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Velikonocní
ˇ jarmark poprvé na námestí
ˇ

g Masarykovo náměstí po dlouholeté přestávce hostí Velikonoční jarmark. Za myšlenkou obnovy někdejší tradice stojí
členové Novojičínského sdružení podnikatelů. „Po úspěšných
Vánočních trzích nás napadlo, že by se nové pěkné prodejní
dřevěné stánky daly využít i na Velikonoce. Je to takový nultý
ročník. Když se povede, chtěli bychom pokračovat i v dalších
letech,“ řekl předseda sdružení Jan Šastný.
Sortiment se vybíral podle vhodnosti k dané akci. „Chtěli
jsme tedy zboží co nejvíce přiblížit jarním svátkům, aby lidé
našli na náměstí to, co před Velikonocemi očekávají,“ uvedla
další z členek sdružení Jarmila Imrýšková. Pulty tak nabízejí kraslice, tatary a další velikonoční zboží, chybět nemohou masné speciality nebo krajové lahůdky.

Město podnikatelům odpustilo platbu za pronájem stánků,
ušetřené peníze pak pořadatelé vložili do kulturního programu. Velkou část ale museli ještě dodat z vlastních prostředků.
Nabídka je široká, od rockových kapel přes dobovou hudbu
až po cimbálovku. „Na Velký pátek se produkce ztiší, vystoupí
například flétnový soubor ze Základní školy Komenského 66,“
řekl místostarosta Milan Šturm a Jan Šastný dodal: „Uvidíme,
jaká bude reakce občanů na vystoupení. Je to taková zkouška.“
Lidé si velikonoční novinku pochvalovali. Doposud totiž
byli zvyklí jen na zdařilé sobotní Velikonoční jarmarky na
nádvoří Žerotínského zámku. „Určitě je lepší, když náměstí
každý den něčím žije. Kdyby se z Velikonočních trhů stala
tradice, bylo by to pěkné,“ uvedl Jiří Novák.
Text a foto Josef Gabzdyl

Nový rondel zlepší dopravu
z největších městských sídliš
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Frekventovanou křižovatku u největších městských sídliš
zklidní nový rondel.
g Řidičům z největších novojičínských sídliš Loučka a Máj
se letos pořádně uleví. Na velmi frekventované křižovatce ulic
Palackého, Dlouhá a Bohuslava Martinů vznikne rondel, ve
městě osmý v pořadí.
Do křižovatky se sbíhají silnice ze sídliš, centra města a od
obchodního areálu. V době dopravních špiček především na
výjezdu ze sídliště Máj musejí řidiči čekat dlouhé minuty na
uvolnění křižovatky. „Občané si na dopravní situaci v tomto
místě stěžovali a rondel se zde plánuje už několik let, ale nejprve se musely vyřešit pozemkové náležitosti se státem a soukromou společností,“ uvedl místostarosta Milan Šturm.
Následovalo řešení přeložek inženýrských sítí a nyní už
městský úřad získal stavební povolení. „Pokud nenastanou
nějaké neočekávané zádrhele, například při výběrovém řízení
na zhotovitele, tak by se v dubnu mělo začít stavět a nejpozději do konce srpna okružní křižovatka začne sloužit,“ dodal
Šturm. Město hodlá při stavbě nové křižovatky postupovat
jako v předchozích případech, tedy nejprve se postaví polovina rondelu a poté zbytek. „Provoz na silnici tak omezíme
jen v míře opravdu nejnutnější.“ Město má v dlouhodobých plánech ještě jednu okružní křižovatku, a to v centru u Čedoku.
Stavba se ale kvůli finanční náročnosti a vyřešení pozemkových náležitostí uskuteční až v dalších letech.
Nový Jičín je znám vyšším počtem rondelů a mnozí ho považují za průkopníka tohoto dopravního řešení křižovatek.
Podle vedení města se právě díky okružním křižovatkám
snížil počet vážných dopravních nehod. „Doprava je plynulejší
a klidnější. Nikdo nespěchá, aby stihl zelenou na semaforu,
pokud už dojde k nehodě, většinou jde díky nižší rychlosti
o pomačkané plechy,“ uvedl starosta Ivan Týle. I díky tomu
se Nový Jičín v posledních letech pravidelně umisuje v hodnocení bezpečnosti dopravy ve městech na čelních příčkách.
Například v hodnocení České pojišovny ČP Index se za první
pololetí loňského roku stal nejbezpečnějším městem Moravskoslezského kraje.

Veřejná služba se hlavně
v zimě osvědčila
Text Josef Gabzdyl, foto Jiří Berger
g Zima ukázala, že se veřejná služba v Novém Jičíně nadmíru
osvědčila. Lidé nejméně půl roku závislí na dávce hmotné
nouze musejí měsíčně odpracovat nejméně dvacet hodin na
veřejných pracích, aby si udrželi dosavadní výši příspěvku.
Pokud odpracují třicet hodin, dávky se jim mohou zvýšit. Jestliže se ale práci vyhýbají, příspěvky znatelně klesají.
Ve městě začali tito lidé působit v červnu loňského roku
a velmi brzy jejich užitečnost prověřily povodně. „Lidé z veřejné služby pracovali v Žilině i v Bludovicích a myslím, že
toho zvládli dost,“ uvedl koordinátor veřejné služby Zdeněk
Hampl. Další prověrka přišla s letošní dlouhou i tvrdou zimou a změnou zákona, který odpovědnost za stav komuni-

kací přiřkla jejich vlastníkům, tedy většinou právě městu.
„Dostali jsme na starost úseky, kde nebyla nic platná technika a muselo se vše dělat ručně. Šlo například o chodníky
se zledovatělými plotnami,“ přiblížila koordinátorka veřejné
služby Jana Šturmová a dodala, že jejich povinností bylo i odstranění sněhu ze schodiš nebo od stanoviš kontejnerů, autobusových zastávek a vstupů do frekventovaných budov.
Jak koordinátoři hodnotí pracovní morálku pracovníků
veřejné služby? Hampl je dělí do tří skupin. První, asi čtvrtina
z celkové počtu, je velmi zodpovědná a nepotřebuje nad sebou
kontrolu. Polovina občasnou kontrolu musí mít a opět čtvrtina
disponuje pracovním nasazením malým nebo žádným. „Tam
je kontrola potřebná takřka nepřetržitě,“ uvedl Hampl, ale
upozornil, že s postupující délkou hospodářské krize mají
existenční potíže i lidé po většinu života pracující. „Ti jsou
spolehliví a mohou například pracovat i ve školách, kde dělají pomocné práce. Další například dělají správce hřiš nebo
obsluhují třídící linku na odpady.“ Ti nejlepší pak mají možnost postoupit do kategorie pracovníků veřejně prospěšných
prací, kde mají šanci na pravidelný příjem.
Postoj občanů k pracovníkům veřejné služby je různorodý.
Někteří jejich práci oceňují, jiní méně. Stávaly se případy, kdy
lidé pracovníkům nadávali, mysleli si, že jsou vězni, někteří
žáci jedné ze škol po nich dokonce házeli odpadky. „Přitom
tito lidé za svou práci nic nedostávají a jen se snaží, aby si
udrželi současné sociální dávky,“ uvedl Hampl a jako příklad dobré práce uvedl vyklízení prostor bývalého radničního
sklípku. „Za tři dny bylo vše hotovo. Technické služby jen
přistavily kontejner, případně poskytly techniku. Hrubou
práci odvedla veřejná služba.“

Pracovníci veřejné služby čistí chodník blízko autobusového nádraží.

Veletrh Novojičínska 2010
Stanislav Bartoň
g

Zveme podnikatele z Novojičínska a okolí k účasti na XI.
ročníku výstavní, kontraktační a prodejní akce Veletrh Novojičínska. Za deset předchozích ročníků se stal pro svou jedinečnost nejvýznamnější akcí tohoto typu našeho regionu. Město
Nový Jičín tak v současném období hospodářské recese konkrétní formou podporuje především malé a střední podnikání.
V letošním roce se bude veletrh konat tradičně v areálu
zimního stadionu Nový Jičín, a to v sobotu 15. a neděli 16.
května 2010. Hlavním pořadatelem je město Nový Jičín. Tématicky je veletrh zaměřen na DŮM, BYDLENÍ, ZAHRADA,
HOBBY, CESTOVNÍ RUCH, VZDĚLÁVÁNÍ, ODÍVÁNÍ, POTRAVINY, OBCHOD, SLUŽBY. Výstavní místo podnikatelům a vstup návštěvníkům je poskytován bezplatně. Pro
prezentaci podnikatelů a firem je vyčleněna plocha přibližně
1 400 m2. Předpokládaná účast je 10 000 návštěvníků.
Souběžné akce: Řemeslo má zlaté dno — představení významných středních škol a učiliš zaměřených především na
technické obory se bude konat v hale ABC. Ve sportovním areálu proběhne Pravá Moravská pou rádia Čas s bohatým
kulturním programem. Hasičský záchranný sbor a Policie
ČR připravuje přehlídku zásahové techniky včetně dynamických ukázek zásahů na ploše před zimním stadionem.
Veškeré podrobnosti včetně přihlášky a pokynů najdete
na www.novyjicin.cz (pravý sloupec, část Informace pro
podnikatele). Uzávěrka přihlášek je 20. 4. 2010.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

2

Rekordní počet bakalářů
chce studovat dál
Text Josef Gabzdyl a Michal Polášek
g Novojičínská pobočka Vysoké školy podnikání se i přes
hospodářskou krizi těší velkému zájmu studentů. Na začátku března promovalo v Beskydském divadle 66 bakalářů,
kteří vystudovali při zaměstnání. Škola pro velkou část z nich
a také absolventů pobočky ve Studénce otevírá navazující
magisterský stupeň. Do něj se hlásí rekordních 48 studentů.
„Je to velmi potěšující, že v době špatné hospodářské situace
a po loňských povodních je tolik zájemců o další studium,
přičemž studenti si vzdělání hradí sami. Je to však investice,
kterou jim nevezme voda ani krize,“ řekla ředitelka novojičínské pobočky Alena Olšáková.
Mezi promovanými byla i Gabriela Volková z Nového Jičína.
„Pochopitelně jsem ráda za zvládnutí bakalářského studia.
Ráda bych pokračovala dále,“ řekla chvíli po promoci. Unikátem se pak stalo promování tří sester Moniky Jursové a Marie s Lucií Šustiakových. „Vždycky jsme všechno dělaly společně, takže i studovat jsme se rozhodly spolu. Společně jsme
se i připravovaly, rivalita byla jen sesterská, nic velkého,“
uvedla Lucie Šustiaková a doplnila ji sestra Monika Jursová:
„Soutěživost byla super, protože nás to opravdu povzbuzovalo k lepším a lepším výkonům.“ Celé trio pokračuje v magisterském studiu.
Prorektor Vysoké školy podnikání Vladimír Krajčík přiznal, že nic takového historie školy nepamatuje. „Je běžné,
že studují sourozenci nebo manželské páry, ale aby to byly
tři sestry, tak to je v rámci historie školy skutečně první
takový slavnostní rodinný okamžik.“

Novojičínský unikát — trojice sester bakalářek (zleva): Marie
Šustiaková, Lucie Šustiaková a Monika Jursová. Foto J. Gabzdyl

Knihovna zaznamenala
návštěvnický rekord
Text a foto Josef Gabzdyl
g

Obrovský zájem návštěvníků vyvolala výstava železničních
modelů v prostorách městské knihovny, která se konala
o víkendu 27.— 28. března. Za dva dny bylo na vláčky a do detailů vyrobené krajiny se železnicemi zvědavo 885 lidí. „Zájem nás hodně překvapil a potěšil. Jezdily rodiny z Ostravy,
Vsetína nebo Valašského Meziříčí. Někteří návštěvníci se dokonce vraceli. Bylo to naprosto úžasné,“ řekla vedoucí knihovny
Renáta Domoráková.
Se svými modely se pyšnili železniční modeláři z východních Čech a když sledovali proudy lidí, ponejvíce tatínků se
syny, neskrývali spokojnost. „V Novém Jičíně jsme ještě nikdy
nebyli, ale když pozorujeme ten zájem, určitě tady nejsme
naposledy. Doufám, že z některých kluků se také stanou
modeláři,“ řekl Tomáš Brzybohatý ze Skutče, ale hned dodal,
že taková záliba vyžaduje trpělivost, zručnost a také dost
peněz.
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Chlapci byli z vystavených železnic naprosto nadšeni.
Do železničního království se vypravili i Pavel Geryk s tříletým synem Adamem. „Ve městě se železniční modely už
dlouho nevystavovaly, takže jsme nemohli nepřijít. Kluk je
z vláčků u vytržení. Jen doufám, že nebude chtít něco podobného i domů,“ řekl s úsměvem Geryk.

Překoná město Nový Jičín
národní rekord ve sběru baterií?
Bc. Dana Holubová
g

Přij te s námi ve čtvrtek 22. dubna 2010 oslavit na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně Den Země. V rámci tohoto dne oslav se město Nový Jičín pokusí o překonání rekordu
České republiky v 5 hodinovém maratonu ve sběru použitých baterií a monočlánků, jehož držitelem je v kategorii
„Absolutní posbírané množství“ stále město Ústí nad Labem
s 1 472,6 kg nasbíraných baterií a v kategorii „Množství nasbírané na jednoho obyvatele“ město Žatec s 28 g/obyvatele.
PŘINESTE VYBITÉ BATERIE A MONOČLÁNKY NA
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ od 9.00 do 14.00 hod. (sběrné
místo bude umístěno ve stánku spol. ECOBAT) A STAŇTE
SE REKORDMANEM I VY! Každý, kdo donese baterie, které
budou na místě zváženy, obdrží slosovatelný lístek, se kterým
může vyhrát! Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak neziskové
organizace (nemocnice, obchody, atd.) a školy (soutěž o nejlepšího sběrače nebo třídu z každé základní školy).
VE 14.15 hod. PROBĚHNE PŘÍMO NA NÁMĚSTÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU (za přítomnosti komisaře z pelhřimovské agentury Dobrý den) A SLOSOVÁNÍ O CENY (z těch,
co donesli, kolik unesli — do kila a nad kilo). Nejvhodnější jsou
všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen,
hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, MP3 přehrávačů, mobilních telefonů a pod.).
Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté
baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.
Do sběru zásadně nepatří: Rezavé, rozbité nebo tekoucí či
lepkavé baterie, autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem, baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich
vyčnívat kontaktní drátky apod.), plně nabité baterie, baterie
těžší než 1 kg.
Součástí akce bude bohatý kulturní a zábavný program
pro malé i velké, za hudebního doprovodu skupiny Apači.

Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů — jaro 2010
Odbor životního prostředí

Organizace, sdružení, jedinci, pokud máte zájem nabídnout
své programy na naší burze volnočasových aktivit, kontaktujte paní Štrbavou (strbava@fokusnj.cz), SVČ Fokus, K Nemocnici 23, Nový Jičín (www.fokusnj.cz). Uzávěrka materiálů pro přípravu prezentací je 17. května do 17.00 hodin.

g Do

velkoobjemových kontejnerů patří rozměrnější odpad,
například koberce, starý nábytek, kovové nebo plastové věci.
V žádném případě ale do kontejnerů nevhazujte stavební su
nebo elektrozařízení, což je nebezpečný odpad. Děkujeme
za pochopení. Přistavení kontejnerů ve 14.00 hod. a vývoz
v 17.00 hodin.
Úterý 13. 4.: Dlouhá 1—15, Dlouhá—12, Dlouhá 30—32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník); Čtvrtek 15. 4.:
Gregorova 39, Protifašistických bojovníků, Vančurova (křižovatka s J. Hory), Anenská (křižovatka s K. Čapka), Kollárova
(křižovatka s Gregorovou); Úterý 20. 4.: Novellara (křižovatka se Slovanskou), Bří Jaroňků (u hřiště), Myslbekova,
Jiráskova 1 (křižovatka K Nemocnici), Jiráskova 22 (pod
branou VÚM), Slovanská (u novinového stánku); Čtvrtek
22. 4.: Dostála Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křižovatka
s Divadelní), Divadelní (u bývalého Drustolu), B. Němcové
(střed ulice), Janáčkovy sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi); Úterý 27. 4.: Palackého (u nového
mostu), Derkova (u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdrav. střediska), Dostojevského (u domova důchodců), Luční (u lávky na Lamberk); Čtvrtek 29. 4.: Bulharská
(u kotelny), Trlicova (křižovatka s Kpt. Jaroše), Štursova
(u šaten TJ), Hluboká 213/5, Slezská (křižovatka s Úprkovou);
Úterý 4. 5.: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (parkoviště
za býv. Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24—30, Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště); Čtvrtek 6. 4.:
Dvořákova (parkoviště u SISŠ), Dvořákova (parkoviště u Kalače), Máchova (křižovatka s Nádražní) Sv. Čecha; Úterý
11. 5.: Komenského (u Dětského centra), Komenského (křižovatka s Žižkovou), U Jičínky (garáže u DPS), Nerudova
(parkoviště u výměníku), Revoluční, Fibichovo náměstí; Čtvrtek 13. 5.: Pod Lipami (křižovatka s Na Skalkách), Smetanovy sady (parkoviště u letního kina), Pod Lipami (u garáží),
Lesní (odbočka k tenis. kurtům), Žilinská (nad koupalištěm).
LOUČKA, úterý 18. 5.: parkoviště garáží MěÚ, střed sídliště (u č. 216—217), křižovatka k domům č. 197—207, odbočka
u mostu (u č. 50), autobusová zastávka naproti zdravot. středisku; čtvrtek 20. 5.: U Kaštanů, odbočka k p. Ježovi, autobusová zastávka u ZD, ulice s řadovou zástavbou (Mlýnská),
Palackého (u Monty);
KOJETÍN, 20. 5.: na křižovatce (autobus. točna), u váhy ZD;
STRANÍK, úterý 25. 5.: obchod se smíšeným zbožím, odbočka k hřišti, na horním konci (u Pavlíků), ulice ke hřbitovu,
dolní konec za zatáčkou;
BLUDOVICE, čtvrtek 27. 5.: Malá strana (panelová cesta)
1 ks, Malá strana (u Janiština), naproti čerpací stanice,
u autobusové zastávky (Česká škola), u hřiště;
ŽILINA, úterý 1. 6.: U Hřiště, U Rybníka, U Jezu, Beskydská (za Školou života), Beskydská (u skladu CO), Beskydská
(bytovky za MŠ k Puntíku); čtvrtek 3. 6.: U Škorňů (Pstruží
potok), Na Výsluní, Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou),
Potoční (za mlýnem), autobusová zastávka U Partyzána;
LIBHOŠŤ, úterý 8. 6.: Horní hostinec (u Lajdů), obchod
Jednoty (u školy) 2 ks, u domu č. 128 (nám. Sv. Marka), Malá
Vídeň (střed ulice); čtvrtek 10. 6.: u transformátoru, bytovky
U Kovárny, u hasičské zbrojnice.

Připravuje se burza
volnočasových aktivit
SVČ Fokus Nový Jičín
g

Čas běží, a tak ve Středisku volného času Fokus již probíhá příprava Dne dětí. Možná, že vám to připadá velmi předčasné, ale DEN DĚTÍ se uskuteční v sobotu 29. května 2010
na Skalkách. Pro děti a jejich blízké chystáme zábavné odpoledne plné her, soutěží, vystoupení a překvapení. Zároveň
vznikl nápad uskutečnit burzu volnočasových aktivit.

Zahájení svozu biologicky
rozložitelného odpadu
Bc. Dana Holubová, odbor životního oprostředí
g

Na jednotlivá stanoviště budou rozmístěny nádoby (hnědé
plastové o objemu 770 l) na biologicky rozložitelný odpad,
jehož svoz bude opět zahájen v měsíci dubnu. Mimo tyto sběrné
nádoby (např. v pytlích) nelze bioodpad ukládat.

Upozornění pro vlastníky
motorových vozidel
Str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP Nový Jičín
g

Městská policie Nový Jičín upozorňuje na probíhající opatření, kdy rajonoví strážníci monitorují všechna dlouhodobě
parkující motorová vozidla, která: nemají platnou technickou
kontrolu nebo měření emisí; nemají sjednané zákonné pojištění odpovědnosti; dlouhodobě stojí na pozemní komunikaci
a vykazují známky vraku, s cílem upozornit vlastníky (provozovatele) těchto vozidel, na odstranění výše uvedených závad.
Jestliže provozovatel vozidla (fyzická osoba) provozuje silniční motorové vozidlo bez platné technické kontroly nebo
měření emisí dopouští se přestupku, za který je možno udělit
pokutu až do výše 50 000,-Kč dle § 83 zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Jestliže fyzická osoba provozuje nebo ponechá na veřejně
přístupné pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti, dopouští se přestupku, za který je možno udělit
pokutu ve výši od 5 000 do 40 000,- Kč dle § 16 zákona č. 168/
1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění
pozdějších předpisů.
Jestliže fyzická osoba odstaví na silnici a místní komunikaci silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé
k provozu, dopouští se přestupku, za který je možno udělit
pokutu do výše 300 000,- Kč dle § 42a zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že takovéto motorové vozidlo zůstane stát i nadále na pozemní komunikaci, bude v rámci blokového čištění
ulic odtaženo. Náklady spojené s odtažením vozidla budou vymáhány po vlastníkovi tohoto vozidla.
V případě, že se bude chtít vlastník výše zmiňovaného vozidla vyhnout odtažení vozidla a dalším sankcím s tímto spojeným, může využít dubnové bezplatné likvidace autovraků,
kde si může nechat vozidlo ekologicky zlikvidovat.
Požadované doklady: velký TP, majitel uvedený v tomto
technickém průkazu musí být přítomen s občanským průkazem. Autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele,
která nemusí být úředně ověřena.

Likvidace autovraků zdarma
Dana Holubová, odbor životního oprostředí
g Občané mohou opět využít nabídky likvidace autovraků
zdarma. Akce se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 od
8.00 do 12.00 hod. na parkovišti před areálem Technických
služeb města Nového Jičína, ul. Suvorovova 114, Nový Jičín.
Požadované doklady: velký technický průkaz, občanský průkaz nebo plná moc.
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé
nákladní do 3,5 t). Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromaž ovací místo je předání kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace
(VIN) dle dohody majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraků na ekologickou likvidaci. Toto potvrzení slouží jako
doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu.
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Nové webové stránky
informačního centra

Válečné hroby a pietní místa

Za kolektiv informačního centra Markéta Hanzelková

g Pro veřejnost byly zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů
vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zák. č. 122/2004 Sb.,
o válečných hrobech. Informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“ (valecnehroby.army.cz).
Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky
„Válečné hroby“ vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence
VH“, umístěném na levém panelu obrazovky. V evidenci lze
vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí
(Hledání VH v zahraničí).
Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních
místech (záložka Hledání podle osobních údajů) a také podle
údajů o válečných hrobech (záložka Hledání podle údajů o VH).
K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení
jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané
oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují také
v základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného
hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.
Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na
mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu, zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.
V případě nejasností se můžete obrátit na pracovníka organizačního odboru ing. Lumíra Balaryna, 556 768 304 nebo
lbalaryn@novyjicin-town.cz

Nové webové stránky pomohou občanům i návštěvníkům města.
g Informační centrum Nový Jičín získalo v rámci dotačního
programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ finanční prostředky na rozšíření a zkvalitnění služeb. V rámci tohoto projektu byly mimo jiné vytvořeny nové webové stránky informačního centra, které jsou
zaměřeny především na podporu turistiky ve městě. Nové
webové stránky jsou k dispozici na adrese www.icnj.cz a jsou
ve čtyřech jazykových mutacích, a to v angličtině, němčině,
ruštině a polštině. Na grafické podobě těchto stránek se podepsala ruka novojičínského grafika Milana Matouše. Samotné webové stránky jsou pak dílem pana Lu ka Šorma
a pracovníků informačního centra.
Naším cílem bylo vytvořit především přehledné stránky,
obsahující veškeré podstatné informace, které by mohl potenciální návštěvník města potřebovat. Věříme, že se nám to
podařilo a že se vám naše nové stránky budou líbit.
Stránky byly spuštěny dne 1. 3. 2010 a dostat se na ně můžete přímo zadáním adresy nebo ze základních stránek města
www.novyjicin.cz proklikem v části informační centrum.
Dále byl vydán propagační letáček o informačním centru,
obsahující základní informace o poskytovaných službách
včetně kontaktu a otevírací doby. Tento letáček je k dispozici
v IC. Celkově tento projekt přispěl ke zkvalitnění služeb Informačního centra v Novém Jičíně a napomohl tak k jeho rozvoji.

Organizační odbor

Květinová výzdoba v centru
Nového Jičína
Text a foto ing. Hana Bělunková, odbor ŽP

Středisko Europe Direct
informuje
Za kolektiv střediska Kateřina Redlová
g Středisko Europe Direct (ED) vás zve na akci na
Masarykovo náměstí ke Dni Země, která se uskuteční 22. dubna. Jako spolupořadatelé zajišujeme
doprovodný program nejen pro školní děti, ale i pro
širokou veřejnost. Na našem stánku budou volně
k dispozici materiály s tématikou životního prostředí,
publikace pro děti na toto téma a samozřejmě informace
o Evropské unii. Od 9 do 14 hodin se můžete těšit na různé
soutěže pro všechny věkové skupiny, poslechnout si hudební
skupinu Apači a zároveň se zapojit do pokusu o překonání
národního rekordu ve sběru použitých baterií.
V souvislosti s oslavou Dne Země prodlužujeme možnost
zasoutěžit si o ceny prostřednictvím znalostního kvízu na
téma životní prostředí. Tento kvíz je možné si vyzvednout
přímo ve středisku ED, ke stažení je k dispozici na webových
stránkách ED, a také na stánku ED v den konání akce Den
Země. Vyplněné kvízy zasílejte na adresu: europedirect@
novyjicin-town.cz nebo doručte osobně do střediska ED (budova informačního centra) do 30. dubna.
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Květinová výzdoba každoročně rozzáří i Kostelní ulici.
g Město Nový Jičín každoročně zapůjčuje občanům květinové

truhlíky osázené muškáty pro výzdobu oken. Obyvatelé bytů,
jejichž okna směřují na Masarykovo náměstí nebo do ulice
Kostelní si mohou požádat na odboru životního prostředí
Městského úřadu Nový Jičín. Kontaktní osobou je ing. Hana
Bělunková, popřípadě zavolat na telefonní číslo 556 768 266
nebo napsat email: hbelunkova@novyjicin-town.cz
Podmínkou poskytnutí truhlíků je zajištění dostatečné péče
o květiny po celou dobu zapůjčení. Péče spočívá v pravidelné
zálivce a přihnojování. V případě výskytu chorob je nezbytné
provedení postřiku. Další podmínkou je požadovaná orientace oken bytu.

Představujeme sociální zařízení ve městě

Organizace Podané ruce
nabízí osobní aistenci

Terapeutické dílny zahájily provoz
Text a foto Josef Gabzdyl

Helena Fejkusová, ředitelka
g

Terénní sociální služba osobní asistence je nabízena několika organizacemi v regionu Moravskoslezského kraje. Jednou
z neziskových organizací, které v MSK, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji pomáhají touto činností zdravotně
znevýhodněným občanům a seniorům, jsou od roku 2001 Podané ruce, o.s. — Projekt OsA Frýdek-Místek. Jsme registrováni na Krajském úřadě MSK a poskytujeme služby dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
Jedním z měst, kde službou zajišujeme přímou pomoc lidem, kteří jsou zdravotně znevýhodněni nebo jejich věk jim
již neumožňuje si zajišovat běžný chod domácnosti a péči
o vlastní osobu, je i město Nový Jičín a Kopřivnice. Naši zaměstnanci v pozici osobní asistent (asistentka) jsou zkušení
pracovníci, kteří jsou přímo z regionu Nový Jičín a Kopřivnice.
Podané ruce, o.s. — Projekt OsA FM nabízí osobní asistenci
lidem s těmito problémy: chronické duševní onemocnění,
kombinovaná, sluchová, zraková, tělesná a jiná zdravotní
postižení. Službu realizujeme u lidí všech věkových kategorií (u dětí od jednoho roku), a bez kontraindikací diagnos.
Vždy je pro nás směrodatné, že člověk službu osobní asistence z důvodu svého hendikepu nebo věku oprávněně potřebuje a vyžaduje. U dětí nebo lidí s omezením způsobilosti
k právním úkonům jednáme s klientem a s jeho zákonným
zástupcem. S každým žadatelem o službu před písemným
smluvním ujednáním udělá naše koordinátorka osobní asistence šetření v místě, kde by měla být služba prováděna a dotazuje se na konkrétní požadavky, zajímá se o aktuální zdravotní omezení, pro které konkrétní člověk službu potřebuje.
Pokud se žadatel nebo zákonný zástupce rozhodne, že bude
našich služeb využívat, vyplní koordinátorka smlouvu a klient
ji svým podpisem potvrdí. Časová dotace služby nebo jednotlivé úkony se mohou podle změny potřeb klienta v průběhu
služby také upravit.
Osobní asistenci naše organizace provádí až sedm dnů
v týdnu a i 24 hodin denně, pokud ji klient oprávněně potřebuje a organizačně jsme schopni osobní asistenci zajistit. Průměrně denně naše služby poskytujeme u jednoho žadatele
cca 5 hodin. Osobní asistenci zajišujeme nejen v domácím
prostředí klienta, ale všude tam, kde pomoc potřebuje. Ve
škole, v zaměstnání uživatele, při volnočasových aktivitách
nebo plně zastoupíme pečující rodinu klienta.
Úhrada za poskytnutou službu se řídí zákonem o sociálních službách, a to je do 100,- Kč/hod. Náš sazebník je nyní
85,- Kč/hod., při dvou a více odebraných hodinách je to 65,- Kč
/hod. Sazba je hodinová, ne úkonová. Vše o organizaci Podané
ruce, o.s. — Projekt OsA FM včetně kontaktů můžete získat na
webových stránkách podaneruce.eu nebo na e-mailu podaneruce@seznam.cz

Organizace Podané ruce pomáhají lidem všech věkových
kategorií. Foto archiv Podané ruce.

Terapeutka Tereza Müllerová pomáhá Ivaně Maroňové v modelování keramiky. Vpravo další z klientek dílen Jitka Pospíšilová.
g Třicet zdravotně postižených lidí může využít nových sociálně terapeutických dílen Slezské diakonie v objektu Základní školy Dlouhá 54 v Novém Jičíně. Ve třech bývalých
třídách je k dispozici keramická, textilní, modelářská a arteterapeutická dílna, do Nového Jičína zatím dojíždí dvanáct
klientek Ústavu sociální péče ze Studénky-Nové Horky. „Zájem je veliký a nemáme obavy, že bychom kapacitu nenaplnili. Volali už ze speciálních škol z Nového Jičína i z Kopřivnice,“ uvedla vedoucí novojičínského střediska Eva Fišerová
s tím, že na projekt finančně přispěla Evropská unie.
Dílny jsou určeny klientům od osmnácti do šedesáti let,
kteří jsou schopni samostatné práce. Slezská diakonie se
také bude snažit některé výrobky prodat. „Firmy by mohly
mít zájem například o novoročenky nebo tašky,“ řekla koordinátorka dílen Gabriela Lhotská a dodala, že v dílnách brzy
přibudou šicí stroje nebo tkalcovský stav.
Už první týdny provozu ukázaly, že klienti si nového prostředí užívají a při ručních pracích, například pletení košíků
nebo modelování keramiky, dosahují nečekaných výsledků.
„Práce je moc těší a den ode dne jsou šikovnější. Vládne
tady bezvadná atmosféra,“ hodnotila ženy z Nové Horky terapeutka Tereza Müllerová.

30. výročí založení ZO ČSOP NJ
Petr Orel, foto archiv ZO ČSOP Nový Jičín

g V sobotu 13. března proběhla výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém
Jičíně, na které jsme nejen zhodnotili uplynulý ochranářský
rok 2009, ale také jsme si připomněli 30. výročí založení ČSOP
a naší základní organizace. Výroční členská schůze také stanovila rámcový plán činnosti na rok 2010, přičemž stěžejní
zůstávají aktivity našeho profesionálního zařízení v Bartošovicích v oblasti druhové ochrany živočichů a ekologické výchovy a osvěty. Počítá se i s „drobnými“ ochranářskými a spolkovými akcemi. V posledních dnech to byla např. kontrola
a vyčištění 100 budek (sýkorníků) instalovaných v lesoparku
na Skalkách nebo instalace naváděcích zábran usměrňujících
tah žab v lokalitě na Bochetě. Info: www.csopnj.cz
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Vzpomínka o Velikonocích
Pavel Wessely

Soňa Zemánková získala
ocenění za celoživotní práci
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Na začátku 70. let se Soňa Zemánková přestěhovala ze slo-

venského rodiště Martina-Vrútek do Nového Jičína za svým
životním partnerem, rovněž pedagogem základní umělecké
školy a známým sochařem Janem Zemánkem. Téměř 40 let
rozvíjí výtvarné talenty novojičínských dětí. Rozpozná jejich
vlohy a vede je k lásce ke kultuře, ukazuje vkus a učí je přenést všechny pocity do svých děl. Za svou práci se na konci
března dočkala krajského ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Kdy jste se o ocenění dozvěděla a co pro vás symbolizuje? Řekl mi o něm náš ředitel základní umělecké školy a samozřejmě mne to moc potěšilo. Znamená to odměnu za celoživotní práci. Nejprve jsem dva roky učila na Lidové škole
umění v Martině a už od roku 1972 v Novém Jičíně.

Zdeňka Hanzelková rozdávala všude radost.
Foto PRÁVO — Pavel Karban.
g

Ještě nedávno jsem si neuměl představit Velikonoce bez
návštěvy jedinečné výstavky konané pravidelně v historickém
fojtství v Libhošti. Návštěvníci z řad všech generací tu vždy
obdivovali přehlídku umu, dovednosti a talentu převážně místních žen. I kdyby se libhošští k tradici vrátili, už nikdy neobdržím tradičně milé pozvání od jedné z hlavních protagonistek, od Zdenky Hanzelkové.
Její obdivuhodná invence, píle a dovednost ji přivedla se
svými výtvory na nejrůznější místa v naší republice, ale často
i v zahraničí. Když na podzim roku 2008 byla novojičínská
radnice oslovena partnerským německým městem Ludwigsburg, aby vyslala zástupce na tradiční výstavu tvorby podobně
nadšených jedinců, nebylo ani chvíli pochyb, že by to měla být
paní Zdenka. Protože jsem měl příležitost ji tam doprovodit,
rád připomínám její velký úspěch, především díky nepřekonatelným perníkovým výtvorům. A stejně jako všude, kde se ocitla, i tam ihned získala nová přátelství.
Žel nedávno všichni její přátelé s velkým žalem přijali smutnou zprávu, že Zdenka Hanzelková již není mezi námi. Odešla na začátku letošního roku a jak jinak, v plném nasazení.
Asi nás bude hodně, kteří si nejen o Velikonocích připomenou její vždy usměvavou tvář, její upřímné přátelství.

Nový projekt — nová výuka
Bc. Ivana Dorazilová, manažerka projektu
g Educa — Střední odborná škola, s. r. o. v Novém Jičíně je
místem, kde se právě rozbíhá nový projekt „Educa in výuka“
zaměřený na zkvalitnění a inovaci výuky středoškoláků. Tento
grantový projekt získal finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován
Evropskou unií a státním rozpočtem.
Projekt reaguje na aktuální trendy a požadavky trhu práce.
Komplexně řeší potřeby vzdělávání vyplývající ze současného
rozvoje informačních, komunikačních technologií a podnikatelských dovedností, podporuje cizojazyčnou výuku. Taktéž
je zaměřen na spolupráci se základními školami. Stěžejní
částí projektu je tvorba vhodných výukových materiálů pro
studijní obory se specifickým zaměřením, které škola nabízí.
Projekt potrvá 30 měsíců, ukončen bude v dubnu 2012. Do
aktivit projektu budou zapojeni téměř všichni žáci a učitelé
školy. Zda bude projekt „Educa in výuka“ úspěšný, se teprve
ukáže, ale již nyní je celý projektový tým přesvědčen, že bude
mít velký přínos pro výuku na střední škole.
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Soňa Zemánková se svou vnučkou Haničkou.
Vzpomínáte si ještě na pocity po příjezdu na severní
Moravu? Pamatuji si, že už tehdy se mi Nový Jičín líbil. Martin je podobný typ města. Se slovenštinou nebyly v dobách
Československa žádné problémy, naopak spoustě lidí se tento
měkký jazyk líbil. Líbí se mi hlavně centrum, ostatně i proto
jsme se po letech bydlení na sídlišti na ul. Budovatelů, i když
na tehdejší život ráda vzpomínám, přestěhovali do centra,
kde jsme si postavili domek. Snad jen škola na Derkově ulici
se mi zpočátku vůbec nelíbila, začínali jsme totiž ve sklepě.
(Do hovoru se s úsměvem vmísil manžel: „Vyučovala mezi
střevlíky a netopýry.“). Ale po opravách se to hodně zlepšilo.
Vedla jste desítky, zřejmě i stovky dětí. Jsou ty současné v něčem jiné než třeba žáci před třiceti roky? Ani
bych neřekla, přístup vyžadují stejný. Možná snad dříve byly
díky školkám více disciplinovanější a lépe věděly, co si smí
nebo nesmí dovolit. Nyní se do školek chodí méně a je to znát.
Kdysi jsme přijímali děti i ve čtyřech letech, což je dnes
opravdová výjimka. Obvykle se začíná až v šesti letech.
Vzpomenete si vůbec ještě na některé své absolventy
a co považujete za svůj dosavadní největší úspěch? Tak
za největší úspěch považuji nynější ocenění, ale moc ráda
vzpomínám např. na pražské soutěže Itálie očima dětí, kde
jsme posbírali řadu ocenění. Při jmenování absolventů bych
nerada na někoho zapomněla, ale třeba vzpomínám na fotografku Kateřinu Šrámkovou, současného akademického malíře Dalibora Davida, architekty Jiřího Rašku a Pavla Pekára
či akad. malířku Alici Burovou. Ale to jen namátkou…
Komu vděčíte za svou úspěšnou kariéru a co plánujete
do dalších let? Lidí, kteří mi pomohli, bylo moc a moc. Už rodiče mě velmi podporovali, v žádném dárku nechyběla krabička pastelek, nezapomenutelná je teta Melánie, to byla
velká estétka. Po vystudování Střední umělecké průmyslovky
v Kremnici mi obrovsky pomohl ředitel umělecké školy v Martině a velká pedagogická osobnost na Slovensku Jozef Vongrej.
Dal mi práci v porotě mezinárodní dětské výtvarné soutěže
Bienále fantazie, což bylo velké štěstí. A co plánuji? Učit dále
a brát dny, měsíce a roky tak, jak přijdou.

Studánkovou trasou na Puntík
Text Pavel Wessely, foto Josef Gabzdyl, Klub rodáků a přátel Nového Jičína
g

Foto 5, 6

Foto 4

Foto 2, 3

Foto 1

Myšlenka obnovit studánky, které vznikaly už v dávných
časech na západním úpatí pětisetmetrového kopce nad Žilinou, se rodila hned po revolučních proměnách před dvaceti
lety. Dobrovolná činnost jednotlivců i nově vznikajících spolků
se orientovala do nejrůznějších oblastí. Opuštěné studánky
samozřejmě nebyly prioritou. A tak až na prahu druhého desetiletí se v Klubu rodáků a přátel Nového Jičína, tehdy pod

vedením Ervína Bártka, rodily konkrétnější úvahy. I po kladné
odezvě na půdě Rady města Nového Jičína trvalo ještě několik
let, než vznikl projekt.
Následně byla, převážně z prostředků města, obnovena v minulosti snad nejznámější MARIÁNSKÁ STUDÁNKA (foto 1)
poblíž vycházkové trasy k oblíbené hospůdce. Po vynuceném
uzavření hospůdky „Na Puntíku“ se vlastně pramenitá voda
stala jediným zdrojem občerstvení po výstupu na kopec.
O dávné tradici této studánky svědčí na místě dochovaný kámen s vytesaným letopočtem 1919. Fotografie poskytnutá
někdejšími krajany dokládá, že to byl rok její větší obnovy.
Obnova druhé studánky — říkávalo se ji U MLÝNKŮ (foto 2)
se stala, podobně jako všechny následující, už jen záležitostí
malé skupinky kolem klubu rodáků. Protože je nejpřístupnější, podařilo se po její důkladné renovaci rozšířit okolí, vybavit ji pohodlným posezením a hlavně zatraktivnit instalací
vzácného kamenného koryta z roku 1808. Toto bylo se souhlasem dnešního majitele přemístěno ze vzdálenějšího nepřístupného místa, koryto v době před kolektivizací sloužilo
k napájení dobytka. Následné podstatné zvýšení návštěvnosti
nově vzniklého tichého koutu na okraji městského lesa bylo
tvůrcům odměnou za odvedenou práci.
Třetí v řadě byla studánka pod letitou zapomenutou lípou,
která se nachází na opačné straně pomyslného oblouku trasy
po studánkách. Přesun více než dvou „kubíků“ kamene na
značnou vzdálenost, obnova kamenného překrytí studánky
poničené pádem obrovitých větví (ty pak posloužily ke zhotovení netradičního posezení), přeložení odtoku vydatného
pramene a úprava prostoru spolykala desítky hodin práce
ochotných rukou. Pojmenování U SOVY (foto 3) se nabídlo
ve chvíli, kdy jsme zjistili, že starobylou lípu si za své sídlo
vybral v minulosti právě tento noční pták.
Další ze studánek, nazvali jsme ji U KŘÍŽE (foto 4), patří
k těm nejpozoruhodnějším. Například tím, že voda je k vlastnímu vyústění přivedena od zhruba sto metrů vzdáleného
zdroje. Vedle stojící kříž připomene svou podobou spíše kříže
alpské. Nedaleko stávalo v dřívějších časech menší stavení,
které zřejmě vyhořelo. Připomíná ho pozůstatek kamenných
základů. Obklopeni mohutnými stromy zdejšího lesa nás vůbec
nenapadne, že vše bylo zbudováno kdysi na louce, jak lze
usoudit z letecké fotografie z roku 1937. Rok 1933 uvedený
na kříži nevylučuje, že studánka i zmíněna stavba byly zřízeny ještě dříve.
Indicií pro to by mohl být letopočet 1931 vytesaný do kamene při studánce, vzdálené o dalších 200 metrů od domova
někdejšího budovatele zmíněných artefaktů. Tím byl nade
vší pochybnost Adolf Rampfler, dřívější vlastník usedlosti
na žilinském čísle popisném 98. O značném stáří díla svědčí
i okolnost, že přívodní potrubí ke studánce o průměru 100 mm
bylo již zcela neprůchodné a voda odtékala mimo do nedalekého potůčku. Pro obnovovatele tak vyvstal náročný úkol položit nové přívodní potrubí. Mimoto zpevnili pomocí kamenů
okolní promáčený prostor kolem dochované lavičky a vytvořili přístupové cestičky.
Pátá ze studánek na trase je ona zmiňovaná cca 200 metrů
po svahu vzdálená (necelých 100 metrů od hranice katastru
obce Rybí), snadno dosažitelná z červeně značené turistické
stezky. I proto ji autoři posledních provedených úprav (obnovená stříška, nový můstek a zpevnění prostoru kameny)
nazvali TURISTICKÁ STUDÁNKA (foto 5).
Z přibližně pětikilometrového půloblouku trasy poněkud
vybočuje šestá studánka, nazvaná lehce familiárně STUDÁNKA U IVANA (foto 6) jejímž vyhloubením a zpevněním
jsme „zlegalizovali“ už po desetiletí vyvěrající malý vodní
zdroj v místě, které má svou zvláštnost. Bezprostředně vedle
dle pamětníků bylo po druhé světové válce objeveno tělo
rudoarmějce. Po jeho uložení na žilinský hřbitov zde místní
zbudovali památníček. Po překrytí studánky stříškou a umístění malé lavičky se toto dosud zcela opomíjené místo jistě
stane častěji navštěvovaným.
Doporučujeme dvoustranu s povídáním o nové studánkové stezce vyjmout,
získáte tím jistě vítaného pomocníka při cestách po svazích Puntíku.
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g Jak je možno trasu projít? V podstatě je znázorněna na
plánku, doporučujeme vnitřní dvoulist vyjmout, získáte tak
pomocníka pro cestu po studánkách na Puntíku. Chcete-li
absolvovat celou trasu, nabízí se dvě varianty:
1. Nástup nejznámější značenou trasou k Puntíku od někdejší žilinské dolní školy (vyznačeno zelenými postavičkami)
a nepřehlédnout místo odbočení k první studánce U Mlýnků.
Od ní pak lesem strmě po červené turistické značce k Mariánské studánce a dále místem, kde kdysi stával skokanský
můstek (asi po 250 m — označeno na stromě).
Pak pokračovat po značce a v označeném místě odbočit
z louky do lesa k „Turistické“ studánce. Dvě možnosti, jak
se dostat k cca 200 metrů vzdálené studánce U Kříže, ukazují
modré značky na stromech. Stejně tak je značena trasa —
nejdříve kolem potůčku a po cca 500 metrech odbočit vpravo
a zbývá asi 750 metrů k poslední studánce U Sovy.
Chceme-li zajít k šesté studánce, familiárně zvané U Ivana,
neodbočíme vpravo, ale pokračujeme dále ve směru potůčku
a pak po jeho přebrodění vlevo po modrém značení dojdeme
k dřevěnému památníčku s nově vytvořenou studánkou. Lze
se k ní dostat i tzv. horní cestou, rovněž vyznačenou. Vrame
se ale k „U Sovy“, odkud jsou v podstatě dvě možnosti návratu:
po pohodlné „plynárenské“ cestě vystoupat téměř na vrchol
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Puntíku a pak jednoduše zpět k výchozímu místu, nebo podstatně kratší, opět vyznačenou trasou, k autobusové zastávce
U Partyzána.
2. Druhá varianta, kterou lze snad upřednostnit: po příjezdu
autobusem z města na zastávku U Partyzána po 50 metrech
odbočit vlevo na polní cestu a trasu (označeno) projít opačným směrem, než je popsáno ve variantě 1.
Příprava této trasy znamenala nejen obnovu jednotlivých
studánek, ale také najít a upravit propojovací stezky. Při sledování značení — modrých koleček na stromech a s pomocí plánku by neměl průměrně zdatný turista zabloudit. Pro většinu bude stezka, nebo alespoň její část objevná,
pokud jde o krajinné i přírodní zajímavosti. Záleží jen na tom,
jak se umíme kolem rozhlížet.
Tvůrci trasy se těší, že nevynaložili spoustu času i námahy
zbytečně a že se cestou budou potkávat ohleduplní milovníci
přírody.
Nakonec chci poděkovat městu Nový Jičín i jeho technickým
službám za pomoc. Velký dík patří především obětavým kamarádům: Václavu Vrbovi, ing. Miroslavu Šrámkovi a Josefu Volkovi a vlastně i ing. Václavu Dorazilovi.

Pavel Wessely

B E S K Y D S K É
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JIČÍN
Čtvrtek 1. dubna v 18.00 hod. Stefan Vögel: DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE. Bravurní komedie o tom, jak žít sám
a nezpustnout, pobaví a potěší všechny milovníky dobrého
humoru. Divadlo ABC, Praha. Předplatné sk. S. Předprodej od 9. 3.
g Pátek 2. dubna v 19.00 hod. MARTA TÖPFEROVÁ —
RECITÁL. Slavná dcera slavného otce. Žije v New Yorku,
její láskou je španělština, v ostré konkurenci latinskoamerických umělců obstála svojí muzikálností a osobním přístupem. Alternative Music Production, (divadlo za oponou). Předprodej od 9. 3.
g Středa 7. dubna v 19.00 hod. Giacomo Puccini: BOHÉMA.
Dojemný příběh o lásce básníka Rudolfa k něžné Mimi,
které není dopřáno dlouhého života, a o přátelství čtyř mladých umělců na Montmartru. Opera bude uvedena v originále s českými titulky. Slezské divadlo Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 9. 3.
g Čtvrtek 8. dubna v 18.00 hod. JANÁČKOVA FILHARMONIE. W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský, Antonín Dvořák.
Žesové kvinteto JFO, Tomáš Hanák, dirigent. Janáčkova
filharmonie Ostrava. Kruh přátel hudby. Vyprodáno.
g Sobota 10. dubna v 17.00 hod. 5 LET PUELLAE & PUERI
...aneb co všechno jste s naším smíšeným pěveckým
sborem mohli zažít za posledních 5 let... Ty nejlepší písničky, večer tak trochu netradiční. Gymnázium Nový Jičín. Předprodej Gymnázium a SOŠ Nový Jičín.
g Neděle 11. dubna v 19.00 hod. F. M. Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI. Inscenace, která je postavena na původní dramatizaci E. Schorma, si získala velký divácký
i kritický ohlas. Stala se také inspiračním výchozím bodem
pro film Karamazovi režiséra Petra Zelenky. Dejvické divadlo Praha. Předplatné sk. B. Vyprodáno.
g Pátek 16. dubna v 19.00 hod. Stanislav Štepka: MÁM
OKNO. Farbistý príbeh o vidieckom starom otcovi, ktorý
chce vždy a všade (hoci na prvý poh ad nenáležite a bláznivo) vidie a vníma okolitý svet, ži naplno a so všetkým,
čo život prináša. Radošinské naivné divadlo, Bratislava.
Předplatné sk. D. Předprodej od 30. 3.
g Úterý 20. dubna v 19.00 hod. Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD. Autorka vypráví příběh ženy středního
věku, která se po rozvodu musí vyrovnat s mnoha trapnými, směšnými i tragikomickými situacemi. Hlavní roli a také
dalších sedmnáct postav v režii Jany Kališové brilantně
ztvárnila Eliška Balzerová. Agentura FDA, Praha. Předprodej od 30. 3.
g Středa 21. dubna v 19.00 hod. OD GERSHWINA K JAZZU.
České saxofonové kvarteto zahraje skladby těchto autorů:
G. Gershwin, J. Ježek, K. Běhounek, P. Woods, D. Ellington a dalších. Praha. Kruh přátel hudby. Malý sál. Předprodej od 30. 3.
g Neděle 25. dubna v 16.00 hod. R. Groszmann, J. Šotkovský: JAK SE HOVNIVÁL CHTĚL STÁT MOTÝLEM.
Veselá pohádka z hmyzí říše. Moravské divadlo Olomouc.
Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 30. 3.
g Čtvrtek 29. a pátek 30. dubna v 18.00 hod. TANEČNÍ VEČER. Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový
Jičín. Předprodej 27.— 28. dubna od 14.00 do 17.00 hod.
ve foyer Beskyd. divadla (max. 8 vstupenek na osobu).

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz
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KINO KVĚTEN
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 si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho z ničeho nic potkáte a bác
ho… Do 12 let nevhodný, 120 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 5. až st 7. dubna v 18.00 a 20.00 hod. NEW YORKU,
MILUJI TĚ. Lásku k NY tímto filmem vyjadřuje skupina
těch nejkreativnějších současných režisérů i herců, jejichž
příběhy se odehrávají v celkem pěti různých newyorských
čtvrtích. Mládeži přístupno, 103 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. dubna v 18.00 a 20.15 hod. ŽENY V POKUŠENÍ. Český film. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišuje, že se
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Mládeži
přístupno, 118 min., 80,- Kč.
g Po 12. až st 14. dubna v 18.00 a 20.15 hod. PROKLETÝ
OSTROV. Drama USA. Izolovaný ostrov uprostřed oceánu.
Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela. Režie M.
Scorsese. V hlavní roli Leonardo DiCaprio. Mládeži nepřístupno, 137 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. dubna v 18.00 hod. BABYLON A.D. Vin
Diesel v hlavní roli sci-fi thrilleru Mathieu Kassovitze. Do
12 let nevhodný, 90 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. dubna ve 20.00 hod. KAWASAKIHO
RŮŽE. Český film. Za každou lží se skrývá pravda a za ní
pravda ještě hlubší. Drama J. Hřebejka podle scénáře P.
Jarchovského. Mládeži přístupno, 99 min., 75,- Kč.
g Po 19. až st 21. dubna v 18.00 a ve 20.00 hod. NEBE,
PEKLO, ZEM. Slovenský film. Nový příběh pro ženy se Zuzanou Kanócz v hlavní roli. Mládeži nepřístupno, 95 min.,
75,- Kč.
g Pá 23. až ne 25. dubna v 16.00 hod. PLANETA 51. Animovaný film. Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným
životem. Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské
invaze. Mládeži přístupno, 91 min., dabing, 65,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. dubna v 18.00 hod. NA HRANĚ TEMNOTY. Drama USA. Detektivovi T. Cravenovi (Mel Gibson)
umírá v náručí jeho vlastní dcera. Během vyšetřování její
vraždy proniká Thomas stále hlouběji do světa zločinů velkých korporací, vládního krytí a vražd, které je mají utajit.
Mládeži nepřístupno, 108 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. dubna ve 20.00 hod. MILÝ JOHNE.
Romantický film USA. Příběh lásky, která musí neustále
překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká dívku a pro oba je z toho osudová láska. Do 12 let
nevhodný, 105 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 26. až st 28. dubna v 18.00 a 20.00 hod. CHŮVA V AKCI.
Americká komedie. Agent CIA zjistí, že být špionem je
vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti.
Zasloužilý tajný agent kung-fu filmů Jackie Chan má před
sebou další z řady životu nebezpečných misí. Mládeži přístupno, 92 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 29. až ne 2. května v 18.00 hod. PŘESTUPNÝ ROK.
V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě
29. února požádat holka kluka o ruku. V romantické komedii USA zjistíte, co všechno je moderní mladá žena ochotna
podstoupit, aby si tenhle obyčej mohla vyzkoušet na vlastní
kůži. Do 12 let nevhodný, 99 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 29. až ne 2. května ve 20.00 hod. MUŽI, CO ZÍRAJÍ
NA KOZY. Americká komedie. Novinář (Ewan McGregor)
odjíždí do Iráku, aby své bývalé dokázal, že je taky chlap.
Mládeži nepřístupno, 94 min., titulky, 70,- Kč.
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...a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“, do 28. 4. 2010, výstava obrazů
RETROSPEKTIVA, Jana KROČOVÁ-VALČÍKOVÁ. Otevřeno: po—pá 9.00—11.00; 14.30—17.00 hodin.
g Coffee music bar Stará pošta do 30. dubna 2010, výstava
kreseb „MOTÝLÍ KŘÍDLA“, Karla KOVÁŘOVÁ. Otevřeno:
út—čt 12.00—22.00, pá 12.00—24.00, so 16.00—24.00 hodin.
g Městská knihovna Nový Jičín, 1.— 30. 4., po až pá od 9.30
do 18.00 hod., vstupné 0,- Kč. Putovní benefiční výstava velkoformátových fotografií „Pod modrým nebem, aneb jak jsem
potkal jaka“, které zobrazují nelehký život v indické horské
oblasti Zanskaru, někdy nazýváné též Malý Tibet. Tuto benefiční výstavu připravilo sdružení Blueland ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

2. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. Midi Lidi,
electro-fashion-techno-trip. Kdo přinese pouliční semafor,
jde zdarma.
g 3. 4. (so), Čajovna Archa, 19.00 hod., 50,- Kč. Ragmakam
duo, originální kompozice orientální hudby. Edward bude
vystupovat jako duo s čerstvou absolventkou konzervatoře
z Kuby/Běloruska Carmen Parra,Violoncello.
g 4. 4. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., Deskové hry, tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 6. 4. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 6. 4. (út), Hudební kavárna, 18.00 hod. On the vinil road,
poslechový večer nad starými vinyly. Interaktivní pořad pro
starší a pokročilé.
g 7. 4. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod., Hard Post, „Helloween“. Po měsíční pauze přivítáme zase Brndiho, který
nás tentokrát seznámí s kapelou Helloween.
g 7. 4. (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 9. 4. (pá), Biograf Artefakt, 20.00 hod., př. 100,-, mí. 130,- Kč.
Lucie Redlová & Garde — Zdeněk Bína & Honza Urbanec,
výjimečný dvojkoncert. Předprodej Informační centrum NJ.
g 10. 4. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Houpací koně
+ Le Christ Hypercubistic, big indie rock.
g 10. 4. (so), Čajovna Archa, 7.00 hod. Čajovýlet na Vizovicko — opájení se přírodou. Průzkumná výprava pro všechny dobrodruhy po NS Vizovické vrchy: Vizovice, Suchý vrch,
Klášov, Vařákovy paseky, Lačnovské skály, Čertovy skály,
Lidečko. Sraz v 7.00 hod. na AN v NJ. Odjezd v 7.10 hod. ze
zastávky číslo 5. Lesní čaj. Návrat večer.
g 13. 4. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 13. 4. (út), Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Andalusie — to nejlepší z jihu Španělska. Cestopisná přednáška
s projekcí. Přednáší cestovatel a fotograf Miroslav Deneš.
g 15. 4. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. Reggaenerace —
„Inity Dub Mission & Gedeon Jerrubal“. Uvádí Weronika.
g 16. 4. (pá), Hudební kavárna, 18.00 hod. Pavel Knebl a Dáša. Živé povídání s Pavlem Kneblem, cestovatelem, ekologem a autorem knížky „Putování pro nic — za nic aneb Na kole
i v mačkách, v pohodě i sračkách“ o jeho poslední cestě se
ženou Dášou, osly a kozami do Indie.
g 17. 4. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. Goodfellas
(ČR) & My Namy Is Music (Rakousko), acoustic-rock.
g 18. 4. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Alhambra, orientální
turnaj v deskové hře.
g 20. 4. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 20. 4. (čt), Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Zajímavé
stromy v Novém Jičíně: není strom jako strom. Přednáší
ing. Olga Kubálková. Přednáška bude zaměřena na zajímavé
druhy a kultivary listnatých stromů v našem městě.
g 21. 4. (st), Hudební kavárna, 18.00 hod. Dirty projectors.
Film. Káva. Kafe a cigára.
g 23. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Kofe-In & El.
J.O.C. — rockový večer.

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! BOHATÁ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
JE JIŽ PŘIPRAVENA!
(samostatné plakáty a www.fokusnj.cz)

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g

JIČÍN,

Čtvrtek 1. 4. od 9.00 do 19.00 hod., SVČ Fokus. MALOVANÉ
VEJCE. Velikonoční dílna: zdobení vajec, velikonoční ozdoby
a přáníčka, děti si přinesou vyfouklá vejce. Poplatek 20,- Kč.
g Út a čt 13. 4. — 17. 6. od 15.30 do 17.00 hod., areál stadionu.
KURZ SKATEBOARDINGU. Místo: areál stadionu u spodních tenisových kurtů ve skateparku. Náplní kurzu je výuka
základů jízdy na skateboardu, triky, historie. Kurz je určen pro
začátečníky, ale i pokročilé, kluky i holky ve věku od 8 do 15
let, vše pod vedením Petra Juříka. Zahajovací schůzka se bude
konat 13. 4. v 15.30 hodin ve skateparku.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod., ateliér SVČ. Keramika pro veřejnost (8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. 4.). Pro
všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou.
Vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. Výtvarné odpoledne (12.,
19., 26. 4.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. Vždy v pondělí od 16.00 do 19.00 hodin v ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč.
Pod vedením pí Mitášové.
g Čtvrtek 22. 4. od 9.00 hod. Masarykovo nám., DEN ZEMĚ.
MĚSTO NOVÝ JIČÍN SE POKUSÍ O PŘEKONÁNÍ NÁRODNÍHO REKORDU VE SBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ.
Pětihodinový maraton ve sběru použitých baterií s doprovodným programem. Vyhlášení výsledků ve 14 hodin.
g Pátek 30. 4., od 16.00 do 1. 5., 10.00 hod. ČARODĚJNICKÁ
NOC (akce určena pro děti 1. stupně ZŠ). Program: čarodějnická zábava pro děti, oheň, tanec, dílna, diskotéka. Cena:
100,- Kč (večeře, snídaně, pitný režim, drobné ceny, program).
Přihlášky na infocentru SVČ Fokus (odevzdat a zaplatit nejpozději do středy 28. 4.). Bližší informace podá D. Štrbavá,
tel.: 607 586 770
g RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH. Nový kroužek pro všechny
děti od 8 do 15 let. Cena 100,- Kč/duben až srpen. Přihlášky
a informace ve Fokusu nebo na tel. čísle 607117622.
g 1. — 2. 5. 2010, začátek v 18.00 hod., tělocvična ZŠ Komenského 66. Florbalový maraton. Turnaj smíšených družstev.
Každý tým může mít maximálně 7 hráčů, z toho musí být min.
2 holky. Hrát se bude 3 + 1, zápisné na jednoho hráče činí
100,- Kč. Podmínkou jsou dresy nebo trika stejné barvy. Přihlášení je nutno provést na e-mail níže, a to nejpozději do 24. 4.
Případné dotazy na tel.: 605 925 798, e-mail: kucera@fokusnj.cz — Jiří Kučera.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 24. 4. (so), Hudební kavárna, 18.00 hod., 30,- Kč. Radimova
kapela je Karel featuring Coline /Jihlava, Fr., koncert.
g 24. 4. (so), Čajovna Archa, 17.00 hod. Finanční svoboda,
turnaj ve společenské hře.
g 27. 4. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 29. 4. (čt), Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Kruhy
v obilí, záhadné jevy a objekty, přednáší historička a badatelka Tonička Plíšková.
g 29. 4. (čt), Hudební kavárna, 19.10 hod. Po hudebním chodníčku v mlhách — „Frank Zappa In Barcelona (1988), uvádí
Jenda (Satyr).
g 30. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod. Jazz klub & Joe Bar
Blues Street, hospodské blues.

g Do 6. června 2010. ZKAMENĚLÉ STOPY. Nahlédnutí do tajemného světa živočichů z minulých
geologických dob. Rytířský sál Žerotínského
zámku.
g 7. dubna—2. května 2010. PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2009 a výstava
dětských výtvarných prací ZVÍŘATA NAŠICH
LESŮ A POLÍ. Vernisáž výstavy se uskuteční
v úterý 6. dubna v 16.00 hodin. Ve spolupráci s Okresním
mysliveckým spolkem ČMMJ v Novém Jičíně a pověřenými
městskými úřady v Novém Jičíně, Bílovci, Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici a Odrách. Nová galerie Žerotínského
zámku.
g 30. dubna 2010. ČARODĚJNÁ NOC V MUZEU. Od 18.00
do 22.00 hodin ve všech prostorách Žerotínského zámku.
V 18.00 hodin se uskuteční kostýmovaný průvod městem s kočárem a koňmi, který bude zakončen na nádvoří Žerotínského zámku divadelní fraškou „Vlažný inkviziční proces II
aneb návštěva z Vídně“ z doby, kdy novojičínské panství spravovala Tereziánská rytířská vojenská akademie. Akce je
pořádána v rámci Muzejních nocí. Vstupné: dospělí 30,- Kč,
děti 10,- Kč.
g Muzejní čtvrtky. 29. dubna 2010, 16.30 hodin. STŘELECKÉ
SPOLKY NA NOVOJIČÍNSKU. Historický vývoj organizovaných střeleckých spolků v 19. a 20. století. Přednášející:
PhDr. Tomáš Baletka, PhD., ředitel Státního okresního archivu
ve Vsetíně. Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál Žerotínského
zámku.

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00;
sobota, neděle: 9.00—16.00.

Bývalá vinárna se možná
změní v umělecký biograf
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Současná podoba sklípku není vůbec vábná, díky evropské dotaci
se však může změnit. Foto Josef Gabzdyl.
Původní projekt na hudební klub padl kvůli vysoké finanční
náročnosti, nyní se naskytla možnost pod radnici přestěhovat Biograf Artefakt ze Slovanské ulice. „Biograf sídlí v nevyhovující budově, přičemž prostory bývalého sklípku považujeme pro tento typ kultury za velmi vhodný. Určitě by se
zde mohly konat i přednášky, besedy a další akce pro mladé,“
uvedl místostarosta Miloš Lossmann.
Pracovníci veřejné služby proto už několik dnů někdejší
sál, pódium i další místnosti vyklízejí a sklepení zbavují nevhodných nánosů diskotékové minulosti. Radní by chtěli zachovat zbytky někdejšího elegantního interiéru, zvláště pak
stropy a vitráže. A proč už nelze ve sklípku vybudovat restauraci? „Dotační titul není určen pro stravovací zařízení,
ale domníváme se, že se zařízením pro mladé můžeme uspět,“
uvedl místostarosta. Projekt za přibližně sedm milionů korun
se teprve rodí, předložen by měl být v létě a výsledek snažení
bude znám přibližně v říjnu.

Tisíce skautů si připomenou
památku odbojářů
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín

Noblesa novojičínské radniční restaurace třicátých let minulého
století. Repro Nový Jičín na dobových pohlednicích.
g

Do někdejších slavných dob, jen s odlišným zaměřením, se
mohou vrátit suterénní prostory pod novojičínskou radnicí
na Masarykově náměstí. Někdejší Radniční sklípek, který
kdysi platil za jeden z nejnoblesnějších podniků, je už několik
let zavřený. Místnosti nutně potřebují rekonstrukci, město
proto chce požádat o dotaci z Regionálního operačního programu. Pokud bude projekt úspěšný, hodlá zde přestěhovat
Biograf Artefakt a prostory by umožnily i pořádání dalších
akcí pro mladé.
Radniční vinárna a restaurace vznikla při rozsáhlé přestavbě radnice v letech 1929 až 1930. „Rekonstrukce změnila
nejen vzhled, ale i vnitřní dispozice celého objektu. Domácí
stavitelé Richard a Josef Blumové vdechli život také radničnímu sklepení, kde vybudovali moderně řešenou restauraci,“
uvedl Radek Polách z Muzea Novojičínska. Dovnitř se mohlo
jen ve společenském oděvu a ještě dlouhá desetiletí patřil
podnik mezi vyhledávané. Například se zde pravidelně konaly
lekce stolování a etikety. Jenže na začátku 90. let se sklípek
změnil na diskoklub, což znamenalo razantní změnu programu a úrovně, ale hlavně interiéru. Asi před šesti roky
podnik osiřel a radnice dosud marně hledala využití.

g Málokterý pomník, postavený na počest těch, kteří by neměli být zapomenuti, tuto funkci plní. Kamenná mohyla na
hřebenu královny Moravskoslezských Beskyd — Lysé hory
to dokazuje soustavně 42 let. Tak dlouho se již konají hromadné výstupy k ní. Původní myšlenka je však o 23 let starší.
V sobotu 24. dubna se na poutním místě v Beskydech sejdou
skauti z celé republiky a zemí sousedících s regionem — Polska
a Slovenska. Jejich cílem bude uctění památky osmnácti odbojářů popravených v samotném závěru 2. světové války.
Příslušníci skupiny později známé jako Odboj slezských junáků, se tak společně s dalšími zadržovanými stali posledními oběmi okupantů před kapitulací nacistického Německa.
Každý, kdo k mohyle putuje, navyšuje ji o kámen přinesený
z různých koutů planety.
Účastníci, vyrážející k mohyle z Malenovic, budou mít možnost projít „naučnou stezkou“ mapující příčiny vzniku a vývoje mohyly po souvislosti vedoucí k aktuálnímu stavu. Pro
starší účastníky, kteří by nemohli výstup absolvovat, bude
zajištěn výjezd k mohyle.
Celý pietní akt bude rozdělen do několika částí. V 11 hodin
proběhne u kamenného oltáře mše, celebrovaná Msgre Františkem V. Lobkowiczem, O. Praem, biskupem ostravsko-opavské diecéze a ústředním duchovním rádcem katolických skautů Junáka. Přesně v poledne proběhne slavnostní shromáždění u mohyly, při kterém jako každý rok zazní československá a junácká hymna. Během něj budou rovněž zasloužilí
činovníci Junáka oceněni skautským vyznamenáním — Medailí svatého Jiří. Pieta bude uctěna i netradičně; uskuteční se
soutěže o nejtěžší a nejkrásnější kámen. Rovněž památce
sv. Jiří, patrona skautů, jemuž je 24. duben zasvěcen, budou
věnovány další aktivity.
Pořadatelem letošního ročníku této celostátní akce Junáka
je okres Nový Jičín. Bližší informace na: http://2010.ivancena.cz. Tuto akci finančně podpořilo město Nový Jičín.
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Odešel profesor Jan Hanák,
osobnost Nového Jičína

Návštěva u osobnosti poezie
Martina Opršalová, foto Lenka Malinová

Dr. Vladislav Kubičík, foto Jaroslav Bělík
g V těchto dnech by se dožil
středoškolský profesor Jan
Hanák významného životního
jubilea — devadesátin. Bohužel v neděli 21. března tento
výborný člověk navždy odešel
ze svého milovaného Nového
Jičína.
Jihomoravský rodák přišel
do našeho regionu v r. 1948.
Mladý absolvent brněnské
univerzity nastoupil na gymnázium v Bílovci a přivedl
Profesor Jan Hanák
jako třídní profesor v r. 1950
první studenty tohoto ústavu
k maturitám. Po sedmiletém působení v Bílovci odchází do
Nového Jičína, kam se stěhuje s rodinou v roce 1955, a setrval zde až do současnosti.
Po příchodu do Nového Jičína se ujímá řízení Střední pedagogické školy pro vzdělávání učitelů národních škol. Po zrušení tohoto typu školy pracuje deset let jako okresní školní
inspektor. Stále více však touží po přímé učitelské práci se
studenty, a proto uvítal v roce 1972 nástup do funkce ředitele
gymnázia. Zde také po osmiletém působení končí svou dvaatřicetiletou úspěšnou školní práci a odchází v roce 1980 do
starobního důchodu. Za tuto dobu vychoval stovky studentů
a pozitivně ovlivnil mnoho učitelů a ředitelů základních škol
našeho okresu.

Děti zarecitovaly básníkovy verše, což pana Merendu potěšilo.
g Březen bývá nazýván měsícem jara, knihy a tedy i poezie.
Proč si nepřipomenout osobnost z tohoto světa poezie, básníka žijícího v našem městě, pana Jaroslava Merendu. Jeho
verše bez jinotajů jsou milé, krásně se čtou i poslouchají, dokonce i Ondrášci zpívají zhudebněné verše ze sbírky Cesta
do Tramtárie.
Využili jsme prvních pěkných dnů koncem března, pana
Merendu navštívili a předali mu malý dárek — básničky z jeho
sbírky recitované dětmi.
Básně Jaroslava Merendy oslovují dospělé i děti a zasloužily by si určitě větší popularitu ve městě, ve kterém byly
napsány a které také oslavují. Snad se toho ujme nějaký literární kroužek třeba v příštím roce, kdy pan Merenda oslaví
významné životní výročí…

MAGNOLIE U ZÁMECKÉ ZDI
Jaroslav Merenda

Profesor Jan Hanák byl také významným regionálním pracovníkem a znalcem historie novojičínského regionu, což dokládá řada odborných článků, které publikoval.
Studenti, učitelé a jeho spolupracovníci však vedle vysokých odborných znalostí vždy oceňovali jeho vlastnosti osobní
a charakterové, příkladnou pracovitost, skromnost a čestnost.
V našich srdcích zůstane navždy zapsán jako skvělý člověk,
zdatný odborník, milovník života a významná osobnost města
Nového Jičína.

Občanská statistika, únor 2010
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 29 dětí, z toho 14 chlapců a 15 děvčat. Přistěhovalo se 22, odstěhovalo 40 občanů. Bylo uzavřeno 5 sňatků
v Novém Jičíně, 3 v Kuníně. Počet obyvatel 26 052, zemřelo 19.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Zas magnolie rozkvetou
a starý zámek zkrásní.
Malíř sem přijde s paletou
a básník se svou básní.
Milenců kroky utichnou
a květy růžobílé
budou jim zářit noční tmou.
Ó kouzelné vy chvíle!
I dědové a babičky
zas na sluneční straně
opráší svoje lavičky,
do klína složí dlaně.
A přijdou děti. Copaté
i s neposlušnou kšticí.
Ó město, jak jsi bohaté
s takovou pokladnicí!
Foto Jaroslav Bělík

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce na předpremiéru nového filmového
dokumentu o Novém Jičíně, která se uskuteční ve středu
7. dubna 2010 v 16 hodin v nové klubové místnosti na baště
na ulici Gen. Hla o, pravděpodobně s možností zakoupení
dokumentu na DVD. Datum a čas další zajímavé akce nazvané
Otevírání studánek na Puntíku (popis trasy, plánek a fotodokumentaci najdete na webových stránkách klubu) bude
upřesněn na vývěskách. Doporučujeme návštěvu muzejních
čtvrtků v Muzeu Novojičínska p.o., jakož i oznámené vernisáže, viz program muzea. S předstihem zveme na besedu
s vynikajícím českým horolezcem, novojičínským rodákem
Leopoldem Sulovským, která se uskuteční v květnu rovněž
v klubové místnosti.
Výbor klubu

Zámek Kunín informuje
Jaroslav Zezulčík, kastelán

Sportovní aktuality
g NOVOJIČÍNŠTÍ SPORTOVCI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ V KRAJI.

Mezi nejúspěšnější sportovce Moravskoslezského kraje za
loňský rok se dostali i zástupci Nového Jičína. Vůbec nejlepší
sportovní výkon předvedl horolezec David Fojtík, který vylezl
na himálajskou osmitisícovku Dhaulágiri a poté ji jako první
na světě sjel na lyžích. „Už jsem získal ocenění přímo v Novém Jičíně, nyní i na krajské úrovni. Jsem samozřejmě rád,
i když kvůli cenám hory určitě nezdolávám. Je však příjemné
vědět, že si lidé vaši snahy všímají a umějí ji ocenit,“ uvedl
Fojtík.
V hodnocení zabodovali i plavci z Klubu vodních sportů
Laguna. Ploutvový plavec Tomáš Mixa získal za dva republikové tituly i dvě přední umístění na mistrovství světa ocenění
v kategorii dospělých. Mezi mládeží uspěl juniorský tým chlapců, který byl první v rámci České republiky a druhý ve světovém poháru. (S horolezcem Davidem Fojtíkem přineseme rozhovor v příštím čísle Novojičínského zpravodaje.)
J. Gabzdyl
g

g

Na sezonu 2010 pro vás připravujeme rozšíření programové nabídky. Zahajujeme v sobotu 3. dubna. Otevřeno o velikonočních svátcích včetně Velikonočního pondělí a o víkendech od 9 do 16 hodin, v pracovní dny (mimo pondělky) od 6.
do 30. 4. jen po dohodě se správou zámku pro skupiny nad
10 osob. Sledujte prosím naši aktuální nabídku.
Program na duben: 10. 4. v 19.00 hod. (so): Violoncellový recitál, Jan Škrdlík (violoncello), Petra Besa Pospíšilová (piano).
Program: L. Janáček, C. Debussy (s promítáním), C. Franck.
18. 4. v 9.00 hodin (ne): Co se o zámku jinak nedozvíte.
Speciální prohlídky zámku s jeho kastelánem pro milovníky
památek a historie správa zámku připravila k Mezinárodnímu dni památek. První prohlídka se uskuteční od 10.00 hod.
a druhá od 14.00 hodin.

FOTBALISTÉ ZAČALI JARO ŠESTIBODOVÝM ZISKEM. Lepší začátek jarní části krajského přeboru si fotbalisté Nového Jičína ani nemohli přát. Na domácím umělém
trávníku nejprve porazili Petřkovice 3:0 a poté Oldřišov 4:1.
Rázem se tak vyhoupli na druhou příčku za dominantní Lískovec. „Určitě můžeme být spokojeni. Pochopitelně ještě vidím chyby, například hru útočníků jeden na jednoho, ale
jistě se na herní pohodě projevila povedená zimní příprava,“
hodnotil trenér Alois Holub.
Celek začal nově hrát systémem 4-4-2, což však vyžaduje
důsledný nácvik. „Díky tomuto systému mohou krajní záložníci a obránci podporovat útok, ale všichni musejí mít své úkoly
zažité a vše plnit. Proto bych byl rád, kdyby stejným systémem začali hrát i dorostenci, aby si na to zvykli,“ řekl Holub.
Hráčský kádr se téměř nezměnil, mužstvo posílil jen šikovný
Jan Kalich z Kopřivnice. Hned v prvním mistrovském utkání
v novém dresu vstřelil branku. „Jsme rádi, že jsme ho získali. Je snaživý, herně inteligentní, určitě bude přínosem,“
uvedl Holub. Postupové ambice fotbalisté nemají, a to nejen
proto, že tabulce s velkým náskokem vévodí Lískovec. „Financí se nedostává, takže postup zatím není na pořadu dne.
Ale určitě bychom chtěli hrát v horní polovině tabulky, na to
určitě máme. Budeme sázet hlavně na odchovance, taková
cesta se ukazuje jako správná,“ uvedl trenér. Josef Gabzdyl

M-centrum: sport, příprava,
šátkování i herna
Lenka Žurková
g

Mateřské centrum, rodinné centrum pro nový život, se sídlem na ul. K. Čapka 6, zve děti s rodiči a prarodiči na Jarní
sportovní den, který se uskuteční ve středu 14. dubna od 15.00
do 18.00 hodin na zahradě MŠ K. Čapka (vstup brankou vedle
vchodu do M-centra). V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá na 21. dubna. Pro děti jsou připraveny různé sportovní disciplíny i odměna. Vstupné je dobrovolné, občerstvení
zajištěno. Přij te si po dlouhé zimě protáhnout tělo!
Pro nastávající maminky otevíráme další kurz předporodní
přípravy. Začíná 3. května, ale přihlásit se můžete už nyní.
Rodiče stávající i nastávající se mohou zúčastnit kurzu šátkování, kde se naučí různé způsoby vázání. Také se zde dozví
cenné rady, jak správný šátek vybrat. Kurz se uskuteční 6.
května od 9.00 do 11.30 hodin. Vstupné je 20,- Kč a je potřeba se předem přihlásit.
Rodiče s dětmi do šesti let zveme do herny, která je pro ně
otevřena od úterý do čtvrtku od 9.00 do 11.30 hod., ve čtvrtek
i odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. Zde si děti zvykají na kolektiv a naučí se dělit o hračky s ostatními.
Bližší informace v Mateřském centru nebo na www.mcentrumnj.cz Přihlašovat se na kurzy a psát dotazy i návrhy můžete na e-mail: mcentrum @seznam.cz

Lukáš Dědík (nejblíže) úspěšně bojuje s petřkovickým obráncem.
Foto Josef Gabzdyl.
g LAGUNA VYLOVILA VÍTĚZSTVÍ V 1. KOLE SVĚTOVÉHO POHÁRU. Mladí novojičínští ploutvaři si připsali velký
úspěch. Během prvního březnového víkendu vybojovalo šest
juniorů z Laguny vítězství v prvním kole světového poháru.
Juniorky vybojovaly v silné konkurenci čtvrté místo. Většině
plavců se navíc dařilo v individuálních disciplínách.
První kolo seriálu sedmi klání světového poháru hostilo
ma arské město Hajdúszoboszló. Zúčastnilo se jej 54 potápěčských klubů ze 14 zemí světa. Novojičínští junioři ve slo-
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Stačila však v závěru soutěže šestizápasová série vítězství
a mohli bojovat o finálové play off. Nakonec skončili na sedmém místě, což je nejlepší druholigové umístění. „Opravdu
to bylo jako na houpačce. Na začátku sezony jsme měli dost
zraněných a párkrát jsme prohráli hodně smolně,“ vzpomenul na nepovedený úvod trenér Zdeněk Valoušek.
Mužstvo se pak opíralo o hru Romana Medka, který pravidelně hrával i za první novojičínský celek v nejvyšší tuzemské soutěži Mattoni NBL, a bývalé hráče áčka Tomáše Krbu,
Pavla Mrštíka nebo Miloše Valčáka. „K nim se přidali další
kluci a po několika výhrách tým zase získal na sebevědomí,
což bylo brzy znát i v tabulce,“ dodal Valoušek.
Josef Gabzdyl

Junioři se těší z triumfu ve světovém poháru. Foto KVS Laguna.
žení Matěj Obšivač, Jan Bartek, Petr Španihel, Jakub Jarolím, Martin Mazáč a Ondřej Dofek v něm v součtu všech individuálních i kolektivních disciplín vyplavali zlato.
Nejvíce zazářil Matěj Obšivač, který kromě zlata ve štafetě
získal i dva tituly na 50 a 100 metrů bifins. Na trati 200 metrů
mu přitom zlato uniklo vinou technické chyby jen o kousek.
Družstvo juniorek ve složení Vendula Figarová, Andrea
Gašperiková, Klára Křepelková a Martina Hanzelková skončilo čtvrté. Asi nejvíce vynikla Klára Křepelková. V nových
českých rekordech vyplavala bronz na tratích 50 a 100 metrů
na hladině.
„Více překvapující bylo asi čtvrté místo juniorek, protože
u nich došlo k obnově generace. Ale u juniorů je velmi potěšující, protože jsou velmi zdatnou konkurencí světových závodníků,“ uvedla trenérka KVS Laguna Simona Klapcová.
Josef Gabzdyl a Michal Polášek
g

ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR V PLAVÁNÍ PRO ROK 2010.
Pět účastí ve finále B a deset osobních rekordů, to je úspěšná
bilance novojičínských plavců na Zimním mistrovství České
republiky v plavání pro rok 2010, které se v březnu konalo
v Chomutově.
Nejvíce těší úspěch našich štafet, které se opět vklínily mezi
velké kluby České republiky. Tři finálová umístění — 2 x 7.
místo na 4 x 100 polohový závod a 4 x 200 volný způsob a 8.
místo na 4 x 100 volný způsob, jsou výborná. Díky patří Jakubu Radinovi, Vojtěchu Kulišákovi, Martinu Radinovi a Marku Zetochovi. Z výsledků jednotlivců vybíráme: Jakub Radina
— 2x finále B, 10. místo na 200 prsa a 14. místo na 400 polohový závod.
Bc. Pavlína Skřičková, Plavecký klub

g HÁZENKÁŘI CHTĚJÍ PŘILÁKAT ŠKOLÁKY. Také házená bojuje ve většině měst s nedostatkem mladých hráčů
a finančních prostředků. Nový Jičín není výjimkou. Nad vodou
tento tradiční sport drží jen celky mužů a dorostenců. „Nejslavnější časy novojičínská házená prožívala v osmdesátých
letech, kdy například ženy hrály druhou nejvyšší soutěž. Bohužel nyní už dívčí celky nemáme a mladých házenkářů se
také nedostává,“ potvrdil předseda klubu Petr Jaroň, ale hned
představil možnost, jak „mladou krev“ do házené získat. „Hodláme rozjet školní ligu, zatím to je na dobré cestě. Pokud se
na novou soutěž podaří získat peníze, tak doufáme, že nové
talenty přilákáme.“
Muži hrají severomoravskou ligu, což je čtvrtá nejvyšší
soutěž a po podzimní části se drželi ve středu tabulky. „Rádi
bychom se pohybovali v její horní polovině, ale bude to náročné,“ poznamenal předseda. Hráčský kádr je stabilizovaný,
nechybějí zkušenosti ani mládí. Sestavu obohacují mladí hráči
ze sousední extraligové Kopřivnice. „Na nejvyšší soutěž zatím
nemají, tak u nás hostují. Určitě jsou velkým přínosem,“ dodal
Jaroň.
Josef Gabzdyl

Tomáš Krba (vpravo) se výraznou měrou podílel na dobrém
výsledku basketbalové rezervy. Foto Josef Gabzdyl.
g HOKEJISTÉ MĚLI ÚSPĚŠNOU SEZONU. Páté místo po
základní části a vypadnutí ve čtvrtfinále play off se silnou
Orlovou 1:3 na zápasy. Tak skončila sezona 2009/10 pro druholigové novojičínské hokejisty. A v kabině zavládla spokojenost. „Samozřejmě je nám líto, že jsme v play off skončili
už v prvním kole, ale za úspěch už považujeme postup do
vyřazovací části, což se v předchozí sezoně nepovedlo. Byli
jsme prvním týmem za těmi nejsilnějšími a ekonomicky nejzajištěnějšími celky, což považujeme za úspěch,“ řekl manažer klubu Milan Urban.
Podle něj se podařilo skloubit mladé odchovance se zkušenějšími hráči, navíc vyšly i přestupy z jiných klubů. „To
byla mistrovská práce zkušeného trenérského harcovníka
Kneblíka. Když si vezmete, že v mužstvu hrálo 12 odchovanců,
tak to nemá nejen ve druhé lize obdoby. Své zkušenosti prodali i Macháček nebo Skaloš, prostě v týmu to klapalo, nechyběla bojovnost ani rozum“ uvedl Urban.
Před sezonou klub počítal s polovinou tabulky, ale jak Urban
řekl, strach o výkony neměli. „To spíše média upozorňovala
na mnoho mladíků. My jsme zůstávali při zemi a radši se
pak těšili z úspěchů. Většina týmů si staví vzdušné zámky
a pak musí slevovat.“
Josef Gabzdyl

g

BASKETBALOVÁ REZERVA: OD POTÍŽÍ K NEJLEPŠÍMU VÝSLEDKU. Z propasti téměř na vrchol, tak vypadalo
druholigová sezona basketbalové rezervy Nového Jičína.
Před sezonou trenéři doufali v horní polovinu tabulky, jenže
po několika kolech se strachovali možného boje o záchranu.
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Hokejisté sice v play off skončili na kolenou, ale se vztyčenou
hlavou. Foto Josef Gabzdyl.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 15. 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 patnácté kolo: Dnešní úkol je vzhledem
k vydání Novojičínského zpravodaje první dubnový den tak
trochu aprílový. Že předkládaný pohled na naše město nebyl
pořízen ze žádné okolní vyvýšeniny, postřehne jistě každý,
a tak dnešní otázka pro soutěžící zní: ve které veřejnosti přístupné budově v Novém Jičíně se nachází toto jistě zajímavé
dílo? Přidá-li někdo jméno autora kachlové mozaiky, zaslouží
si nepochybně mimořádnou prémii. Tentokrát budeme s napětím čekat vaše odpovědi. Otázka to je poměrně složitá, mnoho
z vás asi bude tápat, ale máte dostatek času na přemýšlení
a případné pátrání.
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se patnáctého
kola soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Svůj tip, kde najdete
netradiční dílo zobrazující Nový Jičín, příp. kdo reliéf města
vytvořil, 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 pondělí
19. dubna do 12.00 hodin. Schránky v informačním centru
můžete využít v pracovní dny do 17.00 hodin a v sobotu i 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 z pátku 16. dubna.
Vyhodnocení čtrnáctého kola: Zima, která na nás dýchla
z posledních soutěžních snímků, je za námi a stejně i ojedinělý pokus se dvěma záběry v minulém čísle. Přinesl drobný
problém v tom, že horní snímek s pohledem na město musel
být „seříznut“ a tím přišel o významné partie pro lepší orientaci. A někteří z vás přehlédli poznámku, že oba snímky byly
pořízeny ze stejného místa, které mělo být určeno. Rozdílnost v barevném ladění vás možná také zmátla.
Tak tedy: bylo fotografováno z jedné ze západních strání
kopce Puntík a kromě pohledu na střední část města jste měli
poznat, že druhý záběr zachytil místní část Kojetín.
Výherci čtrnáctého kola: Při losování výherců se opět potvrdilo, že se vyplatí vytrvat, a i když několik měsíců nemáte
štěstí, jednou se jistě na vás usměje. Takže tentokrát uspěli
tradiční pisatelé správných odpovědí. Jednu ze tří krásných
knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru, tedy první cenu,
vyhrává Jiří Petřek, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina Květen
na film z dubnové programové nabídky, a to opět dle vlastního
výběru, získává Anna Majerová, Nový Jičín-Žilina a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může těšit Marcela Šustková, Nový Jičín-Žilina.
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