvapením, ale
pak povstala a jeho dosavadní práci aplauduje. Například při loučení v Beskydském divadle při koncertu nejlepšího sboru r. 2008 Ondrášku vyprodaný sál exředitele ocenil dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
František Skoček si však nároky na nějaké pocty nepřisvojuje. Právě naopak. Když slyšel nabídku na rozhovor do Novojičínského zpravodaje, jen odvětil: „Už toho oslavování
bylo dost, zase přicházejí všední dny, média by si měla všímat někoho jiného“. Nakonec se přeci jen podařilo...
Co cítíte, když se ohlédnete za svou prací v umělecké
škole? Mou práci by měli hodnotit jiní, ale já mám dobrý pocit. Nikdy jsem neupřednostňoval sebe, šlo mi o školu a ta
myslím drží vysokou úroveň. Chtěl jsem, aby se škola stala
nejen místem učení nových talentů, ale také kulturním centrem pro různé soubory, což se snad povedlo. Přitom kultura
nemá v dnešní době na růžích ustláno. Mám radost i z toho,
že se podařilo vytvořit dobrý kolektiv plný výrazných osobností. Umělci jsou zvláštní tvorové, což myslím v dobré slova
smyslu, a proto je dobrý kolektiv, kde není místo pro závist
a hašteření hodně důležitý.
Na rozhovor jste neměl moc chuti. Copak vy si nechcete užívat svých „pět minut slávy“? Určitě to těší, to
nezastírám, ale všechno musí být úměrné. Určitě nejsem nepostradatelný. Na jedné straně cítím euforii z ocenění občanů.
Pak ale zůstává trocha smutku, nebo i když končím kvůli
věku, tak se ještě starý necítím.
Co budete dělat dále, zůstáváte ve škole? Žáci mi říkají,
a zůstanu, ale ještě nevím. Nedovedu si představit, že bych
nic nedělal, není mi to vlastní. Rád bych pomohl. Samozřejmě
bude hodně záležet i na tom, kdo v právě probíhajícím výběrovém řízení zvítězí a stane se mým nástupcem. Zatím zvažuji, že bych na podzim odešel do důchodu a případně pár
hodin vyučoval.
Jste znám jako velký sportovec, budete mít alespoň více
času na své koníčky. Sportovat určitě nepřestanu, v posilovně se jistě objevím, ale už to nebude nic závodního a extrémního. Své tělo i hlavu budu ale dále zaměstnávat, to vím.
Jakým směrem by se podle vás měla škola ubírat dále?
Je jisté, že s novým ředitelem se něco změní. Nikdo nebude
pracovat zcela stejně jako předchozí ředitel. Neříkám, že nic
nemůže být lepší. Možná stačí trochu jiný trend a kvalita
školy půjde ještě více nahoru. Vždy mi šlo o školu a pokud
to bude můj nástupce dělat jinak, ale dobře, tak budu jen
rád. Těžko odhadnout, co umělecké školy čeká. V západních
zemích fungují na jiném základu, málokdy jsou státní, více se
na jejich činnosti podílejí sponzoři. Neumím odhadnout, jakou cestou půjdou v tuzemsku. Pevně však věřím, že kvalitní
výchova mladých nadějí bude pokračovat. To bych si moc
přál. (Náhoda tomu chtěla, že ke konci rozhovoru zazvonil v kan-

celáři telefon a odcházející ředitel si vyslechl informaci, že sousední budova na Derkově ulici, kde sídlí dětský pěvecký sbor Ondrášek, bude převedena ze státu na krajský úřad. Počítá se s tím,
že by objekt do užívání dostala právě základní umělecká škola.)
Tak to by byla třešnička na dortu mého ředitelování. O převod
se pokoušíme nejméně 8 let. Pokud by vše dobře dopadlo,
získal by Ondrášek jistotu existence ve svých prostorách
a škola by se mohla dále rozvíjet snad i v další budově, která
však vyžaduje dost oprav.

Novojicínský
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Jarní taneční večery
Karel Chobot, foto Lenka Malinová, Werner Ullmann

padě další postupující skladby Věneček, hudba Zdeněk Lukáš, brilantně zatančené žáky 4. ročníku II. stupně).
Spravedlivě je třeba konstatovat, že se líbilo vše, režie večera neměla hluchá místa, skladby byly vybrány natolik odpovědně, že ani případná tréma nemohla negativně zapůsobit.
Překvapili již i ti nejmenší z přípravky s vervou tančící malé
zahradníky nebo motýlky, poetický byl Jarní den na hudbu
Petra Ebena tančících 5. ročníku vyučující Anity Vahalové,
skvěle sólové party Lindy Kvasničkové, Karolíny Veselkové
a Karla Zemana ve skladbě Hallelujah, choreografie vyučující Ilony Rudelové na hudbu L. Cohena.
Oba pozoruhodné taneční večery zakončili žáci 4. ročníku
II. stupně společně s žáky 7. ročníku v bravurně a nadšeně
provedené skladbě Mamma mia na hudbu ze stejnojmenného
filmu. Kultivovaně po oba večery slovem doprovázel žák Základní školy na Tyršově ulici 1 Jan David. Tvůrčí nadšení,
taneční um, v neposlední řadě nápadité kostýmy, citlivý výběr hudby, poetická choreografie, to vše slavilo po oba večery zasloužený úspěch a neutuchající aplaus byl zcela jistě
odměnou jak účinkujícím, vyučujícím, tak zároveň i vedení
školy odcházejícího ředitele Františka Skočka.

g

Základní umělecké školy v Novém Jičíně se již staly tradičním obohacením a zároveň nezbytnou součásti uměleckého
života našeho města. Také letos ve dnech 28. a 29. dubna
v 18 hodin patřilo jako každý rok beznadějně vyprodané Beskydské divadlo taneční poezii v provedení žáků školy, od těch
nejmenších po absolventy posledního ročníku. Vítězilo nadšení, talent, erudice, vynikající scénické nápady a kouzelná
choreografie tří zářících hvězd školy, paní učitelek Anity Vahalové, Hany Zapletalové-Dejmkové a především Ilony Rudelové. Jako každý rok i letos zaujal vynikající citlivý výběr
hudby, a již reprodukované, či přímo v provedení kolegyň
a kolegů, kde u klavíru vévodila jako vždy šarmantní Marie
Válková, podepsaná i úpravou lidových písní ve skladbě Mravenečci (brilantně zatančili žáčci I. ročníku), dále klavírně doprovázeli Timea Sarina, František Panáček, na příčné flétně
Pavla Sungová, na violoncello Krystian Danel.
Je třeba zdůraznit i zapojení spolužáků v podobě zpěvu,
a již žákyň 2., 3., či 6. ročníku, nebo sólových pěveckých vystoupení Daniela Ševečky, Kristiny Orságové. Je pozoruhodné, že kromě dívek se začínají objevovat mezi tančícími
i chlapci, nebo tanec není jen doménou křehkých princezen
a labutí, ale též princů či Spartaků.
Pečlivá tvůrčí práce celého kolektivu byla jako každoročně
oceněna v krajských přehlídkách a navržena k postupům do
celostátního kola přehlídky dětského scénického tance v Kutné
Hoře (návrh — báječně tančící 1. ročník II. stupně ve skladbě
Arabeska, choreografie vyučující Ilony Rudelové na hudbu
Clauda Debussyho, přímý postup patřil kreativnímu zpracování ve skvělé interpretaci žánrové scénky Neruš mě, přišel
jsem na film na hudbu S. Joplin, choreografie Anity Vahalové
a Hany Zapletalové-Dejmkové, kde s nadšením tančili žáci
7. ročníku vyučující Anity Váhalové), nebo celostátního kola
přehlídky tanečních oborů ZUŠ v Pardubicích (skvělé živé
děti 6. ročníku ve skladbě Rozmarýna na hudbu Bohuslava
Martinů, objevná tanečně-poetická choreografie vyučující
Ilony Rudelové, jí tolik vlastní, jak konečně dokazuje i v pří-
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Středisko Pagoda
ve svých aktivitách nepolevuje
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ
g

Ivančena. 24. dubna má svátek Jiří. A právě
svatý Jiří je patronem skautů. U příležitosti jeho
svátku a na památku padlým skautům, odbojářům
na konci 2. světové války, se uskutečnil každoroční
výstup na Ivančenu pod Lysou horou. Na vrcholu
Ivančeny je postavena kamenná mohyla složená
z kamenů a kamínků, které po celá léta nosí skauti
vystoupivší na vrchol.
Výstup proběhl v sobotu 25. dubna. Každoročně se jej zúčastňuje na 1 500 skautů z celé republiky. V 11.00 hod. proběhla mše svatá celebrovaná biskupem ostravsko-opavské
diecéze Msgre Františkem Lobkowiczem, ve 12.00 hod. pak
slavnostní ceremoniál s projevy významných hostů a předáním skautského vyznamenání, medaile sv. Jiří. Akce se
účastnilo na 50 členů střediska Pagoda Nový Jičín.
Pořadatelstvím této celostátní akce Junáka jsou postupně
pověřovány jednotlivé okresy v Moravskoslezském kraji.
V r. 2010 připadne organizace výstupu okresu Nový Jičín. Vedoucím akce byl jmenován Petr Geryk ze střediska Pagoda.
g Hry bez hranic. O víkendu 8.—10. 5. se v Kopřivnici uskutečnila středisková akce „Hry bez hranic“. Akce pod vedením
výchovných zpravodajů střediska Aleny Svobodové a Tomáše
Šroma se uskutečnila v symbolickém rámci: konkurz na nově
uvolněná místa prezidentů světadílů.
V průběhu víkendu tak 32 účastníků objelo svět nočním
vlakem na blízký východ. Ráno pokračovali do Indie, luštili
zprávu v čínštině, ekologický problém v Austrálii nebo přistání ruského kosmonauta. Akce byla ukončena závěrečnou
hrou — za světové peníze nakoupit části rakety, tuto sestavit,
zapálit motory a odletět domů.
g Svojsíkův závod — okresní kolo. Tradiční skautský závod
proběhl v sobotu 16. 5. v Kopřivnici s celkovým počtem 22
hlídek a 121 závodníků. Ze střediska Pagoda se účastnily
hlídky: 1. dívčího oddílu (8. místo) a ze Suchdola nad Odrou
dívčí (7. místo) a chlapecká.

Max Mannheimer převzal
v Mnichově čestné občanství
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Zleva místostarosta Miloš Lossmann, zástupce generálního konzula
ČR v Mnichově Ivo Losman, starosta Ivan Týle, čestný občan Max
Mannheimer a předseda Klubu rodáků a přátel NJ Pavel Wessely.

Nového čestného občana
potěšila i vlaječka jeho
rodného města.
g

Chraňte demokracii a bojujte proti všem totalitám!

To vzkazuje lidem v Novém Jičíně nový čestný občan města,
devětaosmdesátiletý novojičínský rodák Max Manneimer.
Plaketu s udělením vysoké pocty a symbol města, třírohý kravařský klobouk, převzal ve čtvrtek 14. května večer v Židovském kulturním centru na náměstí svatého Jakuba v centru
Mnichova.
Mannheimer v Novém Jičíně žil do svých devatenácti let a na
dětství v tehdy vícenárodnostním městě moc rád vzpomíná.
Klid však skončil s nástupem nacismu. V roce 1938 nacisté
vydrancovali novojičínskou synagogu. „Původně ji chtěli jako
všechny ostatní vypálit, ale kvůli blízkému plynojemu se toho
neodvážili,“ řekl Mannheimer.“
Celá jejich židovská rodina nakonec skončila v koncentračním táboře v Osvětimi. Mannheimer tam přišel o rodiče, první
manželku i další příbuzné. Zůstal jen on a mladší bratr. Celkem přežil čtyři koncentrační tábory. Po válce se na chvíli
vrátil do Nového Jičína, kde poznal svou druhou ženu, Němku
z rodiny protifašistického odbojáře. Společně se opět vydali
do světa, až zakotvili nedaleko Mnichova.
Do Nového Jičína se vrátil v roce 1992 a podruhé vloni při
stoletém výročí postavení synagogy a sedmdesáti let od jejího
vydrancování v loňském roce. Mannheimer coby neúnavný
zastánce lidských svobod a práv se stal předsedou táborového výboru bývalých vězňů koncentračního tábora Dachau,
jako doktor honoris causa na Filozofické fakultě historických
a uměleckých věd Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově
získal řadu poct. „Čestné občanství je mým pětadvacátým oceněním, ale o žádné jsem neprosil. Nový Jičín je však prvním
městem, jehož jsem čestným občanem. Moc mému rodnému
městu děkuji, je mi velkou ctí,“ řekl stále bezchybnou češtinou Mannheimer.
Čestné občanství navrhl Klub rodáků a přátel Nového Jičína.
„Pan Mannheimer se k našemu městu vždy hrdě hlásil a ve
světě ho propagoval. Je to výrazná osobnost a i ve vysokém
věku bojuje proti totalitám, díky čemuž je vzorem hlavně pro
mládež,“ řekl předseda klubu Pavel Wessely.

Nový Jičín přitom od listopadu 1989 s čestnými občany
šetří, za dvacet let povýšil jen dva občany. V roce 2005 se
stal čestným občanem in memoriam zakladatel pěveckého
sdružení Ondráš a první předseda klubu rodáků Ervín Bártek. „Nemáme speciální komisi, která by vhodné osobnosti
vyhledávala, a nechceme se zabývat lidmi minulosti, by slavnými, přičemž současnost zatím více takových občanů nevygenerovala. Není nutné každý rok někoho oceňovat. Pan
Mannheimer však takovou osobností rozhodně je,“ řekl starosta Nového Jičína Ivan Týle.
Předávání se zúčastnilo asi sto hostů, akce se stala významnou mnichovskou událostí. „Rozhodně to přispívá k současným dobrým česko-německým vztahům,“ konstatoval zástupce generálního konzula ČR v Mnichově Ivo Losman.
Obr. 1: Max Mannheimer měl z novojičínské návštěvy velkou radost. Obr. 2: Max Mannheimer je po roce 1989 teprve druhým
člověkem s čestným občanstvím Nového Jičína.
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Bludovice pokračují v tradici
Gabriela Žitníková
g

Tradiční stavění májky proběhlo 1. května v místní části
Bludovice. Akce byla zahájena májovou mší svatou ve zdejší
kapličce, odpolední program byl připraven na nedaleké usedlosti Bludička, kde proběhlo samotné stavění májky, a to letos
již po jedenácté. Přítomní návštěvníci měli možnost prohlédnout si zde chovaná venkovská zvířata i s právě narozenými
mlá aty, pro děti byly připraveny hry a svezení na oslíkovi
a koních.
Stavění se obešlo bez větších potíží díky šikovným chlapům,
jež se nebáli přiložit ruku k dílu. Akci pořádalo Občanské
sdružení Bludička ve spolupráci s Rodinným klubem Hnízdo,
historickým plukem Harrach a místní organizací KDU- ČSL.
Všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, patří velké
poděkování!

Měsíc květen
se nesl ve znamení Slunce
Barbara Havlíčková, zastupitelstvo dětí a mládeže
g Zastupitelstvo dětí a mládeže ani letos na jaře nezahálelo
s přípravami na akci pro děti z našeho města. Zastupitelé se
rozhodli místo své tradiční akce „Krávoviny, aneb den mléka“ uspořádat zábavný den pro děti z mateřských školek
a školních družin. Akce nese název Sluníčkový den a proběhla
ke Dni Slunce a sluneční energie.
„Myslím si že, Sluníčkový den se dá nejlépe vystihnout
jako den plný her, smíchu a zábavy. Jednalo se o první ročník oslav Dne Slunce, který letos připadl na neděli 3. května,
a proto byla akce posunuta na pondělí 4. května. Akce se
konala ve Smetanových sadech a byla podpořena městem
Nový Jičín a SVČ Fokus. Program jsme zahájili scénkou, jež
měla děti motivovat ke splnění všech soutěží, za které na ně
čekaly sladké odměny. Program byl připraven pro děti z mateřských škol a pro družiny základních škol. I přes zamračené počasí byla vysoká účast a celá akce se setkala s velkým
úspěchem. Doufáme, že v příštím roce se opět sejdeme na
druhém ročníku oslav Dne Slunce,“ uvedla v rozhovoru pro
Zpravodaj Pavlína Indráková, členka ZDM.
„Mezi další úspěchy ZDM v měsíci květnu patří také navázání kontaktu s epinalskou radou mladých, což je francouzská obdoba našeho dětského zastupitelstva. Epinal patří
k našim partnerským městům. Letošní městské slavnosti
budou probíhat ve spolupráci s tímto městem jak na úrovni
zastupitelstva města, tak i dětských zastupitelů. Potěšilo nás,
že si rada mladých vybrala pro spolupráci naše zastupitel-
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stvo a těšíme se na další spolupráci. Myslím si, že to pro nás
bude velká zkušenost,“ uvedla místopředsedkyně ZDM.
Zastupitelé na jaře opravdu nelení. Účastnili se také akademie SVČ Fokus, která se konala 14. května. Členové zastupitelstva si připravili představení s motivem scénky ze Sluníčkového dne. Jedná se o příběh o Sluníčku, které má na
jaře převzít vládu nad oblohou, jenže to mu zkomplikují zlé
bouřkové Mraky. Zaženou nebohé Sluníčko z oblohy a užívají
si svou vládu. Zvířátka Sluníčko potřebují nezbytně k životu,
tak se rozhodnou, že je zachrání a Mraky statečně vyženou.
A Sluníčko opět může převzít nebeské království a svítit všem
lidem i zvířátkům pro radost.
Na jevišti ztvárnili členové zastupitelstva příběh docela netradičně. Předvedli, že dovednou nejen organizovat pěkné
akce pro lidi z města a pomáhat na charitativních akcích,
ale jsou to také lidé, kteří mají mnoho zájmů. Zahráli vlastní
živou hudbu, své umění předvedly i baletky (Mraky) a šikovně
ztvárnili zvířátka z lesa ve vlastnoručně vyrobených kostýmech.

Nová služba městské knihovny
pro veřejnost
René Lossmann, městská knihovna
g Městská knihovna Nový Jičín nabízí přístup do nové verze
právního informačního systému CODEXIS®. Tento systém
umožňuje návštěvníkům knihovny z řad odborníků i laiků
vyhledávání v právních normách. K dispozici je legislativa
České republiky, legislativa Evropské unie, judikatura České
republiky a judikatura Evropského soudního dvora.
Přístup do tohoto právního systému je možný na dvou počítačích v městské knihovně na Husově ulici v rámci výpůjční
doby a přístup je zdarma.

B E S K Y D S K É

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz
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g Sobota 6. června v 19.00 hod. MARTIN KRATOCHVÍL,
TONY ACKERMANN. Malý sál. Předplatné od 12. 5.
g Pondělí 8. června v 19.00 hod. Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA. Jedna z nejlépe napsaných komedií v historii divadla o dvou oxfordských studentech, kteří se chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou schůzku. V režii
G. Skály hrají P. Štěpán, J. Mazák, A. Novotný, I. Ondříček,
P. Vitázková, R. Coufalová-Vidlák, J. Jurásek, Z. Junák aj.
Městské divadlo Brno. Předplatné sk. D. Předprodej od
12. 5.
g Neděle 14. června v 19.00 hod. Gorale Sibleyras ve spolupráci s Jeanem Dellem: PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ. Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho
věcí zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho dne
během devadesáti minut pokusí o revoltu proti zavedeným
manželským stereotypům a vymetení nudy ze svého života.
Podaří se jim to? V režii P. Hartla hrají D. Kolářová a M.
Lasica. Studio DVA Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 12. 5.
g Připravujeme: úterý 22. září v 19.00 hod. Boleslav Polívka: PRO DÁMU NA BALKONĚ. B. Polívka: „Chtěl
jsem udělat představení, z něhož si (jak často říkám) intelektuál odnese své a dělníkovi nevadí. Hraju o lásce,
životě, ale spíše o jeho temných stránkách a spodních tónech. Připomíná mi to tajný deník Salvatora Dalího, který
si hodně vymýšlel, ale vše mělo reálný základ. Vzpomínaná
dáma je ideál. Láska, která nepřichází. Možná se v ní
mnoho mých přítelkyň pozná.“ Hrají: B. Polívka, J. Tichý,
J. Pfeifer, L. Horáček, T. Matulík. Divadlo Bolka Polívky,
Brno. Předprodej od 26. 5.

2009

KINO KVĚTEN
Po 1. až st 3. června v 18.00 hod. PROMĚNY. Psychologický film ČR, Itálie. Žena úspěšného muže, která chce
dítě. Sportovní trenér za zenitem. Stará žena ve velkém
prázdném domě. Mladá matka se dvěma dětmi. Jejich osudy
jsou svedeny dohromady a navždy se změní. Do 12 let nevhodný, 79min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 1. až st 3. června ve 20.00 hod. PŘEDČÍTAČ. Americký psychologický retrofilm. Kate Winsletová v Oscarem
oceněné roli bývalé dozorkyně v koncentračním táboře.
Román Bernharda Schlinka Předčítač se zařadil mezi ceněná díla, která by měla přispět k hlubšímu poznání každodennosti nacismu. Mládeži nepřístupno, 123 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g

Čt 4. až ne 7. června v 18.00 hod. STAR TREK. USA,
Německo, sci-fi. Rodí se nová skvělá posádka, děj kultovní
sci-fi ságy se dočkal svého počátku. Bitvy ve vesmíru ve
stylu představ druhé půle dvacátého století. Mládeži přístupno, 127 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 4. a pá 5. června ve 20.15 hod. Ne 7. června ve 20.15
hod. ANDĚLÉ A DÉMONI. Americké drama. Další film
podle knihy Dana Browna, opět s Tomem Hanksem v hlavní
roli. Tentokrát je Vatikán podroben těžké zkoušce, v níž je
zápletka postavena na střetu s nejmodernější vědou. Do
12 let nevhodný, 140 min., titulky, vstupné 80,- Kč.
g So 6. června ve 20.15 hod. LA BOHEME. Hudební opera
Německo, Rakousko. O velké lásce Rodolfa a Mimi. Filmový
přepis slavné Pucciniho opery s A. Netrebko a R. Villazónem v hlavních rolích. Do 12 let nevhodný, 115 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 8. až st 10. června v 18.00 a ve 20.00 hod. PÁTEK
TŘINÁCTÉHO. Thriller USA. Kultovní vyvraž ovačka z r.
1980 se dočkala nového zpracování, které přináší i některé
další podrobnosti o záhadném vraždícím maniakovi Jasonu Voorheesovi. Mládeži nepřístupno, 98 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. června v 18.00 a ve 20.15 hod. GRAN
TORINO. Drama Austrálie, USA. Sousedské vztahy zarputilého veterána. Clint Eastwood ve svém novém filmu
hraje hlavní roli válečného veterána, který se musí vyrovnat se svými rasovými předsudky. Do 12 let nevhodný,
117 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Pá 12. až ne 14. června pouze v 16.00 hod. NA PŮDĚ.
Český animovaný film. Loutkový film J. Barty se odehrává
na půdě starého domu, kde si odložené hračky vytvořily
svůj svět. Mládeži přístupno, 74 min., vstupné 65,- Kč.
g Po 15. až st 17. června v 18.00 ve 20.15 hod. HAPPY- GO
-LUCKY. Komedie Velká Británie. Život není žádný problém. O mladé ženě, která optimisticky jde životem, je samý
úsměv, ale ti kolem ní jsou z toho někdy nesví. Do 12 let
nevhodný, 118 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 18 až ne 21. června v 18.00 hod. BÁJEČNÝ SVĚT
SHOPAHOLIKŮ. Komedie USA. No, nekupte to, za ty peníze! Jak nakupovat — i nenakupovat. Americká milostná
komedie o největších civilizačních problémech. Mládeži
přístupno, 104 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 18 až ne 21. června v 20.00 hod. KRVAVÝ VALENTÝN.
Americký horor. Remake známého hororu. Krvavý Valentýn se honosí přídomkem prvního hororu natočeného ve
formátu 3D. Do 18 let nepřístupno, 101 min., titulky,
vstupné 80,- Kč.
g Po 22. až st 24. června v 18.00 a ve 20.00 hod. VZPOURA
V SEATTLU. Drama Kanada, Německo, USA. Demonstrace a jejich potlačení. V roce 1999 otřáslo Amerikou pět
dní, ve kterých se tisíce protestujících vydaly do ulic Seattlu na protest proti světové obchodní organizaci. Do 12
let nevhodný, 99 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 25. až st 1. července v 18.00 hod. X-MEN ORIGINS.
WOLVERINE. Sci-fi USA. Hugh Jackman znovu ve své
slavné roli. Dobrodružný akční film vysvětluje, jak vznikl
mutant Wolvewrine. Děj se odehrává v sedmdesátých letech 20. století. Mládeži nepřístupno, 107 min., titulky
vstupné 65,- Kč.
g Čt 25. a pá 26. června ve 20.00 hod. DVOJÍ HRA. Komedie USA. Špionáž do vlastní kapsy není tak snadná.
Příběh dvou špionů, kteří chtěli hrát sami pro sebe. V hlavních rolích Clive Owen a Julia Robertsová. Do 12 let nevhodný, 125 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g So 27. a ne 28. června ve 20.00 hod. HOLKA Z MĚSTA.
Komedie USA s Renée Zellweger. Lucy je podnikavá manažerka žijící v Miami. Miluje své boty, miluje svá auta
a miluje kariérní postup. Když dostane nabídku na jeden
krátkodobý úkol na malém městě, začíná zábava. Do 12 let
nevhodný, 102 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 29. až st 1. července ve 20.00 hod. ZNOVU 17. Komedie USA. Dvakrát vstoupil do téže tělocvičny. Sedmatřicetiletý Mike je přesvědčen, že se v sedmnácti špatně rozhodl pro životní kariéru. Dostane šanci si vše zopakovat.
Do 12 let nevhodný, 102 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g
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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

2. 6. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 3. 6. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost — Nightwish. Finští Nightwish ožijí na plátně a v komentáři Brndiho.
g 3. 6. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, která vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 4. 6. (čt) Městská knihovna, 18.00 hod. Proč to u nás doma
nefunguje? Přednáška České křesanské akademie NJ na
téma O vytváření domova, ale také o tom, proč v rodině vznikají různá napětí a nedorozumění, resp. jakých chyb se
rodiče (prarodiče) při výchově dopouštějí. Přednáší doc. dr.
Rudolf Smahel, Th.D., který je vedoucím katedry křesanské výchovy na CMBF UP v Olomouci, kde přednáší pedagogiku a katechetiku.
g 5. 6. (pá) Nové Slunce, 20.00 hod. 60,- Kč předplat., 80,- Kč
na místě. Xindl X, support Martin Chovanec. Večer pro
folkaře?
g 6. 6. (so) Nové Slunce, 19.00 hod. 99,- předplat., 120,- Kč
na místě. Novojičínský Šišák 1. Folk a country festival.
g 7. 6. (ne) Čajovna Archa, 18.00 hod. Turnaj ve hře BANG!
Přestřelka v karetní hře z Divokého západu.
g 9. 6. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers. Klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Hraní a výměna karet.
g 10. 6. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals.
Panda Kopanda 1 & 2 — Isao Takahata. Dva kratší filmy pro
infantilněji založené jedince. Anime večer s Elementálem.
g 12. 6. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod. Reggae Party. DJ
Amos. Kavárenská reggae, ragga, jungle party.
g 13. 6. (so) Kamenné divadlo, Skalky 16.30 hod., 50,- Kč.
Divadelní dílna XIII. Divadelní přehlídka.
g 16. 6. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers. Klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 17. 6. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. deLIVE — Depeche
Mode. Něco jako black celebration. Průlet historií kapely
doložený obrazem i zvukem.
g 17. 6. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam Session. Hudební orgie pro všechny.
g 18. 6. (pá) Městská knihovna, 18.00 hod. Klopýtání přes
budoucnost. Přednáška s besedou o knize s názvem „Klopýtání přes budoucnost“ s podtitulem „Od vídeňského kongresu 1815 k Evropě 2005“. Autorem je novojičínský rodák
PhDr. Ivan Kulhánek, který bude také přednášet. Akce ve
spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína.
g 19. 6. (pá) Nové Slunce, 20.00 hod. 120,- Kč předplat., 150,- Kč
na místě. -123 min., support Monty. Jedinečný jazz-rock.
g 20. 6. (so) Čajovna Archa, 6.15 hod. Čajovýlet do Poodří.
Hledání liduprázdné krajiny. Pou od Ostravy směrem domů,
takřka výhradně rozkvetlou přírodou Poodří. Spojeno s ohněm, čajem a spaním pod širákem (nespáči se mohou kdekoliv na trase přepojit na vlak). Sraz 6.15 hodin před železniční stanicí Nový Jičín město, odjezd 6.28 hodin.
g 23. 6. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers. Klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 24. 6. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. II. večer básníků.
Křest sbírky Romana Bezunka.
g 25. 6. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Vernisáž výstavy
Márie Paprčkové a Martiny Kopáčkové. Uvedení společné
výstavy dvou výtvarnic. Víno. Živá hudba i ženy. Vlastní hudební nástroje vítány. Dá se tomu říct i jam.
g 27. 6. (so) Čajovna Archa, 16.00 hod. ZAHRADA. Hudebně-výtvarný festival. Výtvarná dílna se soutěží o tři nejlepší
počiny.
g 30. 6. (út) Skalky, 20.00 hod. Chimera (Sk) & MAREK
ZTRACENÝ & Windy. V rámci akce „Vítání prázdnin“.
g 30. 6. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers. Klub
hráčů Magic the Gathering TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic the Gathering TCG.
g
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g Středa 3. 6. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ MŠMT
V ROCE 2008/2009. Vítězové okresních kol předmětových
soutěží.
g Pátek 5. 6., sportoviště města. POHÁR STAROSTY MĚSTA. Sportovní soutěž mezi základními školami v atletice,
malé kopané, basketbalu, volejbalu, vybíjené, florbalu, jízdě
zručnosti a stolním tenisu.
g Pondělky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST (4., 5., 11., 12. 6.). Vždy čtvrtky a pátky v atelierech SVČ pod vedením Evy Mitášové. Jednotlivé vstupné:
děti, mládež a studenti 40,-Kč, dospěláci 70,- Kč.
g Pátek 12. 6., velký sál SVČ. ORIENTÁLNÍ VEČÍREK. Páteční večer můžete strávit tancem provoněným exotickými
vůněmi Orientu. Od 17.30 do 18.30 hodin workshop vedený
lektorkou břišních tanců, vstupné 100,- Kč. Od 19.00 hodin
večírek s ukázkami tanců orientálních souborů a diskotékou,
vstupné 80,- Kč. Vstupenky pouze v předprodeji na pokladně
SVČ Fokus od 1. 6. 2009.
g Úterý 30. 6. od 14.00 hod., areál Skalky. STREETPARTY.
Bohatý sportovní a kulturní program zdarma! 14.00—17.00
hod. kvalifikace závodu ve freestyle kol BMX; 17.00—19.30 hod.
atrakce pro malé i velké (skákací boty, trampolína, lukostřelba a další); 19.30—20.00 hod. finálové jízdy freestyle;
20.00 hod. koncerty Chimera (SK), Marek Ztracený, Windy.
g Připravujeme v září: KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY. Přihlášky už te na našem webu. 10 lekcí a kolona 1.100 Kč/osoba, zahájení 18.9. v 17.30 hod.

Nabídka letních táborů SVČ Fokus
POBYTOVÉ: g PIRÁTI: termín 1. 7.—10. 7., cena: 3.300,- Kč,
RS Hadinka, Vítkov-Klokočov, pro děti od 8 do 16 let g PÁTÝ
ELEMENT: termín 21. 7.— 1. 8., cena: 3.700,- Kč, TZ Višňovka
— Vyšné Lhoty, pro děti od 6 do 16 let g SPORTOVNÍ ELIXÍR: termín 8. 8.— 14. 8., cena 3.400,- Kč, Velké Karlovice —
hotel Horal, pro děti od 7 do 16 let g OHŘE? DOBŘE! Termín 16. 8.— 23. 8., cena 3.100,- Kč, řeka Ohře, pro děti od od
14 let.
PŘÍMĚSTSKÉ: g V SVČ Fokus, denně od 8.00 do 16.00 hod.,
cena již od 700,- Kč včetně stravy a programu. I. 29.6.— 3.7.;
II. 7. 7.— 10. 7.; III. 24. 8.— 28. 8.

Tábory nabízejí radost i zábavu
SVČ Fokus, Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
Plno zábavy a pohody, naopak nuda zde bude naprosto neznámým pojmem. To slibují letní tábory pořádané Střediskem
volného času Fokus. Nabídka je rozmanitá a podle ředitelky
SVČ Hany Růžové si svůj tábor najdou děti malé i odrostlejší,
povahy dobrodružné či umělecké. „Nabídka táborů je sestavena tak, aby si každý našel ten svůj nejbližší. Takže máme
vodáctví, putovní tábor, něco pro sportovce nebo kulturní
dušičky. Je to nejlepší způsob, jak smysluplně prožít prázdniny,“ uvedla ředitelka.
Středisku volného času schází vlastní táborová základna.
Při převodu tehdejších domů dětí a mládeže z kraje na města
zůstala krajskému úřadu dosavadní základna Hůrka, která
chátrá. „Využíváme proto cizích areálů, což sice vede k širší
nabídce, ale také k o něco vyšším cenám,“ řekla ředitelka.
Mírně se projevila i současná ekonomická krize, kdy mnoho
lidí váhá s vydáním peněz mnohem více než v minulosti. SVČ
proto zrušilo nejdražší tábory zasvěcené např. výuce angličtiny nebo jízdě na koni, ale o zbývající tábory je zájem dostatečný. „Tábory se plní, přesto však ještě volná místa zůstávají,“ podotkl zástupce ředitelky M. Jakůbek. Lidé mohou
své děti přihlásit až do konce školního roku. Více informací
na fokusnj@fokusnj.cz nebo na tel. čísle 556 710 088.

g

g Do 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 a Okresním
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Novém Jičíně. Výstava dokládající historii dobrovolných a profesionálních hasičských sborů na
Novojičínsku. Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského
zámku v Novém Jičíně.
g Do 28. června 2009. 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 Mgr. Ivana Týle. Nová galerie
Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

Výzva Arkády
k účasti na spolkové výstavě
Za realizační tým Mgr. Jan Zemánek
g

Unie výtvarných umělců ČR, spolek Arkáda, vyzývá
k účasti na spolkové výstavě. Výzva je určena absolventům středních uměleckých škol, studentům a absolventům
vysokých škol uměleckého směru, kteří působí v regionu
Nového Jičína.
Výstava si klade za cíl především zmapovat mladou výtvarnou scénu a pomoci jí se prezentovat prostřednictvím
svého díla. Vítána jsou díla v počtu 3 ks dvojrozměrná i trojrozměrná. Forma i obsah není definován. Výtvarná díla dodejte v termínu 1., 2., 3. července 2009 do Muzea Novojičínska, p.o., Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Vernisáž výstavy proběhne 21. 7. 2009.

Den Loučky 2009

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky od 9.00 do 16.00 hodin.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své členy a příznivce na
následující akce v měsíci
červnu: Z Nového Jičína na Štramberk. I tak by se dala
nazvat malá výstava, kterou mohou občané a návštěvníci
našeho města zhlédnout v průběhu června v galerii Europe
direct informačního centra naproti hotelu Praha. Výstavku,
kterou připravili štramberští nadšenci v čele s místním kronikářem J. Markem a která byla po dva měsíce prezentována
v Jaroňkově útulně pod štramberskou Trůbou převzal Klub
rodáků a přátel města Nového Jičína a v pondělí 8. června
2009 v 17.00 hodin odpoledne ji skromnou vernisáží zahájí.
Co výstava ukáže, zmínil krátký článek v březnovém čísle
našeho Zpravodaje; budou to dokumenty a fotografie o Křížové cestě na horu Olivetskou (štramberský Kotouč), která,
jak známo, má po znovu vybudování kapličky na okraji cyklistické stezky opět svůj začátek. Pro návštěvníky bude jistě
zajímavé díky počítačové vizualizaci také poprvé zhlédnout
podobu dvou kostelíků, jimiž byla křížová cesta zakončena
a které padly za obě v rámci reformačních kroků středoevropského reformátora rakouského císaře Josefa II.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína a středisko Europe direct se budou těšit na vaši návštěvu. Pavel Wessely
Dále doporučujeme všem svým členům a příznivcům v úterý
9. června 2009 návštěvu Státního okresního archivu Nový
Jičín u příležitosti Mezinárodního dne archivů (viz níže).
Zároveň a především zveme ve čtvrtek 18. června 2009
v 18 hodin do sálu Městské knihovny v Novém Jičíně na setkání s PhDr. Ivanem Kulhánkem CSc., novojičínským rodákem, historikem, politologem a vysokoškolským pedagogem,
žijícím v Praze, který prosloví přednášku na téma Evropa
od železné opony po globální krizi. Text vychází z jeho
publikace o dějinách Evropy 19. a 20. století, vydané nakladatelstvím Academia pod názvem Klopýtání přes budoucnost. Kniha se mj. soustře uje na mocenské systémy dané
geopolitickou strukturou, určující podobu Evropy od Vídeňského kongresu r. 1815, přes vznik Itálie a Německa, Versailleskou soustavu, Jaltský systém, až k rozpadu bipolárního světa a hledání jistot v mezinárodních vztazích na
počátku 21. století. Srdečně zveme novojičínskou veřejnost!
Státní okresní archiv Nový Jičín u příležitosti Mezinárodního dne archivů, vyhlášeného Mezinárodní archivní radou
a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá v úterý
dne 9. června 2009 Den otevřených dveří budovy na ulici
K archivu 1. Exkurze s malou přednáškou se budou konat
v 9, 11, 13 a 15 hodin. V 17.00 hodin bude následovat beseda
s malou vernisáží ukázek tisků z dílny prvních novojičínských
knihtiskařů J.N. Enderse a firmy Kryl a Scotti. Přednáší
PhDr. Karel Chobot. Srdečně zveme veřejnost!
Doporučujeme rovněž v sobotu 20. června 2009 návštěvu
XI. zámeckých slavností na zámku v Kuníně, kde bude
od 9.00 hodin probíhat celodenní program. Podrobnosti na
vývěskách.
Výbor klubu

Základní organizace Svazu chovatelů Loučka
g

Základní organizace Svazu chovatelů Loučka pořádá ve
spolupráci s městem Nový Jičín, osadním výborem, tělocvičnou jednotou Orel a ZO Českého svazu žen v sobotu 13. června 2009 v areálu Svazu chovatelů v Loučce kulturně-společenskou akci „DEN LOUČKY“. V programu, který začne v 15
hodin, bude hrát k poslechu, zpěvu i k tanci country skupina
Lososi, od 17 hodin bude přítomné bavit populární humorista, imitátor, zpěvák Franta Uher z Lanžhota a po něm až
do večerních hodin bude hrát opět country skupina Lososi.
Pro děti je připraven skákací hrad, kolo štěstí a soutěže.
V rámci této akce se od ranních hodin uskuteční v tělocvičně
ZŠ Dlouhá turnaj ve volejbalu dospělých. Pro všechny bude
připraveno bohaté občerstvení. Na Den Loučky srdečně zvou
pořadatelé. Na akci se finančně podílí formou grantu město
Nový Jičín a další místní právnické a fyzické osoby.

Europe Direct informuje
Bc. Markéta Hanzelková
g

Středisko Europe Direct Nový Jičín se spoluúčastní akce „Vítání prázdnin“ pořádané městem Nový Jičín a městským kulturním střediskem dne 30. 6. 2009 v areálu „Skalky“.
Na prezentačním stánku Europe Direct máme
především pro děti přichystány různé soutěže
a pro dospělé materiály s tématikou Evropské
unie.
Středisko Europe Direct, Úzká 27, (budova
informačního centra), 741 01 Nový Jičín, tel.:
556 768 255, e-mail: europe-direct@novyjicin-town.cz, www.
novyjicin.europe-direct.cz Otevřeno: po—pá 8.00—17.00, so,
ne 9.00—12.00 hodin.

Přij te do informačního centra
Bc. Markéta Hanzelková, IC Nový Jičín
g

Informační centrum Nový Jičín si pro vás na sezonu připravilo několik nových letáčků. Jedná se o Tipy na výlety,
které vás provedou nejenom krásami samotného města Nový
Jičín, ale zavedou vás také na zajímavá místa v okolí. Dále
vám v našem informačním centru nabízíme letáčky s přehledem ubytování, restaurací a sportovních zařízení, které vám
pomohou lépe se orientovat v široké nabídce těchto služeb
ve městě.
Zdarma jsou vám také k dispozici materiály vydané Moravskoslezským krajem, a to tyto: Technické atraktivity, Po stopách osobností, Muzea a galerie, Kraj plný adrenalinu. Tyto
propagační materiály vám můžeme poskytnout také v jiných
jazycích, a to v angličtině, němčině, polštině nebo ruštině.
Pro zahraniční návštěvníky je pak určena brožura s názvem
1+1000 zážitků, která byla vydána ve francouzštině, angličtině, němčině, ruštině a polštině. Budeme se těšit na vaši
návštěvu!
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Klobouk dolů aneb klobouky
z NJ na výstavě v Praze
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Vernisáž poctili cestovatelé Holubovi s „Otcem národa“ F. Palackým,
všichni samozřejmě v klobouku. Foto Muzeum Novojičínska.
g Snad nejvýstižnějším přízviskem našeho města je označení
— město klobouků. Existence továrny na klobouky, muzea se
specializací na kloboučnickou sbírku a přítomnost stálé expozice klobouků a pokrývek hlavy Nechte na hlavě v Žerotínském zámku to jenom potvrzují. Sbírka Muzea Novojičínska
čítá více než dva tisíce různých druhů klobouků, přileb, čepic
a dalších pokrývek hlavy a svým rozsahem a pestrostí je považována za jednu z největších na světě. Není divu, že zdejší
muzejní pracovníci vyslyšeli v loňském roce nabídku Senátu
Parlamentu České republiky k vystavení kolekce nejvýznamnějších klobouků slavných osobností.
Intenzivní práce na výstavě započalo muzeum již v únoru
letošního roku, kdy byly klobouky vyjmuty ze stálé expozice
a přešly do péče konzervátorů a autorského týmu. Zároveň
byly osloveny další partnerské instituce, které byly nápadu
prezentace kolekce vztahující se na slavné osobnosti života
19. a 20. století aktivně nakloněny.
Kolotoč přípravy výstavy však nebyl zcela jednoduchý,
muzeum si vytyčilo za cíl vydat také doprovodný katalog s medailónky osobností. Ten byl nakonec realizován za spolupráce fotografa Ladislava Šmitkeho, grafického nápadu studia Repronis a finančního přispění Moravskoslezského kraje.
Katalog stejně jako celý projekt nese výstižný název Klobouk
dolů. Katalog lze zakoupit v pokladně muzea v Žerotínském
zámku v Novém Jičíně.
Vše vypuklo ve středu 6. května 2009 v odpoledních hodinách v prostorách vnitřního nádvoří Valdštejnského paláce.
Ten je sídlem Senátu Parlamentu České republiky. Úvodní
slovo pronesl předseda Senátu Přemysl Sobotka, ředitelka
Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková a autor výstavy Radek
Polách. O hudební doprovod se postaral Novojičínský sextet
Pohoda pod taktovkou ředitele Beskydského divadla v Novém

Jičíně Pavla Bártka. Hlavním hostem vernisáže byl „Otec
národa“ František Palacký, který jako poslanec říšského
sněmu Rakouska-Uherska pozdravil přítomnou veřejnost.
Jeho průvodci zde byli známí cestovatelé a manželé Emil
a Růžena Holubovi.
Po úvodním zahájení byla výstava zpřístupněna veřejnosti
slavnostním přestřižením pásky ze strany předsedy Senátu,
ředitelky Muzea Novojičínska, ředitele Národního muzea
Michala Lukeše a ředitele Vojenského historického ústavu
Praha plk. Aleše Knížka. Výstava bude až do 28. června 2009
seznamovat návštěvníky nejen s pokrývkami hlavy všech známých osobností, ale také s jejich životem a působením ve
společnosti. Vedle klobouků Františka Palackého, Tomáše
a Jana Masaryka, Edvarda Beneše, Jana Nerudy, Maxe Švabinského nelze na výstavě přehlédnout vitrínu věnovanou
osobnosti následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody
Františka Ferdinanda d’Este. Je zde prezentován nejen unikátním kloboukem z novojičínského muzea, ale také admirálskou čepicí, generálským dvourohým kloboukem se zeleným chocholem a tropickou přilbou se státním znakem, se
kterou v Africe skolil na tři tisíce kusů zvěře.
Vojenská vitrína skrývá armádní čepice generálů Aloise
Lišky, Ludvíka Svobody nebo pilotní kuklu Františka Fajtla,
používanou za války ve službách RAF ve Velké Británii. Z Národního muzea byly zapůjčeny kupříkladu čepec pěvkyně
Emy Destinnové nebo čepice herce Zdeňka Štěpánka přímo
z divadelních rolí. Z posledních akvizic novojičínského muzea jsou na výstavě přítomny pokrývky hlavy olympioniků
Jiřího Rašky, Emila a Dany Zátopkových. Paní Dana Zátopková poctila vernisáž výstavy svou osobní účastí a stala se
zlatým hřebem celého slavnostního zahájení. Celkem se podařilo na výstavu shromáždit šedesát unikátních exponátů,
které nádherným způsobem propojily dějiny našich zemí.
Výstava je pořádána v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie a je zdarma přístupná veřejnosti
od pondělí do pátku v rozmezí od 9.00 do 16.30 hod. a v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hod.

Talentové zkoušky 2009 — 2010
Základní umělecká škola v Novém Jičíně

g

Vedení Základní umělecké školy v Novém Jičíně vyhlašuje talentové zkoušky pro přijetí žáků ve školním roce 2009 —
2010. Talentové zkoušky proběhnou do:
Dětského pěveckého sboru Ondrášek: 3. a 4. června
2009 od 14.00 do 17.00 hodin na Derkově ulici 3.
tanečního oboru: 3. června 2009 od 14.00 do 17.00 hodin
na Derkově ulici 1.
hudebního oboru: 5. června 2009 od 14.00 do 17.00 hodin
na Derkově ulici 1 (podmínkou přijetí do hudebního oboru
je nástup ve školním roce 2009/2010 do první třídy a starší).
výtvarného oboru: 5. června 2009 od 14.00 do 16.30 hodin
na Derkově ulici 1.

Občanská statistika, duben 09
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

V programu vernisáže vystoupil novojičínský sextet Pohoda.
Foto Muzeum Novojičínska.
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Narodilo se 17 dětí, z toho 9 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 14, odstěhovalo 43 občanů. Bylo uzavřeno 11 sňatků
v Novém Jičíně, 8 v Kuníně. Počet obyvatel 26 109, zemřelo 22.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Kam za sportem...
g FOTBAL: so 6. 6. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s umělou trávou, krajský přebor star. a mlad. dorost N. Jičín - Frýdek-Místek B (2 utk.), so 13. 6. v 16.30 hod., hřiště Hodslavice,
okresní přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Rybí, ne 14. 6.
v 9 a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, krajský přebor
mlad. a star. žáci N. Jičín - Třinec B (2 utk.), ne 14. 6. v 16.30
hod., stadion TJ, krajský přebor muži N. Jičín A - Bohumín,
so 20. 6. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s umělou trávou, krajský
přebor star. a mlad. dorost N. Jičín - Karviná B (2 utk.) 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 hod.

Výborný zápas se Znojmem dospěl až do tie-breaku. V něm
naše děvčata prokázala i výbornou psychickou odolnost
a zvítězila nejtěsnějším možným rozdílem 17:15 a celkově
tedy 2:1. Tím se stalo naše družstvo mistrem České republiky TSM ČVS pro rok 2009.
Pohár pro mistra České republiky, zlaté medaile, diplomy
a dort byly odměnou za dlouhodobou přípravu ve volejbalových sportovních třídách ZŠ Komenského 66.
Na výborné reprezentaci města Nového Jičína a ZŠ Komenského 66 se podíleli: Martina Czyžová, Lucie Dvorská, Hana
Charvátová „C“, Eliška Jurasová, Lenka Kohoutová, Petra
Kostková, Romana Rýdlová, Pavla Vaněčková a trenér Mgr.
René Bárta.

Jaroslav Kotas

Sportovní aktuality
g

STARŠÍ ŽÁKYNĚ NOVÉHO JIČÍNA MISTRYNĚMI ČR
VE VOLEJBALE. Ivo Vaněček. Volejbalové družstvo starších žákyň TJ Nový Jičín — tréninkové středisko mládeže při
ZŠ Komenského 66 — vybojovalo titul mistra České republiky TSM Českého volejbalového svazu.
Děvčata z Nového Jičína nejprve vyhrála krajskou kvalifikaci v Bílovci 24. dubna 2009, když mj. porazila družstva
Ostravy a Frýdku-Místku. Tím postoupila z 24 družstev České
republiky do sedmičlenného finále, které se konalo v Třebíči
14. a 15. 5. 2009.
V úvodu celorepublikového finále proběhlo krásné slavnostní zahájení zakončené státní hymnou. V prvním utkání
narazila naše děvčata na domácí tým z Třebíče. Před naplněnou halou podalo družstvo zodpovědný výkon a zvítězilo
2:0. V dalších zápasech družstvo díky větší bojovnosti porazilo týmy Liberce a Příbrami.
Ovšem až druhý den byl rozhodující v bojích o medaile.
Hned v prvním zápase narazila naše děvčata na největšího
favorita celého mistrovství — ZŠ Brdečkova, základnu extraligového Olympu Praha. Bylo to strhující utkání, ve kterém
naše děvčata zvítězila 2:1. Po hladkém vítězství nad družstvem Zlína již byl zisk medaile jistý. Šlo jen o to, z jakého
kovu bude.

Lukáš Kelnar (vlevo) se těší ze série medailí.
g KULTURISTA KELNAR SBÍRÁ ÚSPĚCHY. Ing. Vladimír Bárta. Dne 8. května se konalo ve Zbýšově (u Brna) Mis-

trovství Moravy a Slezska v kulturistice a fitness 2009,
kterého se zúčastnil závodník TJ Nový Jičín, oddíl kulturistiky FITCLUB Lukáš Kelnar, který v kategorii do 67,5 kilogramů zvítězil.
V sobotu 9. května se tento závodník taktéž zúčastnil mezinárodního mistrovství Rakouska 2009 ve Vídni, kde opětovně
vyhrál a stal se tak mistrem Rakouska za rok 2009 v kategorii do 70 kilogramů v kulturistice jako jediný ze zahraničních
účastníků (z ČR byli čtyři soutěžící v různých kategoriích,
Lukáš jako jediný vyhrál a umístil se na první příčce).
Ve dnech 16.—17. května proběhlo v Jihlavě mistrovství ČR
v kulturistice a fitness+bodyfitness mužů a žen, kde se náš
závodník (oddíl kulturistiky FITCLUB-TJ Nový Jičín) Lukáš
Kelnar umístil na pěkném 2. místě, když mu k zisku titulu
chyběl pouze jeden bod ve velice vyrovnaném souboji devíti
soutěžících v kategorii do 67,5 kg v kulturistice mužů.
g JAKUB

KNESL OSMKRÁT PŘEBORNÍKEM OBLASTI.

Bc. Pavlína Skřičková, předseda PKNJ. V květnu se sjeli do

Horní řada (zleva): Hana Charvátová „C“, Lenka Kohoutová,
Martina Czyžová, trenér René Bárta. Dolní řada (zleva): Romana
Rýdlová, Eliška Jurasová, Pavla Vaněčková, Petra Kostková. Foto
Tomáš Charvát.

Vsetína na oblastní přebory staršího žactva v plavání nejlepší plavci ročníků 1995, 1996, 1997 na svoji jedinou kvalifikaci na letní mistrovské soutěže, které se budou konat koncem června v Chomutově a Kopřivnici.
Jakub Knesl (1996) nenechal nikoho na pochybách, že je
jeden z nejlepších plavců svého ročníku v naší republice a velký talent novojičínského plavání. Vyhrál všechny disciplíny,
které plaval — 100 a 200 motýlek, 100, 200, 400 a 1500 volný
způsob i 200 a 400 polohový závod. O to těžší bude rozhodnout, kterých šest disciplín podle pravidel plavání této věkové
kategorie poplave v Chomutově.
Dalším kvalifikantem na mistrovství republiky je Jiří Maňásek (1996), který obsadil 1. místo na 100 polohový závod,
3. místo na 200 volný způsob a byl 4 x bramborový v disciplínách 50 a 100 volný způsob, 200 prsa a 200 polohový závod.
Mezi žačkami si z našich nejlépe vedla Veronika Kovářová
(1996), která vyhrála 200 motýlek a 5. místo přidala na 200
prsa.
Mladší žáci měli své kvalifikační závody jen v sobotu 23. 5.
2009 v domácím prostředí v Novém Jičíně. Mrzí nás, že náš
nejlepší plavec Filip Černý (1998) bojoval místo v bazénu doma
v posteli s angínou, a tak přišel o 6 titulů přeborníka oblasti.
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Za 14 dní v Prostějově na
Poháru ČR 11letých se jistě
popere se zbytkem startovního pole.
Michal Rovenský (1999)
skončil na 50 volný způsob
na 3. místě. Mezi děvčaty si
dvakrát pověsila stříbrnou
medaili Tina Mizerová (1998)
na 100 a 200 prsa. I ostatní
naši plavci si zaplavali osobní časy a umístili se v první
desítce nabitého startovního
Jakub Knesl —
pole.
talent českého plavání.
Dík patří nejen plavcům za
kvalitní výsledky, ale i rozhodčím a funkcionářům našeho klubu za bezproblémový hladký
průběh soutěže, jak již bývá u nás v Novém Jičíně zvykem.
g LAGUNA HOSTILA ŠAMPIONÁT ŽÁKŮ. Simona Klapcová, KVS Laguna. V Novém Jičíně se konalo 16. května Mis-

trovství České republiky v plavání s ploutvemi žáků. Dařilo
se domácím závodníkům Laguny, kteří pod vedením trenérky
Ireny Musilové vyplavali na mistrovství ČR 13 medailí (5 zlatých, 4 stříbrné a 4 bronzové).
Nejlepším závodníkem Laguny na MČR byla Klárka Křepelková, která vyplavala tři zlaté medaile a tituly mistra republiky mladších žaček. Disciplínu 50 BF a 100 BF navíc ozdobila novými českými rekordy. Padesátku kraulem zaplavala
jedenáctiletá žačka 25,58 sekund a stovku za 58,11. Poprvé
na stupních vítězů v rámci České republiky stanula starší
žačka Martina Hanzelková, vybojovala dvě zlaté medaile na
100, 50 BF a pak po zranění ze soutěže odstoupila.
Dalšími nováčky na mistrovských stupních byli mladší žáci
Lukáš Fojtík a Petra Kuncová. Lukáš v domácí vodě vyplaval tři stříbrné medaile, Petra byla stříbrná na nejdelší trati
200 BF, ze sprintů si odnesla dva bronzové kovy. Dalším do
party medailistů je zkušený závodník Ondřej Dofek. Mezi
o rok staršími borci si v osobních rekordech vyplaval dvě
bronzové a jednu bramborovou medaili.
I v kraulových disciplínách začínáme dosahovat dobrých
výsledků. V dorostu třikrát zvítězil Jan Bartek, doprovázený
na stupně vítězů stříbrným Petrem Španihelem. U dívek se
na stupních představily třikrát zlatá juniorka Viki Polášková,
dvakrát bronzová Andrea Gašperiková a dorostenka Radka
Svobodová.
Publikum však s napětím sledovalo start nejlepšího juniora
České republiky v disciplínách Bi-fins a vedoucího muže světového poháru 2009 Matěje Obšivače, který sklidil obdiv sportovní veřejnosti, když ve všech disciplínách předvedl české
rekordy — 50 kraulem s ploutvemi zaplaval za 20,17, 100 BF
za 44,88 200 1:43,78.
g VODU V BAZÉNU POHLÍDÁ AUTOMAT. Josef Gabzdyl,
tiskový mluvčí. Milovníci venkovního plavání a koupání se

dočkali. Venkovní bazén na ulici Novosady se otevírá návštěvníkům, a i když v posledních dnech lidé mysleli více na
kabáty než na koupání, provozovatelé doufají v horké léto.
Návštěvníci by měli pocítit zlepšenou kvalitu vody, protože
už bude v provozu automatická regulace úpravy vody. To
znamená, že nyní bude ideální míru dezinfekce chlórem hlídat počítač. „Automat bude upravovat množství desinfekce
podle aktuálního skutečného stavu, předtím jsme tak činili
až na základě výsledků rozborů vody,“ přiblížil sekretář basketbalového klubu provozujícího areál bazénu Milan Dvořák.
V červnu bude venkovní bazén otevřen ve všední dny od
dvanácti do osmnácti hodin, o víkendu zahájí o dvě hodiny
dříve. V prázdninových měsících pak otevře od deseti do dvaceti hodin. „V neděli jsme prodloužili otevírací dobu o hodinu,
vloni byla do devatenácti,“ dodala provozní bazénu Šárka
Mattiviová. V červnu bude v provozu ještě i krytý bazén, a to
podle své celoroční otevírací doby.
Cena se oproti loňsku nemění. Celodenní vstup přijde na
padesátikorunu, děti do patnácti let zaplatí dokonce jen dvacet korun. „Návštěvníci mohou využít mnoho dalších slev,
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například pro studenty nebo rodiče s dětmi. V platnosti také
zůstávají permanentky, platí pro vnitřní i venkovní bazén,“
řekl Dvořák.
K dispozici budou tři stánky s občerstvením, provozovatelé
také chystají spolupráci s nedalekou restaurací New Jersey
na ulici Msgr. Šrámka. „Návštěvník se do restaurace dostane
průchodem přes volejbalové kurty, stačí si jen vyzvednout
vracenku,“ uvedla Mattiviová.
Prázdninový program nabídne řadu atraktivních akcí, například na začátku července třídenní republikový turnaj
v plážové házené, nebude chybět ani ukázka nového adrenalinového sportu aquazorbingu. Vnitřní bazén se uzavře dne
29. června a projde šestitýdenní rekonstrukcí, při níž budou
vyměněny například poškozené dlaždice na stěnách pod
startovacími bloky.
POCHOD OKOLO SVINCE. KČT Nový Jičín. Klub českých turistů Nový Jičín zve zájemce v sobotu 13. června na
relaxační výlet za dobrou náladou nejbližším okolím s názvem Pochod okolo Svince. Pochod je vhodný především
pro školní děti a rodiny s dětmi. Jsou připraveny soutěže
a hry, všichni se mohou těšit na cílové diplomy. Pro dospělé
je připraven delší pochod.
Zápis účastníků, instrukce a start jsou naplánovány mezi
desátou a jedenáctou hodinou u altánku ve Smetanových
sadech. Cykloturisté odstartují v 10.30 hodin. Děti do šesti
let čekají necelé dva kilometry do amfiteátru na Skalkách,
větší půjdou až na Svinec a přes vrchol se dostanou k lyžařské chatě, což obnáší zhruba deset kilometrů. Zdatnější turisté si trasu prodlouží přes Straník, Pikritový lom, Petřkovskou hůrku a Kojetín, tedy asi 18 km.
Cykloturisté jistě zvládnou 45 kilometrů ve směru Bernartice nad Odrou, Polouvsí, Janovice, Hostašovice a Svinec.
Na trase budou kontroly s plněním netradičních disciplín
a dětských soutěží. Od šestnácti hodin je plánováno posezení
v lyžařské chatě na Svinci, možná i u ohníčku.
Děti do šesti let zdarma, ostatní děti zaplatí deset korun.
Dospělé akce přijde na dvacet korun, členy KČT o pětikorunu
méně.
g

VÍTĚZSTVÍ FOKUSU VE FLORBALE. Martin Jakůbek.
Po třech letech tvrdé přípravy sklízí SVČ Fokus Nový Jičín
úspěchy ve florbale. SVČ Fokus jako volnočasové zařízení
města Nového Jičína nabízí pro děti a mládež zájmový útvar
florbal. Přes 90 aktivních hráčů chodí na tréninky 1x týdně
do pronajatých tělocvičen a tento sport hrají především pro
radost. Kromě místních turnajů a soustředění se pravidelně
každý rok zúčastňují okresního turnaje neregistrovaných
florbalistů.
Díky vynikají práci našich trenérů Jiřího Kučery a Libora
Petráše se letos naši florbalisté prosadili v náročné konkurenci především Příbora a Kopřivnice, kde tento sport má
velkou tradici.
Turnaj se odehrál v celkem 4 kolech a finále se uskutečnilo
18. 4. v Příboře. Odtamtud si naši borci odvezli jasné vítězství. V letošním roce vzniklo také družstvo dívek, které jako
jediné v okrese sehrálo zápasy se stejně starými chlapci.
Dívky si vyzkoušely tento fyzicky náročný sport a rozhodně
se na hřišti neztratily. Podaly také výborné výsledky a z turnaje odcházely se ctí a 4. místem.
Blahopřejeme našim sportovcům a děkujeme jim za vzornou reprezentaci SVČ Fokus a města Nového Jičína.
g

Soutěž „Poznáváš své město?“ 5. 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 Červnový snímek je snad docela „odpočinkový“, by na první

pohled může někdo pomyslet: Je to vůbec v Novém Jičíně?
Ujišujeme, že je pořízen v našem městě a vám, milí čtenáři,
stačí jen napsat, odkud byl přibližně pořízen a o jaké nároží
se jedná.
Vyhodnocení čtvrtého kola: Okolnost, že snímek pro minulé soutěžní kolo byl pořízen z málo používané tzv. „plynárenské“ cesty na Puntík, zřejmě zapříčinila tentokrát méně
odpovědí i přesto, že v zadání bylo uvedeno, že stačí uvést
pouze název vrcholku. Jak všichni účastníci správně uvedli,
jednalo se o kopec zvaný Puntík (jako malý bonus přikládáme menší snímek pořízený z věžáku na ulici K. Čapka, na
němž je ono místo vyznačeno). Ten, kdo si snímek pozorně
prohlédl a vzal v úvahu zoomové zahuštění snímku, objevil
jak žilinský kostel sv. Mikuláše, tak i věže radnice a farního
kostela, ale i vodárenský objekt na Panském kopci v Bernarticích nad Odrou.
První cenu, jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle
vlastního výběru, vyhrává Antonín Šindler, Máchova 19, Nový
Jičín. Vstupenky do kina získal Jakub Mynář, Gregorova 31,
Nový Jičín a z propagačních předmětů města Nového Jičína
se může těšit Irena Kalíšková, Nový Jičín-Libhoš 314.
Jak tipovat, pozor na kupon! Zúčastněte se pátého 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 sou-

Místo pořízení snímku 4. kola

těžního 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 16. června do 15.00 hodin. 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 z 15. června.
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