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Lenka Kvapilová ze společnosti Ekobat byla
zájmem o baterkový rekord hodně potěšena.

Den Zemeˇ vysperkoval
ceský
ˇ
ˇ rekord

g Nový Jičín se stal českým rekordmanem ve sběru použitých
baterií. V rámci programu ke Dni Země ve čtvrtek 22. dubna
přinesli zejména školáci do speciálního kontejneru na Masarykově náměstí za pět hodin 1 157,5 kilogramů baterií nebo
monočlánků, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 44,21
gramu baterií. „Aby město s počtem obyvatel přibližně 26 tisíc
nasbíralo přes tunu baterií, to je výborný výsledek. Myslím,
že tento rekord se bude těžko překonávat,“ uvedla L. Kvapilová
ze spol. Ecobat, která se zabývá zpětným odběrem baterií.
Celkový rekord stále drží podstatně lidnatější Ústí nad Labem s 1 472,6 kilogramy, ale v přepočtu na obyvatele se s 42,8
gramy z rekordu těšilo Vysoké Mýto. „Rekord Vysokého Mýta
padl o den dříve. Věřím, že Nový Jičín bude mít v české knize
rekordů delší trvání,“ řekl Michal Jurečka z Agentury Dobrý
den z Pelhřimova, správce českých rekordů.

Nabídky na rekord se ujaly hlavně mateřské a základní
školy. „Bylo až neuvěřitelné, jak se děti do soutěže pustily.
Chodily po sousedech, ptaly se u prarodičů, některé přinesly
až kilogramy baterií,“ uvedla učitelka Radka Pšenicová a přidala se hlavní organizátorka Radka Hrubá ze Střediska volného času Fokus: „Myslím, že Nový Jičín a jeho nejbližší okolí
je dokonale vyčištěno od vybitých baterií.“
Starosta Nového Jičína Ivan Týle ocenil kromě rekordu i fakt,
že se školáci zábavnou formou naučili ekologickému chování.
„O rekord jsem se neobával, protože už v minulosti občané
dokázali překonat rekord například v počtu lidí s kloboukem
či jinou pokrývkou hlavy na jednom místě. Jistě ale školáci
budou baterie ekologicky likvidovat nejen dnes, ale i nadále,“
uvedl starosta.
Text a foto Josef Gabzdyl (fotoseriál ze Dne Země na str. 9)

Nový Jičín převzal ocenění
za krajské historické město
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

V původním návrhu byla zmíněna jen místa ve Straníku
a v Loučce, o zákaz na Hřbitovní ulici požádal při projednávání tohoto bodu zastupitel Miroslav Urban (KDU-ČSL). „Bydlím nedaleko a často vidím, že tam jsou problémy, na které
vyhláška pamatuje,“ uvedl Urban. Zastupitelé všechny návrhy schválili.
Podle starosty se díky vyhlášce daří vytlačit požívání alkoholu z míst, kde se často pohybují děti. Uznává také, že prosazování někdy připomíná boj s větrnými mlýny. „Značná
část lidí popíjejících na veřejnosti alkohol se rekrutuje ze
sociální vrstvy, která má jen minimální příjmy, a je problém
někoho takového postihnout. Ale i když bude strážník z určitých míst tuto osobu vykazovat, tak má po čase kýžený
účinek,,“ řekl starosta s tím, že nevylučuje další rozšíření
míst zapovězených alkoholu.

Město vyzývá další obce
k podpoře ortopedie
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Místostarosta Milan Šturm převzal ocenění za městskou výhru
v krajském kole regenerace památkových zón.
g Pamětní list a další ocenění za vítězství Nového Jičína v krajs-

kém kole prestižní soutěže Historické město 2009 převzal
13. dubna ve Španělském sále v Praze místostarosta Milan
Šturm. Díky úspěchu získalo město i sto tisíc korun. „Pro Nový
Jičín to byl velmi slavnostní okamžik a potvrzení úspěšné
snahy opravit historickou část Nového Jičína. Získaná suma
samozřejmě půjde zpět do údržby památek,“ uvedl místostarosta. Památkáři nejvíce hodnotili přístup k programu regenerace a konečnou výslednou podobu. „Nový Jičín měl v téměř
každém hledisku při hodnocení něco navíc než například
Opava nebo Bílovec. To rozhodlo o jeho krajském vítězství,“
uvedla Helga Kozelská-Bencúrová z ostravského pracoviště
Národního památkového ústavu.
Nový Jičín coby krajský vítěz postoupil do celostátního finále, a to do společnosti památkově vyhlášených měst, jako
například Telč, Cheb, jmenovec Jičín nebo Beroun. Právě
středočeský Beroun se těšil z republikového triumfu. Zástupce
města přiznává z konečného verdiktu mírné rozladění: „Věřili jsme, že obrovské investice vložené do nutné rekonstrukce
Masarykova náměstí, přeměny tržnice, prostoru před Komerční bankou a dalších míst budou ohodnoceny ještě výše.
Bohužel se tak nestalo.“
Ani dílčí neúspěch však město neodradí od přeměn dalších
lokalit. „Krajské vítězství je dostatečným oceněním snahy
mnoha lidí a impulsem k další práci. Chtěli bychom zvelebit
prostranství pod farní baštou, před Družstevníkem a mezi
zámkem a hotelem Praha,“ uvedl Šturm.
Konečná podoba návrhu na rekonstrukci předzámčí se
dopracovává, opravy pod baštou musejí počítat s možností
nepovolení pokračování parkování. Budova Družstevníku zase
patří soukromým majitelům. O pokračování příprav bude Novojičínský zpravodaj informovat v dalších měsících.

Zákaz alkoholu se rozšířil
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g O tři místa rozšířili zastupitelé vyhlášku vymezující zákaz

požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Podle nařízení
z roku 2008 se nesmí popíjet alkohol na desítkách míst, například v městské památkové rezervaci, v okolí škol nebo
dětských hřiš.
Ve druhé polovině května nabude účinnosti rozšíření o prostranství v okolí samoobsluhy na Hřbitovní ulici, prodejny
potravin v městské části Straník a o prostranství u restaurací Koruna a U Černého Petra v městské části Loučka, a to
včetně přilehlé místní komunikace. „O rozšíření požádala
městská policie a osadní výbory na základě podnětů občanů.
Jsme rádi, že vyhláška je brána vážně a je účinná,“ uvedl
starosta Ivan Týle.

Se znepokojením si městští zastupitelé vyslechli informaci
ředitele Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně Tomáše Nykela o oznámení Všeobecné zdravotní pojišovny, která k 30. 6.
hodlá zastavit proplácení operací totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.
„Snažili jsme se toto rozhodnutí zvrátit, ale dosud se to
bohužel nepodařilo. Znamenalo by to operování totálních endoprotéz pro pacienty jiných zdravotních pojišoven, jen ne
VZP. Jistě by to ovlivnilo celé ortopedické oddělení,“ uvedl
ředitel.
Zastupitel a ortoped Ivo Vaněček potvrdil, že by šlo o razantní zásah. „Co pro chirurgické oddělení znamená operace
například slepého střeva, to pro ortopedii totální endoprotézy. Obávám se, že by pak kvalitní lékaři z Nového Jičína
odešli. Navíc nevím, která jiná nemocnice by naše pacienty
převzala, nemluvě o výrazném prodloužení už tak dlouhých
čekacích lhůt,“ varoval. Přitom už nyní pořadník čítá stovky
čekatelů na výměnu kolenního a kyčelního kloubu.
Zastupitelé proto schválili výzvu, aby VZP ještě zvážila své
rozhodnutí úspory prostředků na zdravotní péči a zároveň
nabízí okolním městům a obcím připojení k této výzvě. „Jsme
přesvědčeni, že takové operace jsou pro nemocnici okresního
formátu nutné. Omezení péče se netýká jen občanů Nového
Jičína, ale lidí z celé velké spádové oblasti. Proto žádáme
o spolupráci ve snaze přesvědčit největší zdravotní pojišovnu,
aby své plány změnila ku prospěchu pacientů,“ uvedl místostarosta Miloš Lossmann.

(Podrobnosti z dalších bodů dubnového zastupitelstva konaného těsně před uzávěrkou květnového Novojičínského zpravodaje
budou zveřejněny v následujícím čísle. Usnesení je k dispozici na
úřední desce a na městské internetové stránce.)

XI. veletrh Novojičínska
a Moravská pou Rádia Čas
Stanislav Bartoň
g Město Nový Jičín ve spolupráci s Úřadem práce Nový Jičín,
Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem MSK,
EDUCA střední odbornou školou s.r.o., Rádiem Čas a TJ Nový
Jičín vás zvou na XI. VELETRH NOVOJIČÍNSKA spojený
s přehlídkou technických profesí a pracovních příležitostí,
ukázkami integrovaného záchranného systému, jehož součástí je také MORAVSKÁ POUŤ RÁDIA ČAS.
Sobota 15. května, 10.00 —18.00 hodin a neděle 16. května
2010, 10.00 —16.00 hodin zimní stadion, hala ABC a areál fotbalového stadionu Nový Jičín.
Doprovodný program: Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“, Integrovaný záchranný systém okresu
Nový Jičín — Výstava používané techniky a ukázky zásahové
činnosti Policie ČR a HZS, BESIP.
Bohatý kulturní program, módní přehlídky, předvádění výrobků, ochutnávky výrobků, veletržní slevy, soutěže o ceny,
pouové atrakce. Vstup zdarma mimo večerní program rádia
Čas.
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Nový Jičín kondoloval
partnerskému městu
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Kvůli tragické události v ruském Smolensku, při kterém
Polsko přišlo o prezidenta, první dámu a dalších více než
devadesát osobností, zaslalo v pondělí 12. dubna vedení města
za všechny občany kondolenční dopis polskému partnerskému
městu Świetochlowice. „Tato katastrofa musela zasáhnout
všechny lidi v zemi, Nový Jičín nevyjímaje. Vím, jak jsou polští
partneři na svou vlast hrdi a ztráta prezidenta, jeho manželky a dalších desítek synů a dcer polského národa je jistě
velmi ranila,“ uvedl novojičínský starosta Ivan Týle.
Webové stránky partnerského města se na dva týdny oděly
do černého hávu, obyvatelé ve městě podepisovali kondolenční knihu. Świetochlowice leží 7 kilometrů od Katovic ve
Slezském vojvodství, žije v nich 56 tisíc obyvatel a s Novým
Jičínem navázaly spolupráci v roce 1994.

Bazén se odhalí veřejnosti
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Zřejmě poprvé v historii se areál krytého bazénu v sobotu
8. května otevře veřejnosti. Bude to na den přesně po 35 letech od otevření bazénu pro veřejnost.
„Výročí je myslím velmi vhodné pro Den otevřených dveří.
Zájemce po skupinkách provedeme i technologickým zázemím areálu,“ uvedl správce komplexu Milan Dvořák. Prohlídky
se konají od 10.00 do 13.00 hodin. Zájemci sestoupí například
do sklepa, kde si prohlédnou zařízení vodního a energetického hospodářství bazénu. Průvodci jistě neopomenou popsat
dvojí zalití vodou při loňské povodni. Lidé nad osmnáct let se
dostanou i na půdu objektu, kde z lávek uvidí střechu, o které
se v poslední době v souvislosti s jejím stavem tolik hovoří.
„Bohužel až na střechu s výhledem na město prohlídka nepovede, to bychom museli návštěvníky pojistit,“ dodal Dvořák.
Přesto si myslí, že se jistě najde mnoho zájemců. „Jen málokdo ve městě se může pochlubit tím, že vidělo zázemí bazénu,
a ze zkušenosti vím, že často mají o provozu velmi zkreslené
představy. Nyní dostanou jedinečnou šanci.“
V útrobách uvidí například cestu vody z vodovodního řadu
do bazénu, lákadlem se jistě stanou kulatá okénka, kterými
zezdola uvidí plavce v bazénu. „Pro zatraktivnění jsme připravili ukázky ploutvového plavání nebo potápění,“ uvedl
Dvořák a dodal, že si lidé mohou vybrat, jestli prohlídku spojí
i s plaváním. „Mohou přijít jen na prohlídku nebo si s sebou
vzít plavky a trochu protáhnout tělo. Jen prosíme, aby nejpozději dorazili ve 12.30 hodin, abychom do konce stihli vše
prohlédnout a zároveň odpovědět na všechny dotazy,“ zakončil Dvořák.

Nový Jičín získal nádhernou
expozici
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
g

V roce 2008 otevřelo Muzeum Novojičínska v prostorách
Žerotínského zámku první část stálé expozice „Ve znaku
zavinuté střely“, která mapovala období nejstarších dějin
Nového Jičína do sklonku 18. století. Na Den muzeí 18. května
roku 2010 připravilo muzeum Novojičínska slavnostní otevření druhé části této expozice, která návštěvníkům představí
město v 19. a 20. století.
Tato doba přinesla Novému Jičínu mnoho změn, které se
snažili pracovníci muzea pod vedoucím autorského týmu
PhDr. Jaroslava Zezulčíka přinést v co nejvěrnější podobě.
Ve stálé expozici mohou návštěvníci zhlédnout nejstarší parní
stroj v České republice, jehož zavedení transformovalo město
do střediska textilního a kloboučnického průmyslu.
Vedle unikátních skvostů výtvarných umělců — rodáků, jako
byli Eduard Veith, Julius Berger, Franz Barwig a další, je
možné si prohlédnout také exponáty související s celým 19.
stoletím. Jsou to památky upomínající na existenci úřadů a institucí, architektury i stavitelů města a samozřejmě předměty
ve spojitosti se vznikem městského muzea.
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Na konci dubna se finišovalo s dokončením všech detailů expozice.
Foto Josef Gabzdyl.
Modrý salon návštěvníkům přiblíží Kravařsko a jeho novojičínské srdce po stránce národopisné. Po mnoha desítkách
let jsou vystaveny skvosty z etnografického depozitáře, a to
například tradiční kravařský oděv a předměty denní potřeby.
Doplňovat je budou kresby malíře Hugo Baara, kreslíře Františka Kledenského a sochařů Ferdinanda a Franze Barwiga.
Neklidné dvacáté století ve svém jádru ponese místnost
věnovaná významným osobnostem města. Zde se bude profilovat vrchol Nového Jičína na poli kulturním, vědeckém,
sportovním i politickém. Alespoň ve stručnosti lze připomenout jména jako starosta Hugo Fux, cestovatel Emil Holub,
spisovatelka Božena Benešová, kloboučnická rodina Hücklů,
generál letectva Jaroslav Hla o, archivář a starosta Paul
Ziegler.
Čestné místo dostanou rodáci Eduard Orel, Dominik Bilimek a Karl Schwarz, kteří dosáhli nadregionálního věhlasu.
Krátká zmínka bude taktéž patřit významné návštěvě posledního rakouského císaře a českého krále Karla se svou chotí.
Závěr expozice doplní film o městě Novém Jičíně.
Novojičínský zpravodaj připravil ve spolupráci s Muzeem
Novojičínska seriál o nejzajímavějších exponátech a od tohoto
čísla můžete na poslední straně našeho měsíčníku soutěžit
o dvě volné vstupenky do muzea.

Po kom se jmenuje
Trlicova ulice?
Státní okresní archiv Nový Jičín
g Vážení čtenáři, v měsíci červnu připravuje novojičínský
státní okresní archiv přednášku na téma, uvedené v názvu
tohoto příspěvku. V té souvislosti zveřejňujeme, že se ředitel
vsetínského státního okresního archivu, dr. Tomáš Baletka,
obrátil na naši redakci s prosbou a výzvou ke všem, kdo znali
paní Libuši Trlicovou, které ovšem většina spoluobčanů
říkala „paní Amálko“, přestože si v roce 1958 nechala své
křestní jméno úředně změnit. Byla zapojena do protifašistického odboje a pomáhala svému manželovi, který byl v roce
1941 popraven. Po návratu z koncentračního tábora Ravensbrück pracovala jako uvaděčka v novojičínském kině a zemřela v roce 1983.
Prosíme čtenářskou obec, pokud někdo paní Trlicovou znal,
má na ni nějakou památku, fotografii, korespondenci či vzpomínku, zda by se obrátil bu na novojičínský státní okresní
archiv, Bc. Petra Martínková, tel. č. 556 770 122, e-mail p.martinkova@nj.archives.cz nebo přímo na PhDr. Tomáše Baletku,
ředitele Státního okresního archivu Vsetín, ul. 4. května 227,
Vsetín 755 01, tel.: 571 411 095; mob.: 606 666 723; e-mail:
baletka@mza.cz

Provoz školních hřiš při
základních školách
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
g Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový

Jičín ve spolupráci s novojičínskými základními školami informuje o zpřístupnění školních hřiš veřejnosti:
1. Provoz školního hřiště při ZŠ Komenského 66: Provoz od 1. 5. do 31. 10. 2010. V době školních prázdnin a školního vyučování: po—so od 15.00 do 18.00 hod., ne zavřeno. Po
dohodě se správcem je možno sehrát přátelská utkání, zapůjčit sportovní materiál. Kontakt přes vrátnici školy.
2. Provoz školního hřiště při ZŠ Tyršova 1: Provoz od
1. 5. do 31. 10. 2010. V době školního vyučování: po—pá od
15.00 do 18.00 hod., so—ne od 9.00 do 18.00 hod. V době školních prázdnin: po—ne od 9.00 do 18.00 hod. Vstup na hřiště je
pouze branou z Derkovy ul. (za schodištěm do školní jídelny).
3. Provoz školního hřiště při ZŠ Jubilejní 3: Provoz od
1. 5. do 31. 10. 2010. V době školních prázdnin a školního vyučování: po—so od 16.00 do 20.00 hod., ne zavřeno. V areálu je
pitná voda, učebna v přírodě s možností odpočinku, příjemné
posezení v areálu s výsadbou okrasných dřevin.
4. Provoz školního hřiště při odloučeném pracovišti
Dlouhá 56: Provoz od 1.5. do 31. 10. 2010. V době školního
vyučování: Po—pá od 16.00 do 20.00 hod., so od 9.00 do 20.00
hod., ne zavřeno. V době školních prázdnin: po—so od 9.00 do
20.00 hod., ne zavřeno.
Návštěvníci školních hřiš musí dodržovat ustanovení provozních řádů jednotlivých hřiš. Provoz na dětských hřištích
namátkově kontroluje Městská policie Nový Jičín.

Humanitární sbírka oblečení
Odbor sociálních věcí
g

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Nový Jičín vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), ze zimního především
kabáty a bundy. Dále pak lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon a látek. Sbírat se budou i domácí potřeby, např.
bílé i černé nádobí (vše funkční a nepoškozené), peří aj.
Přebrat nemůžeme znečištěný nebo vlhký textil, elektrospotřebiče, koberce, matrace, nábytek, jízdní kola, kočárky.
Sbírka se uskuteční v pátek 21. května od 9.00 do 17.00
hodin a v sobotu 22. května od 9.00 do 13.00 hodin v prostorách Slezské diakonie — denního stacionáře ve vestibulu
bývalé základní školy na ulici B. Martinů, nyní škola EDUCA.
Věci prosíme donést zabalené do igelitových pytlů a krabic,
aby se transportem nepoškodily. Případné bližší informace
podá Eva Fišerová (556 729 122, 733 142 416) nebo ing. Lucie
Frantová z městského úřadu (556 768 241). Informace získáte také na dispečinku Diakonie Broumov (224 316 800). Více
na www.diakoniebroumov.org. Děkujeme za vaši pomoc.

Spolupráce
s francouzskými studenty
Mgr. Hana Maiwaelderová, Gymnázium Nový Jičín
Již podruhé se koná výměnný pobyt mezi studenty novojičínského gymnázia a francouzského technického lycea v Epinalu. Francouzská osádka se jako první ubytovala u svých
novojičínských protějšků. Gymnázium, vybraní studenti a učitelé, vytvořilo náročný program pro návštěvníky, mezi který
patřila studentská konference o elektrické energii. Dále se
společný čas Čechů a Francouzů soustředil na poznávání
kulturní sféry a svérázu kraje.
Zamířilo se do centra Nového Jičína, obhlédl se Rožnov
pod Radhoštěm. Francouzi, nadšení z porce vjemů a zážitků,
byli nemilosrdně odrovnáni naším neustálým komunikačním
zápalem, tudíž na konci týdne odjížděli znavení do Prahy.
Přes jazykovou bariéru se podařilo oběma stranám lehce
proplout, což jistojistě zanechalo nesmazatelný obraz v paměti obou zúčastněných stran. Za finanční podpory Nadace
ČEZ a města Nový Jičín se tyto zážitky v prvním květnovém
týdnu snad zopakují ve Francii, kdy se karty vymění a novojičínské gymnázium pošle svou delegaci do Epinalu.
g

Z odboru životního prostředí
Odbor životního prostředí
g

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pro převzetí těchto odpadů bude od občanů požadován doklad k ověření jejich bydliště.
LOUČKA 12. května: Parkoviště u garáží MěÚ od 15.45 do
16.00 hod., u věžáku č. 275 naproti pneuservisu od 16.00 do
16.15 hod., U Koruny od 16.15 do 16.30 hod., u správní budovy ZD od 16.30 do 16.45 hod.
KOJETÍN 12. května: Křižovatka u autobusové zastávky
od 17.00 do 17.30 hod.
STRANÍK 19. května: Nad školou od 15.45 do16.15 hod.,
u prodejny Jednoty od 16.15 do 16.45 hod., odbočka ke hřišti
od 16.45 do 17.30 hod.
BLUDOVICE 19. května: čerpací stanice (Fojtství) od 15.45
do 16.15 hod., zastávka ČSAD u České školy od 16.15 do
16.45 hod., bývalé čalounictví od 16.45 do 17.30 hod.
ŽILINA 26. května: U hřiště od 15.45 do 16.15 hod., Na Výsluní (křižovatka s ul. Beskydskou) od 16.15 do16.45. hod.,
U Škorňů (Pstruží potok) od 16.45 do17.15 hod., Beskydská
(u skladu CO) od 17.15 do 17.30 hod.
LIBHOŠŤ 2. června: U obchodu Jednoty (horní konec) od
15.45 do 16.15 hod., u kostela od 16.15 do 16.45 hod., u domu
č. 128 (náměstí sv. Marka) od 16.45 do 17.15 hod., Malá Vídeň (střed ulice) od 17.15 do 17.30 hod.
g PRVNÍ SEČ DO 15. KVĚTNA. Upozorňujeme občany,
kteří vlastní nebo užívají pozemky veřejné zeleně na území
města Nového Jičína, na vyhláškou stanovenou povinnost
tyto pozemky udržovat formou pravidelných sečí. První seč
musí být provedena nejpozději do 15. května 2010 a tráva
odklizena do následujících čtyř dnů. V případě porušení této
povinnosti se vlastník nebo uživatel pozemku vystavuje riziku udělení pokuty. Plné znění obecně závazné vyhlášky je
k dispozici na webových stránkách města nebo na odboru
životního prostředí.

Sociální služby ve městě
Lenka Galiová, koordinátor komunitního plánování
„Podpora stávajících kvalitních a rozvoj nových
sociálních služeb ve městě Nový Jičín v souladu
s potřebami občanů města.“ Vize, které bychom
chtěli dosáhnout. K tomuto by nám měl přispět v listopadu 2009 zastupitelstvem města schválený komunitní plán nejen sociálních služeb. Jedná se o dokument, na jehož přípravě se podíleli nejen zástupci organizací poskytující sociální služby, ale také někteří z občanů
města. Výsledkem je několik cílů směřujících k tomu, abychom
postupně mohli naplňovat naši vizi.
Nejzásadnějším cílem je zvýšení informovanosti mezi občany o sociálních službách. K tomu by mělo přispět vydání
nového katalogu a mapy sociálních služeb a realizace prvního
Dne sociálních služeb města Nový Jičín. Den sociálních služeb proběhne na náměstí dne 2. 9. 2010. Budou se zde prezentovat poskytovatelé sociálních služeb (např. domovy pro seniory, denní stacionáře, poradny) a celá akce bude doplněna
kulturním vystoupením jak klientů některých zařízení, tak
profesionálních hudebníků (Jumping drams, Stanley’s Dixie
Street Band). Další cíle směřují např. k rozvoji dobrovolnictví,
terénních služeb, jako je pečovatelská služba a raná péče, ke
vzniku bezbariérové mapy města či nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež.
Některé cíle z komunitního plánu se nám již podařilo realizovat. Buduje se chráněné bydlení a rekonstruuje se budova
pro Denní stacionář Slezské diakonie, podařilo se podpořit
vznik sociálně terapeutických dílen. Právě probíhá příprava
burzy volnočasových aktivit pro děti a mládež, která se uskuteční v rámci oslav Dne dětí ve městě.
Z výše uvedeného je zřejmé, že komunitní plán (nově se
uvádí termín plán rozvoje sociálních služeb) není jen „mrtvý“
dokument, ale skutečně se podle něj postupuje. Doufáme jen,
že se nám podaří do plánování sociálních služeb zapojit více
občanů města. Pokud máte zájem ovlivnit budoucí podobu sociálních služeb, kontaktujte sociální odbor městského úřadu.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

4

Středisko Europe Direct
informuje
Markéta Hanzelková a Kateřina Redlová

Žáci vytvořili unikátní a slušivé kloboučky. Foto J. Gabzdyl.
g

Středisko Europe Direct vyhlásilo v rámci Dne
Země soutěž o nejlepší klobouk z druhotných surovin. Soutěže se mohly zúčastnit 5. a 6. třídy základních škol, které vytvořily dva klobouky. Jak si s tímto
úkolem žáci poradili, můžete posoudit až do konce
května v minigalerii střediska Europe Direct, kde
máte možnost hlasovat o „Nejlepší klobouk“.
Ve vestibulu radnice městského úřadu můžete zhlédnout
výstavu prací dětí z mateřských škol na téma „Máme rádi
přírodu“, kterou jsme vyhlásili společně s odborem životního
prostředí Městského úřadu Nový Jičín. Použitá výtvarná technika byla opravdu různorodá a nápady jak ztvárnit přírodu
vskutku originální.
Zveme všechny občany na Den otevřených dveří střediska
Europe Direct dne 7. května u příležitosti Dne Evropy, který
připadá na 9. května. Máte možnost si prohlédnout prostory
střediska, využít možnosti internetu, získat informace o EU,
ale také si odnést drobné upomínkové předměty a materiály
s evropskou tématikou. Otevřeno máme od 8.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na vás!

Dávky hmotné nouze ve dvou
termínech
Odbor sociálních věcí
g

Město Nový Jičín přistoupilo ke změně ve způsobu vyplácení dávek hmotné nouze na pokladně v budově Městského
úřadu na Divadelní 1 (bývalý okresní úřad). Kvůli zvyšujícímu
se počtu příjemců dávek se od dubna výplata rozšiřuje na dva
termíny, přičemž klíčem bude abecední pořadí počátečního
písmene v příjmení. Lidé s příjmením začínajícím písmeny
A až M dostanou dávku v prvním výplatním termínu, lidé
s N až Ž na začátku příjmení pak ve druhém termínu. Hodiny pro výplatu dávek se nemění, tedy od 10.00 do 11.00
hodin a od 12.00 do 16.00 hodin.
Podle vedoucího sociálního odboru Antonína Urbana přinese změna hlavně větší pohodlí příjemcům dávek i dalším
lidem, kteří využívají pokladny a další služby úřadu. „Změna
zajistí i větší pořádek, na což se objevovaly stížnosti. Na druhou stranu to u některých přinese posunutí výplaty o několik
dní,“ řekl Urban.
Většině příjemců město posílá dávky poštovní složenkou
nebo na bankovní účet. Jen pokud lidé mají k městu nesplacené závazky, musejí pro tyto dávky na pokladnu.
I. výplatní termín: pondělí 24. 5., středa 23. 6., pondělí 26. 7.,
pondělí 23. 8., pondělí 27. 9., pondělí 25. 10., středa 24. 11.,
pondělí 20. 12. 2010.
II. výplatní termín: středa 26. 5., pondělí 28. 6., středa 28. 7.,
středa 25. 8., středa 29. 9., středa 27. 10., pondělí 29. 11., středa 22. 12. 2010.
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Setkání s občany Nového Jičína
por. Mgr. Miroslava Michálková-Šálková
g

Novojičínská policie usiluje být otevřená, komunikativní
a transparentní vůči „svým“ občanům. Ale i samotní občané
by měli pochopit spoluzodpovědnost za bezpečnost, majetek
a zdraví. Neutěšený stav v některých městech našeho regionu
nás inspiroval ke konkrétnímu jednání. Proto jsme se rozhodli setkat se s občany našeho regionu a společně s nejvyššími představiteli místní samosprávy a zástupci z městských
policií nalézt řešení, která se dotýkají bezpečnostní situace
v jednotlivých lokalitách. Tato setkání Policie ČR s veřejností
mají za cíl:
Zpětnou vazbu od veřejnosti zejména v oblasti veřejného
pořádku; bezpečí v silničním provozu; konkrétních návrhů
preventivních projektů pro konkrétní lokalitu; rozšíření spolupráce s dalšímu subjekty; poznatky k protiprávnímu jednání v místech a osobami policii dosud neznámými; obsah
v celém spektru komunikace a partnerství ve smyslu filozofie Community policing.
Smyslem komunikace Policie České republiky s veřejností
je základ k zajišování bezpečnosti a boji proti kriminalitě.
Schopnost dobře komunikovat se může projevit jako jeden
z podstatných způsobů k dosažení vytčeného profesního cíle.
Veřejné mínění je mínění o věcech veřejného zájmu, které
má šanci prosadit se mezi všemi uplatňovanými názory a komunikace s veřejností a významně ovlivňuje úsudek o policejní práci. Názor občanů je do značné míry ovlivňován médii, které ho formuje a působí tak na společenské klima. Pozitivní veřejné mínění o Polici ČR, tedy spokojenost občanů
s její činností a důvěra v profesionalitu policistů, je jednou
z podmínek k tomu, aby policie dokázala plnit své zákonné
úkoly.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR VNĚJŠÍ SLUŽBY
NOVÝ JIČÍN A MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Sluníčkový den

Jak se ženy umí bavit

Barbara Havlíčková, zastupitelstvo dětí a mládeže

Elena Kotasová, Okresní rada žen Nový Jičín

g Konečně začalo svítit sluníčko. Možná stejně tak jako mladí
zastupitelé našeho města cítíte přísun nové energie po dlouhé
zimě. Nevím, jak se to projevuje na vás, ale práci ZDM můžete vidět již 3. května ve Smetanových sadech. Ke Dni slunce
zde zastupitelstvo dětí a mládeže ve spolupráci se SVČ Fokus
uspořádají II. ročník soutěže Sluníčkový den pro naše nejmenší i ty trochu větší.
Zastupitelé dětí a mládeže si pro děti z novojičínských školek a družin připravili den plný zajímavých soutěží a hromadu
sladkých odměn. Na akci je pozváno i samotné Sluníčko. Doufejme, že zlý Mrak nebude zase žárlit a nepokusí se nám
akci překazit tak jako loni. Děti se ale vrhly do záchrany Sluníčka velmi odvážně. Naštěstí Mrak přelstily a Sluníčko nám
může svítit i dnes.

Senioři se vrátili do klubovny
Text a foto Josef Gabzdyl
g

Stav sklepních prostor DPS U Jičínky pár dnů po povodni. Foto DPS.
Senioři při první akci po opravě poničených prostor. Foto J. Gabzdyl.
g Po deseti měsících od katastrofálních povodní se Dům s pe-

čovatelkou službou U Jičínky v Novém Jičíně vrátil do normálního stavu. Klubovna, kterou zdevastovala velká voda, se vrátila seniorům opravená a nově vybavená. Hned v ní uspořádali
populární Kavárničku s kulturním programem. Obnovou prošly i sklepní prostory.
Z pamětí obyvatel pečovatelského domu dramatický večer
24. června 2009 nikdy nevymizí. Nedaleko tekoucí říčka Jičínka, jindy poklidná v hlubokém korytě, se valila do budovy.
Povodňová vlna navíc přerušila vysokotlaké plynové potrubí
a zlověstný sykot plynu doprovázel charakteristický zápach.
„V hrůze jsem volala tísňovou linku 112. Nešla elektřina, plyn
syčel, do telefonu jsem zoufale prosila, aby nás přišli zachránit, protože plyn může bouchnout,“ vzpomínala Milada Barošová a přidala se Marie Trefilová: „Seděla jsem na schodech a byla blízko kolapsu. Mám problémy se srdíčkem.“
Senioři spěchali ven, výtahy se však vinou výpadku elektřiny
zastavily. Nepohyblivé obyvatele pečovatelského domu proto
po schodech snášeli policisté a hasiči. Evakuace do tělocvičny
jedné ze základních škol naštěstí nebyla nutná, protože plynařům se asi po dvou hodinách podařilo plyn zastavit a voda
rychle opadla. Zato pohled do míst, kde povodeň řádila, byl
děsivý. „V našich sklepech i v bývalé společenské místnosti
bylo nejméně dvacet centimetrů bahna. Všechno bylo zničené,
knihy odplavila voda. Obrovský kus práce pak odvedly ošetřovatelky a brzy přišli vojáci. Jak ti dřeli, to bylo neskutečné,
v kbelících vynosili všechno bahno a věci ze sklepů,“ popisovaly Blažena Heraltová a Karla Pšenicová.
Následovalo dlouhé vysušování a poté stavební úpravy za
téměř půl milionu korun. „Finančně velmi pomohlo neziskové sdružení Člověk v tísni, které velkou část prostředků
poskytlo ze své sbírky. Něco přidalo město a prostory zase
budou sloužit svému účelu,“ řekl místostarosta Lossmann.
Plány mají senioři veliké. Každých čtrnáct dnů by zde chtěli
uspořádat Kavárničku pro dříve narozené, funkční začne být
i knihovna. „Snad už se nikdy takové neštěstí nebude opakovat. Obyvatelé na prožitou hrůzu jistě nezapomenou, ale
je dobře, když vidí, jak se vrací do normálu. Hned se častěji
usmívají,“ dodala vedoucí DPS Alice Hynčicová.

Letos 5. března se uskutečnilo již 16. setkání žen regionu
Nový Jičín u příležitosti Mezinárodního dne žen, které pořádá
okresní rada žen ve spolupráci s některou ze základních organizací. V loňském roce setkání proběhlo v Mankovicích,
v předcházejících letech v Bludovicích, v Šenově u Nového Jičína, několikrát v Rybím a také ve Studénce. Každá účastnice
přispěla částkou, ve které je zahrnuto pohoštění, večeře, kulturní program s živou hudbou a pronájem sálu.
V letošním roce se nás sešlo cca 100, pozvání přijala i starostka obce Rybí paní M. Janečková. V kulturním programu
vystoupily děti z Mateřské školy v Rybím a skupina břišních
tanečnic z Kopřivnice. Velmi vtipným vystoupením nás pobavila děvčata ze základní organizace Suchdol nad Odrou alias
„Pánské kvarteto“. Členka naší okresní rady žen a předsedkyně krajské rady žen paní L. Vychytilová vzpomněla historii
Mezinárodního den žen u příležitosti 100 let dnes u nás opět
uznávaného svátku žen. V průběhu celého večera doprovázel
hrou na klávesy a saxofon známý muzikant našeho regionu
pan Josef Vágner. V družné zábavě jsme vydržely dlouho do
nočních hodin, kdy jsme se rozjížděly do svých domovů.
Ve dnech 16. a 17. dubna jsme uskutečnili pro členky Českého svazu žen z našeho regionu a rovněž pro členky ostatních organizací Moravskoslezského kraje víkend pro ženy pod
názvem „Zachování tradic, předávání zkušeností a znalostí
mladé generaci žen“. Víkend se uskutečnil na hotelu Beskyd
v Trojanovicích a byl spolufinancován z rozpočtu města Nový
Jičín. Bez tohoto příspěvku by nebylo možné tento projekt
realizovat.
Víkendu se zúčastnilo 77 žen z regionu Nový Jičín a z organizací Proskovice, Orlová, Havířov, Karviná, Petrovice, Frýdek-Místek a devět hostů. Z krajské rady žen mezi nás zavítala její předsedkyně paní L. Vychytilová a místopředsedkyně
paní B. Bílková. Mezi pozvanými hosty byly členka ústřední
rady žen M. Olšáková a z ústředí z Prahy metodička ing. M.
Vaňková. Součástí pracovního jednání bylo i proškolení hospodářek ZO ČSŽ, které provedla pracovnice krajského střediska paní Z. Mokrošová.
Po skončení pracovní části následovala zábava zpestřená
tanečním pásmem ve stylu country děvčaty z Nového Jičína
a Loučky a nechyběla ani bohatá tombola z příspěvků všech
účastnic. V průběhu celého večera děvčata předváděla své
výtvory ručních prací, několik se jich zúčastnilo i kurzu pletení věnců z papíru starých telefonních seznamů.
V sobotu v dopoledních hodinách mezi nás zavítalo 43 žen
z družební organizace Unie slovenských žen z okresu Martin,
které k nám ze Slovenska přivezla její předsedkyně paní
Zdena Maršálová. Přivítaly jsme je s harmonikou, zpěvem,
chlebem, solí a valašskou medicínou. Celé dopoledne probíhalo debatou a výměnou zkušeností z činnosti našich a slovenských žen, zazněly zde i verše v slovenském jazyku, češtině i polštině. Po oběde jsme děvčatům ukázaly Pustevny a na
závěr nám zatancoval dětský soubor Mezříčan z Valašského
Meziříčí. Rozloučení bylo opět s písněmi a harmonikou a pozváním našich členek do regionu Martin v červnu.
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Libhoš vítá občánky
už téměř třicet let

Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Text a foto Josef Gabzdyl

O referendum mělo zájem velké množství občanů Libhoště.
Městská část Libhoš se po více než třiceti letech stane
samostatnou obcí. Rozhodlo o tom místní referendum, které
se v libhošské základní škole konalo v neděli 11. dubna.
Z 1 289 oprávněných osob volit v referendu se i za nepříznivého počasí zúčastnilo 895 osob, platných hlasů bylo o 12
méně, což celkově činí 69,43 procent. Pro samostatnost hlasovalo 766 voličů, což je 59,43 procent. Námahu přijít a vhodit
do urny lístek se zaškrtnutým ne proti osamostatnění, přičemž stejný výsledek by měla i jejich neúčast, si dalo 114 lidí.
Starosta Ivan Týle občanům Libhoště k svobodnému rozhodnutí blahopřeje a vysoká volební účast podle něj znamená
velký zájem o budoucnost obce. „Přeji mnoho štěstí, a především aby se naplnily všechny představy, se kterými občané
jdou do samostatné existence,“ uvedl starosta. Obec by se
měla osamostatnit od 1. ledna 2011.
Podle starosty Nový Jičín předává Libhoš ve velmi dobrém
stavu, protože jak centrum obce, tak i sportoviště a školy jsou
po opravách. „Do pěti let jsme plánovali dokončit kanalizaci, což pro obce pod dva tisíce obyvatel požaduje legislativa,
a nutný je i chodník podél hlavní cesty. To vše přijde na nejméně sedmdesát milionů korun. Ale to už bude starostí zastupitelů Libhoště,“ řekl Týle a dodal, že pro ekonomickou
situaci Nového Jičína nebude mít odtržení místní části velký
vliv, protože daně za Libhoš tvoří zhruba tři až čtyři procenta z ročního rozpočtu.
Pro Nový Jičín odtržení Libhoště dále znamená úbytek obyvatel o cca 1 680 lidí, město bude mít přibližně 24 400 obyvatel.
Dále nižší příjem z rozpočtového určení daní, což činí někde
okolo patnácti milionů korun.
Na druhé straně kromě už zmíněného zbavení se starostí
o dokončení kanalizace a výstavby chodníku osamostatnění
představuje také úsporu prostředků na opravy a velké množství dalších každodenních nákladů do provozu obce, například odvoz odpadu.

g

V Loučce bude veřejná schůze
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
g Osadní výbor místní části Loučka zve srdečně občany této
místní části na veřejnou schůzi, která se uskuteční opět po
roce v úterý 18. května 2010 od 17.00 hodin v zařízení ZO
Svazu chovatelů.
Veřejné schůze se zúčastní a budou připraveni zodpovědět
přítomným občanům na dotazy a připomínky vedoucí představitelé města, další zodpovědní pracovníci rozhodujících
odborů městského úřadu, městské policie, technických služeb
města a bytového podniku města. Na programu schůze budou
kromě informací o činnosti místního osadního výboru, podány
zejména informace o investičních a jiných akcích realizovaných v Loučce v r. 2009, v letošním roce i výhled do dalších let.
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Libhoš se od ledna odtrhne
od města Nový Jičín

g Od června 1982 mají rodiče nových občánků Libhoště jistotu, že se potomkům dostane důstojného přivítání. Osvětová
beseda se tradici snaží dodržet, i když dětí se rodí méně než
například v osmdesátých letech. „To však vůbec nevadí, jen
se vítání připraví méně často. Atmosféru má stále krásnou,“
uvedla Marie Sobková, která vítání spoluorganizuje od počátku. „Tehdy jsme se obávali, jak vše zorganizovat. Jezdili
jsme se dívat například do Nového Jičína. Navíc po nás požadovali splnění mnoha nařízení, takže to nebylo jednoduché.
Ale podařilo se a jsme rádi, že tradice bez přerušení pokračuje,“ dodala Sobková.
V dubnu se v krásných prostorách objektu Fojtství vítalo
osm občánků, z toho sedm holčiček. „Je to zajímavé, ale jindy
zase třeba bývá více chlapců,“ poznamenala neúnavná organizátorka Miloslava Blažková.
I rodiče si vítání občánků považují. Například Dana Dubjuková si pochvalovala úroveň přivítání dcerky Olivie. „Kulturní vystoupení školáčků, proslov, dárečky i samotné přijetí, to vše bylo moc příjemné. Určitě jsme moc rádi, že se
tradice dodržuje.“
V Libhošti coby součásti Nového Jičína se vítání občánků
uskuteční ještě v listopadu. Pak se obec vydá samostatnou
cestou.

K významným událostem Libhoště patří vítání občánků.
Na snímku akce z loňského října.

Jakého rodu je Libhoš?
Josef Gabzdyl
g

V souvislosti s místním referendem v Libhošti vyvstala jazyková otázka, o které se sice občas hovořilo, nikdo jí však
dosud nepřikládal význam. Je název Libhoš mužského nebo
ženského rodu? Libhoš se osamostatnil nebo osamostatnila?
Podle internetové stránky obce není zřejmý ani vznik názvu
Libhoš, nejčastěji se udává odvození od staroslovanského
Ljubigos, což znamená milovat hosty. Staří Libhošané podle
stránky vnímali název obce v mužském rodu, ale podle mých
rozmluv si nebyli jistí žádní občané Libhoště. Někteří rod
odvozovali například od bájné beskydské hory Radhoš.
Zaslal jsem tedy dotaz na Ústav pro jazyk český Akademie
věd České republiky. Veronika Štěpánová z oddělení jazykové kultury sdělila, že podle příručky Naše místní jména
a jak jich užívat je Libhoš ve spisovném jazyce rodu ženského. Je však pravděpodobné, že v místní komunikaci se
užívá rovněž v rodě mužském.
Například v publikaci Místní jména na Moravě a ve Slezsku
najdeme doklady „ten Libhošč“, „z Libhošča“, „v Libhošču“.
„V oficiální komunikaci tedy doporučujeme používat variantu
v ženském rodě, v neoficiálním, běžném užití je třeba počítat
s kolísáním v rodě,“ uzavřela problematiku Štěpánová.

Nový Jičín si připomněl
návštěvu císaře Josefa II.
Text a foto Josef Gabzdyl

g

Klub českých turistů při Tělovýchovné jednotě Nový Jičín
ve spolupráci s Městským úřadem v Novém Jičíně v rámci
oslav dětského dne zve všechny zájemce a příznivce (i budoucí) turistiky na sobotu 15. května, kdy se uskuteční relaxační výlet za dobrou náladou nejbližším okolím. Pochod
okolo Svince je vhodný především pro školní děti a rodiny
s dětmi. Na kontrolách budou připraveny soutěže o ceny pro
děti i dospělé.
Startuje se od 9.00 do 10.00 hodin u altánku ve Smetanových sadech a trasy jsou rozličné, stačí si jen vybrat ze seznamu: 1,5 km (Skalky) pro děti do 6 let, 10 km (Skalky, Oční
studánka, vrchol Svince, Studánka nad Čerákem, lyžařská
chata na Svinci), 18 km (Skalky, Čerák, Straník, Pikritový
lom, Petřkovská hůlka, Pikritové mandlovce, Svinec). Cíl je
u lyžařské chaty na Svinci, kde v 15.00 hodin začne posezení
účastníků, příznivců turistiky a přátel u country hudby, za
pěkného počasí u ohníčku. Startovné včetně občerstvení: děti
do šesti let zdarma, děti 10,- Kč, dospělí 15,- Kč, členové Klubu
českých turistů 10,- Kč.

Studenti čistili Svinec
a Javorník
Text a foto Josef Gabzdyl
Josefu II. v podání Emanuela Grepla nescházel šarm,
panovník se dokonce poklonil markytánkám. Foto Josef Gabzdyl.
g

Nový Jičín se v úterý 13. dubna vrátil o 223 let zpátky. Do
centra města na Masarykovo náměstí i přes velkou nepřízeň
počasí opět přijel rakouský císař Josef II. a vystoupil před
jedním z domů. Následovaly uvítací projevy a čestná salva
historických vojsk c. a k. řádového pěšího pluku č. 7 — Franz
Xavier Harrach a 11. Szekelského husarského hraničářského
jízdního pluku. „Ve skutečnosti tehdy panovník přijel inkognito, bylo to jeho zvykem. Chvíli trvalo, než byl poznán,“ prozradil historik Muzea Novojičínska Emanuel Grepl, který
oblíbeného mocnáře velmi věrně hrál.
Malé slavnostní akce se zúčastnil i starosta Nového Jičína
Ivan Týle, podle kterého je připomínání dějinných okamžiků
města velmi důležité. „Nový Jičín má historii bohatou na významné okamžiky, i když také ne vždy příjemné. Ale příjezd
císaře určitě patřil k těm světlým dnům,“ uvedl.
Císař s doprovodem dorazil do Nového Jičína večer 13. dubna
1787. Josef II. přespal v hostinci U Zeleného stromu na náměstí a po snídani vyrazil dále na východ ve směru na Příbor.
Šastný majitel hostince Florian Tempele si na památku nechal namalovat svůj portrét s datem panovníkova pobytu.
V letech 1880 až 1902 visela na domě pamětní deska, originál
dosud vlastní Muzeum Novojičínska. Další pamětní deska od
sochaře A. Zahradníka byla na domě odhalena v roce 2007.

Turisté nabízejí pochod okolo
Svince
Jiří Pauk, Klub českých turistů

Studenti Střední zemědělské a přírodovědné školy vyčistili
kus lesa pod Svincem.
g Prací oslavili Den Země studenti prvního a druhého ročníku

střední zemědělské a přírodovědné školy. Hned vedle oblíbené turistické cesty ze Skalek na Svinec se pustili do černé
skládky. Množství nepořádku a co vše v lese objevili, je překvapilo. „Nechápu lidi, kteří to tady nanesli a dělají takový
binec. Vůbec si neváží přírody a ničí ji. Snad to zvládneme
brzy uklidit,“ řekla studentka 1.B. Jana Juříková s tím, že
objevili například použité stříkačky, stavební su, plechovky,
cihly, plasty nebo skleněné lahve.
Všichni se shodli, že podobné brigády by se měly pořádat
častěji a na více místech Nového Jičína. Hlavně však by bylo
užitečné zabránit v páchání takových darebností v přírodě,
i když to je velmi těžké. „Pokud se podíváte okolo, tak binec
je skoro všude. Myslím, že je dobré, když se do úklidu zapojí
mladí. Mělo by to dělat více lidí,“ poznamenala další studentka
1.B. Petra Šromová.
Podle učitele Viktora Krkošky studenti znají lokalitu Svince
velmi dobře. „Často tady chodíme, probíhají zde i praktické
maturity. Takže toto chráněné místo máme dobře zmapováno. Když jsme objevili černou skládku, bylo zřejmé, jakou
náplň bude mít letošní připomenutí Dne Země,“ uvedl učitel.
Skládka za několik hodin zmizela v kontejneru přistaveném
technickýma službami. Druháci ze stejné školy se zase pustili do očisty svahu Velkého Javorníku, a to od pramene Jičínky až po turistickou chatu na vrcholu.
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Den Země nebyl jen rekordním triumfem
Text a foto Josef Gabzdyl

g

Součástí programu byla i unikátní módní přehlídka oblečení z recyklovatelných materiálů.
g Žabák rozdával všem zúčastněným při rekordním pokusu sladkosti a další odměny.

g

g

9

K ještě lepší náladě hrála na náměstí populární skupina Apači.
g Hudba na náměstí děti častokrát pořádně roztančila.

Starosta Ivan Týle předává cenu jedné z vylosovaných výherkyň Tereze Petrovičové ze ZŠ Tyršova.
g Den Země ozdobila řada vystoupení novojičínských tanečních skupin.
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ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Úterý 4. května v 18.00 hodin. Guy de Maupassant:
MILÁČEK. Úspěšný je ten, kdo se dokáže zbavit svědomí.
Komu zbyly morální zásady, nemá šanci. Urvi, co můžeš.
A proč ne, když všichni okolo dělají totéž? Nebo si snad
myslíte, že je to jinak? Městské divadlo Mladá Boleslav.
Předplatné sk. S. Předprodej od 6. 4.
g Středa 5. května v 19.00 hod. Philippe Claudel: O LÁSCE. Komorní hra, která s lehce drastickým humorem sleduje pár středního věku, který ve svém přepychovém bytě
probírá nejrůznější traumata dlouholetého manželského
vztahu... V režii Adama Krause hrají Karel Roden a Jana
Krausová. Studio DVA Praha. Předprodej od 6. 4.
g Sobota 8. května v 17.00 hod. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK.
Májový koncert novojičínského sboru ZUŠ Ondrášek a jeho
přípravných oddělení u příležitosti Dne matek. Hostem koncertu je Kvítek, dačický sbor ZUŠ. Nový Jičín, Předprodej
od 13. 4.
g Úterý 11. května v 19.00 hod. Keith Waterhouse: JEFFREYMU JE ŠOUFL. Tragikomický příběh o slavném britském žurnalistovi Jeffrey Bernardovi, který se celý život
potýkal s alkoholismem. Režie: Julek Neumann. Divadlo
Ungelt Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 6. 4.
g Středa 12. května v 19.00 hod. Johann Strauss: VÍDEŇSKÁ KREV. Veselý příběh z frivolní Vídně s tancem a šampaňským, kde nakonec všechno dobře dopadne. Slezské
divadlo Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 6. 4.
g Čtvrtek 13. května v 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS Nový Jičín. Předprodej od 4. 5.
g Úterý 18. května v 19.00 hod. KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY. Hana Šlachtová (soprán), Viktor Ponča (varhany). Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: C. Franc,
A. Caldara, L. Cherubini, J. S. Bach aj. Krnov. Farní chrám
Nanebevzetí Panny Marie Nový Jičín. Kruh přátel hudby. Předprodej od 4. 5.
g Pátek 21. května v 18.00 hod. SLAVNOSTNÍ MÁJOVÝ
KONCERT. Vystoupí pěvecký sbor Ondráš, Nový Jičín
a komorní soubor Musica Gaudeans, Praha. Na koncertě
zaznějí skladby G. Gerschwina, L. Bernsteina, Ch. Treneta
a dalších. Předprodej od 4. 5.
g Pátek 28. května v 19.00 hod. SILENT LOVE. Akustický
koncert Lenky Dusilové (zpěvačka roku 2009) a Xaviera
Baumaxy doplní divadelní klipy souboru moderní pantomimy a fyzického divadla Teatro Pantomissimo. V unikátním mezižánrovém projektu se tito dva zpěváci setkají na
jednom jevišti poprvé. ALL ART Praha. Malý sál. Předprodej od 4. 5.
g Sobota 29. května v 16.00 hod. MAJDA S FRANTIŠKEM
NA CESTÁCH. Majda s Františkem navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jistě potřebnými
rádci. František se dozví mnoho zajímavostí, jak to chodí
v Africe, co dělají Indiáni i jak se žije u protinožců. Pragokoncert Praha. Předplatné sk. Rolnička. Předprodej
od 4. 5.

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

g

2010

KINO KVĚTEN
g Čt 29. až ne 2. května v 18.00 hod. PŘESTUPNÝ ROK.
USA, Irsko. V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok
může 29. února požádat holka kluka o ruku. 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. Komedie USA. Novinář (Ewan McGregor) odjíždí do Iráku, aby své bývalé dokázal, že je taky chlap. Mládeži nepřístupno, 94 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 3. až st 5. května v 18.00 a ve 20.15 hod. DOKTOR OD
JEZERA HROCHŮ. Nová česká komedie Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupno, 116 min., 80,- Kč.
g Čt 6. až ne 9. května v 16.00 a 18.00 hod. ALENKA V ŘÍŠI
DIVŮ. Fantasy USA. Trochu zvláštní zpracování filmu od
režisera T. Burtona. Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp.
Mládeži přístupno, 108 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 6. až ne 9. května ve 20.00 hod. NEZAPOMEŇ NA
MĚ. Americké drama. Hlavním hrdinou je mladý muž, jehož rodiče se rozejdou po sebevraždě jeho bratra. Do 12 let
nevhodný, 113 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 10. až st 12. května v 18.00 a 20.00 hod. I LOVE YOU
PHILLIP MORRIS. Komedie USA. Skutečný Steven Jay
Russel (Jim Carrey) se proslavil mnoha bizarními útěky
z vězení, které realizoval vždy v pátek 13. Mládeži přístupno, 103 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. května v 18.00 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 nepřístupno,
116 min., vstupné 80,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. května ve 20.15 hod. NINE. Americký romantický muzikál. Excelentní taneční čísla a hvězdná herecká sestava dominují této verzi proslulého brodwayského
muzikálu. Mládeži přístupno, 120 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 17. až st 19. května v 18.00 hod. LEGIE. Americký
akční horor. Apokalyptická vize budoucnosti, kdy sám Bůh
ztratil víru v lidské pokolení a jeho smysl a sešle na zemi
své anděly, aby vymazali lidstvo z povrchu země. Do 12 let
nevhodný, 100 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 17. až st 19. května ve 20.00 hod. PROMĚNA. Jeanne
ponořená do psaní svého prvního románu si všímá zvláštních změn kolem sebe a na sobě. Zjišuje, že se její tělo záhadným způsobem mění v jinou ženu. Mládeži nepřístupno, 111 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. května v 18.00 a ve 20.00 hod. SVÍTÁNÍ.
Australský horor. Na vrcholku potravinového řetězce nastaly změny. Píše se rok 2019. Zemí se přehnala nákaza,
která přeměnila naprostou většinu všech obyvatel v upíry.
Mládeži nepřístupno, 98 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 24. až st 26. května v 18.00 a ve 20.15 hod. PEVNÉ
POUTO. Anglický film. „Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo
mi čtrnáct, když mě zavraždil.“ Těmito slovy začíná hlavní
hrdinka filmu vyprávět svůj nevšední životní a posmrtný
příběh. Do 12 let nevhodný, 134 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. května v 18.00 a ve 20.00 hod. ŠKOLA
ŽIVOTA. Anglický film. Píše se rok 1961 a šestnáctiletá studentka Jenny (C. Mulligan) poslouchá desky Juliette Greco,
ochutnává počátky ženství a sní o výjimečných zážitcích.
Do 12 let nevhodný, 101 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 31. až st 2. června v 18.00 a ve 20.00 hod. EXMANŽELKA ZA ODMĚNU. Americká akční komedie. Lovec
odměn dostane za úkol zatknout svou bývalou ženu, protože
se nedostavila k soudu. Mládeži přístupno, 110 min., titulky, 75,- Kč.
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...a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“, od 5. do 27.
května 2010 výstava obrazů BENOZZA
…město z rubu vesmíru, David HANZELKA. Vernisáž: úterý 4. května 2010
v 17.00 hodin. Otevřeno: po—pá 9.00 až
11.00; 14.30 až 17.00 hodin.
g Coffee music bar Stará pošta, od 15. 5.
do 18. 6. 2010, výstava černobílých fotografií, „Stará pošta Tour“ Jakub KOŤÁTKO. Vernisáž výstavy s básnickým
čtením Jonáše Vranovského: pátek 14.
května 2010 v 19.00 hodin. Otevřeno: út
až čt 12.00—22.00; pátek 12.00—24.00; sobota 16.00—24.00 hodin.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1. 5. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Climatizado +
Happy Dog, post-punk/indie rock.
g 1. 5. (so) Čajovna Archa. Čajovýlet do Sú ovských skal.
Sraz 6.15 hod. na vlakovém nádraží v NJ, odjezd 6.29 hod.
Přespání ve vlastním stanu v kempu (130,- Kč/os.) nebo v přírodě. Lesní čaj. Návrat v neděli ráno. Občanku s sebou.
g 2. 5. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, tradiční
i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 3. 5. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 40,- Kč. Shamballa,
přednáška spojená s léčebnou meditací.
g 4. 5. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 5. 5. (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 5. 5. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., Hard Post — Devin
Townsend. Hudebník žijící v Britské Kolumbii, multiinstrumentalista a producent.
g 7. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. Lealoo, indie
rock & trip hop & pořádná dávka elektroniky.
g 8. 5. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kč. Buen día yerba
maté, koncert skupiny Shivanam s filmem a ochutnávkou.
g 10. 5. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 200/100,- Kč. Achnaton
a Nefertiti: faraoni Slunce, meditační večer a práce s energií. Duchovní cesta ve starověkém Egyptě a vláda Světla.
g 11. 5. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 11. 5. (út) Hudební kavárna, 18.00 hod., On the vinyl road I,
poslechov večírek s opravdu kvalitním zvukem vinylových LP
nosičů.
g 13. 5. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod., Reggaenerace —
Burning Spear. Live in Salvador, Festival De Verao 2006 a Matisyahu at Lowlands Festival Biddinghuizen Holland 2006.
g 13. 5. (út) Městská knihovna, 18.00 hod., 30,- Kč. Cesty křesanství dějinami… a jak dál? Přednáška České křesanské
akademie Nový Jičín na téma „Jak ustojí euroatlantická civilizace s křesanským dědictvím současnou globalizaci světa?“ Na otázky s touto problematikou vám bude odpovídat
český evangelický farář ThDr. Josef Hromádka.
g 15. 5. (so) Čajovna Archa, 17.00 hod. Finanční svoboda,
turnaj ve společenské hře.
g 15. 5. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. Blood Manacle
& Dobang, „večírek“ ve stylu metalcore-hard rock v podání
místních Blood Manacle a hostujících Dobang.
g 16. 5. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Bang! Karetní přestřelka. Hraje se základní balík se dvěma rozšířeními.
g 18. 5. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 18. 5. (út) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. DYSE, fenomenální rocková smrš z Německa. Jak velké inferno se dá
založit ve dvou? Andre a Jari z Germánie kombinují hlučný,
dravý a rafinovaný rock’n’roll štípnutý moderním math rockovým feelingem a noisem.
g 19. 5. (st) Hudební kavárna, 18.00 hod. Dirty Projectors.
Film a káva. (It’s All Gone Pete Tong & Presso with cream.)
g 20. 5. (čt) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Horoskop

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

g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

LETNÍ TÁBORY (POBYTOVÉ I PŘÍMĚSTSKÉ)
NABÍDKA NA www.fokusnj.cz
g Pondělí 3. 5. od 10.00 hod., Smetanovy sady, SLUNÍČKOVÝ DEN. Akce zastupitelstva dětí a mládeže k připomenutí
Dne Slunce. MŠ od 10.00 hod., ŠD od 13.00 hodin, startovné
20,- Kč.
g Pátek 7. 5. od 17.00 hod. PŘEDTANEČNÍ. Kurz společenského chování a tanečních základů pro žáky 9. tříd. Šest lekcí
včetně „kolony“ zápisné 500,- Kč. Informace a přihláška na
www.fokusnj.cz. Lektorují taneční mistři manželé Syrkovi.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28., 5.). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Vždy čtvrtky
a pátky od 15.00 do 19.00 hodin v ateliérech SVČ pod vedením
pí Mitášové. Vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí
70,- Kč.
gPondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
(3., 10., 17., 24., 31. 5.) 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 13. 5. Od 16.30 hod. Beskydské divadlo AKADEMIE
FOKUS 2010. Tradiční přehlídka činnosti SVČ Fokus. Předprodej vstupenek pouze v divadle od 4. 5. 2010. Cena vstupenky: sál 70,- Kč, balkon 60,- Kč.
g Sobota 22. 5. Od 9.00 hod. Masarykovo náměstí STREETBALL, 14. ročník. 8.15 — 8.45 hodin prezence, od 9.00 hodin
začátek turnaje. Veškeré informace i s přihláškou najdete na
našem webu www.fokusnj.cz
g Sobota 29. 5. od 14.00 do 17.00 hodin. Areál Skalky, DEN
DĚTÍ. Oslava svátku dětí, hry, soutěže, vystoupení. V případě
velmi nepříznivého počasí se akce koná v SVČ Fokus. Těší
se na vás „Paula a Maula — kutilové mezi námi“.
g Středa 19. 5. od 17.00 hod., velký sál, J FAKTOR. Pěvecká
soutěž žáků Základní školy Jubilejní.

PŘIPRAVUJEME TANEČNÍ PODZIM 2010. Deset lekcí
kurzu tance a společenské výchovy. Informace i přihlášku
najdete již od 10. 5. na našem webu www.fokusnj.cz

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

jako klíč k osobnosti člověka, astrologická přednáška. Přednáší astrolog Petr Trnka z Nového Jičína. K astrologii se dostal
koncem 70. let přes esoteriku, alternativní medicínu a parapsychologii.
g 21. 5. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 30,- Kč. Martin
Chovanec & host, koncert. Písničkář i songwriter, upřímný
interface a silný výraz.
g 22. 5. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. Avrix, písně
španělských Židů.
g 25. 5. (út) Hudební kavárna, 18.00 hod. On the vinyl road II,
poslechový večer. Druhé setkání v měsíci u multižánrového
a interaktivního večírku.
g 25. 5. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 28. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Bluff Note, jazzový večer.
g 29. 5. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Žamboši &
Monty, andělský večer.
g 29. 5. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kč. Hičhaikum,
spojení básnického textu s jevištní performancí a hudbou.

g Do 6. června 2010. ZKAMENĚLÉ STOPY. Nahlédnutí do tajemného světa živočichů z minulých
geologických dob. Rytířský sál Žerotínského
zámku.
g Do 2. května 2010. PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2009 a výstava
dětských výtvarných prací ZVÍŘATA NAŠICH
LESŮ A POLÍ. Ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ v Novém Jičíně a pověřenými městskými úřady v Novém Jičíně, Bílovci, Frenštátě p. Rad., Kopřivnici a Odrách. Nová galerie Žerotínského zámku.
g 28. května až 22. srpna 2010. MIROSLAVA JANOUŠKOVÁ,
OBRAZY A SKLO. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
27. května 2010 v 17.00 hodin. Nová galerie Žerotínského
zámku.
g 18. května 2010, 16.00 hodin. Otevření stálé expozice historie města Nového Jičína v období 19. a 20. století VE ZNAKU
ZAVINUTÉ STŘELY. Vernisáž se koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí.

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

Kunínský zámek nabídne
rekonstrukci bitvy
Josef Gabzdyl

g Další pokračování ze série rekonstrukcí dávných bitev v zá-

meckém parku je na květen naplánováno v kunínském zámku.
Tentokrát se v sobotu 8. května v romantických kulisách odehraje příběh obléhání města Crema roku 1160 a starodávná
pověst, jak hrabata z Harrachu přišla ke svému znaku — třem
pštrosím pérům vetknutým ve zlatém jablku. V patnáct hodin
začne turnaj na koních, o hodinu později vypukne samotná
velká bitva a v devatenáct hodin odstartují zámecké koncerty.
„Diváci se mohou těšit na opravdu velkolepou bitvu v podání
mnoha historických vojsk. Namátkou mohu zmínit husarskou
akademii 11. szekelského husarského hraničářského jízdního
pluku nebo Hulánský pluk Klimkovice,“ uvedl kastelán Jaroslav Zezulčík. Dospělí zaplatí třicet korun, děti do šesti let
mají vstup zdarma. Pokud děti od 6 do 15 let přinesou namalovaný obrázek erbu rodiny Harrachů, i ony mohou počítat
s bezplatným vstupem.
Další květnový program: 22. května od 12.00 hodin: Svatební inspirace — pro všechny, co plánují a připravují svatbu
a pro všechny, kteří milují krásu. Květinové klenoty v prostorách zámku. 30. května od 9.00: Děti provádějí děti — K Mezinárodnímu dni dětí zvou děti vrstevníky na neobvyklou prohlídku zámku. Děti ze zámecké husarské akademie nahradí
dospělé průvodce a děti budou mít vstup zdarma. Více informací na internetové stránce www.zamek.kunin.cz

Občanská statistika, březen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 27 dětí, z toho 13 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 27, odstěhovalo 66 občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky
v Novém Jičíně, 2 v Kuníně. Počet obyvatel 26 032, zemřelo 24.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Tenkrát v květnu 1945...
Karel Chobot
g

Letošní jaro k nám přichází poznenáhlu, začínají rozkvétat šeříky, jako tenkrát před pětašedesáti léty, v květnových
dnech roku 1945, kdy skončila dosud nejhrůznější válečná
apokalypsa v dějinách lidstva, 2. světová válka.
Připomínáme si i hrdinství občanů našeho města a okresu,
kteří se vzbouřili a proti zlu bojovali, a již na frontě či v odboji. Někdy i bez zbraně v ruce, jako např. čeští kantoři, kteří
zde zůstali, než v roce 1940 české školy Němci zcela uzavřeli. Mnozí zaplatili nejcennějším, lidským životem: Jaroslav
Bartoš, JUDr.Miroslav Derka, JUDr. Vilém Frölich, František
Gregor, Jan Hla o, JUDr. Vladimír Hoblík, Alois Holna, František Havrlant, JUDr. Rudolf Oltenstein, František Sedlář,
Antonín Váchal, František Zahradník, JUDr. Josef Zeman...
Jedním z mnoha vlastenců byl též novojičínský rodák, generál letectva Jaroslav Hla o, bojující na západní frontě.
V té souvislosti připomeňme, že válka přinesla občanům
našeho města a okresu velké utrpení. Nejdříve byli vystěhováni a utíkali čeští obyvatelé. Poté byli vyhnáni židovští občané. V listopadu 1938 byla vydrancována novojičínská synagoga, která nehořela jen díky blízkosti plynárny a tím i ohrožení města. Židovští občané, až na výjimky, většinou zahynuli
v koncentračních táborech. Poté došlo k zatýkání a perzekuci těch českých obyvatel, kteří zůstali a nepoddali se.
Mezi oběti ale počítejme i vojáky padlé na frontě — syny
zdejších německých rodin, či oněch 46 mladých německých
vojáků, kteří se na konci války vzbouřili, dezertovali, byli v pískovně za městem popraveni a te spí svůj věčný sen na valašskomeziříčském hřbitově. Smrt si nevybírá.
K obětem řadíme i německé občany Nového Jičína, vítající
v roce 1938 německou armádu jako osvoboditele s kyticemi.
Brzy však pochopili význam krutosti války — ve chvíli, kdy
jejich vlastní děti položily životy na východní frontě. Ti, kteří
volali v roce 1938 po právu na německou vlast, po válce, po
bezpodmínečné kapitulaci Německa, ve smyslu mezinárodních
dohod světových velmocí, byli odsunuti. Mnozí z nich, kteří se
dožili dnešních dnů, mají opět možnost navštívit rodné město
a zavzpomínat na poslední dny války, na 4. květen 1945, kdy
se přes 400 novojičínských občanů shromáždilo na náměstí
a žádalo tehdejšího starostu města dr. E. Schollicha, aby byl
Nový Jičín prohlášen za město otevřené a nebyl tak zničen.
Stalo se, přesto však k některým ztrátám došlo — třeba k likvidaci mostu přes řeku Jičínku směrem z Nového Jičína na
Žilinu, jak vzpomíná novojičínský rodák prof. Jaroslav Bělík:
„Neděle 6. května 1945 byl teplý slunečný den. Stromy již
měly otevřené květy. Kolem 12. hodiny se ozvaly dvě dělostřelecké rány. Jeden granát byl vypálen od Šenova a vytvořil
díru ve zdi dnešní Komerční banky. Druhý granát dopadl na
plochu náměstí, asi 20 metrů před vchod do lékárny U Bílého
anděla. To byl signál pro nás, abychom zaujali místa v připravených sklepních krytech. Kolem 14. hodiny zazněly mohutné detonace a po několika vteřinách nastalo „krupobití“
kamenů, které padaly na vzdálenost asi 500 metrů od mostů
přes řeku Jičínku. Přibližně v tuto dobu jsme pozorovali
kouř z hořícího továrního objektu na dnešní Lužické ulici.
Byl způsoben střelami z kauší někde ze směru od Příbora.
Kolem čtvrté hodiny se setkal otec na ulici Riegrově s prvním
vojákem Rudé armády.
Totálně byl zničen most z Bezručovy ul. do Žiliny a most
u starého koupaliště. Poškozen byl most u tabákové továrny,
u Strojtexu a u gymnázia na Jiráskově ulici. Nejméně byl poškozen most směrem na Hřbitovní ulici. Po něm prošla vojska
od Příbora směrem na Starý Jičín. Částečně mohli vojáci použít most u tabákové továrny. Ten ale musel být později ženisty zrušen“. Tolik Jaroslav Bělík.
Žijeme v období, kdy konečně uzavíráme bolestné válečné
kapitoly násilí a poroby. Je třeba hledat novou budoucnost
i v soužití bývalých nepřátel, Čechů a Němců. Dnešní německý
stát je součástí demokratické a sjednocující se Evropy, je to
Německo, po jakém toužili stateční němečtí antifašisté. Nacismus a nacistické Německo odešly do historie. Do dějin však
neodešla a nesmí odejít statečnost těch, kteří nacismu vzdorovali, ani památka oněch, kteří na nejrůznějších bojištích
pokračovali v odvěkém zápase lidského rodu se zlem.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

12

Odešel pan Miroslav Tyrala
Karel Chobot
g

Smutná zpráva nás zastihla na počátku měsíce dubna.
Strohé úmrtní parte sdělovalo, že ve věku 85 let zemřel
náhle v sobotu 3. dubna 2010
pan Miroslav Tyrala, ředitel
novojičínské hudební školy ve
výslužbě, houslista, zakladatel Novojického kvarteta a Komorního orchestru P. J. Vejvanovského, výrazná osobnost
našeho města.
Narodil se sice v OstravěM. Tyrala na jednom z posled-Zábřehu
18. března 1925, ale
ních letních setkání s kolegy novojičínské ZUŠ. Foto: S. Válek. v padesátých létech zakotvil
v Novém Jičíně a svůj další život spojil s naším městem. Roku 1959 založil smyčcové kvarteto, později pojmenované, jak již výše uvedeno, na Novojické.
Když po roce 1968 ukončil činnost novojičínský symfonický
orchestr, byl to právě Miroslav Tyrala, který v r. 1970 spolu
s Ervínem Bártkem a MUDr. Karlem Pavlisem zakládá Komorní orchestr, pojmenovaný dle mistra barokní hudby, Pavla
Josefa Vejvanovského. V čele obou souborů jako primárius
či umělecký vedoucí pak působil mnohá léta a ovlivnil tím
hudební život Nového Jičína. Jeho hlavním posláním bylo ale
vzdělávat hudbě a učit žáky poznávat hájemství krásy houslového umu. Stovky jeho studentů, a určitě nejen těch, kteří
zapáleni pokračovali na konzervatoři či vysoké škole v dalším
studiu, ale i oněch, kteří šli jinou profesní cestou, leč krása
hudby jim zůstala, mu zcela jistě věnují tichou vzpomínku.
Připomeňme, že v roce 2005 pan Miroslav Tyrala, celoživotní učitel a propagátor hudby v našem městě, dlouholetá
vůdčí osobnost Novojického kvarteta a Komorního orchestru
P. J. Vejvanovského, pod jehož vedením dosáhla obě tělesa
významných interpretačních úspěchů, byl oceněn městem
Novým Jičínem titulem významná osobnost v kulturní sféře.
Pan Miroslav Tyrala opustil svět tento vezdejší, ale jeho
památka v pomyslné síni slávy významných kulturních osobností starobylého města Nového Jičína zůstává.

Vzpomínka na Ant. Pavlína
Karel Chobot
g V letošním roce by se dožil 90let pan Antonín Pavlín, narozený 14. dubna 1920, který před pěti lety, po krátké těžké
nemoci, v sobotu dne 22. ledna 2005 ve věku nedožitých pětaosmdesátých narozenin, opustil tento svět vezdejší a odešel
za vyšším údělem.
Když koncem června roku 2004 přebíral cenu Rady města
Nového Jičína nazvanou Osobnost roku 2004 v kultuře, řekl
jsem: „Antonín Pavlín rozdává krásu literárního umu v podobě
objevování obrazů kraje, osob, událostí rodného Valašska.
A již vzpomeneme knihy O valašském kapelníkovi strýcovi
Matalíkovi či Legendu o valašském nebi anebo Kouzlo domova, v níž se autor vrací do dob dětství a mládí. S jeho
články se setkáváme i na stránkách Novojičínského zpravodaje“. Nic na tom nelze měnit, jen dodávat.
Pan Antonín Pavlín, rodák z Choryně na okrese Vsetín, byl
bezesporu výraznou osobností našeho města Nového Jičína,
s kterým spojil svůj životní osud po roce 1945. Úředník, v létech 1964 —1970 předseda novojičínského Městského národního výboru, byl po roce 1970 vyřazen z veřejného života a nesměl publikovat. A tak svou literárně-vlastivědnou vášeň zcela
naplnil až po roce 1990, kdy začal vydávat své novely, články
a studie, do té doby zasuté v zásuvkách svého domova.
Ač chorý, stále plný elánu, nezdolné vůle a energie, v mysli
mnoho plánů. Jinak řečeno, srdcem stále valašský ogar.
Smutno v duši, není již staříčka. Literární odkaz Antonína
Pavlína žije dál, seménko zapustilo kořeny, mnoho z nás znovu
objevuje jeho styl, literární dar, provoněný rodným valašským
krajem.
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Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce na zajímavou putovní výstavu „David Zeisberger, apoštol indiánů a jeho sen o moravských
indiánech“, která ve spolupráci s historicko-vlastivědnou
společností Moravian Suchdol nad Odrou bude otevřena v pondělí 3. května 2010 v 16 hodin vernisáží ve výstavních prostorách nové klubové místnosti na baště na ul. Gen. Hla o. Promluví ředitel Státního okresního archivu Nový Jičín PhDr. Karel
Chobot. Výstava bude přístupná veřejnosti do 12. května 2010,
a to v době od 13 do 17 hodin, pondělí až pátek. Pro skupiny
či mimořádné případy lze výstavu otevřít i v jiných hodinách
po předchozí domluvě na telefonním čísle 737 424 215, pan
Pavel Wessely.
Zároveň zveme členy, příznivce a vůbec milovníky vysokohorské turistiky na zajímavou besedu s vynikajícím českým
horolezcem, novojičínským rodákem Leopoldem Sulovským,
o jeho cestě na Mont Everest. Beseda se uskuteční ve středu
26. května v 17 hodin odpoledne rovněž v klubové místnosti.
Závěr měsíce května bude již tradičně patřit jarní merendě, jejíž organizační upřesnění sledujte na vývěskách.
Zároveň doporučujeme návštěvu výstav v Muzeu Novojičínska p.o., zvláště otevření 2. části stálé expozice z dějin města
Nového Jičína v úterý 18. května 2010 — viz program muzea.
Hudbymilovné členy klubu upozorňujeme na jarní koncert
pěveckého sboru Ondráš, který se uskuteční v pátek 21. května
2010 v Beskydském divadle v Novém Jičíně.
Výbor klubu

Zlato z Young Prague
získal Puellae et Pueri
Lenka Hermanová, členka souboru
g

Je čtvrtek 25. března. Sedíme ve vlaku do Prahy a ještě si
opakujeme texty soutěžních písní. Mezinárodní soutěž Young
Prague je velmi přísná a tvrdá. Možná i proto jsou do ní letos
přihlášena jen tři česká tělesa, shodou okolností všechna
z Nového Jičína. Konkurence je velmi silná. 27 zemí světa.
Pátek odpoledne. Soutěžíme. Z tváří pětičlenné poroty se
nedá nic vyčíst. Po odzpívání povinné skladby zaznívá velký
potlesk. Samotný autor skladby Jiří Teml nešetří potleskem.
Povzbuzuje nás to. V závěrečné skladbě Short People už jsme
uvolnění a usměvaví. Píseň roztleskává i porotce.
Sobota večer. Vyhlašování výsledků. Sextet+ má v kategorii mužských sborů bronz, zlato vůbec není uděleno. Porota
je velmi přísná. Stříbrné pásmo v kategorii dětských sborů pro
novojičínský Kulihrášek. Napětí vrcholí. Smíšený pěvecký sbor
Gymnázia v Novém Jičíně získává Zlaté pásmo! A navíc Cena
za nejlépe provedenou povinnou skladbu! Jásáme!
Puellae et Pueri končí „zlatou“ sezonu. Děkujeme nejen
našemu gymnáziu za podporu, ale i městu Nový Jičín za přidělení grantu, díky němuž jsme mohli oslavit 10. dubna své
pětileté výročí v Beskydském divadle a soutěžní skladby zazpívat i ve dnech 16. až 18. dubna před publikem v Českém
Krumlově.
Soubor Puellae et Pueri na mezinárodní soutěži triumfoval.

Sportovní aktuality

Vítězná sestava mistrovských žen a mužů KVS Laguna.
g LAGUNA TRIUMFOVALA, V TUZEMSKU JE NEJLEPŠÍ!

Ploutvaři i ploutvařky z Laguny Nový Jičín získali mistrovské
tituly České republiky. Je to naprosto fantastické vítězství
na nejvýznamnější klubové soutěži.
V mužském týmu zlaté medaile vybojovali Matěj Obšivač,
Petr Španihel, Jan Bartek, Ondřej Bajer, Tomáš Jančálek,
Martin Mazač a Jakub Jarolím.
Ženský tým vyplaval titul ve složení: Linda Škubalová, Aneta Pivoňková, Nikola Pargačová, Andrea Gašperiková, Irena
Musilová, Karolína Veselková a Vendula Figarová.
Republikový šampionát družstev při svém 43. ročníku nominoval sedm českých nejsilnějších týmů žen plus výběr reprezentace Slovenska a stejný počet mužských družstev. Letošní ročník byl obzvláště napínavý. Podle pravidel družstva
nastoupila ve všech patnácti potápěčských disciplínách. Soutěžilo se ve dvou náročných půldnech, v nichž se bojovalo
o každý bodík od samého počátku akce až po závěrečný hvizd
rozhodčích při štafetových závodech. A o vítězi rozhodly až
závěrečné štafety. Také taktika, trénovanost, nasazení, souhra týmu a jeho vyrovnanost.
Muži Laguny vyhráli pátý titul mistra ČR v řadě. Každý
z nich byl jiný, letos nejcennější v tom, že za nás nestartoval
zraněný nejrychlejší sprinter Tomáš Mixa. Hoši bojovali…
A dokázali vyhrát!
Ženy Laguny se pustily do bojů o zlato především s olomouckými a pražskými vysokoškolačkami. Nahlédneme-li do bodovací tabulky zjistíme, že oba velkokluby měly vítězky jednotlivých disciplín, a přesto novojičínské ženské družstvo
vyplavalo zlato. Díky souhře týmu, jeho vyrovnanosti v jednotlivých disciplínách, i díky závěrečnému vítězství ve štafetovém závodě.
„Cena titulu je hrozně vysoká. Ohrožovaly nás nemoci
a navíc holky, které z Laguny odešly, plavaly proti nám. Přesto
jsme sestavili družstvo tak, aby bojovalo a vyhrálo. Bylo to
těžké, ale jsem ráda, že jsem v něm letos po roční pauze plavala,“ řekla bývala reprezentantka ČR Linda Škubalová. Přidal se i prezident Laguny Josef Nekl: „Oba mistrovské tituly
jsou od ploutvařů hezkým dárkem k oslavám dvaceti let
vzniku Laguny.“
Ploutvaři našeho „malého“ města drží nadvládu nad městy
velkými, Prahou, Libercem, Ostravou a dalšími. Za vším stojí
koncepční práce trenérů Laguny s mládeží a také spolupráce a podpora ze strany Základní školy Komenského 68,
v níž větší část zlatého týmu se sportem začínala.
Simona Klapcová, KVS Laguna

g PLAVCI SBÍRAJÍ DALŠÍ ÚSPĚCHY. Tradičně velmi silně
obsazená Velká cena Ostravy, letos zastoupená zvláště řeckými, kanadskými, ma arskými a chorvatskými plavci, byla
úspěšná i pro novojičínský klub. Ze sedmi plavců si nejlépe
vedl Jakub Radina (1989), který postoupil do finále na 100 prsa
a obsadil výborné šesté místo. V disciplíně 800 volný způsob
skončil sedmý a deváté místo si připsal v disciplíně 200 motýlek. Do elitní první patnáctky se podíval i jeho mladší bratr
Martin Radina (1994), který byl třináctý na 400 volný způsob. Ostatní naši plavci se umístili v druhé nebo třetí desítce
startovního pole.
V minulých týdnech se ve všech deseti oblastech republiky
uskutečnilo první kolo mistrovství ČR družstev. Naši muži si
v Krnově vybojovali postup do semifinále. Poté se uskutečnilo
druhé kolo. Osm nejlepších družstev Moravy, mezi nimi i naši
muži, soupeřili ve Zlíně a osm nejlepších českých družstev
v Praze. V loňském roce jsme se umístili mezi muži na skvělém 16. místě, letos se naši muži opravdu „vytáhli“ a skončili
na historickém třináctém místě!
Je zde nutné připomenout počty tuzemských klubů v klasickém plavání. Plaváním se zabývá 148 klubů, z toho 62 družstev mužů a 56 družstev žen se zapojilo do těchto bojů. Z tohoto hlediska je to pro nás obrovský úspěch a našim mužům
za to patří velké díky.
Přitom nás na Moravě porazila pouze družstva mužů z Komety Brno, Ostravy, Znojma a Univerzity Brno. O tento úspěch
se zasloužili: Jakub Minář, Tomáš Nahorniak, Martin Kusý,
Jakub Radina, Marek Zetocha, Filip Skřiček, Vojtěch Kulišák, Tomáš Zumer, Martin Radina a Jakub Knesl.
Bc. Pavlína Skřičková, Plavecký klub
g BASKETBAL: ZÁKLADNÍ ČÁST BYLA VÝBORNÁ.
Basketbalisté Mlékárny Miltra Nový Jičín mohou být se základní částí Mattoni NBL velmi spokojeni. Jenže v play off,
tedy finálové vyřazovací části, na dosavadních výsledcích jen
pramálo záleží a pokud chtějí hráči do vytouženého finále
proti zdánlivě neotřesitelnému Nymburku, musejí nejprve
ve čtvrtfinále třikrát porazit velmi bojovnou Opavu.
Podle trenéra Zdeňka Cholevy je pět proher ze 44 utkání
a celkově druhé místo v základní části velmi dobrým výsledkem. „Zvláště oceňuji dvě výhry doma s Nymburkem, to je
výborné a dodá nám to sebevědomí,“ uvedl Choleva. K úspěchům pochopitelně řadí i prvenství v evropském poháru, když
Nový Jičín uspěl i na horké palubovce v rumunské Kluži.
A najde se něco, co mohlo být lepší? „Samozřejmě. Škoda
krátkého rozhodujícího výpadku ve finále Českého poháru
s Nymburkem a dvou zaváhání v Děčíně. Jinak bychom byli
první a v případném finále jsme mohli mít větší výhodu domácího prostředí,“ řekl Choleva.

Levell Sanders — spolehlivá opora novojičínského celku.
Foto Josef Gabzdyl.
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I rozehrávač Juraj Gavlák považuje dosavadní sezonu za
velmi vydařenou. „Jenže teprve nyní přichází rozhodující část
a před Opavou se musíme mít na pozoru,“ varoval a jeho
slova potvrdilo hned první čtvrtfinálové utkání, které Nový
Jičín po boji vyhrál 88:73. Pokud ve čtvrtfinálové sérii potvrdí roli favorita, tak v semifinále Novojičínští narazí na po
úspěchu lačnící Prostějov. Pokud by se podařilo z cesty k titulu odstranit i hanáckého soupeře, bude zbývat nejpravděpodobněji obhájce prvenství Nymburk.
Josef Gabzdyl
g FOTBALISTÉ DÁLE
NAHÁNĚJÍ SOUPEŘŮM
STRACH. Mladý celek fotbalistů Nového Jičína prohání v krajském přeboru
mnohem zkušenější celky.
Hráči předvádějí pohledný
fotbal okořeněný brankami, což například pocítil Hradec nad Moravicí, který odjel s výpraskem 3:6. „V týmu
se podařilo skloubit zkušenosti starších hráčů s mnoTomáš Hejdušek kličkuje mezi hrá- ha mladíky, navíc až na dvě
či Hradce nad Moravicí. Foto Josef posily to jsou novojičínští
odchovanci, což je velmi cenGabzdyl.
né,“ uvedl trenér A. Holub.
Hráči čerpají z kvalitní zimní přípravy, ve které si osvojili
herní systém 4-4-2. „Funguje velmi dobře a klukům vyhovuje,
protože umožňuje útočný fotbal,“ pochvaloval si trenér.
Po podzimních ne zcela vyrovnaných zápasech už nemohou
pomýšlet na postup do divize, ale přesto hrají o každý bod.
V květnu je čekají velmi náročné zápasy s předními celky
soutěže. „Nejprve hrajeme v Petrovicích, které mají na jaře
nejlepší bilanci, poté se doma utkáme s velmi ambiciozní Čeladnou. Až tato střetnutí ukáží, jak na tom jsme,“ prohlásil
Holub. Nějaký čas však nemůže počítat se zraněnou oporou
týmu Janem Žemlíkem. „Musíme si s tím poradit, navíc Lukáš Bajer jede na zahraniční služební cestu, takže to nebude
jednoduché. Ale ostatní za ně jistě zabojují,“ dodal Holub
a zmínil například útočníky Lukáše Polonyiho nebo Lukáše
Dědíka, který v duelu s Hradcem nad Moravicí vstřelil hattrick. „Už se zdálo, že formu z přípravy ztratil, ale zase se
začal trefovat. Snad mu to vydrží co nejdéle.“ Josef Gabzdyl
g

ŽILINA BOJUJE O POSTUP. Fotbalisté Žiliny pokukují po postupu ze IV. třídy. Vzhledem k finančním
potížím a smůlovatým zraněním to jsou ambice nečekané, ale postavení na špici
tabulky nejnižší soutěže
k nadějím určitě opravňuje.
Zvláště když za velmi nepříznivého počasí Žilina na
domácím hřišti na Lamberku porazila velkého konkuŽilinští fotbalisté (v pruhovaném) renta Ženklavu i s „prvolibojují doslova o každý drn hřiště na govým“ Vítězslavem Tumou
v sestavě. Pak sice následoLamberku. Foto Josef Gabzdyl.
vala porážka v Nové Horce,
ale dobrá nálada v týmu přetrvává. „Když se postoupí, bude
to paráda, když ne, nic se neděje. Můžeme hrát bez tlaku na
naše výkony, což je dobře,“ řekl vedoucí mužstva Zd. Marek.
Mužstvo sužují zranění, ve dvou jarních zápasech musely
odstoupit dvě opory týmu. „Nedá se nic dělat, kluky musíme
nahradit. Snad bude chodit na utkání dost hráčů, protože
pak musí na trávník takřka všichni, co mají ruce a nohy,“
popisuje v žertu Marek. Doufá také, že postavení v tabulce přiláká na zápasy více diváků. S jejich podporou se pak pokusí
téměř o zázrak. „Například když na utkání se Ženklavou přišla více než stovka lidí, tak to byla paráda. Skvělá atmosféra
pomáhá, kluci bojují ještě více než obvykle, což je na výsledcích znát,“ zakončil vedoucí žilinského mužstva.
Josef Gabzdyl
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STRÁŽNÍCI SKONČILI NA DRUHÉM MÍSTĚ. Dobrou
kondici a smysl pro kolektivní hru předvedli novojičínští strážníci v desátém ročníku futsalového turnaje O pohár starosty
města, který se konal v areálu krytého bazénu.
Klání se zúčastnilo pět mužstev strážníků, policistů a hasičů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Prvenství
získala MP v Přerově, druzí skončili pořádající strážníci, třetí
favorizovaná Městská policie Ostrava, čtvrtí policisté PČR
z novojičínské služebny a pátí místní profesionální hasiči.
„Kolegové z Přerova překvapili bojovností, opravdu hráli
srdcem. Předpokládali jsme, že vítězem bude Městská policie Ostrava, která díky početné členské základně tradičně
získává první místa,“ řekl ředitel Městské policie Nový Jičín
René Škoda, který považuje setkávání na sportovním poli za
důležité. „Významný aspekt tohoto společenského a sportovního setkání je navázání neformálních vztahů mezi složkami
integrovaného záchranného systému, nesetkávat se jenom
při plnění pracovních povinností, ale také na sportovním kolbišti,“ vysvětlil.
Josef Gabzdyl

g NOVOJIČÍNSKÝ RODÁK NABÍZÍ TENISOVÉ STRÁNKY.
Speciální žebříčky s možností turnajů nabízí amatérským
tenistům novojičínský rodák Jan Cabák, nyní žijící v Brně.
Na internetové adrese www.JCtenis.cz si po registraci můžete zapisovat zápasové výsledky a zúčastnit se připravovaných turnajů. „Tenis mám hodně rád, a proto mne napadlo,
že by speciální stránky pro podobné nadšence mohly být užitečné. Zařadil jsem do nich současné působiště Brno, poté
Ostravu a pochopitelně nelze opomenout ani Nový Jičín. Věřím, že se přihlásí co nejvíce tenistů,“ řekl Cabák. J. Gabzdyl
g

FOJTÍK: SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTÍ ZŮSTÁVÁ SVINEC.
Někdo považuje jeho loňský sjezd sedmé nejvyšší hory, osmitisícovky Dhaulagiri, za čiré šílenství, jiný za takřka nadlidský výkon. Většina lidí však Davida Fojtíka za první sjezd
himálajského velikána oceňuje a není náhodou, že jak v Novém Jičíně, tak i v rámci kraje se jeho čin stal jednoznačně
nejlepším sportovním výkonem roku 2009.
Jak jste si tolika ocenění užíval? Bylo to velmi příjemné
a považuji to za důkaz, že loňský sjezd na lyžích z Dhaulagiri nebyl zbytečný, když si ho všimlo tolik lidí. Určitě jsem
moc rád a jsou to velmi milé zážitky. Co se vám vybaví,
když si na loňský pobyt ve velehorách vzpomenete? Na
jedné straně triumf, ale také omrzliny několika prstů na
nohou. Určitě převládají pozitivní myšlenky. Vlastně prvního
května to bude rok, co jsem na Dhaulagiri vystoupil. Takže
vzpomínám na bezvadnou partu lidí, která tam byla, a myslím i na horolezce, kteří tam pobývají nyní. Co asi prožívají,
k čemu se chystají. Co plánujete v dalších měsících? Opět
nějaký výstup, na který by jiní ani nepomysleli? Určitě
žádné velehory, protože na podzim čekáme potomka. Netuším, co se mnou otcovská role udělá. Te si přeji, a s miminkem vše dobře dopadne, a co bude dále, to se uvidí. S narozením potomka už pravděpodobně vaše zodpovědnost
bude větší a asi daleko více než dříve zvážíte míru rizika... Nemůže se stát, že se pokořitel Mount Everestu
a Dhaulagiri do Himálají už nikdy nevypraví? Partnerka
sice říká, že mě nikam nepustí a a si nějaké šílenosti v horách vypustím z hlavy, ale záleží na domluvě. V nejbližší době
určitě nic nechystám, ale co bude za několik let, to nevím.
V dlouhodobém horizontu bych se do větších hor určitě ještě
rád podíval. Jak často se z Prahy do Nového Jičína vracíte a na které místo se vždy nejvíce těšíte? Na rodné Novojičínsko jezdím co dva měsíce, a to hlavně za rodiči. A co
mám ve městě nejradši? Srdeční záležitostí určitě zůstává
Svinec, protože jsem vyrostl na lyžích na tamní sjezdovce.
Prostě Svinec a vše okolo
včetně křížku na vrcholu
nebo nedalekých Skalek.
Blízko mám také k novojičínskému horolezeckému oddílu, protože tam
jsem vyrostl, moc mi kdysi pomohli a členem určitě ještě dlouho zůstanu.
Josef Gabzdyl

Soutěž „Poznáváš své město?“ 16. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely
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KE KNIZE A SUVENÝRŮM I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!
DALŠÍ CENA: VSTUPENKY DO MUZEA NOVOJIČÍNSKA!

g Nápověda

pro šestnácté kolo: Snímek v dnešním čísle přinese jistě více odpovědí než minule. Uspořádání známých
dominant města na snímku bude silnou indicií pro uhádnutí
místa (veřejně přístupné budovy) odkud byl záběr pořízen.
Jak tipovat, pozor na kupon: V šestnáctém kole budete
soutěžit o více cen! Kromě reprezentativní knihy o Novém
Jičíně, dvou vstupenek do kina Květen dle vlastního výběru
a suvenýrů města můžete nově získat dvě vstupenky do všech
expozic Muzea Novojičínska, které sídlí v Žerotínském zámku.
Zúčastněte se šestnáctého kola soutěže a vyhrajte zajímavé
ceny. Svůj tip, kde najdete netradiční dílo zobrazující Nový
Jičín, případně 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 středy
19. května do 12.00 hodin. Schránky v informačním centru
můžete využít v pracovní dny do 17.00 hodin a v sobotu i neděli 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 pondělí 17. května.

Vyhodnocení patnáctého kola: Poslední úkol z našeho
seriálu byl dosti netradiční a pro mnohé věrné účastníky naší
soutěže skutečně aprílový. Šlo mi ale hlavně o to, abych čtenáře upozornil na zajímavé dílo — jakousi kachlovou mozaiku,
vycházející z historické veduty Nového Jičína, vytvořené olomouckým akad. malířem Stanislavem Vymětalem. Nachází
se v prvním patře budovy na adrese Vančurova 40, z dřívějška
známé jako Dům služeb MÁJ. Nikdo ze soutěžících neznal
autora! Kdo by si chtěl dílo prohlédnout v originále, musí do
budovy vstoupit prostředním ze tří vchodů.
I přes náročnost hádanky se našlo dost čtenářů, kteří moc
dobře věděli, kde reliéf hledat. Někdy i díky neobvyklým okolnostem. „Vím to proto, že tam chodíme stříhat psa,“ uvedla
například 11 letá Eliška Drgová.
Výherci patnáctého kola: Nadvláda žen coby správných
hadaček pokračuje. Proto i při losování se štěstí usmálo jen
na výherkyně. Aby se z mužů stali výherci, musejí ve snaze
odpovídat notně přidat. Ale jak jsme opakovali několikrát —
trpělivost i cenu přináší. První cenu, tedy jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru, vyhrává Vlasta
Machalová, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina Květen na
film z květnové programové nabídky, a to opět dle vlastního
výběru, získává Eliška Drgová, Nový Jičín a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může těšit Bedřiška
Kletenská, Nový Jičín.
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