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ˇ roku 2009

Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické město 2009, která hodnotí nejlepší opravy historických částí památkových zón a rezervací. Město tak postoupilo do celostátního finále, kde uspělo už v roce 2001. Kdyby
vyhrálo, stalo by se prvním městem v šestnáctileté historii
ankety s dvěma tituly.
Novému Jičínu v krajském klání konkurovala Opava, dále
pak Bílovec a Budišov nad Budišovkou. Hodnotící komise
složená ze zástupců Ministerstva místního rozvoje ČR, Národního památkového ústavu Ostrava a Svazu historických
sídel Čech, Moravy a Slezska nakonec Novému Jičínu udělila

254 bodů, druhá Opava získala 205 bodů, třetí Bílovec 186
bodů a Budišov nad Budišovkou 144 bodů. „Letošní ročník
rozhodně nepostrádá kvalitu. Bylo přihlášeno více měst než
v uplynulých letech a jejich programy regenerací byly velmi
podnětné,“ uvedla Helga Kozelská-Bencúrová z ostravského
pracoviště Národního památkového ústavu.
Komise navštívila všechna přihlášená města, součástí byl
i obsáhlý dotazník. „Těžko vyzvedávat něco konkrétního, v téměř každém hledisku měl Nový Jičín něco navíc, co nakonec
rozhodlo o jeho vítězství,“ uvedla památkářka.
Pokračování na str. 2

Nový Jičín se stal krajským Historickým městem

Vlastníci bytových domů
mohou žádat o další dotace

Pokračování ze str. 1
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
Nový Jičín v loňském roce dokončil rekonstrukci Masarykova náměstí, zcela se změnila tržnice i její okolí a prostranství před Komerční bankou. „Letos bychom rádi rekonstruovali prostor před Žerotínským zámkem a před farní baštou,“
dodal starosta Nového Jičína Ivan Týle, pro kterého je krajské
vítězství obrovskou vzpruhou po velmi náročném loňském
roce. „Bylo obtížné zvládnout následky červnové ničivé povodně a zároveň dokončit vše, co jsme si předsevzali. Jsme
rádi, že nakonec byla práce mnoha občanů oceněna,“ dodal
starosta.
Do Nového Jičína zavítali členové komise pro republikové
finále. Nový Jičín se poměří s opravdovými skvosty České
republiky. „Do finále podle našich prvních informací například postoupil východočeský jmenovec Jičín, dále Telč, Cheb
nebo Beroun. Tedy opravdu všechno těžké váhy pro boj o nejlépe opravené centrum města,“ dodal starosta. Podle jeho
názoru může Novému Jičínu pomoci fakt, že se nehodnotí
jen turistická atraktivita, ale také například skloubení památkového fondu s modernějšími prvky a včlenění historického centra do života města. „Myslíme si, že Nový Jičín má
velkou šanci i v celostátním měřítku. Jde o významné historické město s výborně zvládnutou revitalizací městské památkové rezervace,“ uvedla památkářka Kozelská-Bencúrová.
A není novojičínskou slabinou vítězství před devíti roky?
Starosta Týle zůstává přesvědčen, že právě druhý úspěch
může být impulsem pro města, která už v prestižní soutěži
kdysi vyhrála. „Od našeho posledního úspěchu se zase udělala spousta práce. Nyní mnoho měst tvrdí, že podruhé by
asi nezvítězila. Případné naše prvenství by jim dalo novou
motivaci do další práce,“ uvedl Týle.
Centrum Nového Jičína se stalo městskou památkovou rezervací v roce 1967. I přes mnohdy necitlivé demolice ve městě
po druhé světové válce patří mezi republikové unikáty zvláště
čtvercové Masarykovo náměstí s loubím na všech stranách
a opravenými historickými uličkami v okolí.
Foto Lenka Malinová

Kateřina Nehasilová, manažerka projektu

Sídliště Dlouhá má díky evropským dotacím šanci na zkrášlení.
Foto Josef Gabzdyl.
g

Nový Jičín vyhlásil v úterý 16. února třetí výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města v lokalitě sídliště Dlouhá, které je ohraničeno ulicemi Palackého, Dolní brána, Anenská a Dlouhá.
„V rámci této výzvy mohou vlastníci bytových domů žádat
o dotace z Evropské unie a státního rozpočtu na regenerace
svých domů, například na zateplení fasády, rekonstrukci technického vybavení domu nebo na výměnu oken a modernizaci
lodžií a balkonů,“ uvedla manažerka projektu Kateřina Nehasilová s tím, že příjem žádostí skončí 30. dubna 2010.
V rámci této výzvy je pro vlastníky bytových domů podpora
ve výši cca 11 milionů korun. Výše podpory pak bude činit
čtyřicet procent ze způsobilých výdajů projektu.
Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel na sídlišti
prostřednictvím revitalizace jeho prostředí a regenerace bytových domů s cílem zajištění integrovaného, vyváženého
a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje prostřednictvím maximálního využití fondů EU založeného na
principu partnerství.
Projekt Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín — zóna
sídliště Dlouhá je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
operačního programu.
Veškeré podrobnosti k možnostem získání dotací zájemci
naleznou na městských internetových stránkách www.novyjicin.cz nebo na oddělení rozvoje města, telefon 556 768 389.

Poplatek
za odpady do konce března
Finanční odbor
g

Radní schválili
vyvěšení vlajky Tibetu
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Na budově radnice na Masarykově náměstí zavlaje ve středu

10. března vlajka Tibetu. Město se připojuje každoročně,
poprvé to bylo v r. 2000. „Vyvěšení tibetské vlajky je vlastně
jediná možnost, jak město může symbolicky vyjádřit podporu
tibetskému lidu,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Miloš
Lossmann s tím, že věří v účast mnoha dalších měst a obcí.
Tibetská vlajka se vyvěšuje k výročí povstání ve Lhase proti
čínské okupaci. Letos od vzpoury, při které zahynulo několik
desítek tisíc Tibeanů, uplynulo 51 let. Města tak vyjadřují
podporu národu, který se již několik desetiletí snaží o navrácení národní svébytnosti a dosažení svobody. Vloni se k akci
„Vlajka pro Tibet“ připojilo 363 radnic, aktivní byly i školy.

Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Nového Jičína, a to do 31. 3. 2010. Do
tohoto termínu musí splnit svou poplatkovou povinnost všichni
občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně (za děti jejich rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému pobytu a vlastníci
stavby určené k individuální rekreaci, kteří nemají trvalý
pobyt ve městě Nový Jičín.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu
či úmrtí) je nutné nahlásit finančnímu odboru Městského
úřadu Nový Jičín, 1. patro, č. dveří 107.
Poplatek je možné uhradit poštovní poukázkou na
poště, v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, Divadelní 3
a Masarykovo nám. 1., nebo převodem na účet města Nového
Jičína u KB číslo 19-326 801/0100 s uvedením variabilního
symbolu a výše částky.
Sazba poplatku podle obecně závazné vyhlášky činí pro
rok 2010 456,- Kč/osobu/rok. Případné dlužné částky budou
vymáhány exekutorem.
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Informace
o pálení zahradního odpadu

Zastupitelé potřetí podpořili železnici,
o budoucnosti se rozhodne na kraji

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka

Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale
nastává období, kdy většina lidí vyráží bu za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody… a tady
mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při
odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách
v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování
trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní
vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno
např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku
uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani
v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu
s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem
o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení
klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je
nutno v předstihu nahlásit hasičskému záchrannému sboru
bu telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu
středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.
hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto
včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas
za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může
být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý
rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat
obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo
ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním
případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou
až do výše 25 000,- Kč.

Jarní pálení trávy každoročně přidělává hasičům mnoho starostí.
Foto HZS MSK.
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Železnice z Nového Jičína do Hostašovic má stále více na kahánku.
g Povodní poničená železniční tra z Nového Jičína do Hostašovic získala už potřetí podporu novojičínských zastupitelů. K opravě a zprovoznění ale má zřejmě ještě dále než
předtím. Zástupci Správy železniční dopravní cesty a krajského úřadu totiž dali jasně najevo, že oprava a provoz nejsou
ekonomicky ospravedlnitelné, navíc o týden později zastupitelé Hodslavic neschválili usnesení o zachování železnice
a zůstává v platnosti původní verdikt možné likvidace za
podmínky vytvoření například cyklostezky.
Zasedání zastupitelů se ve čtvrtek 11. února zúčastnili
Libor Tkáč ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) coby
zástupce vlastníka železnice, a náměstek hejtmana Miroslav
Novák. Krajský úřad objednává a platí provoz vlaků. Oba
zodpovídali velké množství dotazů od zastupitelů i občanů.
Vyšlo najevo, že případné odstranění kolejí také nebude laciné. Obnova by přišla na zhruba 80 až 90 milionů korun (už
jsou vyčleněny), likvidace s ponecháním valu a dalších drobných staveb na zhruba 30 milionů, úplná likvidace pak dokonce až na 60 až 70 milionů korun. Možná výstavba cyklostezky by pak stála další desítky milionů korun.
Každý rok krajský úřad doplácí na provoz trati přes čtyři
miliony korun a místo vlakových spojů nabízí autobusovou
dopravu, která by podle náměstka Nováka přišla na přibližně 700 tisíc korun ročně, přičemž by to skýtalo výhodu
častějších zastávek. Na druhou stranu však zdaleka není
jisté, zda město a obce dostanou bezplatně pozemky pod
železnicí, a také potřebná suma pro stavbu cyklostezky zůstává „ve hvězdách“. Také není zřejmé, zda by stavba cyklostezky byla místo železnice vůbec možná.
Po asi dvou hodinách debaty nakonec 21 zastupitelů ze 24
přítomných zopakovalo podporu obnově trati. Po jednání
Tkáč ze SŽDC sdělil médiím, že budou žádat dlouhodobou
záruku provozu trati, a to zhruba na deset let. Na to krajský
náměstek reagoval, že takovou záruku i vzhledem k malé
vytíženosti trati nikdo nemůže dát.
„Nezpochybňuji oprávněnost konečného rozhodnutí krajského úřadu i možnost zániku železnice. Jen se zastupiteli
a občany Nového Jičína byla bohužel hrána demokracie jen
naoko,“ řekl poté starosta Ivan Týle a podivil se, proč tak
jednoznačná stanoviska nebyla řečena už na zastupitelstvu
nebo kdykoliv v uplynulých sedmi měsících od povodní. „Když
neexistuje reálná možnost dohody o provozování železnice
a výsledek byl zřejmý před jednáním zastupitelstev, tak nerozumím, k čemu se Nový Jičín měl vyjadřovat. Budí to zdání,
že se požadovalo jen přikývnutí obcí na likvidaci. Když se
stal opak, stejně k tomu nebude přihlédnuto,“ povzdychl si
starosta.
Ještě bouřlivější průběh pak mělo zastupitelstvo v Hodslavicích. I tam diskutoval krajský náměstek Novák, nejvíce námitek proti zrušení 120 let staré železnice zaznělo od zakladatelů hodslavické petice za obnovu dráhy. Výsledek hlasování však byl pro tra nepříznivý. Konečný ortel tak vyřknou
krajští zastupitelé zřejmě na nejbližším jednání.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ
v NJ pro školní rok 2010/2011
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
g Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Sady

Nový Jičín, Revoluční 52, Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62
a Libhoš 90, po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín
budou přijímat od 29. března do 2. dubna 2010 v době od
8.00 do 15.30 hod. žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2010/2011 (tj. od 1. 9. 2010).
Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti
(občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad o stanoveném pravidelném očkování dítěte a odolnosti
dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví. Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená pracoviště na území města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Jubilejní 1; MŠ Nový Jičín,
Vančurova 36; MŠ Nový Jičín-Loučka, Císařská 115.
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Smetanovy sady 6; MŠ Nový
Jičín, Jiráskova 10; MŠ Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143.
Mateřská škola Trojlístek NJ, Máchova 62, p.o., odloučená pracoviště: MŠ NJ, Trlicova 8; MŠ NJ, Komenského 78.
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhoš 90.

Tříkrálová sbírka:

Nejvíce se vybralo v povodňových oblastech
Text a foto Josef Gabzdyl

Kostely velká voda naštěstí příliš nezasáhla, by některé
stojí v blízkosti řeky Jičínky, kterou se valila pětisetletá voda.
„Rodina bydlící v domku kousek od kostela v Šenově u Nového Jičína měla uvnitř metr vody, kostel však nebyl poškozen. V Novém Jičíně-Žilině sice řeka vyplavila zákristii, kolem
kostela voda tekla silným proudem, ale dovnitř se nedostala,“
přiblížil Peroutka.
Farářka Marta Silná z Československé církve husitské poděkovala městu za rychlou a účinnou pomoc při povodních.
„Byli všichni senzační. Město, vojáci, dobrovolníci. Ocenila
jsem také, že vojáci zvládli vše potřebné a nebyli zneužívání
pro mytí sklenic v restauracích,“ dodala farářka.
Starosta Nového Jičína Ivan Týle považuje každoroční setkávání s představiteli církví za velmi prospěšné. Jak řekl,
pro město je velmi důležité znát názory lidí, kteří prostředí
kultivují a pomáhají v duchovní oblasti. „K lidem máte velmi
blízko a nejlépe víte, co občany trápí a s čím můžeme pomoci.
Pro nás je taková zpětná vazba velmi potřebná,“ konstatoval starosta.

Navrhněte osobnosti pro ocenění
Ing. Lucie Frantová, odbor sociálnícíh věcí
g V posledních letech se stalo dobrým zvykem oceňovat osob-

nosti, které obětavě, dlouhodobě a bezplatně výjimečným způsobem pomáhají potřebným v oblasti sociální péče, či se mimo
svou profesionální povinnost zasloužili o záchranu lidského
života.
Nominaci osobností na toto ocenění mohou podávat nejen
sociální organizace, ale také občané. Lze tak učinit písemně
na adresu Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí,
Divadelní 1, prostřednictvím e-mailu: soc@novyjicin-town.cz
nebo osobně ekonomce sociálního odboru ing. Lucii Frantové,
tel.: 556 768 241, a to do pátku 26. března do 10.00 hod. Rada
města rozhodne o ocenění po projednání v sociální komisi.

Obnova turistické trasy
Skalky — Čerák
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

Děkan Alois Peroutka diskutuje s radními,
vlevo Lukáš Jureček z Církve adventistů sedmého dne.
g Blesková povodeň napáchala mnoho zlého, ale tragédie z loňského června dostala z lidí solidaritu, dobro a chu pomáhat.
Shodli se na tom zástupci církví na tradičním únorovém jednání na radnici.
S radními se sešli zástupci Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské
a Církve adventistů sedmého dne. Povodně se staly ústředním tématem rozhovorů a duchovní připustili, že velká voda
prověřila i církve. „Určitě to bylo pro všechny náročné. Když
to bylo nejvíce potřeba, tak většina lidí prokázala dobré srdce.
Není například náhodou, že při nedávné Tříkrálové sbírce
se u nás nejvíce vybralo od lidí z novojičínských městských
částí Žilina a Bludovice, tedy právě z oblastí, kde velká voda
řádila nejvíce,“ poznamenal děkan Římskokatolické církve
v Novém Jičíně Alois Peroutka.
Nepotvrdil však tvrzení o obrácení k Bohu po přírodních
katastrofách. „Nemyslím si, že tomu tak bylo. Jistě se u některých objevila i závist, ale bylo obdivuhodné, kolik lidí
z celé republiky chtělo pomoci,“ uvedl Peroutka a hned měl
další zajímavý argument: „O tom, že hladovému lépe porozumí ten, který kdysi byl sám hladový, svědčí i rychlá pomoc
farností z oblastí, kde povodně řádily v letech 1997 a 2002.
Ostatní farnosti pomohly také, ale nejrychleji věřící reagovali
právě z míst, kde vědí, co povodně znamenají.“

g Město Nový Jičín bude v letošním roce provádět obnovu turistické trasy, která před lety vedla loukami pod mezí od Skalek až do blízkosti vodní nádrže Čerák. Tato stezka je nyní
zarostlá náletovými dřevinami a křovisky tak, že je zcela
skryta pohledům, ale mnozí novojičínští si ji dobře pamatují,
protože po ní v dětství chodívali. V současné době se využívá
pěšina nad mezí, která vede přes soukromé pozemky.
Městská cesta bude obnovena v šíři 2 m pro pěší, kočárky,
i cyklisty. Bude tvořena nezpevněnými vrstvami, takže zůstane zachována propustnost pro vodu a cesta bude mít přírodě blízký charakter. Koncem února započnou přípravné
práce potřebné pro úpravu trasy. Bude prokácena část porostu stávající meze. Kácení bude probíhat za dohledu zahradního architekta i projektanta, aby proběhlo odstranění jen
v nezbytně nutné míře. Veškeré vykácené stromy budou nahrazeny nově vysazenými dle návrhu ozelenění.

Středisko Europe Direct informuje
Bc. Kateřina Redlová
g Středisko Europe Direct si vás dovoluje pozvat na
výstavu fotografa Petra Šiguta nazvanou „Beskydské střípky“. Výstavu je možno shlédnout v galerii
střediska — v budově informačního centra od 2. do
31. března v pracovní dny od 8 do 17 hod., o víkendu
od 9 do 12 hod.
V souvislosti s touto výstavou vyhlašujeme znalostní soutěž
o ceny formou kvízu, tentokrát na téma životní prostředí.
Tento kvíz si můžete stáhnout z našich webových stránek
www.europe-direct.cz/novyjicin nebo osobně vyzvednout
u nás. Pro zájemce o soutěž nabízíme malé nápovědy, které
budou umístěny v rámci výstavy P. Šiguta. Otestovat své znalosti můžete až do 31. března, poté proběhne slosování, předání cen a zveřejnění jmen vítězů. Věříme, že se vám bude
výstava líbit a přejeme hodně štěstí v soutěži.
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Město ocenilo nejlepší strážníky
Text Josef Gabzdyl a Michal Polášek

Ocenění za deset let práce u městské policie si zasloužila
i Věra Hrušková. Foto Josef Gabzdyl
g

Nový Jičín ocenil šestici městských strážníků za dobrou
práci a deset let služby. Nejlepším strážníkem v hlídkové
službě za loňský rok se stal Petr Šnajdárek, nejlepším velitelem směny Pavel Boháč a vůbec poprvé dostal ocenění také
rajonový strážník.
Tím byl vyhlášen Rostislav Čubok, který má na starosti
centrum města. „Lidé si už rajonové služby dali do povědomí,
takže vědí, který strážník je má na starosti, proto se na nás
obracejí,“ řekl Čubok a souhlasil i ředitel městské policie
René Škoda: „V minulosti také měli strážníci své rajony, nicméně v systému dvanáctihodinových směn se to příliš neosvědčilo. V současné době slouží rajonisté týden ranní a týden odpolední směny a dle okolností i víkendy. Myslím si, že
dennodenní činnost v rajonu a sledování průběžných změn
a nedostatků je velmi pozitivně vnímána i obyvateli s tím, že
veškeré požadavky a podněty se prostřednictvím strážníků
hlásí na městský úřad příslušným odborům.“
Deset let v uniformě novojičínské městské policie letos oslavují tři pracovníci: operační strážnice Věra Hrušková, zástupce velitele směny Miroslav Peřina a zástupce ředitele
Tomáš Randula. „Technika se za deset let výrazně zlepšila,
také prostředí a atmosféra. Co mě mrzí, tak přibývá agresivity některých lidí vůči nám. Zřejmě na tom má vliv současná
ekonomická krize a to, že lidé jsou nervóznější. Někdy to
bývá opravdu hodně náročné,“ hodnotila Věra Hrušková rozdíl mezi současností a dobou svých začátků.
Novojičínská městská policie má v současné době 31 strážníků a jednoho pracovníka v civilu. Tabulkové stavy strážníků jsou tak zcela naplněny.

Velký důraz je kladen na oblast prevence kriminality. Na
školách a dalších institucích jsou umístěny schránky důvěry,
které pravidelně přinášejí podněty pro práci pedagogů, psychologů, pracovníků sociálních odborů a Policie ČR. V těchto
schránkách bývají pravidelně nalézány doklady jako např.
občanské a řidičské průkazy, průkazy zdravotních pojišoven
a další předměty, jež jsou předávány příslušným institucím.
V rámci spolupráce s pracovníky Preventivně informační
skupiny OŘ PČR v NJ bylo realizováno 69 besed na školách
se zaměřením na oblasti: bezpečnost silničního provozu, zvyšování právního vědomí, návykové látky, šikana apod.
Mezi stálé preventivní aktivity strážníků patří výuka na
Dětském dopravním hřišti u ZŠ Dlouhá, kde proběhlo 36 výukových bloků dopravní výchovy po 5 hodinách u 777 dětí.
Děti zde získají ucelené teoretické i praktické informace
v oblasti dopravní výchovy.
V roce 2009 strážníci realizovali projekt prevence kriminality zaměřený na seniory, který měl přispět k jejich bezpečnosti, a to jak formou besed, tak i bezplatnou instalací bezpečnostních řetízků na dveře v jejich domácnostech, nebo
právě starší občané se stávají často terčem podvodníků.
Nezbytnou součástí prevence kriminality je městský kamerový dohlížecí systém, který patří mezi preventivní prostředky k potlačení kriminality. Jeho zásluhou bylo odhaleno
249 dopravních přestupků, 10 závad nebo poškození, 10 přestupků proti veřejnému pořádku apod.
V rámci ostatních činností provádí Městská policie Nový
Jičín kontroly na dodržování obecně závazných vyhlášek,
např. o chovu psů, kdy v r. 2009 bylo prověřeno celkem 511
psů. Odchyceno a následně převezeno do útulku bylo 76 psů.
Rádi bychom touto formou poděkovali občanům, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní a v případě zjištění protiprávního jednání, poruchy nebo závady na veřejně prospěšných
zařízeních o tomto informují městskou policii nebo příslušný
odbor MěÚ. Je to jedna z forem, kdy veřejná správa získá informace od občanů, kde a jak reagovat na určité i dílčí potřeby veřejnosti.
Kontakty na Městskou policii Nový Jičín: Adresa: Divadelní 8, Nový Jičín. Tísňová linka (i z mobilu): 156. Telefonní
kontakt: 556 768 280, e-mail: mpolicie@novyjicin-town.cz

Zpráva o činnosti Městské
policie Nový Jičín za rok 2009
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ
g V průběhu roku 2009 se občané obrátili na Městskou policii Nový Jičín s žádostí o pomoc ve 4 191 případech. Z tohoto
počtu jich bylo 1 532 předáno dle místa působnosti např. Policii
ČR, jiné obecní policii nebo orgánu veřejné správy. Největší
počet oznámení z řad občanů je informace o vozidlech porušujících dopravní předpis, např. vozidla bránící ve vjezdu do
garáže nebo neoprávněné stání vozidel na vyhrazených místech. Další nejčastější oznámení se týkala rušení nočního klidu, upozornění na lidi ležící na veřejných prostranstvích, ve
společných prostorách domů, na lidi obtěžující okolí.
Městská policie Nový Jičín řešila v daném období 4 360 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Z tohoto počtu bylo řešeno 138 cyklistů za porušení pravidel
jízdy na pozemních komunikacích nebo za nedostatečné vybavení jízdních kol. Při kontrolách strážníci odhalili 5 řidičů
motorových vozidel při jízdě pod vlivem alkoholu a 4 řidiče
při jízdě bez řidičského oprávnění.
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Strážníci vloni například hlídali zaplavená území před
rabováním. Foto Josef Gabzdyl.

Městská policie upozorňuje
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Městská policie Nový Jičín upozorňuje držitele abonentních a rezidentních karet pro parkování v parkovacích zónách v centru města, že jsou povinni ihned po zaparkování
vozidla umístit svou rezidentní nebo abonentní kartu viditelně za sklo automobilu pro případnou kontrolu.
Novou kartu na kalendářní rok 2010 si doposud nebylo vyzvednout asi 40 % držitelů těchto karet. Nevyřízením nové
rezidentní nebo abonentní karty se řidiči vystavují postihu
za přestupek, za který je možno udělit blokovou pokutu až
do výše dvou tisíc korun.

Obnova alejí bude pokračovat

Představujeme sociální zařízení ve městě

Slezská diakonie otevírá
sociálně terapeutickou dílnu

Text a foto ing. Hana Bělunková, odbor životního prostředí

Eva Fišerová, Slezská diakonie
g

Alej podél hřbitovní zdi čeká obměna, staré stromy už dosluhují.
g Zeleň v městském prostředí, a mluvíme o stromech nebo
o keřích, významně ovlivňuje kvalitu bydlení. Listnaté i jehličnaté dřeviny, díky fyziologickým procesům probíhajícím v listové části, zvyšují vzdušnou vlhkost a prokazatelně snižují
prašnost v ovzduší (podle současných vědeckých poznatků
je to až o 30 %).
V poměrně těsné zástavbě města často bývá jediným prostorem vhodným pro sázení stromů pás podél silnice. Současný sortiment školek okrasných dřevin nabízí druhy různých
parametrů, které jsou přímo šlechtěny pro výsadby stromořadí. Příkladem použití kultivarů v centru Nového Jičína mohou být kulovité formy javorů na Derkově ulici anebo sloupovité habry na ulici Gen. Hla o.
Některá stromořadí v ulicích zanikla, u jiných město Nový
Jičín cíleně usiluje o jejich zachování. Také v letošním roce
bude pokračovat v obnově alejí, a to Svojsíkovy aleje a aleje
podél ulice Hřbitovní. Stromy na ulici Hřbitovní, dlouhodobě
vystavené působení posypových materiálů a stresu z provozu
motorových vozidel, postupně dožívají. V travnatém pásu podél hřbitovní zdi byly na podzim přesazeny mladé vzrostlé
lípy z Fibichova náměstí. Tyto stromy tvoří náhradu za zdravotně silně zeslabené, proschlé lípy a jasany určené letos
v předjaří ke kácení. Do uvolněných ploch budu zasazeny
další mladé stromy.

Mateřské centrum informuje
Lenka Žurková
g Mateřské centrum, rodinné centrum pro nový život, oznamuje, že pro děti od narození do šesti let je otevřena herna
každé úterý, středu a ve čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin, ve
čtvrtek i odpoledne od 15.00 do 18.00 hodin.
Ve středu 3. března se od 9.00 do 10.30 hodin uskuteční
beseda s MUDr. Lušňákovou „Doktorka radí“. Můžete se zde
zeptat na vše, co vás zajímá a v ordinaci pediatra na to není
čas. Je třeba se předem přihlásit.
Ve čtvrtek 11. března proběhne od 9.00 do 11.30 hod. kurz
šátkování, který je určen jak pro nastávající, tak i pro stávající maminky. Naučí se tam různé druhy úvazů a dozví se, jak
dobře vybrat vhodný šátek. Je potřeba se předem přihlásit.
Pro maminky i babičky jsme připravili kurz Pilates, který
bude probíhat ve čtvrtek od 18.15 hod. V případě zájmu o tento
kurz je potřeba se předem přihlásit.
V měsíci březnu proběhne tradiční bazárek dětského jarního a letního oblečení, kde mohou maminky prodat už nepotřebné věci a zároveň nakoupit nové. Věci můžete donést
od 16. do 18. března do M-centra v době herny. Prodej probíhá od 23. do 25. března také v době herny.
Pro těhotné ženy bude začínat v 11. nebo 12. týdnu nový kurz
cvičení těhulek. Termín bude ještě upřesněn na webových
stránkách nebo na letácích M-centra. Bližší informace: Mateřské centrum, Karla Čapka 6, Nový Jičín, http://www.mcentrumnj.cz, e-mail: centrum@seznam.cz

Slezská diakonie otevře od 1. března v Novém Jičíně další
sociální službu, která doplní nabídku sociálních služeb na
Novojičínsku. Jedná se o službu sociální prevence, konkrétně
sociálně terapeutickou dílnu pro lidi s mentálním postižením
od 18 do 60 let.
Cíle služby: zachování nebo zlepšení získaných pracovních
schopností a dovedností uživatelů; zachování a rozvoj manuální zručnosti, estetického cítění, základních pracovních návyků; rozvoj vlastností podporujících pracovní začlenění —
pečlivost, trpělivost, pozornost a přesnost (v míře možností
uživatelů); rozvoj sebeobsluhy a dosažení co největší míry
samostatnosti uživatelů; podpora při překonávání izolace,
pasivity a závislosti uživatelů na druhých lidech; začlenění
uživatelů — kde je to možné, připravit uživatele na přechod
do chráněného zaměstnání, případně uplatnění na otevřeném
trhu práce, a tím zlepšení jejich společenského postavení; začlenění uživatelů do společnosti tak, aby mohli běžným způsobem využívat neformálních zdrojů, služeb a mohli rozhodovat o svých aktivitách a zájmech.
Dílny využijí části prostor ZŠ Dlouhá 54 v Novém Jičíně.
Denní kapacita dílen je 30 uživatelů, terapeutické aktivity
budou probíhat ve čtyřech dílnách (keramická, textilní, arteterapeutická a modelářská). K dispozici je i místnost pro individuální práci a konzultace. Provoz zajistí čtyři pracovníci
v sociálních službách a koordinátor služby. Na daná pracovní
místa probíhá v současné době výběrové řízení.
Zájemci o využití služby Sociálně terapeutické dílny
Nový Jičín se mohou informovat u vedoucí střediska Slezské
diakonie, Denní stacionář Nový Jičín, Evy Fišerové (telefonní
číslo 733 142 416, 556 729 122, Bohuslava Martinů 1994/4,
Nový Jičín), která má otevření dílen na starosti.
Sociálně terapeutická dílna bude financována v rámci veřejné zakázky Moravskoslezského kraje „Rozvoj sociálních
služeb v návaznosti na transformaci pobytových zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem (část 3). Zajištění rozvoje sociálně terapeutických dílen v návaznosti na transformaci pobytových zařízení v regionu Novojičínsko.“

Léčba atopického ekzému
u dětí novým způsobem
Miroslav Fajkus, tiskový mluvčí NsP NJ
g Zcela

nový způsob léčby atopického ekzému u dětí používá
tým lékařů tvořený primářkou MUDr. Marií Selerovou Ph.D.,
primářem MUDr. Miroslavem Kobsou a primářem MUDr. Zenonem Lasotou. Tato metoda se setkala s velmi příznivým
ohlasem nejen u nás, ale i u odborníků v zahraničí.
„Atopický ekzém je velmi úporné a dlouhodobé onemocnění,
které ztěžuje běžný život dítěte a přináší řadu omezení jemu
i jeho rodině. Svědění a nepříjemné projevy na kůži při nesprávně vedené péči jsou pro rostoucí dětský organismus traumatizující, takže s dítětem trpí obvykle i jeho rodiče a příbuzní,“ uvedl primář dětského oddělení MUDr. Miroslav Kobsa.
Ve snaze zlepšit přístup k pacientům s těmito problémy byl
v nemocnici zahájen nový program. Ze spolupráce dětského
a dermatologického oddělení vzniklo nové pracoviště, zabývající se komplexním přístupem k pacientovi s atopickým ekzémem. Pacient je tak v jednom sezení vyšetřen pediatrem,
alergologem a kožním lékařem, v případě potřeby část péče
přebírá imunolog. Je zároveň posouzeno, zda pro konkrétní
řešení je potřeba i asistence erudovaného psychologa. „Laicky řečeno jde o to, aby atopickým ekzémem postižení dětští
pacienti nemuseli absolvovat několik návštěv u odborných
lékařů, ale tito lékaři navštívili pacienta na dětském oddělení
novojičínské nemocnice,“ řekl dále primář MUDr. Kobsa.
K vyšetření se pacienti mohou dostat na základě doporučení
svého obvodního lékaře. Pracoviště, které se nachází v prostorách kožního oddělení, poskytne péči nebo konzultaci i těm,
kteří se s žádostí o vyšetření obrátí přímo bez doporučení.
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Kříž se vrátí do Bludovic
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Z mestských
cástí...
ˇ
ˇ

z Bludovic nepřišli jen s nataženou dlaní, ale také sami hodně
pro obnovu kříže dělají. Proto určitě pomůžeme,“ vysvětlil
místostarosta Miloš Lossmann, když pomyslné šeky s vybranými částkami přebíral.
Nový kříž vytvoří mladý novojičínský řezbář Jan Kroupa,
který v Bludovicích vyrůstal. „Jeho návrh je zajímavý: půjde
o dřevěný kříž s dřevořezbou Ježíše Krista a už se na novém
díle pracuje. Nový kříž bychom chtěli odhalit 24. června, tedy
rok po povodni. Bylo by to symbolické a alespoň pro mne by
to představovalo naději, že se po povodni vše vrací do normálního stavu. Místo u kapličky nesmí zůstat prázdné,“ řekla
Žitníková.

V Libhošti se rozloučili
s třemi osobnostmi
Oldřich Sobek

Zbytky původního kříže, které později skončily na povodňové
skládce. Foto Bludička o.s.
g Kamenný kříž před kaplí svatého Michala v Bludovicích se
stal jedním ze symbolů loňských katastrofálních povodní.
Velká voda z jindy poklidného potoka Zrzávka ho povalila,
při snaze po přemístění mimo komunikaci se rozpadl na několik částí a nakonec byl osudovým nedopatřením při úklidu
povodňových škod odvezen na skládku.
Díky snaze mnoha lidí a za přispění občanů i města by se
však mohl v mírně pozměněné podobě vrátit na původní
místo. Organizátoři záchranné akce by rádi novou sakrální
památku odhalili v den ročního výročí od děsivé velké vody.
Kříž s Ježíšem Kristem byl odhalen v roce 1866. Po nárazu
automobilu se v roce 2001 restauroval a teprve události po
hrozném večeru 24. června 2009 znamenaly jeho zánik, přičemž z trosek zůstala jen Ježíšova chodidla. „S koncem této
památky už neodmyslitelně patřící k Bludovicím jsme se nechtěli smířit a v Jezdeckém klubu Bludička se uspořádala
sbírka na obnovu kříže, která vynesla tři a půl tisíce korun,“
řekla Gabriela Žitníková z občanského sdružení Bludička.
Další tisíce korun přidali členové historických vojenských
pěších pluků Xavie Harrach č. 7 a husarského szekelského.
„Sbírali jsme peníze do klobouku, byla to spontánní akce.
Prostě jsme cítili, že něčemu takovému musíme pomoci,“
uvedl předseda pluku Harrach č.7 František Holub. Sumu
na obnovu kříže ještě doplní peníze vybírané členy Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, výtěžek v době uzávěrky
ještě nebyl znám.
Na pořízení nového kříže je zapotřebí zhruba 40 tisíc korun, spolupodílet se bude i město. „Oceňujeme, že zástupci

Místostarosta Miloš Lossmann převzal peníze ze sbírek na obnovu
kříže při výročí narození Laudona. Foto Josef Gabzdyl.
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g Velmi smutné zprávy zastihly občany Libhoště, ale i Nového
Jičína, na konci roku minulého a na počátku letopočtu 2010.
Na lepší svět odešly tři významné osobnosti, a i když se říká,
že každý je nahraditelný, v těchto případech to určitě zcela
neplatí. V naších srdcích mají navždy své místo, a proto se sluší
na všechny alespoň krátce vzpomenout.
Za JUDr. Vilémem Řehákem: Ve Štramberku ve věku 93
let zemřel libhošský rodák pan JUDr. Vilém Řehák. V JUDr.
Vilému Řehákovi odešel jeden z posledních pamětníků studentské revolty a protinacistických demonstrací v Praze v r.
1939. Narodil se 20. dubna 1916 na čísle 99 v „obecní pískovně“
v rodině Adolfa a Rozálie, rozené Barvíkové, jako poslední
z osmi dětí. Po úspěšně složené maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně v r. 1936 se rozhodl pokračovat ve studiu na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 1939 byl
Vilém Řehák už ve čtvrtém semestru. Zúčastnil se aktivně
všech akcí, které studenti organizovali na protest proti německé okupaci.
Nacistická odplata přišla v noci ze 16. na 17. listopadu 1939.
Studenti včetně Viléma Řeháka byli zbiti a odvezeni do koncentračních táborů. Tam následovalo bití, mučení a práce
v nelidských podmínkách. V zuboženém stavu byl Řehák propuštěn až v dubnu 1942.
Po osvobození Libhoště 6. května 1945 se stal členem revolučního národního výboru. Brzy ho ale aktuální povinnosti
„akademické obce“ přivedly zpět mezi studenty. Poté jako
doktor práv pracoval v Ústředí svazu průmyslníků a nakonec
se JUDr. Řehák vrátil do svého rodného kraje. Spolu s manželkou, učitelkou Marií Hyklovou, se usadili ve Štramberku.
Stal se na dlouhou dobu právním zástupcem štramberské
cementárny. Po r. 1968 byl jedním z mnoha postižených „normalizací“ a musel z cementárny odejít. Až do odchodu do důchodu pracoval jako zaměstnanec Velkovýkrmen v Bílovci.
Za Vlastou Luňáčkovou: Uprostřed příprav na další z mnoha výstav zemřela náhle ve věku 83 let v Ostravě -Zábřehu
známá aranžérka květin, organizátorka květinových výstav,
průkopnice pěstování bonsají, paní Vlasta Luňáčková. Osobně
mám na Vlastu velmi hezké vzpomínky ještě z časů mého
pobytu na ostravské zahradnické škole. Společně s manželem Aloisem, zahradníkem, profesorem a později ředitelem
zahradnické školy v Klimkovicích, se Luňáčkovi stali vyhledávanými odborníky při organizování společenského i odborného života zahrádkářských organizací na Ostravsku. Mají
velkou zásluhu na budování zahradnického školství a při
výchově odborníků v tomto oboru. Získali si uznání svých
bývalých žáků, někteří z nich pocházejí i z Libhoště. Oba manželé se podíleli také na odborném růstu základní organizace
zahrádkářů v Libhošti. Nesmíme zapomenout i na její aranžerské skvosty, které ocenil i sám papež Jan Pavel II.
Za Zdenkou Hanzelkovou: Do třetice dobrého i zlého,
praví jedna naše lidová moudrost. Na přelomu minulého
a letošního roku se nám toto staré lidové pořekadlo znovu
připomenulo, když v sobotu 2. ledna 2010 náhle zemřela ve
věku 77 let paní Zdeňka Hanzelková. Byla to všeobecně známá
tvůrčí osobnost, významná organizátorka společenského života, výstavní činnosti, aranžérka květin a vynikající výrobce perníků a medového pečiva. Po mnoho let byla blízkou
spolupracovnicí paní Vlasty Luňáčkové.

Nejlepší sportovci, trenéři a sportovní kolektivy Nového Jičína 2009
Josef Gabzdyl a odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

RYTÍŘI SPORTU:

g Loňský rok opět potvrdil, že Nový Jičín je městem sportu
a závodníci i týmy dosahují podobných výsledků jako mnohem větší města. Ačkoliv je financování sportu mládeže i dospělých pro všechny stále náročnější, sportovci pokračují ve
skvělých výsledcích.
Na sportovním plesu v pátek 26. února ve společenském sálu
Střediska volného času Fokus byli tradičně oceněni ti nejúspěšnější, poděkování však zaslouží všichni sportovci, jejich
trenéři, pořadatelé sportovních akcí, rodiny sportovců, sponzoři a další lidé pohybující se okolo novojičínského sportu.

g

Lukáš Kelnar: Velmi úspěšný kulturista, vloni se například stal mistrem Moravy a Slezska ve Zbýšově u Brna a mezinárodním mistrem Rakouska ve Vídni. Na mistrovství České
republiky v Jihlavě získal stříbrnou medaili.

g Oldřich Valenta: Dlouholetý sportovec, trenér, předseda
oddílu volejbalu TJ Nový Jičín, příkladně se věnuje zejména
mládeži, se kterou dlouhodobě dosahuje výtečných výsledků
na úrovni České republiky.
g Milan Hanzelka: Za dlouholetou trenérskou činnost ve
sportovní gymnastice, v posledních 15 letech také pomáhá zlepšovat gymnastickou a akrobatickou úroveň novojičínského
cheerleadingu.

(Rytíři sportu se ze zdravotních důvodů ocenění nezúčastnili.)

g Jakub Radina: Vynikající mladý člen Plaveckého oddílu
Nový Jičín, který úspěšně prohání i mnohem starší soupeře.
Například na Velké ceně Znojma při mezinárodních závodech se umístil na 2. až 7. místě.
g

TRENÉŘI:

Jakub Knesl: Další z velkých plaveckých talentů, například při závodech na letním mistrovství ČR starších žáků
v Chomutově získal zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili.
Na zimním mistrovství žáků v Kladně pak tři zlaté.

g Pavel Němec: Od roku 1992 do současnosti vede dětský
oddíl Aikido při SVČ Fokus, který je každoročním počtem 40
až 70 přihlášených a cvičících dětí největším dětským oddílem v České republice.
g Jaroslav Havlík: Trenér hokejových mistrů republiky 6. tříd

v sezoně 2008/2009, při práci s mládeží dlouhodobě dosahuje
vynikajících výsledků.
David Fojtík: Bez ohledu
na obrovské nebezpečí jako
první člověka na světě sjel na
lyžích severovýchodní hřeben
sedmé nejvyšší hory Dhaulagiri (Himálaj). Tento novojičínský horolezec už v r. 2006
stanul na vrcholu Mount Everestu. Přes zdravotní obtíže
(omrzliny) po sjezdu Dhaulagiri se horolezectví a dalších
sportovních výkonů nevzdal.

JEDNOTLIVCI:

ZA MIMOŘÁDNÝ
SPORTOVNÍ VÝKON:

g

g

Tomáš Mixa: Vynikající reprezentant České republiky
v plavání s ploutvemi, na mistrovství světa dvakrát postoupil do finále a vytvořil 11 českých mužských rekordů v ploutvovém plavání. Čtyřikrát se stal mistrem České republiky.

g Jan Bartek: Juniorský reprezentant ČR v plavání s ploutvemi a další skvělý reprezentant Klubu vodních sportů Laguna. Na mistrovství ČR dorostu získal šest zlatých medailí
a stal se například i mistrem ČR ve štafetě 4x100 metrů.

g

Karel Ligocki: Úspěšně reprezentuje sdružení Orel i Nový
Jičín na běžeckých maratonech po celé Evropě, každoročně
také překonává vlastní světový rekord v bruslařské dvanáctihodinovce.

g

Marek Novotný: Člen expedice na Mount Everest 2009,
kde dosáhl téměř vrcholu nejvyšší hory světa, bohužel jen nepřízeň počasí mu i dalším členům expedice v horolezeckém
triumfu zabránila.

g Kenneth Walker: V loňském roce vyhlášen jako nejlepší
basketbalista nejvyšší tuzemské soutěže Mattoni NBL. Stal
se nepostradatelnou součástí basketbalových vicemistrů.
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Sportovní ples: nejen oceňování
Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g

Jan Minarčík: Ocenění získává za vzornou reprezentaci
klubu a města při vozatajských závodech v sekci jednospřeží,
na mistrovství ČR se umístil na skvělém čtvrtém místě.

g

Marian Skaloš: Dlouholetá opora hokejistů HC Nový Jičín.
Ocenění získává za vzornou reprezentaci klubu i města, své
bohaté hokejové zkušenosti nyní předává mladším spoluhráčům. (Oceněné postupně blíže představíme v následujících číslech
Novojičínského zpravodaje).

Valčíkovou eleganci střídala rytmická preciznost v podání skupiny
FunTime. Parket sálu ve SVČ Fokus patřil tradičnímu plesání.
g Sportovní výkony i elegance. Tak vypadal Městský sportovní
ples v pátek 26. února ve společenském sále Střediska volného času Fokus. V průběhu večera se nikdo nenudil: k tanci
hrála skupina TNT, vystoupily členky novojičínské sportovně-taneční skupiny FunTime, své umění předvedli tanečníci Lucie Olšáková a Jaroslav Janyška z Tanečního klubu Fokus.
„Sportovní ples patří k nejvýznamnějším městským společenským akcím v roce a je znát jeho stoupající úroveň. Důležité není jen ocenění nejlepších sportovců uplynulého roku,
ale setkávají se zde občané se sportovci, diskutuje se o aktuálních problémech sportu a samozřejmostí zůstává zábava
a tanec,“ poznamenal starosta Ivan Týle, který je se svou
rodinou pravidelným návštěvníkem plesu.

KOLEKTIVY:

g

Basketbalisté BC Geofin Nový Jičín: Druhé místo v nejvyšší basketbalové soutěži Mattoni NBL, basketbalisté vyhráli základní skupinu Středoevropské ligy a ve finálové části
skončili na čtvrtém místě. Nyní už hrají pod hlavičkou nového
generálního sponzora Mlékárny Miltra.
g

Volejbalový tým starších žákyň: Výborná reprezentace
města. Mistryně České republiky sportovních tříd roku 2009,
5. místo v Českém poháru starších žákyň. Trenér René Bárta.

Školáci spoluvytvářejí
Novojičínský zpravodaj...
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Novojičínský zpravodaj se může pyšnit i čtenáři ze školních lavic.

Svědčí o tom i dopisy, které děti občas posílají na e-mail tiskovému
mluvčímu nebo členům zastupitelstva dětí a mládeže. Proto jsme
se rozhodli krátká psaní nebo zajímavé fotografie nepravidelně
otiskovat. Škoda, že text mladé autorky už lehce pozbyl na sněhové
aktuálnosti, nicméně i tak z něj čiší radost ze zimy, kterou dospělí
už málokdy tak upřímně sdílejí.

Mé zasněžené město
Adéla Křenková, 9 let, 3.A (ZŠ Jubilejní)
g Podívejte se z okna, jak je to krásné, zasněžené stromy,
zasněžené pole, ze střech visí krásné rampouchy. Když je to
všechno venku takhle krásně zasněžené, tak můžeme bobovat, sáňkovat, stavět sněhuláky, iglú, hrát koulovanou nebo
jezdit na snowboardu a lyžích. Nejlepší lyžování a snowboardování je na Svinci, kam jezdím se svým tatínkem.
Zima je prostě úžasná. Hned, jakmile napadl sníh, šla jsem
ven a začala jsem stavět iglú u nás před domem. Nejprve jsem
na to byla sama, ale pak se ke mně přidala moje kamarádka
a hned nám to šlo rychleji. A pak z ničeho nic, bum! Spadlo
nám to na hlavu. Byly jsme celé od sněhu, pak nám začala
být zima. Bylo nám líto, že naše iglú spadlo a naše práce skončila pod sněhem, ale po horkém čaji uvařeném maminkou
jsme se vzchopily.
A šly jsme iglú dělat znovu. Měly jsme nejdříve dva východy,
ale už jeden nepotřebujeme, tak jsme ho zasypaly. Jsem ráda,
že máme postavené iglú, protože je v něm krásný chládek.
Už se těším, až budeme hrát bitvu o iglú. Doufám, že v něm
zase někdo neudělá díru.
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g Čtvrtek 4. března v 19.00 hod. Bernard Slade: ÚLET.
Čtveřice přátel se každoročně potkává v New Yorku, aby
spolu strávili víkend. Všichni jsou ve věku, kdy už je unavuje stereotypní manželství a touží poznat tu lákavou
možnost být nevěrný. Divadlo bez portfeje, Nový Jičín.
Malý sál, předprodej od 9. 2.
g Sobota 6. března v 19.00 hod. PETR BRANDEJS BAND
a SPECIÁLNÍ HOSTÉ. Na koncertě vystoupí bluegrassová
skupina Petr Brandejs Band spolu se špičkovými instrumentalisty a vokalisty evropské úrovně, kteří vyučují na 5.
zimní bluegrassové dílně. Nový Jičín, Malý sál, předprodej od 9. 2.
g Pátek 12. března až sobota 13. března. OPONA 2010.
Krajská přehlídka studentského divadla a experimentálního divadla, 8. ročník. Podrobné informace na samostatných plakátech SVČ Fokus Nový Jičín.
g Neděle 14. března v 18.00 hod. Jean-Jacques Bricaire
a Maurice Lassayques: VELKÁ ZEBRA aneb JAK ŽE
SE TO JMENUJETE? Francouzská situační komedie o nenapravitelném, ale přespříliš soucitném sukničkáři.
Agentura AP PROSPER Praha. Předplatné sk. S, předprodej od 9. 2.
g Úterý 16. března v 19.00 hod. JAKUB SMOLÍK S KAPELOU. Český country heartbreaker, samotář, co má před
sebou vždycky minimálně tisíc mil a za sebou slušný počet
zlatých desek. Na koncertě zaznějí i jeho největší hity „Až
se ti jednou bude zdát“, „Jen blázen žárlí“ a „Ave Maria“.
Agentura Country DJ, České Budějovice. Předprodej
od 9. 2.
g Čtvrtek 18. března v 19.00 hod. Václav Havel: ODCHÁZENÍ. Poslední Havlova hra nás zavádí do domácnosti odcházejícího politika. Odcházení je sebeironickým bilancováním odcházející politické garnitury a sžíravým pohledem
na nástup nové dravější generace. Klicperovo divadlo,
Hradec Králové. Předplatné sk. B, předprodej od 9. 2.
g Pondělí 22. března v 19.00 hod. Franco D’Alessandro:
ŘÍMSKÉ NOCI. Příběh vypráví o třicetiletém přátelství mezi
americkým dramatikem Tennessee Williamsem a italskou
herečkou Annou Magnani. V režii Abelse Gregoryho hrají:
Simona Stašová a Oldřich Vízner. Divadlo v Řeznické,
Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 2. 3.
g Čtvrtek 25. března v 18.00 hod. ŠKOLNÍ AKADEMIE.
ZŠ Jubilejní Nový Jičín, pracoviště Dlouhá.
g Pátek 26. března v 19.00 hod. Edmond Rostand: CYRANO. Cyrano, hrdý básník a skvělý šermíř, pohledný chlapec Kristián a krásná Roxana, gaskoňští kadeti, lstivý
pan de Guiche, klášterní zahrada, to vše v příběhu, který
rozhodně nezestárnul. Divadelní spolek Kašpar, Praha.
Předplatné sk. P, předprodej od 2. 3.
g Sobota 27. března v 19.00 hod. Jára Cimrman,
Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: HOSPODA NA MÝTINCE. Opereta s výpravou a kostýmy. Divadlo Járy Cimrmana, Praha. Předprodej od 2. 3. Maximální počet
prodaných lístků jednotlivci je 6 kusů.
g Neděle 28. března v 16.00 hod. POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU. Nestárnoucí Hrubínovy pohádky střídají písničky
s kytarou, akordeonem a flétnou. Divadlo Paravánek, Brno.
Předplatné sk. Rolnička, vyprodáno v předplatném.

2010

KINO KVĚTEN
g Čt 25. až st 3. března v 16.00 hod. DEŠŤOVÁ VÍLA.
Česká pohádka. Živly, které ovládají zemi (Vzduch, Oheň,
Země a Voda) provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Mládeži přístupno, 100 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 25. až st 3. března v 18.00 a 20.00 hod. PERCY JACKSON. ZLODĚJ BLESKU. Dobrodružný film USA. Bohové
Olympu žijí i ve 21. století. Mládeži přístupno, 112 min.,
dabing, vstupné 70,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. března v 16.00 hod. SKŘÍTEK ROLLI. Animovaný Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie. Pohádka
pro celou rodinu o velikém dobrodružství malého skřítka.
Mládeži přístupno, 78 minut, dabing. Vstupné 50,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. března v 18.00 hod. NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ. Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím,
když se můžete dát na zápasení? Mládeži přístupno, 90
minut, titulky. Vstupné 70,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. března ve 20.00 hod. SHERLOCK HOLMES.
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla A. C. Doyla.
Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky. Vstupné 75,- Kč.
g Po 8. až st 10. března v 18.00 a ve 20.15 hod. IMAGINARIUM Dr. PARNASSE. Dobrodružný, Francie, Kanada,
USA. Film Terryho Gilliama vypráví o cestování divadelní
skupiny vedené doktorem Parnassem, který se prostřednictvím smlouvy s áblem stal nesmrtelným. Do 12 let nevhodný, 122 min., titulky. Vstupné 75,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. března v 18.00 a ve 20.15 hod. KNIHA
PŘEŽITÍ. Thriller USA. Post-apokalyptický příběh, kdy osamělý muž (Denzel Washington) putuje napříč Amerikou,
aby ochránil posvátnou knihu, ve které je ukryto tajemství,
jak zachránit lidstvo. Do 12 let nevhodný, 118 min., titulky. Vstupné 75,- Kč.
g Po 15. až st 17. března v 18.00 a ve 20.00 hod. MORGANOVI. Komedie USA. Film vypráví příběh úspěšného manželského páru, který má jen jedinou chybičku — rozpadá se
jim manželství. Mládeži přístupno, 103 min., titulky.
Vstupné 75,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. března v 18.00 hod. NA SV. VALENTÝNA.
Hvězdně obsazená komedie USA, která se celá odehrává
v jediném dni — 14. února. Čekají nás lásky, zklamání, naděje a Julia Roberts ve vojenském. Do 12 let nevhodný,
125 min., titulky. Vstupné 70,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. března ve 20.15 hod. LÍTÁM V TOM.
Komedie USA. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích.
Mládeži nepřístupno, 109 min., titulky. Vstupné 75,- Kč
g Po 22. až st 24. března v 18.00 hod. JARMAREČNÍ BOUDA. České drama. Jarmareční bouda je drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Mládeži nepřístupno, 80 min. Vstupné 70,- Kč.
g Po 22. až st 24. března ve 20.00 hod. POUTA. Drama
Česko, Slovensko. Jeden z nejlepších thrillerů v dějinách
české kinematografie! Thriller o temnotě a lásce, zničení
a osvobození, vězení a útěku. Do 12 let nevhodný, 145 min.
Vstupné 70,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. března v 18.00 a ve 20.00 hod. DOKTOR
OD JEZERA HROCHŮ. Nová česká komedie Zdeňka Trošky. Mládeži přístupno, 102 min. Vstupné 80,- Kč.
g Po 29. až st 31. března v 18.00 a ve 20.15 hod. THE BOX.
Sci-fi USA. Stačí jen stisknout tlačítko... Mládeži nepřístupno, 116 min., titulky. Vstupné 70,- Kč.
g Čt 1. až ne 4. dubna v 18.00 a 20.15 hod. NĚJAK SE TO
KOMPLIKUJE. Komedie USA. Představte si, že se rozvedete, po deseti letech potkáte bývalého partnera a bác ho!
Do 12 let nevhodný, 120 min., titulky. Vstupné 70,- Kč.
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...a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín, od 19. 3. do
28. 4. 2010. Výstava obrazů RETROSPEKTIVA, Jana KROČOVÁ-VALČÍKOVÁ. Vernisáž: čtvrtek 18. března 2010
v 17.00 hodin. Otevřeno: po—pá 9.00 až
11.00; 14.30—17.00 hodin.
g Coffee music bar „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín, 12. 3. až
11. 4. 2010. Výstava kreseb „MOTÝLÍ
KŘÍDLA“, Karla KOVÁŘOVÁ. Vernisáž: čtvrtek 11. března 2010 v 19.00 hod.
Otevřeno: út—čt 12.00—22.00; pá 12.00 až
24.00; so 16.00—24.00 hodin.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

3. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod.
60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, která
vás zajímají.
g 6. 3. (so), Čajovna Archa, 18.00 hodin,
30,- Kč. Shamballa 1024 a 2002, celistvé léčení a duševní cesta.
g 6. 3. (so), Hudební kavárna, 18.00 hod.
Narozeninová REGGAE PARTY.
g 7. 3. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, tradiční
i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 8.—12. 3. (po-pá), Městská knihovna, 9.00-12.00 hod.
Základy práce na PC, školení seniorů. Rezervace na jednu
hodinu školení nutné nahlásit v oddělení pro dospělé čtenáře osobně nebo na tel.: 556 709 840.
g 9. 3. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 11. 3. (čt), Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Kapverdské ostrovy na kole, cestopisná přednáška s videoprojekcí.
Cestovatelky Renáta Lorišová a Slávka Chrpová vás provedou
čtyřmi nejlidnatějšími z devíti osídlených ostrovů.
g 12. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Firezone
(OP) & DeLITE (NJ, OV), metalová smrš.
g 13. 3. (so), Čajovna Archa, 7.00 hod. Čajovýlet na Rudý šutr.
Průzkumná výprava pro všechny dobrodruhy do PP Podbeskydí: hrad Šostýn, Pískovna, Červený kámen, Travertinová kaskáda, Tichavská hůrka (10 km). Sraz v 7.00 hod. na
AN v NJ. Odjezd v 7.05 hod. ze zastávky číslo 10.
g 13. 3. (so), Hudební kavárna, 20.00 hod., 60,- Kč. Urband,
pouliční šramlband. Ruské častušky, groteskní blues.
g 16. 3. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 18. 3. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. Reggaenerace,
„ROOTSTIME“ jiný pohled na Jamajku.
g 19. 3. (pá), Městská knihovna, 18.15 hod. Násilí v Bibli,
přednáška České křesanské akademie Nový Jičín. Na otázky
kolem příběhů plné krutosti a násilí, jehož spoustu podob
líčí právě Bible, vám bude odpovídat pan ThDr. Petr Šandera, brněnský biskup Církve československé husitské.
g 19. 3. (pá), Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Pavel Fajt a Tomáš
Neuwerth, drumtrek.
g 20. 3. (so), Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. Napszyklat (PL)
+ L.S.I.-D.MC, rap, crossover a psychedelie.
g 20. 3. (so), Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. Beata Bocek... i takie sobie piosenki. Textařka, zpěvačka a skladatelka, pocházející z Českého Těšína, momentálně žijící na
Valašsku.
g 21. 3. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., Carcassonne, rytířský turnaj v deskové hře.
g 23. 3. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 24. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 50,- Kč. Na východ,
festival cestopisných filmů a fotografií.
g 26. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Jack Cannon Blues Band (Ma arsko), blues trio.
g 27. 3. (so), Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. ALDAMAN & SEJKY, „etno-psychedelic vision“ & jamsession.

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853 g fax: 556 706 692 g e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz g www.meks.novy-jicin.cz
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PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

POZOR! JE PŘIPRAVENA BOHATÁ NABÍDKA
LETNÍCH TÁBORŮ!
(samostatné plakáty na www.fokusnj.cz)

ggggggggggggggggggggggggggg
g

JIČÍN,

g 5.—7. 3., od 19.30 hod., sál SVČ Fokus. CRAVATACON 2010.
Co vás čeká a nemine: Přednášky o historii, fantasy, sci-fi,
herní linie, workshopy, „šopák“ (neboli všehochu), DRD, DDR
a možná i nějaký ten slavný spisovatel… Více na www.cravatacon.info
g Čtvrtek 11. 3. v 17.00 hod., sál SVČ Fokus. MUZIKÁL. Novojičínští gymnazisté nastudovali muzikál A. L. Webbera „Josef
and the Amazing technicolor dreamcoat“. Po velkém úspěchu
si nenechejte ujít poslední reprízu v Novém Jičíně.
g 12.— 14. 3., sál SVČ, Beskydské divadlo. OPONA 2010. Další
ročník dětské, studentské a experimentální divadelní přehlídky. Tuto akci podporuje svým grantem Ministerstvo kultury ČR. Propozice přehlídek a aktuální informace na www.
fokusnj.cz
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod., ateliér SVČ. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST. Pro všechny zájemce, kteří
si chtějí vyzkoušet práci s hlínou (4., 5., 11., 12., 18., 19., 25.,
26. 3.). Děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE (1., 8., 15., 22., 29.3.). Modelování, pedig, hedvábí,
korálky. Vždy v pondělí od 16.00 do 19.00 hodin v ateliéru SVČ,
vstup 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g Sobota 27. 3. od 10.00 hod., sál SVČ Fokus. NOVOJIČÍNSKÉ TANEČNÍ JARO. Velká taneční soutěž různých tanečních stylů. Očekáváme účast soutěžních klubů MS kraje. Tuto
akci podporuje grantem město Nový Jičín. Vstupné 30,- Kč.
g Po —st od 29. do 31. 3., 9.00—12.00, 13.00—17.00 hod., vestibul SVČ. VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA. Práce malých výtvarníků a prodej drobné keramiky.
g Pondělky od 16.00 hod., SVČ Fokus. KARETNÍ A DESKOVÉ HRY. Přij te si zahrát moderní deskové hry plné dobrodružství, obchodování a válečné strategie jako Osadníci
z Katanu, Sabotér, Shogun, Puerto Rico, St. Petersburg aj.
Hry rozvíjejí logické a taktické myšlení a v neposlední řadě
fantazii. Také se můžete pobavit u běžných karetních her jako
je Prší, Ferbl, Žolík, Poker. Cena: 300,- Kč/pololetí, 10—15 let.
g Čtvrtek 1. 4., od 9.00 do 19.00 hod., SVČ Fokus. MALOVANÉ
VEJCE. Velikonoční dílna: zdobení vajec, velikonoční ozdůbky a přáníčka, děti si přinesou vyfouklá vejce. Vstupné: 20,- Kč
za materiál.
g RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH. Nový kroužek pro všechny
děti od 8 do 15 let. Cena 100,- Kč/duben až srpen. Zahajovací
schůzka 1. 4. v 16.00 hodin.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

27.—28. 3., (so-ne), Městská knihovna, 20,- Kč. Výstava železničních modelů a kolejiš. Ve spolupráci se Společností
přátel železničního modelářství a železnice se uskuteční v prostorách oddělení pro děti a mládež, zvány jsou všechny generace. Výstava a doprovodné březnové soutěže o vláčcích a mašinkách se konají v rámci 130. výročí zahájení provozu železnice v Novém Jičíně. Otevírací doba výstavy: sobota 27. 3. od
11.00 do 17.00 hod., neděle 28. 3. od 9.00 do 14.00 hod.
g 30. 3. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g

Březen — měsíc čtenářů

g Od 12. března do 6. června 2010:

ZKAMENĚLÉ
STOPY. Nahlédnutí do tajemného světa živočichů z minulých geologických dob. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 11. března v 17.00 hod.
Rytířský sál Žerotínského zámku.
g Sobota 27. března 2010, od 8.30 do 14.00 hodin.
VELIKONOČNÍ JARMARK. Tradiční jarmark na
nádvořích zámku s kulturním programem.

Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—16.00;
neděle, svátky 9.00—15.00; sobota zavřeno.

Středisko Pagoda uspořádalo
první skautský ples
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín

Knihovna po celý rok připravuje řadu přednášek. Foto MK NJ.
g

Skautský ples určitě nikoho nenudil. Foto Středisko Pagoda.
g V sobotu 6. února ožil sál kulturního domu na Starém Jičíně. Uskutečnil se první skautský ples střediska Pagoda
Nový Jičín. Večerem provázeli moderátoři Alena Svobodová
a Milan Zábranský, hudební doprovod obstarala kapela Lázeňský švihák a DJ Tomáš Gorny - Gorňas. Samozřejmostí
byla také doprovodná vystoupení: děvčat z 1. dívčího oddílu
a jejich skupin The BlueBerrries a SkaTrios, latinsko — americká vystoupení tanečních párů Jaroslava Janyšky s partnerkou Lucií Olšákovou a Jana Tyllicha s partnerkou Lindou
Kvasničkovou. Jako půlnoční překvapení vystoupila břišní
tanečnice Helen Martínková z taneční školy Helen. Aktéři
doprovodného programu vystoupili bez nároku na honorář.
Proběhla také tradiční tombola, ve které se nashromáždilo přes 80 cen. Hostů plesu bylo nad očekávání. Původní
kapacita 196 míst byla překročena a skautského plesu se
zúčastnilo na 230 hostů. Velice nás těší zájem jak skautské,
tak i neskautské veřejnosti. Zájem a spokojenost hostů je odměnou pro pořadatele.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se na přípravách a realizaci plesu podíleli. Poděkování si také zaslouží všichni sponzoři, kteří poskytli ceny do tomboly. Věřím, že se nám podařilo nastartovat tradici a v pořádání
skautských plesů budeme pokračovat.
Fotografie ze skautského plesu můžete zhlédnout ve fotogalerii: http://pagoda.rajce.idnes.cz/

Beskydský ples nezklamal
Ing. Václav Dorazil, organizační výbor
g Na 120 hostů se sešlo na Beskydském plese, jenž se konal
v sobotu 13. února v restauraci Kolonie v Žilině u Nového Jičína. Bohatý program doplnila vynikající ohňová barmanská
show a velkolepá tombola se 120 cenami. Zábava probíhala
do brzkých ranních hodin a všichni se skvěle bavili.
Výtěžek tomboly, který činil 7 435- Kč, byl předán žilinské
Škole života, což je sdružení pro zdravotně postižené spoluobčany. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům za věcné ceny do tomboly a zejména městu Nový Jičín
za finanční příspěvek na organizaci plesu. Již nyní se těšíme
na další ročník Beskydského plesu.

Pod tímto názvem je vyhlášen Svazem knihovníků a informačních pracovníků letošní nultý ročník nové kampaně. Volně
navazuje na předchozí úspěšné „Březny“: Březen měsíc knihy,
Březen měsíc internetu a Březen měsíc knihy a internetu.
V centru našeho zájmu jsou tentokráte čtenáři a čtení ve
všech podobách. Čtenáři jako aktivní uživatelé veřejné knihovny, ale i ti, kteří v knihovně zatím nikdy nebyli. V březnu
budeme zvát čtenáře do knihovny nejen ke čtení. Připraveny
jsou kulturní a vzdělávací akce pro všechny generace.
V pondělí 1. 3. od 18.15 hod. zahájíme knihovnický březen
besedou se zajímavým hostem, novinářem, rozhlasovým a televizním redaktorem a moderátorem Václavem Žmolíkem.
Akce Po Česku nese název podle cestopisů z rozhlasového
a televizního seriálu, které vyšly pod stejným názvem i knižně.
Již zavedenou tradici výuky počítačové gramotnosti, která
je mezi uživateli knihovny velmi vyhledávána, nepřerušíme
ani v tomto letošním březnu. Vzdělávací týden Základy práce
na PC proběhne od 8. 3. do 12. 3. a bude opět určen pro
seniory. Toto bezplatné zaškolení základů práce s PC a internetem proběhne v jednohodinových lekcích od 9 do 12 hod.
Zájemci si musí rezervovat místa na tel. čísle 556 709 840
nebo e-mailem knihovna@knihovnanj.cz, případně v půjčovně
pro dospělé čtenáře.
Pro milovníky dalekého cestování je ve čtvrtek 11. 3. od
18.15 hodin připravená přednáška s videoprojekcí na téma
Kapverdské ostrovy na kole. Dvě cyklocestovatelky Renáta
Lorišová a Slávka Chrpová vás provedou krásnou přírodou
a povypráví o dobrodružstvích, která na ostrovech zažily.
I v tomto roce bude pokračovat organizační spolupráce
městské knihovny s Českou křesanskou akademií Nový Jičín
na pořádání přednášek v prostorách městské knihovny. V pátek 19. 3. od 18.15 hod. se uskuteční přednáška na téma Násilí
v Bibli. Na otázky kolem příběhů plné krutosti a násilí, jehož
spoustu podob líčí právě Bible, vám bude odpovídat brněnský
biskup Církve československé husitské ThDr. Petr Šandera.
Březen je věnován také dětským čtenářům, pro které jsme
připravili několik akcí. Od 8. 3. do 12. 3. bude probíhat v odpoledních hodinách Týden čtení z knížek na téma „Vláčky
a mašinky“. Týden čtení je určen převážně dětem školních
družin. Starší děti si mohou zasoutěžit, jak jinak než ve výtvarných a znalostních soutěžích o vláčcích a lokomotivách. Celé
naše březnové snažení povede k víkendu 27.—28. 3., kdy malí
i velcí fandové vláčků a modelových železnic budou mít jedinečnou možnost zhlédnout výstavu modelů současných i historických vlaků a kolejiš, kterou uspořádá Společnost přátel
železničního modelářství a železnice.
Výstava, která potěší děti, ale i nejednoho tatínka nebo
dědečka bude otevřena v prostorách dětského oddělení v sobotu 27. 3. od 11 do 17 hodin, v neděli 28. 3. od 9 do 14 hodin.
Výstava i doprovodné soutěže na téma „železnice“ se konají
v rámci 130. výročí zahájení provozu železnice v Novém Jičíně.
Pracovníci městské knihovny se těší na březnovou návštěvu
již stávajících věrných čtenářů a uživatelů, ale i těch, kteří
k nám zavítají poprvé a budou se do knihovny nadále vracet.
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Vyšel 59. svazek

Škola za evropské peníze
zařídila hudební třídu

Vlastivědného sborníku Novojičínska
Karel Chobot

Foto a text Josef Gabzdyl

g

Milovníci vlastivědy jistě již zaregistrovali, že koncem roku
2009 vyšel 59. svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska.
Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí.
V obsahu najdeme např. zajímavou studii Karla Müllera
a Radka Polacha s názvem Klobouky s erbovními knoflíky,
článek Petra Kozáka o pánech z Fulštejna a založení tvrze
ve Studénce, Anna Hrčková se zabývá formami postních a velikonočních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín, Renáta
Kafková připomíná 140 let od založení městské plynárny
v Novém Jičíně, Jan Štěpán popisuje Ditrichštejnovo předbělohorské privilegium pro příborské tkalce s cechovním
znakem, Jaroslava Brichová píše o mučedníku víry P. Kamilu
Jarošovi z Příbora, Jiří Pometlo přibližuje novostavbu římskokatolického kostela sv. Mikuláše v Tiché u Frenštátu pod
Radhoštěm. Z oblasti přírodovědy zmiňuji článek Marie Sedláčkové Tvořič včelonosný — vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šipka na Kotouči u Štramberka, nebo první
část studie Petra a Jiřího Kociánů nazvané Příspěvek ke
květeně Novojičínska a okolí.
Z krátkých zpráv a recenzí jistě zaujme rozhovor Karla
Konečného s Janem Hyvnarem, či krátké zmínky jubilejních
výročí osobností našeho města a okolí. Sborník je k dostání
v Muzeu Novojičínska p.o.

Stručně...
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

V hotelu Praha se konal
další ročník mezinárodní barmanské soutěže juniorů. Účast
byla rekordní, přijelo 37 barmanských nadějí z tuzemska
a ze Slovenska. Velkým lákadlem byla účast úřadujícího
mistra světa Vladimíra Baňáka ze Slovenska. „Úroveň
českého barmanství je velmi
vysoká, o čemž svědčí například druhá vicemistryně světa Šárka Janová, spolupořadatelka tohoto klání. A když sleduji vaše juniorské soutěže,
o budoucnost nemusíte mít strach,“ řekl Baňák, který byl ve
sboru rozhodčích. Mistr světa Vladimír Baňák hodnotí barmanské naděje. Foto Josef Gabzdyl.
g

Včelaři z Novojičínska mohou v letošním roce opět žádat
o krajský příspěvek. Kraj poskytuje letos dotaci začínajícím
včelařům ve výši 75 % a stávajícím včelařům ve výši 50 % prokazatelně vynaložených nákladů zaplacených v období od
1. ledna 2010 do 15. července 2010 včetně.
Žadatelé mohou získat jednorázový příspěvek ve výši nejméně 3 000,- Kč, vrchní hranicí je 25 000,- Kč. Žádost o poskytnutí příspěvku mohou včelaři podat u krajského úřadu,
odboru životního prostředí a zemědělství, do 15. července 2010
včetně. Více informací: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_157.html

g

Český statistický úřad organizuje v roce 2010 výběrové
šetření o životních podmínkách domácností v České republice — SILC 2010. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem
třiceti evropských zemích. Šetření se uskuteční v cca 11 tisících domácností, z nichž 6 708 se zúčastnilo šetření už v předchozích letech. Domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Šetření proběhne mezi
20. únorem a 9. květnem prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích šetření je
zaručena anonymita a zjištěná data jsou přísně chráněna.
Případné dotazy zodpoví Eva Kramolišová, 595 131 212.
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Školáci ze ZŠ Jubilejní s chutí zpívají karaoke.
g Jako pěvecké hvězdy se mohou cítit žáci Základní školy
Jubilejní. Díky úspěšnému evropskému projektu Škola 21.
století se podařilo zmodernizovat na svých dvou pracovištích
na Jubilejní a Dlouhé 56 patnáct tříd a navíc se mohou pyšnit
naprostým unikátem — hudební třídou s nahrávacím studiem,
kde se školáci například naučí zacházet s mikrofonem nebo
si mohou nahrát vlastní kompaktní disk.
Škola získala celkem téměř 10 milionů Kč, z toho více než
4 miliony pro Dlouhou 56 (informovali jsme v minulém čísle
Novojičínského zpravodaje). Přes 700 tisíc Kč vložilo město
jako povinnou spoluúčast Regionálního operačního programu.
„Díky evropské dotaci jsme mohli obměnit počítačové učebny,
přidat moderní techniku, vybavit třídy interaktivními tabulemi i dalšími pomůckami a povedlo se i pořídit speciální
učebnu na hudební výchovu, jakou má jistě jen velmi málo škol
v České republice,“ uvedl ředitel školy Ladislav Pospěch.
Pryč jsou doby, kdy hudební výchova představovala učitele
s houslemi nebo u piana a jediným povyražením žáků byly
jednoduché hudební nástroje. V hudební třídě na ZŠ Jubilejní
nyní nejvíce letí karaoke, tedy zpívání do předtočeného hudebního základu populárních písní. „Je to skvělé, karaoke je
nejlepší, připadáme si jako opravdoví zpěváci,“ zhodnotila
Barbora Bradáčová. Také ostatní děti přitakávají a dodávají,
že by si na konci školního roku chtěly natočit vlastní sborovou píseň a vydat speciální CD disk.
Učitelka hudební výchovy Dana Prašivková přiznává, že
o něčem podobném si ještě před pár lety mohla nechat jen
zdát. „Vůbec mne nenapadlo, jak dobře může být vybavena
třída pro hudební výchovu. Učí se tady opravdu výborně a děti
výuka viditelně baví,“ popsala atmosféru ve třídě. A který ze
šlágrů nejvíce mezi mladými letí? „Myslím si, že nejraději zpívají na Ewu Farnou,“ tipovala učitelka, na což žáci reagovali
hromadným souhlasem. Mezi oblíbené songy pak dále patří
například písničky autorské dvojice Smoljak — Svěrák, často
znějí také popěvky od táboráků.
Součástí třídy je i profesionální nahrávací studio. Moderní
zvukařskou techniku se naučili obsluhovat bývalí žáci školy
a nyní zaučují ty současné. V hudební učebně nechybějí ani
bicí nebo elektronické klávesy. „Je to taková třída hudebních
snů,“ uzavřela učitelka Prašivková.

Občanská statistika, leden
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 28 dětí, z toho 12 chlapců a 16 děvčat. Přistěhovalo se 20, odstěhovalo 51 občanů. Byl uzavřen 1 sňatek
v Novém Jičíně. Počet obyvatel 26 041, zemřelo 17. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12.
1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve své členy
a příznivce v pátek 12. března 2010 v 16 hodin na přednášku s doprovodnými digitálními snímky nazvanou „(Ne)bezpečným Iránem“, která se uskuteční v nové klubové
místnosti na baště na ulici Gen. Hla o a kterou přednese
Mgr. Petr Urban.
V rámci klubových střed ve středu 24. března 2010 v 16 hod.
tamtéž budeme besedovat na téma „Blízké studánky“ a představíme studánkovou trasu Puntík, která bude v měsíci březnu
členy a příznivci klubu dokončena a v dubnu otevřena. Besedu řídí a přednáší Pavel Wessely.
Výbor klubu

Sportovní aktuality
g ARAKAIN NAZPÍVAL HOKEJISTŮM HYMNU. Hokejový
klub se pyšní hymnou, kterou mu mohou ostatní hokejová
města závidět. Známá skupina Arakain složila a nazpívala
píseň Modrá a bílá, které povede hlavně mládežnické celky
do zápasů. „Klukům to určitě zvedne sebevědomí a jde také
o prestiž klubu. Když tak známá skupina složí pro hokejový
klub hymnu, tak je to velké ocenění. Považujeme to i za reklamu pro město, protože několikrát v písni zazní Nový Jičín,“
řekl Lubomír Furmánek z hokejového klubu.
Myšlenka na hymnu se zrodila v hlavě Moniky Komáčkové,
matky dvou malých hokejistů. Od slov k činu neměla daleko,
a protože se znala s některými členy Arakainu, brzy byla
píseň na světě. „Paní Komáčková dokonce složila text, další
rodiče a také my jsme něco přidali a kluci z Arakainu to dali
dohromady s vlastní hudbou. Výsledkem jsme všichni byli nadšeni,“ pochvaloval si Furmánek.
Nejctihodnější píseň novojičínských hokejistů měla premiéru ve středu 17. února před druholigovým utkáním mužů
proti Hodonínu. Písní jsou nadšeni i malí hokejisté. Jak uvedl
klubový web, například mladší dorostenec Michal Kovařčík
si myslí, že by se hymnu měli všichni naučit nazpamě. „A
pak můžeme povzbuzovat ostatní naše mužstva,“ vysvětlil.
Text bude až do konce sezony v zápasovém bulletinu. Hymna se dokonce ve dvou verzích objevila i na speciálním CD.
„Kdo by měl o zakoupení disku s písní zájem, může si CD
koupit v hokejové prodejně na zimním stadionu nebo nám
může napsat na e-mailovou adresu lhnovyjicin@seznam.cz,“
dodal Furmánek.
Hokejisté k 65. výročí založení klubu připravují řadu akcí.
Například do 10. března na internetových stránkách www.
hcnj.cz probíhá soutěž o tým snů novojičínské hokejové historie. Na stejných stránkách najdete i více informací o hokejové hymně.
Josef Gabzdyl

Obnovené studánky na Puntíku nezůstávají opuštěné ani v zimě,
jak dokládá snímek. V příštím čísle NJ zpravodaje najdete popis celé
studánkové trasy na úpatí Puntíku včetně jejich snímků a plánku
možných tras. Jejich symbolické otvírání pak proběhne v dubnu.
Foto Pavel Wessely.

Rodáci budou mít letos napilno
Josef Gabzdyl
g

Žádný čas na nostalgická rozjímání, ale naopak velmi napilno budou letos mít členové Klubu rodáků a přátel Nového
Jičína. Především se nově mohou scházet ve vlastních prostorách ve farní baště, čehož se budou snažit příkladně využít.
„Určitě díky tomu plánujeme více akcí, například přednášek,“
uvedl předseda klubu Pavel Wessely a hned vypočítává nejbližší akce, například přednášku o cestách po Iránu. V plánu
mají rodáci i besedu s novojičínským rodákem a prvním českým dobyvatelem Mount Everestu Leopoldem Sulovským
nebo přednášku o stezce po obnovených studánkách, o jejichž obnovu se klub rodáků zasloužil.
Obrovským úkolem zůstává vznik a odhalení trojpamátníku na tři novojičínské rodáky — legendy automobilového
sportu Alfreda Neubauera, významného malíře Antona Koliga
a někdejšího starosty Vídně Juliuse Newalda.
Všichni se narodili v prostranství na místě dnešní banky
ČSOB a právě tam by místní sochař Jan Zemánek umístil své
dílo. Máme grant z města, což znamená odhalit památník
ještě v letošním roce. Chybějí nám ještě finanční prostředky,
proto jsme rádi za jakoukoliv pomoc. I ve sdružení jsme vyhlásili peněžní sbírku,“ dodala předseda.
Po loňské úspěšně cestě do italského partnerského města
Novellara se letos plánuje zájezd k dalším partnerům, polských Swietochlovic. „Návštěvu bychom rádi spojili s prohlídkou blízkého Krakova, možná dojde i na Prahu,“ přiblížil
Wessely. Rodáci nezůstanou stranou ani u dalších slavnostních akcí, například zářijových městských slavností nebo
otevření druhé části expozice o městě v Muzeu Novojičínska.
„Snad vyjde i exkurze do Tonaku a výlet za poznáním nedalekého, ale velmi zajímavého města Hranice na Moravě,“
nastínil další aktivity předseda Wessely.

Mladí hokejisté oslavují zrod klubové hymny.
Foto Petr Kocián.
g KDE SI PROTÁHNOUT TĚLO? Na naši výzvu v minulém
čísle Novojičínského zpravodaje, aby o sobě dali vědět všichni,
kde si občané mohou zacvičit a shodit tak zimní přebytečné
kilogramy, se ozvalo několik provozovatelů. Jistě nejde o úplný
seznam, ostatním se omlouváme, ale nebylo v našich silách
všechny obesílat, a proto jsme se spolehli na ty, kteří pravidelně a pozorně čtou Novojičínský zpravodaj.
g Pilates Renáta (Derkova 13) a H.E.A.T. program (Havlíčkova 1777/3 objekt „Družstevník“). H.E.A.T. program —
chůze na pásu na lidský pohon, pilates — aktivita pro muže
i ženy v každém věku. Kontakt a více informací: Renáta Strouhalová, www.pilates-nj.cz, renata@pilates-nj.cz, telefon:
604 266 263.
g Fit-in (Gen. Hla o 20), první patro wellnes centra (bývalý
Dům interiéru). Powerjoga, jogalates (spojení pilates a jogy),
cvičení pro těhotné, cvičení pro zdravá záda — velké a malé
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míče, therabandy, cvičení pro dříve narozené, pilates, orientální tance, zumbu, flirt dance, MTV Dance. Kontakt a více
informací: Lenka Vokálová, www.fit-in.cz, lenka.vokalova
@dytron.cz, tel.: 603 201 271.
g Sportovní centrum CAESAR, Štefánikova 826/7 (bývalá
budova OV KSČ). Fitness — tréninkové plány, poradna zdravé
výživy (602 456 260), indoor cycling — spining s prvky fitness
(721 410 672), sobotní cvičení pro ženy (posilovna spojená
s indoor cyclingem). Kontakt a více informací: Renáta a Július Botošovi, www.fitnessceasar.tym.cz, tel.: 607 523 331.
g Cvičení nemocných Parkinsonovou chorobou, Středisko
volného času Fokus. Fyzioterapeutka: Dis. Lenka Hrachovcová, každou středu od 15.00 do 16.00 hod. (mimo prázdnin).
Kontakt a více informací: paní Janyšková, tel.: 728 924 953.
g Aquaaerobik, Novosady 10, krytý bazén. Účinný aerobik
ve vodě, zkušená cvičitelka Kateřina Žatečková, současně
i plavání pro děti 4—5 let. Kontakt a více informací: www. lagunanj.cz, plaveckaskola.novyjicin@post.cz, tel.: 606 669 645.
g Incentrum Nový Jičín, B. Martinů 4 (bývalá ZŠ B. Martinů).
Spinning se zkušenými cvičiteli. Kontakt a více informací:
www.incenrumnj.cz, tel.: 607 586 619.
g SVČ Fokus, K nemocnici 23. Aerobik, cvičitelka Hana Veverková. Kontakt a více informací: www.fokusnj.cz, veverkova@fokusnj.cz, tel.:556 710 088.
g Sportcentrum Tatrovanka, Bohuslava Martinů 1/1884.
Spinning, fitness, multifunkční tělocvična. Kontakt a bližší informace: www.tatrovanka.cz, info@tatrovanka.cz, telefon:
556 770 113.
Josef Gabzdyl

Chodící pásy se i v Novém Jičíně stávají stále větším cvičebním
hitem. Foto Josef Gabzdyl.
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VOLEJBALISTKY Z GYMNÁZIA NEMAJÍ KONKURENCI. Velký sportovní úspěch si připsalo na své konto novojičínské gymnázium. Volejbalistky po triumfu v krajském
a oblastním kole zvítězily i v celostátním klání středních škol.
Titul mistryň znamená také pozvánku na světové finále do
Číny. I přes prvotní problémy se sháněním peněz nakonec
dívky do Asie pojedou.
Když v polovině prosince vyhrály novojičínské gymnazistky
na domácí půdě krajské finále volejbalu středních škol, určitě netušily, že se protlačí až na celosvětové klání. Cesta
vedla přes oblastní kolo v Olomouci až do Ž áru nad Sázavou, kde se poslední lednový víkend bojovalo o národní titul.
Turnaje se zúčastnilo šest nejlepších týmů z České republiky. Kromě Nového Jičína a domácího Ž áru to byly týmy
Plzně, Havlíčkova Brodu, Náchoda a Karlových Varů. Právě
s nimi sehrála děvčata finálový zápas. Ve třech setech nakonec
novojičínské dívky zvítězily 2:1. „Je to skvělý úspěch a opět
se potvrdilo, že dívčí volejbal patří v Novém Jičíně dlouhodobě k nejúspěšnějších sportům. Takový triumf se naposledy
podařil v roce 1997, nyní tedy opět slavíme a v konkurenci
mnohem větších měst i škol je to famózní,“ řekl vedoucí vítězného týmu a profesor tělesné výchovy Lubomír Bajer.
Novojičínská děvčata zabodovala i v hodnocení jednotlivkyň. Nejlepší smečařkou byla zvolena Kateřina Kohoutová
a nahrávačkou Markéta Uhrová. „Překvapilo mě to, radost
byla obrovská, protože to byla moje první cena, kterou jsem
kdy získala,“ hodnotila nejlepší nahrávačka Uhrová.
Vítězství znamená automaticky postup na celosvětové finále.
Tým se tam ale bude muset obejít bez zkušených starších
hráček. Start mají totiž povoleny pouze dívky ročníků 1993
a pozdějších. To ale nebyl hlavní problém, který muselo gymnázium řešit. První se jmenoval finance. Tým potřeboval zajistit zhruba 150 tisíc korun na letenky. „Bylo to velice složité, ale dobrá věc se podařila, peníze máme přislíbené, takže
jsme už potvrdili, že do Číny pojedeme,“ uvedl Bajer.
Finálový turnaj se uskuteční od 26. června do 4. července
v čínském městě Baotou, nedaleko hranic s Mongolskem.
Vedoucí družstva sice tuší, že tým to v konkurenci silných
zemí jako třeba Čína a Brazílie bude mít velmi složité, ale
soutěž by měla sloužit hlavně pro srovnání a navázání kontaktů. „Kdy se novojičínský celek dostal do Číny? A kdy tam
zase pojede? Je to reprezentace státu i města a hlavně to
jistě bude obrovský zážitek,“ dodal Bajer.
Josef Gabzdyl a Michal Polášek

Vítězný tým. Horní řada zleva: Lenka Kohoutová, Kateřina Kohoutová, Hana Charvátová, Markéta Uhrová, Nikola Furmánková a Eva Riesová. Prostřední řada: Martina Czyžová, Petra
Kostková, Pavlína Vaněčková, Kristýna Fusíková. Dolní řada: Monika Vindišová (kapitánka), trenér Lubomír Bajer, Kateřina Kopečná. Schází asistentka trenéra Pavlína Škrabalová.
Foto Gymnázium NJ

Soutěž „Poznáváš své město?“ 14. 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!
HLASOVACÍ LÍSTKY NOVĚ PŘIJÍMÁ I MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA ÚZKÉ ULICI !

g Nápověda pro čtrnácté kolo: Mé minulé povzdechnutí
nad nepříznivými podmínkami pro pořízení dálkového zimního
pohledu na naše město bylo aspoň částečně vyslechnuto, a tak
dnes předkládáme hned záběry dva. Obě místa jsou fotografována (možná lépe „přitáhnutá“) ze stejného místa! Ze kterého kopce nad městem? Kdo by váhal nad spodním snímkem,
tomu připomínám, že součástí Nového Jičína je i šest místních částí!
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se čtrnáctého
kola soutěže a 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, adresu, případně telefonní kontakt.
Vše vložte do obálky, na kterou napište SOUTĚŽ. Obálku
nebo složený papír s odpovědí poté předejte pracovníkovi
informací v hale radniční budovy nebo vložte do speciální
schránky v Informačním centru na Úzké ulici, a to do pátku
19. března do 12.00 hodin. Schránky v informačním centru
můžete využít v pracovní dny do 17.00 hodin, v sobotu i v ne-

děli od 9.00 do 12.00 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 ze čtvrtku 18. března.
Vyhodnocení třináctého kola: Dnešní úloha je také proto
těžší, že ta minulá byla z těch snadnějších. Tu nejtěžší úlohu
tehdy měl autor snímku, když se musel dostat do jedné ze
dvou útlých věží Žerotínského zámku, odkud byl pořízen snímek v minulém čísle Novojičínského zpravodaje. Všechny odpovědi byly správné, nikdo se nenechal zmást a naprosto
přesně jste určili věžičku zámku.
Výherci třináctého kola: Při losování se opět usmálo štěstí
jen na ženy. Jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle
vlastního výběru, tedy první cenu, vyhrává Jaroslava Brossmannová, Jičínská 221, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina
Květen na film z březnové programové nabídky, a to opět dle
vlastního výběru, získává Šárka Janová, Jandovo stromořadí 377, Frenštát pod Radhoštěm a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může těšit Bedřiška Kletenská, Vančurova 7, Nový Jičín.
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