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V mezinárodním
poháru
starosty
dominovali
novojicínstí
ˇ ˇ sportovci
g

Nový Jičín patřil v závěru června mladým sportovcům ze
čtyř zemí. V mezinárodním poháru starosty se představilo
více než tři sta soutěžících z Nového Jičína, Oder, Kopřivnice,
Opavy a z partnerských měst — polských Świetochlowic, italské Novellary a slovenské Kremnice.
V basketbalu, atletice, fotbalu a ve volejbalu dominovali
domácí sportovci. Pohár získali hned ve třech disciplínách —
chlapci ve fotbalu a basketbalu, dívky pak ve volejbalu. V atletice týmy z Nového Jičína obsadily na stupních vítězů stříbrnou a bronzovou pozici za Opavou. Vítězství však nebylo
nejdůležitějším cílem, všichni si zejména pochvalovali možnost setkání tolika mladých lidí a také výbornou organizaci,
protože kromě sportovního zápolení se účastníci vydali na

výlety, na Masarykově náměstí zhlédli koncert skupiny Nevím
a vydováděli se při diskotéce v závěru slavnostního večera.
„Nový Jičín žije sportem, to je znát na první pohled. Moc rádi
tady jezdíme a zvláště tato akce je skvělá,“ uvedla Hana Zlatošová z kremnické radnice.
Starosta Ivan Týle považuje za nejdůležitější vzájemné střetávání mladých sportovců. „Není však lehké v současné ekonomicky nelehké době připravit takovou mezinárodní soutěž.
Naštěstí se to díky dotaci z EU podařilo,“ řekl starosta.
Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika — Polská republika 2007
až 2013.
Josef Gabzdyl, další informace na str. 14 a 15

Město získalo špičkový stacionář
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

dny vozí. „Je velmi důležité, aby s nimi pořád někdo kvalifikovaný vše potřebné pro život procvičoval a byli v kolektivu.
Jejich rodiče už na to často nemají čas ani síly. Stacionář
tady scházel, je moc dobře, že vzniknul,“ řekla ředitelka Dětského centra v Novém Jičíně Marcela Komendová s tím, že
stacionář jistě využijí i jejich současní mladší klienti.

Železnice zanikne, zastupitelé
žádají cyklotrasu
Text a foto Josef Gabzdyl

Budova školy se změnila ve špičkové sociální zařízení.
g

Zdravotně postižení lidé z Nového Jičína a okolí získali
moderně vybavené místo, kde si přes den mohou osvojovat
zvyklosti potřebné pro svůj další život. Z bývalé Základní
školy v Novém Jičíně -Žilině na Beskydské ulici vznikl špičkový denní stacionář, přičemž dosud hendikepovaní lidé dojížděli do provizorních prostor v bývalé Základní škole Bohuslava Martinů.
„Určitě to pro nás znamená splněný sen. Nové prostory
jsou výborné a už se těšíme, až se zde přestěhujeme,“ pochvalovala si při otevření objektu ve čtvrtek 24. června ředitelka stacionáře Eva Fišerová ze Slezské diakonie. Do stacionáře se už nastěhovalo 15 prvních klientů, kapacita objektu
zvládne dalších deset. „Ale to je už opravdu maximum. Máme
tady například nezbytný výtah, výborné sociální zázemí, pracoviště, hernu, jsme opravdu spokojeni,“ dodala Fišerová.
Nový Jičín tak vyřešil další budoucnost objektu, který byl
postaven ve 20. letech minulého století pro českou malotřídku.
Celkové náklady na přeměnu vystoupaly na zhruba 10, 7 milionu korun, z toho krajský úřad uhradil formou dotace přes
6 milionů korun. Zbytek zaplatilo město. „Klienti si mohou
vyjít i na zahradu, určitě se tady budou cítit dobře. Sociální
oblast podporujeme, patří mezi naše priority,“ uvedl starosta
Ivan Týle. Nedaleko stacionáře vzniká z objektu někdejší
školní družiny za podpory financí Evropské unie Chráněné
bydlení pro hendikepované občany.
Stacionář slouží lidem s těžším kombinovaným postižením,
tedy tělesným i mentálním, kteří už zvládli povinnou školní
docházku. Žijí však v rodinách a do stacionáře je ve všední

Stacionář si prohlédl i zastupitel a člen sociální komise J. Kotas.

Poničená železnice stále více připomíná vjezd do džungle.
g Když ani třikrát potvrzený požadavek na záchranu loňskou
bleskovou povodní poničené železnice z Nového Jičína do
Hostašovic vedení krajského úřadu nepřesvědčil, nezbylo novojičínským zastupitelům ve čtvrtek 24. června, tedy přesně
rok po povodni, nic jiného, než stanovisko změnit a se zánikem trati souhlasit. Zároveň však žádají, aby zarostlé koleje
co nejdříve zmizely a místo nich vznikla cyklostezka.
Nový Jičín prosazoval obnovu asi sedm kilometrů dlouhé
železnice hned po povodni, poté to zopakoval vloni v zimě
a nakonec i letos na jaře. Zdůrazňoval, že jde hlavně o turisty
oblíbenou tra , kterou po současném odstranění nikdo nikdy
neobnoví. Poukazoval i na její stodvacetiletou tradici. Navíc
ve státem vyčleněných financích na odstranění povodňových
škod figurovalo i osmdesát milionů nutných na obnovu železnice.
Krajský úřad však s odkazem na velmi malé využívání cestujícími a dlouhodobou ztrátovost bez výhledu zlepšení odmítl
poskytnout dlouhodobou záruku objednání a zaplacení dopravní obslužnosti. To nedávno schválila i většina krajských
zastupitelů. Bez této záruky Správa železniční a dopravní
cesty nehodlá tra obnovit a už bylo požádáno o její zrušení.
„Myslím, že se úřední mašinérie už dala do pohybu a jen
chybějí kulatá razítka. Nějaký čas potrvá, než bude toto
rozhodnutí vidět i přímo na železnici,“ uvedl novojičínský
místostarosta Milan Šturm.
Vedení města nyní jedná s krajem a okolními obcemi na
založení sdružení, které by společně prosazovalo výměnu
kolejí za cyklostezku. „Bylo by velmi dobré, aby nevedla jen
do Hodslavic a Hostašovic, ale měla by být i možnost jejího
protažení směrem na Valašské Meziříčí a do Rožnova pod
Radhoštěm,“ dodal starosta Ivan Týle.
Nikdo nyní nedokáže říci, kdy by si lidé mohli po nové cyklostrádě poprvé vyšlápnout. „Chtěli bychom ještě v tomto volebním období založit sdružení obcí a rozjet všechny věci potřebné k tomu, aby se místo nestalo dlouhodobým mementem povodní,“ uvedl starosta Týle a místostarosta Šturm
upozornil, že se na železnici zatím udělalo jen velmi málo.
„Bylo nám slíbeno, že se do léta vyřeší největší škody,
například odstranění poškozených sloupů. Zatím se tak nestalo. V kolejích už rostou metrové byliny a je jen otázkou
času, kdy se tam objeví stromky. Občané si na současný zanedbaný stav začínají stěžovat.“
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Město pokračuje
v renovacích vzácných soch
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Jan Nepomucký stál od poloviny osmnáctého století u mlýna
vedle potka Grasmanky na současné Palackého ulici, blízko
nynější prodejny nábytku. Některé prameny uvádějí, že později byl přestěhován na Sokolovskou ulici, jisté je však to, že
v roce 1928 byl přenesen na současné místo. „Stav sochy nebyl vůbec dobrý. Při restaurování v minulosti byly zvoleny
nevhodné materiály, například kámen je napuštěn agresivním nátěrem,“ řekl restaurátor. Dílo nyní například prošlo
několika odsolovacími zábaly a domodelováním některých
chybějících částí, například prstu na pravé ruce. „Vzhledem
k blízkosti frekventované silnice a vlivům počasí bych doporučil údržbu v pětiletých cyklech,“ dodal Gajda.
Pro místostarostu Miloše Lossmanna tím péče města o staré
sochy nekončí, následovat bude obnova plastiky sv. Antonína
Paduánského nedaleko nemocnice. „Úroveň města i jeho občanů se pozná také podle toho, jak pečuje o odkazy minulosti,“
uvedl místostarosta. Restaurování přišlo město na 198 tisíc korun, z Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy
kulturních památek získalo dotaci 129 tisíc korun.

Z jednání zastupitelstva
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Návrat sochy byl pečlivý, dílo muselo na podstavec dosednout
na milimetry přesně.
g Novému Jičínu se v pondělí 7. června vrátil ochránce města
před povodněmi, vzácná socha Jana Nepomuckého z r. 1758.
Dílo, které je zapsáno v seznamu kulturních památek, bylo
od loňského listopadu v péči ostravského restaurátora Jakuba
Gajdy a dnes bylo opětovně osazeno na původní místo ke křižovatce ulic Nábřežní a Riegrovy.
Svatý Jan Nepomucký podle lidové tradice představuje i patrona měst před velkými vodami, proto byl při nedávné záplavě několikrát zmiňován a pohled na prázdné místo nebyl
povzbudivý. Proč však světec město neochránil při loňské
červnové bleskové povodni, kdy sám čelil přílivům vody z nedaleké řeky Jičínky? „Možná proto, že při poslední rekonstrukci ho někdo z neznámých důvodu pootočil zády k mostu
a řece. Jan Nepomucký je však mostní socha a má shlížet na
most a vodu,“ vysvětlil restaurátor Jakub Gajda, který v Novém
Jičíně renovoval i morový sloup na Masarykově náměstí.
Gajda považuje novojičínského Jana Nepomuckého za výjimečné dílo. Za jeho krásou se skrývá autor Jan Michael
Scherhauf a maletínský pískovec. „Novojičínská socha patří
svými detaily a ztvárněním ke špičce v kraji i v republice, a to
pravděpodobně i v rámci bývalého rakouského mocnářství.
Právě kvalitní materiál umožnil jít do takových detailů a autor
byl velmi zručný, vždy se podílel i na sousoší sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci, památce UNESCO,“ přiblížil Gajda.

O některých projednávaných bodech z jednání městského
zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 24. června, píšeme
na jiném místě Novojičínského zpravodaje. Jde např. o basketbalovou petici (str.14) nebo budoucnost železnice Nový
Jičín-Hostašovice (str. 2).
Počet zastupitelů zůstane i ve volebním období 2010—14
zachován na 29, přičemž město velikosti Nového Jičína může
mít 15 až 35 zastupitelů. ČSSD navrhla snížení na 25 členů,
ale většina nakonec podpořila původní návrh zachování dosavadního stavu. „Ve vedení města jsme také zvažovali snížení
počtu zastupitelů, zejména pak vzhledem k osamostatnění
Libhoště, ale nakonec převážila myšlenka možnosti většího
zapojení občanů do správy města a zachování tradice platné
od roku 1990,“ vysvětlil starosta Ivan Týle.
Zastupitelé se také zabývali zprávou o nezaměstnanosti
na území města, podrobnosti přednesla Eva Géryková z úřadu
práce. Míra nezaměstnanosti na konci května ve městě mírně
klesla na 10,3 procenta, v okrese je o více než jedno procento
vyšší. Nižší míru nezaměstnanosti má v rámci okresu jen
Frenštát pod Radhoštěm.
Zastupitelé oproti původnímu programu neprojednávali
závěrečný účet města, protože se nepodařilo splnit podmínku
zveřejnění elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu.
Tajemník města Tomáš Vindiš se zastupitelům omluvil s tím,
že budou přijata opatření zamezující opakování pochybení.
Závěrečný účet města bude projednán na mimořádném jednání zastupitelstva 13. července.
Plné znění usnesení jednání je k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.

O kompostéry byl opět zájem
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Světec se zase skví ve své někdejší kráse.
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g Stačil týden a půl a stovka dotovaných kompostérů, které
městský úřad nabízel za velmi výhodných podmínek, bylo
pryč. „Zájem byl poměrně veliký, přestože jsme v uplynulých
letech mezi lidi dostali celkem přes tisíc kompostérů. Vždy
hned první den si podalo žádost přes padesát občanů,“ uvedla
vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.
Prodej kompostérů o obsahu 400 litrů za zvýhodněnou cenu
300,- Kč, přičemž v obchodní síti jsou k dostání za zhruba
1 000,- Kč, měl premiéru v roce 2006. Poté se nabídka opakovala ještě v letech 2007 a 2009, kvůli velkému zájmu v jednom roce i několikrát po sobě.
Vedení Nového Jičína si od zvýhodněného prodeje speciálních nádob na zahradní odpad slibuje zabránění pálení listí
a trávy, jejich převážení na skládky nebo do různých příkopů. „I za odvoz bio odpadu ročně platíme stovky tisíc korun.
Proto je nejlepší, když zahradní odpad zůstane na zahradách
a přemění se v kompost,“ řekl místostarosta Šturm s tím, že
o pořízení další várky kompostérů se letos zatím neuvažuje.

Europe Direct nezahálí ani v létě
Mirka Krbová, Europe Direct

čín a Berušky z 1. oddílu Suchdol nad Odrou se umístily na
předních místech v okresním kole a postoupily tak do krajského kola.
Cílem závodu je možnost porovnat schopnosti, dovednosti
a znalosti, poznat se a navázat kontakty s ostatními světluškami a vlčaty, poradit si v situacích potřebných pro život
v dnešním světě. Účastníci si mimo jiné vyzkoušeli manuální
zručnost, fyzickou zdatnost, schopnost logického myšlení,
vyhledávání informací, schopnost řešit problémové situace
a další.
Závodu se zúčastnilo 16 soutěžních hlídek z Moravskoslezského kraje. Hlídka Tygřic skončila na 9. místě v dívčí kategorii, hlídka Berušek se umístila na 1. místě v chlapecké kategorii a postoupila do celostátního kola, které se uskuteční
v termínu 17.— 19. září v Děčíně.

Slunce osvítí Laudona jen
na pár dnů v roce
Text a foto Jaroslav Bělík

Pódium na náměstí patřilo Evropskému svátku hudby. Foto ED.
g

V pondělí 21. června se na Masarykově náměstí uskutečnily Evropské svátky hudby. Již od roku 1982, kdy tento
svátek vznikl ve Francii, patří tento den všem hudebníkům —
amatérům i profesionálům. I přes nepřízeň počasí jsme tento
svátek oslavili také v Novém Jičíně. Největší úspěch měly
„Jumping drums Ivo Batouška“. Dále jsme mohli zhlédnout
sbor gymnázia Puellae et pueri, žákovský orchestr ZUŠ
a komorní soubory pod loubím, africké rytmy Napkelte, X.
band, sbor Ondrášek.
Srdečně vás zveme na výstavu „Šance pro klima“, která
upozorňuje na ochranu klimatu formou karikatur. Výstavu
pořádá zastoupení EK společně s British Council a IC OSN
a bude k vidění v minigalerii střediska Europe Direct během
měsíce července a potrvá do konce srpna.
Můžete se také zúčastnit letní fotografické soutěže „EU
VŠUDE, KAM SE PODÍVÁM“. Vyfo te se na dovolené s čímkoliv, co se týká EU nebo symbolu spojeného s EU, například
známých památek členských zemí nebo s vlajkou, s eurem,
apod. Fantazii se meze nekladou. Fotografie doručte do nejbližšího střediska Europe Direct osobně, nebo poštou, a to
do 10. září 2010. Soutěž potrvá do 31. srpna.

Pagoda uspěla na soutěži
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda

Vzácný okamžik: Laudonova busta pod slunečním nasvícením.
Snímek pořízen 17. června v 15.26 hodin.
g

Před léty jsem poslouchal rozhlasovou besedu s Karlem
Plickou. Vyprávěl o své práci na fotografické publikaci „Praha
ve fotografii“. Mimo jiného zmínil také fotografovaná místa
v Praze, která jsou sluncem osvětlena jen v určitou roční
a denní dobu.
I v Novém Jičíně máme takové pozoruhodné místo. Busta
generála Laudona na Masarykově náměstí je sluncem osvětlena jen několik dnů před a několik dnů po letním slunovratu. Avšak ani v těch několika dnech není busta osvětlena
celý den (pokud je obloha bezmračná). Vlivem stínů od okolních staveb je ozářena přímým sluncem až po 15. hodině, a to
na dobu asi jedné hodiny.

Úmrtí generála připomenou
flétna i čestná salva
Text Eduard Valeš a Jaroslav Bělík
g

Novojičínské hlídky sbíraly zkušenosti a úspěchy. Foto Pagoda.
g Po čtyřech letech mělo středisko Pagoda Nový Jičín zastou-

pení na krajském kole závodu vlčat a světlušek. Závod, určený pro věkovou kategorii 7— 11 let, se uskutečnil v sobotu
12. června v Ostravě -Nové Bělé. Tygřice z 2. oddílu Nový Ji-

Přesně před 220 lety ukončil legendární generál Gideon
Ernst baron Laudon přebohatou životní pou v jednom z domů
na novojičínském náměstí, kde se od roku 1990 skví generálova busta. Výročí skonu jednoho z nejlepších vojevůdců
v dějinách lidstva nezůstane ve městě opomenuto.
Klub vojenské historie Harrach Nr.47. a 11. Szekelský hraničářský husarský jízdní pluk připravily program s názvem
Generál Laudon jede přes vesnici…. na Bělehrad. V den výročí, ve středu 14. července, nejprve v 16.00 hodin vojenský
průvod zamíří přes náměstí k Laudonově domu. Poté zazní
koncert barokní hudby a Laudonův život v krátkosti představí historik a kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík. Po flétnovém minirecitálu Iriny Vránové zazní čestná
salva. Přij te si připomenout významnou historickou osobnost, jejíž život byl osudově provázán s naším městem.
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Nejlepší žáci získali ocenění

Město opravuje dětská hřiště

Text Josef Gabzdyl a ing. Michaela Bluchová

Text a foto Josef Gabzdyl

Z ocenění se těšili i Jakub Knesl za družstvo atletiky,
Apolena Šustková za družstvo házené a Eliška Drgová (vlevo)
za recitaci. Foto Josef Gabzdyl.
g

Nový Jičín si váží talentu školáků, a proto nejúspěšnější
z nich každoročně oceňuje. „Na školáky jistě působí motivačně, když vědí, že si jejich znalostí a výkonů všímáme. Velké
poděkování jistě zaslouží i jejich pedagogové a rodiče, kteří
jim připravují kvalitní podmínky,“ uvedl starosta Ivan Týle.
Při předávání ocenění v pondělí 28. června, kterým provázel
předseda komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas Přemysl Kramoliš, se v aule sešly desítky novojičínských talentů.
Mezi nimi např. i čtrnáctiletý Ondřej Janovský ze Základní
školy Komenského 68, který triumfoval v celostátním finále
zeměpisných znalostí. „Za ocenění na radnici jsem moc rád,
určitě se zeměpisu chci věnovat dále,“ řekl Janovský, kterému
se hodně líbilo například ve slovenských Vysokých Tatrách.
„Chtěl bych se ale podívat do Patagonie v Jižní Americe, tam
to může být hodně zajímavé,“ po delším zvažování odvětil
na dotaz, kam by nejraději odjel na prázdniny.
Seznam oceněných: I. kategorie — Žáci kteří úspěšně
reprezentují školu a město na úrovni regionu: ZŠ Tyršova 1: Lubomír Vojtěch Baar (francouzština), Diana Jírová
(angličtina), Šimon Pacola (němčina), Tereza Kvitová (němčina), Eliška Drgová (recitace), Dávid Jenčo (recitace), Jáchym Kaluža (atletika), družstvo mladších dívek (házená),
družstvo mladších žáků (atletika).
ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Jubilejní 3: družstvo mladších
žáků (přespolní běh), družstvo mladších žáků (basketbal),
družstvo žáků 1. — 4. ročníku (fotbal), družstvo starších žáků
(florbal).
ZŠ Jubilejní 3, odl. pracoviště Dlouhá 56: Vojtěch Kopecký
(zeměpis), Linda Supalová (matematika), Silvie Riedelová
(výtvarná soutěž), Denisa Dvořáčková a Veronika Trefilová
(stolní tenis).
ZŠ Komenského 68: Ondřej Janovský (zeměpis).
ZŠ Komenského 66: kolektiv žáků (ruský jazyk — Puškinův
památník), Tomáš Pleva (výtvarná soutěž), družstvo starších
žáků (basketbal), družstvo mladších žáků (kopaná), družstvo starších žáků (volejbal), družstvo mladších smíšených
žáků (volejbal), družstvo starších žákyň (házená).
II. kategorie — Žáci, kteří dosahují trvale výborných
výsledků: ZŠ Tyršova 1: Kateřina Schmidtová, Václav Kudělka, Tereza Kvitová.
ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Jubilejní 3: Lucie Géryková, Alena
Petřeková, Nikol Vilémová.
ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56: Gabriela Hanáková,
Vojtěch Rajnoch, Dominik Koňařík.
ZŠ Komenského 68: Jakub Jarolím, Jan Glogar, Kateřina
Geryková, Jana Vrábelová.
ZŠ Komenského 66: Jan Vindiš, Kateřina Hlaváčková, Daniel Knápek, Lukáš Dobeš.
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g Jedenáct dětských hřiš na území města a jeho městských
částí letos prochází zásadní proměnou. Ze starých nevzhledných monotónních houpaček, pískoviš a prolézaček se tak
stávají moderní plochy plné atrakcí nabízející mnohem více
zábavy a možností prokázání obratnosti se současným splněním nejnáročnějších bezpečnostních požadavků.
Město letos na opravy hřiš vyčlenilo zhruba čtyři miliony
korun, což je nejvíce od roku 1990. „Hřiště vznikající ještě
před rokem 1989 už mají zenit dávno za sebou, současné děti
už mají zcela jiné nároky na hraní a také nová legislativa
v této oblasti žádá mnohem bezpečnější prvky. I proto jsme
se na prostranství určené dětem zaměřili,“ uvedl místostarosta Milan Šturm.
V každé lokalitě jsou hřiště pro malé děti, která nabízejí
například pískoviště nebo houpačky, a pak také pro odrostlejší, jež mohou využívat třeba různých lanových prolézaček
nebo houpacích sítí. Mnohá z nových hřiš připomínají takřka
lanová centra. „Jako materiál se používá kov a nejvíce dřevo,
zvláště pak akátové, které se neštípe a je velmi tvárné i pevné
zároveň,“ uvedl Václav Šimíček z odboru obecního podnikání.
Zatímco kdysi byla dětská hřiště vyráběná podle jedné
šablony, nyní jsou téměř pokaždé odlišná. Například na prostranství mezi ulicemi Bezručova a Dlouhá vzniká malá horolezecká stěna. „Určitě nás budou zajímat zkušenosti dětí,
které prvky mají nejraději, na čem si nejvíce hrají. Nejoblíbenější atrakce pak budeme osazovat co nejčastěji,“ přiblížil
místostarosta s tím, že pokud finanční možnosti dovolí, bude
město ve zvelebování hřiš v obdobné míře pokračovat.
Plán opravovaných a rozšiřovaných dětských hřiš v roce
2010 (na sídlišti Dlouhá a v Loučce se oprava hřiš řeší v rámci
projektů regenerací těchto lokalit): Prostor mezi ulicemi Bezručova a Máchova, místo za domy Dvořákova 4 a 6, prostor
za domy U Jičínky 4—18, prostor bytových domů Bocheta,
ulice Bulharská, ulice Reigrova mezi bloky domů 3—7 a 9—13,
Poděbradova ulice, Nerudova ulice, Fibichovo náměstí, Bludovice — za čerpací stanicí, Straník — za fotbalovou tribunou.

Místostarosta M. Šturm s V. Šimíčkem kontrolují stavbu hřiště
mezi ulicemi Bezručova a Máchova.

Stavba rondelu podle plánu
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Výstavba nového rondelu na křižovatce ulic Palackého,
Dlouhá a B. Martinů i přes velkou stavební náročnost pokračuje podle původních plánů a do konce srpna bude okružní křižovatka zprovozněna. Jak uvedl místostarosta Milan Šturm,
i když se může některým občanům zdát, že práce nepostupují
dostatečně rychle, opak je pravdou. „Kvůli stavbě se muselo
přeložit a nově rozvést vedení kanalizace, plynovodu i vodovodu. Zcela se také změnil systém veřejného osvětlení a chodníků,“ vypočítal M. Šturm. Navíc se muselo zpevnit i nestabilní jílovité podloží. „Do konce června byly prostavěny 1,2 miliony korun, což je 45 procent z nákladů na celou stavbu,“
dodal místostarosta. Město ještě počítá s výstavbou jednoho
rondelu, a to na křižovatce u Čedoku.

Nový Jičín ocenil osobnosti
Text a foto Josef Gabzdyl
g Patnáct osobností z oblastí sociální, kultury a školství
získalo v úterý 15. června v Beskydském divadle městské ocenění. Nejvhodnější kandidáty navrhli občané, městská sdružení a odborné komise městského úřadu. „Je mi ctí se s těmito lidmi pozdravit, podat jim ruku a poklonit se, protože
jejich práce je obdivuhodná a právě na takových lidech stojí
duchovní hodnota města,“ řekl starosta Ivan Týle. Kritéria
pro výběr nejsou striktně daná, ale vždy jde o lidi, kteří ve
svém oboru nebo v oblasti svého zájmu dosáhli něčeho výjimečného. „Tyto lidi často zdobí skromnost, takže o tom, že
dělají něco tak záslužného, se veřejnost dozví až díky zprávám o jejich ocenění,“ dodal starosta.
V kulturní oblasti byl poctěn i sochař a profesor základní
umělecké školy Jan Zemánek, autor např. plastiky Chodce
nad průchodem pod radnicí nebo kašny Karla Kryla blízko
autobusového nádraží. „Ocenění si moc vážím, protože jsem
ho čekal až k nedožitým osmdesátinám,“ s nadsázkou prohlásil třiašedesátiletý umělec. Vzápětí ale dodal, že by v životě zdaleka tolik nedokázal, kdyby nebylo jeho manželky
a dalších spolupracovníků. „Je příjemné, když zjistíte, že
vaše dílo je v symbióze s děním ve městě,“ uvedl Zemánek.
V sociální oblasti uspěla např. Františka Cikrytová, která
i přes vyšší věk a náročnou operaci srdce pomáhá psychicky
i prakticky mimo jiné obstaráváním nákupů ještě více
hendikepovaným spoluobčanům. „Myslím si, že takovou
cenu si více zaslouží mnoho
jiných lidí ve městě, ale jsem
pochopitelně moc překvapena a ráda,“ konstatovala.
Seznam oceněných. Sociální oblast: Oldřiška Horká
— za obětavou, dlouholetou
a nezištnou práci pro zdravotně postižené lidi. Ač má sama
od dětství zdravotní problém,
je dlouholetou aktivní členkou Svazu tělesně postižených ČR a klubu seniorů.
Františka Cikrytová — obětavě, každodenně a nezištně
pomáhá spoluobčanům, např.

Starosta Ivan Týle (vlevo) předává ocenění umělci Janu Zemánkovi. V oblasti sociální získaly ocenění Františka Cikrytová (vlevo)
a Marie Filipová.

Místostarosta M. Lossmann s vedoucí odboru ŠKM a TV
O. Navrátilovou předávají ocenění E. Greplovi.
sousedce, která je po těžké zlomenině nohy. Její podpora se
ničím neomezuje, je psychická i praktická. Přitom sama je
po operaci srdce.
Marie Filipová — dlouhodobá členka klubu seniorů, kde zastávala funkci kulturní referentky. I přes zhoršující se zdravotní stav po mnoho let zajiš uje akce pro seniory a vedla
kroniky klubu.
Kultura: Svatoslava Lenartová — více než 15 let je členkou
Sdružení přátel Dětského pěveckého sboru Ondrášek. Díky
její píli a organizačnímu talentu se původně amatérský soubor proměnil v efektivně fungující organismus sbírající řadu
ocenění v tuzemsku i v zahraničí.
PhDr. Emanuel Grepl — v novojičínském muzeu pracuje od
roku 1964 a velmi rychle se zařadil mezi největší znalce historie a vlastivědy Novojičínska. Podílí se na scénářích mnoha
kulturních akcí a znám je i jako elegantní představitel mnoha
významných osobností historie, například Františka Palackého, Josefa II. nebo generála Laudona.
Jan Zemánek — jedna z nejvýraznějších výtvarných osobností Novojičínska posledních let. Díky němu a jeho manželce Soni se na uměleckou dráhu vydaly desítky mladých
lidí a jejich žáci sbírají řadu cen. Jeho umění ocenila řada
uznávaných osobností, například papež Jan Pavel II.
Školství: Mgr. Jaroslava Uhlárová (ZŠ Komenského 66),
Mgr. Iveta Žemličková (ZŠ Komenského 68), Mgr. Milan Konečný (ZŠ Tyršova), Jarmila Šimurdová (MŠ Máj, K. Čapka
6), Mgr. Květoslava Konečná (ZŠ a MŠ Dlouhá 54), Mgr. Patrik Kočí (gymnázium a střední odborná škola), Mgr.et Mgr.
Miroslava Hermanová (Mendlova střední škola), ing. Martina
Staroňová (Mendlova střední škola), Bc. Eva Svobodová
(EDUCA — Střední odborná škola s.r.o.).
Oceněné postupně představíme v jednotlivých profilech.

Ocenění pedagogové: Jaroslava Uhlárová, Iveta Žemličková, Milan Konečný, Jarmila Šimurdová, Květoslava Konečná,
Miroslava Hermanová, Martina Staroňová a Eva Svobodová (schází Patrik Kočí).
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Dopravní změny pomohou
hlavně na Slovanské ulici
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Od 1. července vešly v platnost nové dopravní změny týkající se oblasti Slovanské ulice a okolí. Po pozitivních zkušenostech s rozsáhlými úpravami v systému parkování a zjednosměrnění některých ulic v loňském roce bylo přistoupeno
k dalším změnám, a to na četné žádosti občanů, kteří chtějí
navštívit novojičínskou nemocnici a mají problém se zaparkováním, i obyvatel bydlících na Slovanské ulici, kteří dlouhodobě upozorňují na velmi složitou dopravní situaci. Novojičínský zpravodaj přináší v ucelené podobě všechny změny.
„Věříme, že změny pomohou a řidiči si na ně brzy zvyknou,“
uvedl místostarosta Milan Šturm.
Kterou ze spouštěných změn považujete za nejdůležitější? Jednoznačně zjednosměrnění Slovanské ulice směrem od města po křižovatku s ulicí Boženy Němcové, díky
čemuž vzniklo například dvacet šikmých stání pod nemocnicí,
kde budou moci lidé zaparkovat s parkovacím kotoučem na
tři hodiny. To snad bude stačit na návštěvy pacientů nebo
různá vyšetření. Doporučuji řidičům, aby si pozorně prostudovali mapku na stranách osm a devět. Rovněž připomínám,
aby co nejpozorněji sledovali nové dopravní značení. Potřebné
parkovací hodiny jsou k dostání např. v informačním centru
na Úzké ulici.
Bude podobně jako vloni městská policie nejprve nápomocna a tolerantní, než aby od počátku rozdávala pokuty? Pochopitelně strážníci budou na počátku spíše asistovat a upozorňovat, protože řada řidičů jezdí podle zvyklostí
a pokud např. při jízdě od Kauflandu neodbočí ze Slovanské
na ulici Boženy Němcové a přes Vrchlického a Purkyněho nepojedou na Divadelní ulici, ocitnou se rázem v protisměru.
Ale brzy si na změny většina řidičů zvykne, jak to ostatně
ukázaly i loňské úpravy.
Proč se i na Slovanské ulici nevytvořila místa vyhrazená pro zde bydlící občany a pro místní podnikatele?
Plánovali jsme to, ale zaznívalo hodně hlasů, že v této oblasti
je hodně institucí, což by přineslo problémy. Po roce změny
zhodnotíme a je možné, že se k vytvoření abonentních a rezidentních míst nakonec přeci jen dostaneme.
Dotknou se změny i zón, ve kterých se dopravní systém
změnil už vloni? Jde většinou o kosmetické změny, např.
na Nábřežní ulici stoupnul počet parkovacích míst pro abonenty a rezidenty.

Město Nový Jičín k 1. červenci 2010 připravilo další změny v dopravním režimu v blízkosti centra města na ulici Slovanská a v přilehlých
ulicích. Důvodem opatření je stále se zhoršující dopravní situace
způsobená neustálým nárůstem počtu parkujících automobilů, která
komplikuje všem řidičům průjezd ulicí Slovanskou.
Pro snazší orientaci v nově zavedeném systému zjednosměrnění
předkládáme následující informace.
Zásadní změnou k 1. červenci 2010 je legalizace a nárůst počtu
regulérních parkovacích míst v oblasti bez zavádění režimu rezidentního resp. abonentního parkování.
Na ulici Slovanská a v přilehlých ulicích je povoleno parkování na
základě příslušné dopravní značky bez omezení. Pod nemocnicí mohou návštěvníci nemocnice využívat parkoviště s parkovacím kotoučem na dobu maximálně 3 hodiny. Provozní doba: pondělí až pátek
od 6.00 do 18.00 hodin.
Důležitou změnou je zjednosměrnění ulice Slovanská ve směru
od ulice Tyršova po ulici Boženy Němcové, dále ulice Boženy Němcové ve směru k ulici Vrchlického, ulice Vrchlického ve směru k ulici
Divadelní, část ulice Purkyňova od křižovatky s ulicí Vrchlického ve
směru k ulici Slovanská.
Ulice Slovanská od křižovatky s ulicí Boženy Němcové ve směru
ke Kauflandu zůstane obousměrná. Ostatní ulice v této oblasti zůstávají beze změny.
Cílem opatření je zvýšení počtu parkovacích míst a současně zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Nadále platí systém parkování
v centru města a jeho okolí, kde jsou vymezeny tři oblasti (parkovací zóny):
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Vymezená oblast města Nový Jičín č. 1 : Vymezenou oblastí města
Nový Jičín číslo 1 je městská památková rezervace ohraničená vnější
stranou ulic Sokolovská, Gen. Hlao, Tyršova a Štefánikova.
V této oblasti je možno využít parkování na parkovištích s parkovacím
automatem (ulice Gen. Hlao, Tyršova, Divadelní, Revoluční) a parkování
na parkovišti s parkovací závorou (ulice Na Valech), které je časově omezené na dobu maximálně 24 hodin, a městské parkoviště na ulici Štefánikova u obchodního domu Lidl. Pro parkování na těchto parkovištích, mimo
parkoviště s parkovací závorou, je dále možné zakoupit rezidentní nebo
abonentní kartu. Parkování s rezidentní nebo abonentní kartou není časově
omezené.
Vymezená oblast města Nový Jičín č. 2: Vymezenou oblastí města
Nový Jičín číslo 2 je území ohraničené vnitřní stranou ulic Bezručova,
Sokolovská, vnější stranou ulice Novosady (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně ulice), vnitřní stranou ulice Nábřežní po křižovatku
s ulicí Riegrova, vnější stranou sídliště Riegrova na ulici Komenského,
vnější stranou ulice Komenského (včetně přilehlých nemovitostí na
vnější straně ulice).
V této oblasti je možné využít parkování na parkovištích s parkovacím
kotoučem na dobu maximálně 2 hodiny s výjimkou části ulice Komenského od křižovatky s ulicí Msgr. Šrámka po křižovatku s ulicí Novosady,
kde je možno parkovat na parkovišti s parkovacím kotoučem na dobu maximálně 3 hodiny. Pro parkování na těchto parkovištích je dále možné zakoupit rezidentní nebo abonentní kartu. Parkování s rezidentní nebo abonentní kartou není časově omezené.
Vymezená oblast města Nový Jičín č. 3: Vymezenou oblastí města Nový
Jičín číslo 3 je parkoviště Riegrova včetně přilehlých nemovitostí.
Pro parkování na tomto parkovišti je možné zakoupit rezidentní nebo
abonentní kartu. Parkování s rezidentní nebo abonentní kartou není časově omezené. Návštěvy mohou využívat v místě vjezdu na parkoviště 10
parkovacích míst, kde je zřízen režim parkoviště s parkovacím kotoučem
na dobu maximálně 2 hodiny, nebo parkoviště bez omezení v počtu 9 míst
v zadní části parkoviště.

PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM AUTOMATEM A PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍ ZÁVOROU: Tento systém
parkování můžete využít ve vymezené oblasti města
č. 1 na ulicích Gen. Hlao, Tyršova, Divadelní, Revoluční (parkoviště s parkovacími automaty) a na
ulici Na Valech (parkoviště s parkovací závorou).
Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 13c
s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní
době placeného parkování. V rámci provozní doby
placeného stání je řidič povinen zaplatit cenu za stání vozidla. Parkovné
řidič hradí do parkovacího automatu, na parkovišti s parkovací závorou
do automatické pokladny, a to na celou dobu stání vozidla.
Parkovací automat po uhrazení ceny vytiskne lístek, který je řidič
povinen viditelně umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby
umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím lístku.
Na parkovišti s parkovací závorou obdrží řidič při vjezdu po stisknutí tlačítka automatu parkovací lístek, který je povinen uschovat. Při
odjezdu řidič nejdříve uhradí cenu dle doby parkování v automatické pokladně, poté přijede s uhrazeným parkovacím lístkem k výjezdovému
stojanu, do kterého lístek vloží. Mimo provozní dobu, vyznačenou na
dodatkových tabulkách, je parkování na těchto parkovištích bezplatné.
Tarify a provozní doba placeného stání: Ulice Gen. Hlao, Tyršova,
Divadelní, Revoluční: 10,- Kč/hodinu nebo 5,- Kč/30 minut. Provozní
doba: pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin, sobota od 8.00 do
12.00 hodin.
Ulice Na Valech: První hodina zdarma pro všechny, druhá a každá
další započatá hodina 30,- Kč/hodinu, rezidenti a abonenti z vymezené
oblasti č.1 20,- Kč/hodinu. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00
do 18.00 hodin, sobota od 8.00 do 12.00 hodin.
PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM KOTOUČEM: Tento
systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti
města č. 2 na ulicích Novosady, Msgr. Šrámka,
Žižkova, Hoblíkova, Komenského, Nábřežní, a ve
vymezené oblasti města č. 3 na deseti parkovacích
místech při vjezdu na parkoviště Riegrova. Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 13b s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době
a maximální době parkování.
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Vymezená oblast č. 1:
Vymezená oblast č. 2:
Vymezená oblast č. 3:
Záchytná parkoviště:

V rámci provozní doby parkoviště je řidič povinen ihned po zaparkování nastavit na parkovacím kotouči dobu příjezdu a v průběhu doby
parkování nesmí s kotoučem již nijak manipulovat. Parkovací kotouč
je řidič povinen viditelně umístit za přední sklo motorového vozidla
tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím kotouči.
Mimo provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách, je
parkování na těchto parkovištích bez omezení.

Parkovací kotouč je možné zakoupit v kanceláři
Informačního centra Nový Jičín,
Úzká 27, tel.: 556 711 888 nebo v kanceláři MHD
Nový Jičín, Sokolovská 9, tel.: 556 729 224.
Provozní doby a maximální doby parkování: Ulice Novosady, Msgr.
Šrámka, Žižkova, Hoblíkova, Komenského, Nábřežní, parkoviště Riegrova: parkování s parkovacím kotoučem na dobu maximálně 2 hodiny.
Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin.

Ulice Komenského od křižovatky s ulicí Msgr.
Šrámka po křižovatku s ulicí Novosady: parkování s parkovacím kotoučem na dobu max. 3 hodiny. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do
18.00 hodin.

REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ PARKOVÁNÍ
Tento systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti města č. 1 na ulici Gen. Hlao, Tyršova, Divadelní, Revoluční, ve vymezené oblasti
č. 2 na ulici Novosady, Msgr. Šrámka, Žižkova,
Hoblíkova, Komenského, Nábřežní a ve vymezené
oblasti města č. 3 na parkovišti Riegrova.
Parkoviště ve vymezených oblastech města č. 1 a 2
jsou označena dodatkovou tabulkou E 12 „Rezidenti a abonenti s kartou Městského úřadu Nový
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Jičín bez omezení“ a ve vymezené oblasti č. 3 je označeno dopravní
značkou IP 12 s dodatkovou tabulkou E 12 „Rezidenti a abonenti s kartou Městského úřadu Nový Jičín bez omezení“.
Řidič je povinen ihned po zaparkování rezidentní nebo abonentní kartu
umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální
kontrolu všech údajů na parkovací kartě.
Rezidentní parkování: Na výše uvedených ulicích v jednotlivých oblastech města Nový Jičín je povoleno stání
vozidel provozovaných pouze fyzickými osobami, které
mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti a kteří jsou držiteli rezidentní karty.
Pro výdej rezidentní karty musí žadatel předložit: občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla žadatele
(velký technický průkaz). Každému žadateli mohou být vydány maximálně dvě parkovací karty, vázané nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu,
v souladu s platnými právními předpisy.

9

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

rova

e

Karla Kryla

Rieg

KN

čova

kého

Bezru

Komens

Gen. Hlao

Be

zru

čo

va

Abonentní parkování: Na výše uvedených
ulicích v jednotlivých oblastech města
Nový Jičín je povoleno stání vozidel provozovaných pouze fyzickými či právnickými osobami za účelem podnikání podle
zvláštního předpisu, které mají sídlo, provozovnu nebo místo podnikání ve vymezené
oblasti, a které jsou držiteli abonentní karty.
Pro výdej abonentní karty musí žadatel předložit: živnostenský
list nebo výpis z obchodního rejstříku, případně vyrozumění o zápisu
provozovny do živnostenského rejstříku či jiný doklad o existenci sídla,
místa podnikání nebo provozovny ve vymezené oblasti města; osvědčení o registraci vozidla žadatele (velký technický průkaz).
Každému žadateli může být vydáno více parkovacích karet, a to jako
karty vázané nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu a nebo jako karty
přenosné, v souladu s platnými právními předpisy.
Další informace o cenách rezidentních a abonentních parkovacích karet
na oddělení komunálního hospodářství OOP Nový Jičín nebo nebo v kanceláři MHD na Sokolovské 9 (Dům složek), tel: 556 729 224.

Divadelní dílna vábí stále více
Text Josef Gabzdyl a Michal Polášek

2010

KINO KVĚTEN

Diváci si unikátní prostředí kamenného divadla hodně oblíbili.
g Neopakovatelná atmosféra jeviště pod širým nebem v lesoparku na Skalkách, amatérské divadlo a množství uměníchtivých návštěvníků. Kombinací toho všeho je každoročně
přehlídka pod názvem Divadelní dílna. V unikátním kamenném divadle letos proběhl už její 14. ročník a přivábil
více než dvě stovky návštěvníků.
Kamenné divadlo na Skalkách vybudoval v roce 1929 na
místě bývalého kamenolomu německý okrášlovací spolek.
Hrálo se v něm až do 50. let minulého století a na tradici
se poté navázalo až v 90. letech. „Přírodní scenérie divadla
je úchvatná a tento genius loci se k divadlu velmi hodí. Divadelní dílna láká stále více diváků, kteří souznění přírody
a kultury mají rádi. To je velmi pozitivní,“ řekl ředitel městského kulturního střediska Petr Orság.
V první části programu se konala představení určená
pro děti, které na zvraty v dějích reagovaly velmi temperamentně. Týkalo se to i představení olomouckého souboru
Tramtarie s názvem O Pračlovíčkovi. „Naše hra je pro
toto prostředí jako stvořená. Nevěděli jsme, jak to tady vypadá a jsme velmi příjemně překvapeni. Moc se nám tady
líbí,“ shodli se Petra Konvičková s Martinem Dědochem.
Dílna je hodně závislá na počasí a když ráno v sobotu
19. června pršelo, vypadalo to na velký problém. Naštěstí
se vyjasnilo a v době dílny panovalo ideální počasí. „Je
moc dobře, že přišlo tolik lidí. Co mám ohlasy, tak jsou spokojeni. Také herci to tady mají rádi,“ poznamenala organizátorka dílny Michaela Sekerášová.
Na jevišti však město zastupovalo jen bubenické trio Napkelte. „Soubory z Nového Jičína a okolí účinkují někde
jinde a ostatně moc jich také není,“ vysvětlila Sekerášová.
Pořadatelé připravili i bohaté občerstvení a v přírodním
divadle zavládla pohodová atmosféra okořeněná závěrečným představením divadla Kvelb s hořícími čtyřmetrovými
loutkami — javajkami.

Jedinečnost divadelní dílny:
opékání u ohýnku a divadelní vystoupení zároveň.

g Čt 1. až ne 4. července v 18.00 hod. Po 5. až st 7. července
v 16.00 hod. KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK. Anglická rodinná komedie. Když vás vlastní děti přivedou na
úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj
může dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee. Mládeži přístupno, 109 min., dabing, 75,- Kč.
g Po 5. až st 7. července v 18.00 a ve 20.15 hod. PRINC Z PERSIE. PÍSKY ČASU. Romantická pohádka USA. Líný princ
Dastan spojí své síly s princeznou Taminou a spolu bojují
proti temným silám. Do 12 let nevhodný, 116 min., 80,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. července v 18.00 a ve 20.15 hod. ŠPATNEJ
POLDA. Drama USA. Detektiv z místního oddělení vražd
(Nicolas Cage) zachrání jednoho vězně před utonutím, sám
to ale odnese bolestí zad, kterou mu pomáhají tlumit utišující léky. Z akce si odnesl povýšení i slušnou závislost.
Mládeži nepřístupno, 122 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 12. až st 14. července v 18.00 a 20.00 hod. TO BYL
ZÍTRA FLÁM. Komedie Kanada/USA. Čtyři kamarádi ze
studentských let, zklamaní svým současným životem, se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály
z mládí. Do 12 let nevhodný, 100 min., 70,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. července v 18.00 a 20.15 hod. ŽENY V POKUŠENÍ. Český filmový hit. Režie Jiří Vejdělek. Do 12 let
nevhodný, 118 min., 80,- Kč.
g Pá 16. a so 17. července ve 22.15 hod. NOČNÍ KINO S ROMANEM POLANSKIM, MUŽ VE STÍNU. Ačkoliv byl Roman Polanski během post-produkce filmu zatčen, tvorba
nadále pokračovala. Pokyny vydával přímo ze švýcarského
vězení a v něm dokončil i závěrečný sestřih. Napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého
britského premiéra. Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky, 70,- Kč.
g So 17. a ne 18. července v 16.00 hod. JAK VYCVIČIT
DRAKA. Animovaná komedie USA. Pohádkový děj se odehrává na dalekém severu v době Vikingů. Mládeži přístupno, 98 min., 75,- Kč.
g Po 19. až st 21. července v 18.00 a ve 20.15 hod. CESTA.
Sci-fi thriller, USA. Příběh o možném konci civilizace. Do
12 let nevhodný, 113 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. července v 16.00 a v 18.00 hod. TOY STORY 3. PŘÍBĚH HRAČEK. Animovaná komedie od Pixaru.
Hrdinové jsou spolu s ostatními hračkami odevzdáni do
dětské školky poté, co jejich kamarád Andy dospěl a odchází z domova na vysokou školu. Do 12 let nevhodný,
103 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 22. až st 28. července ve 20.15 hod., po 26. až st 28.
července v 18.00 hod. TWILIGHT. ZATMĚNÍ. Akční thriller USA. Třetí pokračování ságy. Osudová láska mezi lidskou dívkou Bellou a upírem Edwardem má trhliny. Do 12
let nevhodný, 135 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 26. až st 28. července ve 20.15 hod. NEJLEPŠÍ
Z BROOKLYNU. Akční thriller USA. Tři přátelé, tři policisté, tři příběhy. Do 12 let nevhodný, 132 min., titulky,
75,- Kč.
g Čt 29. července až ne 1. srpna v 18.00 hod. CHLUPATÁ
ODPLATA. Komedie USA. Dan Sanders se kvůli práci
přestěhuje i s rodinou z Chicaga do oregonských lesů, kde
má dohlížet na stavbu zdánlivě ekologického projektu.
Mládeži přístupno, 92 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 29. července až ne 1. srpna ve 20.00 hod. ZELENÁ
ZÓNA. Akčnímu thrilleru se přezdívá „čtvrtý Jason Bourne“. Díky němu se ocitáme na nejnebezpečnějším místě
na světě. Mládeži nepřístupno, 114 min., titulky, 75,- Kč.
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...a Klub Galerka
Výstavní síň „Stará pošta“ od 2. července
do 20. srpna 2010. OBRAZY, JAROSLAV
NĚMEC. Vernisáž: pátek 2. července 2010
v 17.00 hodin. Vernisáž uvede slovem Jaroslav Michna a zpěvem Zuzana Irglová. Otevřeno: po—pá 9.00—11.00; 14.30—17.00 hodin.

g

Coffee music bar Stará pošta, do 31. července. Výstava fotografií absolventů dvoudenního fotografického workshopu. Otevřeno: út— čt 12.00—22.00, pá 12.00—24.00, so
16.00—24.00 hodin.

g

KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010—2011
JAZYKOVÉ KURZYgggggggggggggggggggggggggg
Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Italština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Španělština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Francouzština pro dospělé 1., 2. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Ruština pro dospělé 1., 2. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)

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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NĚCO NAVÍC ggggggggggggggggggggggggggggggg
Chcete se naučit znakovou řeč? (25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Keramikou za poznáním (12 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách, jedna lekce týdně)
g S internetem celým světem (3 lekce po 2 vyučovacích
hodinách, jedna lekce týdně)
g Divadlo na kraji (studentské a experimentální divadlo pro
mladé divadelníky starší 15 let)
g Kurz hry na kytaru (25 lekcí po jedné hodině, jedna lekce
týdně)
g

INFORMACE A PŘIHLÁŠKYgggggggggggggggggggg
Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo nám.
20, 741 01 Nový Jičín, tel. č.: 556 701 853, mobil: 733 165 448,
e-mail: domitrova@mksnj.cz, www.mksnj.cz
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g 1. 7. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě, setkání nad tématy, která vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 1. 7. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod., 30,- Kč. Selekta
Sound System featuring Mc Many, koncert. Přij te oslavit
první prázdninový den v rytmu reggae, k tanci a poslechu
hrají Selekta Sound System z Varšavy a zazpívá Mc Many.
g 2. 7. (pá) Masarykovo náměstí, 20.00 hod. Xindl X & band,
v rámci Novojičínského léta. Pražský rapper s kytarou, který
se pokouší nalézt nový přístup k českému písničkářství.
g 7. 7. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors.
Film a káva. (El Laberinto del Fauno & Presso with cream.)
g 9. 7. (pá) Masarykovo náměstí, 21.15 hod., Vzývání ohně,
v rámci Novojičínského léta. Ohňová show divadelní a historické společnosti HISTORIKA.
g 10. 7. (čt) Čajovna Archa, 6.15 hod. Čajovýlet na Spálovsko III, expedice pod širák pro všechny. Tradiční výlet po
takřka neobydlené trase spojený se spaním, ohněm a všelijakým blbnutím. Sraz v 6.15 hod. na horním nádraží v NJ,
odjezd vlakem 6.28 hod. Spacák a jídlo s sebou. Návrat v neděli odpoledne.
g 14. 7. (čt) Hudební kavárna, 18.00 hod. On the vinyl road,
poslechový večer. Setkání hudebních labužníků a senilních
nostalgiků aneb Multižánrový a interaktivní večírek s opravdu
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kvalitním zvukem vinylových LP nosičů. Režie: barový dirigent a hostující orchestr návštěvníků kavárny.
g 16. 7. (pá) Masarykovo nám., 20.00 hod. Airfare, v rámci
Novojičínského léta. Ostrý kytarový zvuk, chytlavé melodie
a divoká pódiová show — to jsou Airfare!
g 17. 7. (so) Park u Žerotínského zámku, 20.00 hod. Městský
dechový orchestr města Nový Jičín, v rámci NJ léta.
g 21. 7. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors.
Film a káva. (Mad Detektive & Presso with cream.)
g 23. 7. (pá) Masarykovo nám., 20.00 hod. KOFE-IN, v rámci
Novojičínského léta. Opavští KOFE-IN se za svou bezmála čtyřletou existenci dokázali dostat do podvědomí návštěvníků
klubů a festivalů nejen v České republice.
g 30. 7. (pá) Amfiteátr Skalky, 20.00 hod., 40,- Kč. Jičínfest
& Eleison, festival novojičínských amatérských skupin.

Jičínfest nabídne dvě pódia,
levné vstupné a soutěže
Jiří Macíček (MěKS) a Josef Gabzdyl
g Festival Jičínfest, který vznikl v roce 2003 na podporu
místních amatérských kapel, se v letošním sedmém ročníku
dočkal razantních změn. Program bohatý na kvalitní hudbu
a dobrou zábavu se uskuteční na tradičním místě, tedy v amfiteátru Skalky, a to v pátek 30. července od 18.00 hodin.
Na rozdíl od předchozích ročníků pořadatelé připravili dvě
pódia, na kterých vystoupí jedenáct skupin a host, což je o čtyři
více než doposud. Na hlavním pódiu se objeví kapely, které
vybrala porota, na vedlejší, tzv. BANDZONE.cz STAGE, která
bude umístěna v horní části areálu, se zase dostaly skupiny
mající štěstí při losování. Kapely na hlavním pódiu hrají o zápis do síně slávy na festivalových webových stránkách, ti
z vedlejšího pódia zase o účast na hlavním pódiu v příštím
roce.
„Je fantastické, že sami místní muzikanti změny vymysleli a také zavedli, což však znamená i práci bez nároku na
honorář. Prostě je to baví a festival vzali za svůj,“ přiblížil
Jiří Macíček z městského kulturního střediska. Někteří z těch,
co se do vylepšení Jičínfestu pustili, si nakonec na pódiu
s kvalitním ozvučením vůbec nezahrají. „Skupiny Be fading
Fast, El. J. O. C., Porta Inferi a další se této role zúčastnily
i s tím rizikem, že se na post hrajících kapel nedostanou.
Ostatně zahrát si na letošním ročníku se podaří jen jedné —
El. J. O. C. Ostatní se k fes áku neotočili zády, ale naopak se
aktivně zhostili role pořadatelů. S takovým přístupem se
člověk nesetká každý den,“ konstatoval Macíček.
Slova chvály směřovaly i na jednotlivce. „Nerad bych zapomněl na Martina Holáně. Nefiguruje v žádné z kapel, ale
postaral se o novou „tvář“ festivalu, tedy o grafiku webu, plakátu a bannerů. Za touto prací je nespočet hodin, také zdarma,“ přiblížil Macíček, který si přeje získání dalších sponzorů, kteří by Jičínfest pomohli dále zkvalitnit.

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína ve spolupráci
a za přímé účasti pěveckého
sboru Ondráš Nový Jičín zve
všechny své členy a příznivce v pátek 2. července 2010 na
pietní vzpomínku k 10. výročí úmrtí Ervína Bártka, čestného
občana města Nového Jičína, zakladatele pěveckého sboru
Ondráš a Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína. Sraz
v 16 hodin u vstupu na městský hřbitov.
Zároveň doporučujeme účastnit se další pietní akce k 220.
výročí úmrtí generála Laudona, která se uskuteční ve středu
14. července 2010 na novojičínském náměstí odpoledne.
Týž den se uskuteční plánovaná návštěva nedalekých měst
Hranice na Moravě a lázní Teplice nad Bečvou. Sraz účastníků je v 8.15 hodin u Čedoku. Zájemci hlaste se v kanceláři
JUDr. D. Jahnové.
Ve středu 28. července 2010 navštíví členové klubu Tonak
Nový Jičín. Sraz účastníků v 8.30 hod. před branou podniku.
Také v tomto případě je třeba nahlásit případnou účast v kanceláři JUDr. D. Jahnové. Všem členům a příznivcům přejeme
laskavé, slunečné a poetické léto.
Výbor klubu

Jak zlepšit znalosti cizích
jazyků absolventů škol?

g

Do 22. srpna 2010. MIROSLAVA JANOUŠKOVÁ, OBRAZY A SKLO. Nová galerie Žerotínského zámku.
g Od 11. června do 12. září 2010. ALFRED NEUBAUER „MUŽ TISÍCE TRIKŮ“ aneb novojičínský rodák a závodní vozy Mercedes na tratích
Grand Prix a Formule 1. Rytířský sál Žerotínského zámku.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00;
sobota, neděle: 9.00—16.00.

Poklady novojičínské expozice
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska
g ŠIPECKÁ ČELIST NEANDRTÁLSKÉHO DÍTĚTE. Stálá expozice
historie města Nového Jičína v období 19. a 20. století s názvem „VE ZNAKU ZAVINUTÉ STŘELY II“ nabízí
svým návštěvníkům množství unikátních sbírkových exponátů z fondů Muzea Novojičínska. Poj me si přiblížit
další z nich.
Roku 1878 přišel do Nového Jičína
profesor matematiky, deskriptivy
a českého jazyka na německé reálce
profesor Karel Jaroslav Maška (1851
až 1916). Nedlouho po svém příchodu
se začal zajímat o horu Kotouč poblíž Štramberka, kde za
pomoci najatých kopáčů prováděl různé průzkumy. Finanční
podporu mu poskytoval zemský výbor moravský, Tereziánská akademie ve Vídeňském Novém Městě coby tehdejší majitel Kotouče a Heinrich Preisenhammer, jeden ze starostů
Nového Jičína.
Ve svých výzkumech pokračoval prakticky až do roku 1891,
kdy odešel do Telče, aby se ujal řízení tamního Českého reálného gymnázia. Sebe i Novojičínsko K. J. Maška proslavil
právě nálezy z jeskyní Šipka a Čertova díra, mezi nimiž vévodí čelist patřící neandrtálskému dítěti. Šlo o první objev
tohoto druhu v tehdejším Rakousko-Uhersku a důkaz do
tehdy probíhající bouřlivé diskuze o uznání existence druhu
Homo Sapiens Neanderthalensis.
Kopii této čelisti si můžete prohlédnout ve vitríně, která
prezentuje vznik novojičínského muzea v 19. století a důležitý základ jeho sbírek — archeologii.
Všechny unikátní sbírkové exponáty lze zhlédnout v rámci
prohlídky stálých expozic Muzea Novojičínska v Žerotínském
zámku v Novém Jičíně. Otevírací doba pro veřejnost: úterý
až pátek 8 —12, 13 —17; v sobotu a neděli od 9 do 16 hodin.

Facebook má 3 000 příznivců
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Městská stránka na sociální síti Facebook získává stále
více na popularitě. Počet fanoušků za pět měsíců od vzniku
stránky vystoupal nad tři tisíce a dále se zvyšuje, čímž se
Nový Jičín řadí k nejúspěšnějším v rámci České republiky.
Mezi nejoblíbenější patří historické hádanky starých fotografií Nového Jičína. Podobnému zájmu se těší i obdobný rébus zaměřený na města a obce Novojičínska.
Zájemci o přístup na novojičínskou stránku nyní mohou
využít přímou možnost připojení z městských webových stránek, odkaz na facebook najdou v sekci mediální informace.
Pokud však nejsou na facebooku zaregistrováni, mohou si
sice stránku prohlížet, nemohou se však zapojit do diskuzí
a komentářů, případně zde vložit vlastní fotografii. Na facebook zaměřený na dění v Novém Jičíně se rovněž dostanete
zadáním adresy www.facebook.com/novyjicin
Na diskuzním fóru můžete probírat radosti i starosti města,
byly vytvořeny i speciální diskuzní skupiny zaměřující se na
městské části Bludovice, Kojetín, Libhoš , Loučku, Straník
a Žilinu. Na celosvětové síti je i městské kulturní středisko,
kde najdete například pozvánky na koncerty a další kulturní akce.

EDUCA — Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín
g EDUCA — Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín spolupracuje při přípravě a aktualizacích školních vzdělávacích
programů se zástupci firem a institucí z Novojičínska i z celého Moravskoslezského kraje. Jednou z připomínek zástupců
zaměstnavatelů k absolventům středních i vysokých škol je
stále nedostatečná znalost cizích jazyků. Pro zlepšení této
situace vysíláme již několik let naše studenty na třítýdenní
zahraniční stáže, aby poznali potřebu znalosti cizích jazyků
v praxi, aby se je neučili „jen“ pro známku na vysvědčení.
V letošním roce absolvovalo zahraniční stáž v rámci programu Leonardo da Vinci celkem 32 studentů z druhých a třetích ročníků, a to ve Španělsku, Velké Británii, Slovinsku a Turecku, mimo tento program pak 20 studentů týdenní odbornou
praxi v Chorvatsku. Obdobné výjezdy jsou připraveny i pro
následující školní rok. Rovněž jsme již v letošním školním
roce zahájili přípravu studentů k certifikovaným jazykovým
zkouškám.
Od nového školního roku 2010/11 mají studenti nastupujících prvních ročníků všech oborů novou příležitost, jak se ve
znalostech cizích jazyků zdokonalit. Na základě udělené akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si mohou
zvolit výuku některých odborných předmětů v cizím jazyce —
anglickém nebo německém. Tuto akreditaci jsme získali jako
první střední odborná škola v Moravskoslezském kraji pro
obory vzdělání Cestovní ruch, Informační technologie, Umění
a reklama a Management sportu.
Naší snahou je připravit naše absolventy co nejlépe pro
vstup na trh práce hned po střední škole nebo pro stáže a praxe
v průběhu studia na vysokých školách. Věříme, že studenti
této možnosti plně využijí.

Co bylo a bude?
Barbara Havlíčková, ZDM Nový Jičín
g

Práci zastupitelstva dětí a mládeže jste mohli vidět dne
3. května ve Smetanových sadech. Ke dni slunce zde zastupitelstvo dětí a mládeže ve spolupráci s SVČ Fokus uspořádalo 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. „Pro děti byly připraveny
zajímavé hry, poučná scénka a na závěr vyhodnocení nejlepšího týmu. Děti také byly odměněny cenami a zážitky.
I když se počasí moc nevydařilo, děti si celý den užily a těší
se na další ročník této akce,“ dodala Adéla Šimková po
skončení akce.
Mezinárodní pohár starosty znamená jistě pro mnoho lidí
příležitost k setkání s kamarády, kolegy či navázání nových
vztahů. Pro členy zastupitelstva dětí a mládeže se Mezinárodní pohár starosty nese v duchu seznamování. Nový Jičín
kromě sportovců a představitelů města Kremnice (Slovensko)
navštíví delegace ze slovenské obdoby našeho ZDM. Čeká
nás společně strávený čas na sportovištích Nového Jičína,
výlet do blízkého okolí, ale také seznámení s prací jednotlivých skupin a navázání spolupráce, ale nepředbíhejme.
Zatím zažeňme mraky, tak jako to udělaly děti na Sluníčkovém dni, protože se sluncem v duši je na světě krásně
(a o něco tepleji).

Občanská statistika, květen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 28 dětí, z toho 17 chlapců a 11 děvčat. Přistěhovalo se 20, odstěhovalo 41 občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky
v Novém Jičíně, 5 v Kuníně. Počet obyvatel 26 018, zemřelo 20.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Pá áci putovali
po Strážnicku a Zlínsku
Mgr. Vlasta Foltová, ZŠ Komenského 68

dozvěděli, jak vyráběli ševci ručně boty, prohlédli jsme si
různé druhy obuvi z dávné minulosti i z mnoha koutů světa.
A nakonec? Výtahem, který byl sestrojen jako kancelář, jsme
se dopravili na vyhlídkovou terasu a s údivem pozorovali
Zlín, jaké je to velké a zelené město. Dolů do přízemí jsme
již nejeli výtahem. Vlastně jeli, ale výtahem, který nezastavuje. Nazývá se páternoster. Byla to taková pěkná tečka za
pěknými dny.
Pobyt byl součástí projektu Místo, kde žijeme, který probíhá
v Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, p. o. Doprava,
ubytování a strava tohoto pobytu tak byla hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Proficio nabízí rodinné
centrum a projekt pro nadané
Martina Paličková
g

Školáci si pořádně užili i plavbu po Baově kanálu.
Foto ZŠ Komenského 68.
g Návštěva dílny na výrobu modrotisku, kreslení starých stro-

mů v zámeckém parku, večerní procházka městem, prohlídka
kopaničářské salaše, rozhled na Bílé Karpaty z rozhledny
Travičná, návštěva muzea oskeruší, plavba po Ba ově kanálu,
minigolf, návštěva strašidelného mlýna, prohlídka zámku.
To vše stihli žáci 5. ročníků Základní školy Nový Jičín, Komenského 68 za dva dny. Vše bylo naplánováno na termín 2.
až 4. června.
Počasí však mělo jiné záměry, takže si žáci počkali až do
pondělí 7. června. Odjezd byl naplánován na 11 hodin. Do
Strážnice jsme dorazili po dvou a půl hodinách. Hned po obědě
jsme se probili hejny komárů v zámeckém parku a vydali
jsme se do dílny na výrobu modrotisku. S touto látkou a její
výrobou se žáci setkali poprvé a exkurze je velmi zaujala.
Potom jsme využili krásného slunečného počasí ke kresbě
v přírodě. V zámeckém parku roste několik starých zajímavých stromů, např. trnovník akát či platany. Všichni se snažili
zachytit jejich podobu křídami, rudkou, uhlem apod. Po večeři jsme se šli projít do města, abychom alespoň trochu
poznali město. Viděli jsme pomalované domy, zjistili jsme,
že ve Strážnici žil a navštěvoval školu Jan Ámos Komenský.
Tomáš Garigue Masaryk navštěvoval tamní gymnázium.
Obě tyto osobnosti mají na náměstí pomníky.
Druhý den jsme se přepravili do Travičné. Tam je umístěna
stará salaš — výletní areál pro stará řemesla, ekologii a sporty
v přírodě. V malém skanzenu bylo několik kopaničářských
roubených staveb, které jsme si mohli prohlédnout, pozorovali jsme ovce, kozy, králíky. Největší radost však všem
udělalo dovádění na lanovém sportovišti. Na dohled od této
salaše byla rozhledna Travičná. Na vyhlídkové plošině, která
je asi 34 metrů vysoko, jsme měli krásný rozhled na Bílé
Karpaty, hrad Buchlov i Hostýnské vrchy. Ještě nás ve Tvarožné Lhotě čekal pan průvodce v muzeu oskeruší, kde jsme
se dozvěděli pár informací o tomto druhu jeřábu — oskeruši.
Po dobrém obědě již „vzhůru na palubu“. V přístavišti na kotvila lo Ámos, na které jsme pluli. Paní průvodkyně nás po
dobu plavby seznámila jak s historií Ba ova kanálu, tak s přírodou, která byla všude kolem nás. Jen škoda, že jsme kvůli
nedávným povodním nemohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké
to je v plavební komoře. Snad někdy příště. Jako poděkování
jsme jí i panu kapitánovi zazpívali dvě písničky. Po plavbě
jsme trošku zmokli, ale za chvíli již svítilo sluníčko, tak jsme
se ještě před večeří pustili do minigolfu. Večer nás potom
čekala návštěva strašidelného mlýna. Nebyl sice moc strašidelný, i když v něm měly zaparkovaná koš ata snad všechny
čarodějnice ze Strážnice a okolí.
Ve středu ráno jsme se šli ještě podívat do strážnického
zámku. Mají tam krásnou knihovnu, ale nejvíce nás zaujala
výstava lidových nástrojů. Bylo jich tam 400. Po obědě jsme
se vydali domů. Ale i když jsme ve Strážnici měli nabitý program, zastavili jsme se ve Zlíně v muzeu obuvi. Tam jsem se
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PROFICIO, o.s. je občanské sdružení, které vzniklo v roce
2008. V následujícím roce jsme „prozkoumávali terén“, abychom v letošním roce zahájili naše dvě hlavní aktivity:
RODINNÉ CENTRUM. V březnu letošního roku jsme zahájili činnost Rodinného centra v prostorách vedle MED centra
na ul. Máchova 30 v Novém Jičíně. Na provoz centra se nám
podařilo získat dotaci města Nový Jičín a MPSV oblasti podpory rodiny v roce 2010. Našim klientům nabízíme: hernu
pro maminky s dětmi, zapůjčení knih a časopisů s tématikou
zdraví, výchova dětí, osobní rozvoj, kariéra apod., pravidelné
akce — kroužky pro (pra)rodiče s dětmi předškolního věku,
pro maminky, pro tatínky, ale i seniory, kurzy pro mámy, táty,
babičky, dědečky, ale i dcery a syny, zkrátka pro všechny,
kteří se chtějí dovědět něco víc, individuální poradenství v oblasti osobního růstu, mezilidských vztahů, rodinných financí,
sebepoznání, uplatnění na trhu práce aj. Naše webové stránky
www.rodinne-centrum.cz vám nabízí možnost diskuzního
fóra a bazárku.
Od nového školního roku připravujeme mnoho kurzů, např.
hravé tvoření pro děti, bubnování pro rodiče s dětmi i pro
dospělé, masáže dětí, cvičení s kojenci a batolaty, jógu pro
děti, angličtinu pro děti a dospělé, předporodní kurzy. V souvislosti s touto přípravou v současné době probíhá dotazníkové šetření, jehož cílem je získat další podněty vedoucí ke
zkvalitnění služeb. Více aktuálních informací vždy získáte
na info@rodinne-centrum.cz nebo na tel. 725 210 050.

PROJEKT Nadání… brána k úspěchu. Spolu se společností LYRIX centrum, s.r.o. realizujeme projekt Nadání…
brána k úspěchu. Ten se zaměřuje na mimořádně nadané děti,
resp. práci s nimi. Na rozvoj nadání dětí má vliv nejen rodina, resp. výchova, ale také zapojení se do zájmových útvarů.
Z tohoto důvodu je naším cílem seznámit pracovníky organizací pro zájmové vzdělávání s problematikou mimořádně
nadaných dětí a proškolit je tak, aby byli schopni rozvíjet
jejich nadání. Rodičům, kteří mají doma nadané dítě a neví
si rady s rozvojem jeho nadání či výchovou, nabízíme zdarma
možnost konzultovat psychodiagnostický profil dítěte s odborníkem. Dále pak nabízíme diskuse o této problematice,
a to např. na projektových webových stránkách www.projekt-nadani.cz. Máte-li zájem zapojit se do projektu, kontaktujte nás na e-mailu: info@projekt-nadani.cz.
Děti čeká v centru mnoho zajímavých zážitků. Foto Proficio.

Sportovní aktuality
g

JAKUB KNESL ČTYŘIKRÁT ZLATÝ. Nejlepší starší
žáci se v červnu sjeli do Prahy - Podolí, aby zde uzavřeli letní
sezonu a rozdělili si 56 sad medailí na Letním mistrovství
České republiky staršího žactva v plavání pro rok 2010. Historického úspěchu na tomto mistrovství dosáhl Jakub Knesl,
velký talent novojičínského plavání, který si domů přivezl
čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Suverénně zvítězil v disciplínách 200 metrů volný způsob, 200 a 400 polohový závod
a 200 motýlek. O dotek druhý skončil v disciplíně 100 motýlek. Svými výkony nejen deklasoval zbytek startovního pole,
ale řekl si i o místo v juniorské reprezentaci ČR. Škoda jen,
že ho nemohl podpořit další úspěšný starší žák Jiří Maňásek, kterého zastavil zápal plic a musel zůstat doma.
Mladší žáci bojovali na letním mistrovství v Kopřivnici,
kde se z našeho klubu probojovali z nelítostných kvalifikací
dva dvanáctiletí zástupci — Tina Mizerová, která skončila
11. na 200 metrů prsa a 12. byla na poloviční trati. Stejná
umístění v totožných disciplínách zaznamenal také Filip Černý. Je zde na místě připomenout, že do každé disciplíny se
probojuje pouze 24 nejrychlejších plavců z celé České republiky. Blahopřejeme.
Bc. Pavlína Skřičková, předsedkyně plaveckého klubu

Kanonýr Polónyi (uprostřed ve světlém dresu) za chvíli otevře skóre
posledního utkání sezony s Bohumínem (4:0). Foto Josef Gabzdyl.
g FOTBAL: VÝBORNÉ JARO A TŘETÍ MÍSTO. Kdyby fot-

balisté Nového Jičína získali na podzim stejný bodový příděl
jako na jaře, těšili by se už z postupu do divize. I tak je ale
třetí příčka v krajském přeboru velmi dobrou vizitkou mladého týmu. K plusům lze rovněž přičíst atraktivní útočnou
hru okořeněnou mnoha brankami. „Na jaře jsme doma všechny
zápasy vyhráli, venku ztratili jen pár bodů. Stavíme na odchovancích, což je dobrá cesta. Vlastně jen Ondra Anastazovský je na hostování,“ řekl trenér Alois Holub. Jak dodal,
do sestavy se také pokusil zabudovat mladé talentované hráče
z dorostu. „Dorost máme velmi dobrý a pokud bude klub finančně zajištěný, tak o budoucnost kvality fotbalu v Novém
Jičíně nemám strach,“ dodal trenér.
S přípravou na novou sezonu začnou novojičínští fotbalisté hodně brzy, a to už druhý červencový týden. Takže zůstanou téměř bez přestávky. „V červenci totiž začíná předkolo
Českého poháru, do kterého jsme se na jaře kvalifikovali.
Soupeře neznáme, losování teprve proběhne,“ přiblížil Holub.
S jakými ambicemi do nového ročníku vstoupí, nechce ale
trenér zatím ani naznačit. Podle něj bude hodně záležet na
tom, zda se podaří hráčský kádr udržet pohromadě a případně ho posílit o kvalitní hráče. „Pak bychom směle mohli
pomýšlet na boj o postup do vyšší soutěže,“ řekl s tím, že se
navíc po zranění vracejí zkušení Chromečka s Pavlíkem. „Uvidím, do jaké formy se dostanou, rozhodně mohou být velkým
přínosem.“ Holub však zatím ještě ani netuší, zda on sám
bude u týmu pokračovat. „Na to se mě ptáte moc brzy. Uvidím, jak dopadnou jednání se sponzory, což je důležité pro
klid a koncepční práci v klubu i v mužstvu. Rozhodnu se
v červenci,“ uzavřel trenér.
Josef Gabzdyl

Podepisování basketbalové petice před zatím posledním utkáním
s Prostějovem. Foto Josef Gabzdyl.
g

BASKETBALOVOU PETICI PODEPSALO 1 635 LIDÍ.
Peticí žádající zastupitele o pomoc se záchranou špičkového
basketbalu ve městě podepsalo 1 635 lidí. Předána byla v pondělí 21. června a zastupitelé si její znění vyslechli o tři dny
později. Protože však basketbalový klub zatím žádnou finanční žádost nevznesl, vzali petici na vědomí a starostu pověřili dalším sledováním vývoje v tomto nejoblíbenějším a nejúspěšnějším sportu ve městě.
Petice mezi basketbalovými příznivci vznikla poté, co vyšlo
najevo, že dosavadní generální sponzor novojičínského basketbalového klubu (Mlékárna Miltra z Městečka Trnávka na
Svitavsku) nemůže v příští sezoně 20010/11 mužstvo hrající
nejvyšší tuzemskou soutěž Mattoni NBL podporovat coby generální sponzor. Reálně tak hrozí vážné ekonomické problémy klubu, které mohou skončit až odhlášením ze soutěže.
Ačkoliv i manažeři klubu jednají s možnými novými sponzorskými partnery, fanoušci zorganizovali petici, zda by v kritické
situaci nemohla pomoci radnice. „Zájem lidí byl obrovský, a to
nejen ve městě. Jednoznačně se tak potvrdilo, že Nový Jičín
a basketbal k sobě patří a byla by nenapravitelná škoda, kdyby
téměř dvacetiletá tradice skončila,“ uvedla předsedkyně fan
klubu a členka petičního výboru Danuše Starečková. Podpisů
však prý mohlo být až 1 800. „Bohužel se nám ale pár archů
ztratilo v několika restauracích, kde byly vystaveny k případnému podepsání. Odhadem obsahovaly asi dvě stovky podpisů,“ dodala.
Podle starosty se nejméně od roku 2000 ve městě neobjevila
petice s takovou podporou. „Počet signatářů petice je hodně
vysoký. On sám vnímá, že ani v městské pokladně není peněz
nazbyt, na druhé straně však basketbalisté s medailemi z tuzemských i mezinárodních soutěží představují pro město
obrovskou reklamu a utkání ročně navštíví až 35 tisíc diváků
z města a okolí. „Určitě bychom si po zahájení nové sezony
bez našeho celku uvědomili, co vše přítomnost tohoto špičkového sportu znamenala. Zatím však od klubu nemáme nic
na stole,“ řekl Týle.
Basketbalový klub Nový Jičín patří ke špičkovým v zemi, nejvyšší tuzemskou soutěž hraje od roku 1992. V roce 1999 novojičínští basketbalisté oslavovali mistrovský titul, osmkrát se
dostali až do finále, čtyřikrát, včetně letošního ročníku Mattoni NBL, získali bronzovou medaili. Pětkrát zvítězili v Českém
poháru, několikrát uspěli i v různých evropských pohárech,
naposledy letos.
Josef Gabzdyl

g POHÁRU MOC NEPŘÁLO POČASÍ, ATMOSFÉRA ALE
BYLA VÝBORNÁ. Ani déš nepokazil Mezinárodní pohár
starosty, který se od 24. do 27. června konal v Novém Jičíně.
Organizátoři kvůli nepřízni počasí přemístili volejbal dívek
z hřiště na ulici Msgr. Šrámka do haly ABC, atleti na stadionu
a fotbalisté na umělé trávě meteorologické rozmary zvládli.
Basketbalisté měli díky palubovce v areálu bazénu o střechu
nad hlavou postaráno.
Organizátoři měli už několik týdnů před zahájením plno práce, aby vše klaplo bez chybičky a mladí sportovci z tuzemska,
Slovenska, Polska a Itálie se v Novém Jičíně cítili jako doma.
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Po skončení sportovní části se zahraniční týmy v sobotu rozjely na výlety například do Štramberka a muzea automobilů
v Kopřivnici, v sobotu večer pak mnozí využili diskotéky a už
v pátek v podvečer přišli na koncert talentované chlapecké
skupiny Nevím z Pustějova.
Ve sportu dominovali novojičínští sportovci. Ve finále fotbalového turnaje s Kopřivnicí měli dlouho herně navrch, jenže
dařilo se jim jen po pokutové území. Zlom přinesl až faul jednoho z kopřivnických obránců a proměněný pokutový kop.
V basketbale nemohlo být o vítězi pochyb hned po představení
týmů v prvních zápasech. Novojičínský celek jednoznačně převyšoval ostatní, a kdo vše viděl na vlastní oči, ani výsledku
83:11 ve prospěch Nového Jičína se nemohl divit.
Zatímco v basketbalu bylo zjevné, kdo pohár získá, ve volejbalu dívek zavládlo drama až do poslední sekundy. Týmy Nového Jičína a Novellary sice čněly nad ostatními, ale o konečném vítězství rozhodl až poměr získaných a ztracených bodů,
ve kterém se ukázalo, že Nový Jičín zvítězil rozdílem jediného
vyhraného míče!
Jedině v atletice nezvítězil Nový Jičín. Nejlepší byli atleti
a atletky z Opavy, na druhém místě skončil B tým Nového
Jičína, na třetím novojičínské „áčko“.
Poděkování zaslouží organizátoři, garanti jednotlivých disciplín, rozhodčí a mnoho dalších lidí, kteří se na bezvadném
průběhu akce podíleli.
Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika—Polská republika 2007
až 2013.
Řekli o akci: Starosta Ivan Týle: Nejdůležitější není sportovní vítězství, ale možnost potkávat se, předávat zkušenosti
a navzájem se poznávat. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru ŠKMaTV: Zorganizovat takové klání se všemi doprovodnými akcemi je sice náročné, ale náš odbor už má z pořádání podobných akcí bohaté zkušenosti. I díky dalším spolupracovníkům a zejména dotaci z Euroregionu Silesia se myslím
vše podařilo zvládnout. Hana Růžová, SVČ Fokus: Počasí
sice zlobilo, ale skvělým sportovním výkonům a hlavně zábavě
rozhodně nezabránilo. Hana Zlatošová, Městský úřad Kremnica: „Nový Jičín žije sportem, to je znát na první pohled.
Moc rádi tady jezdíme a zvláště tato akce je skvělá. Andrej
Tripský, novojičínský fotbalista: Soupeři byli dobří, ale
nakonec se nám povedlo vyhrát. Pokud máme možnost se
utkat se soupeři ze zahraničí, tak je to moc dobře. Oldřich
Valenta, garant volejbalu: Úroveň volejbalové části byla překvapivě velmi vysoká. Naše holky i Italky hrály kvalitně a také
ostatní týmy předváděly pěknou hru. Je to užitečná akce.
Text a foto Josef Gabzdyl
g PLÁŽOVÁ HÁZENÁ NABÍDNE ATRAKTIVNÍ PODÍVANOU. V areálu venkovního bazénu se na první červencový víkend chystá velmi atraktivní akce. Od soboty 3. července až
do svátečního pondělí 5. července se na plážovém hřišti uskuteční šestý ročník Jeremi Cup 2010 v beachhandballu, tedy
v plážové házené.
Organizátorům z novojičínského oddílu házené se přihlásilo deset ženských a dvanáct mužských družstev z celé České
republiky. „Kvalita turnaje bude opravdu vysoká. Stačí jen
zmínit, že přijedou mužstva z Karviné a ze Zubří,“ přiblížil
předseda házenkářského oddílu Petr Jaroň. Samozřejmostí
zůstává i účast novojičínských házenkářů a házenkářek.
Nejen házenkáři, ale i divák si užije dost zábavy. Házená
v plážové verzi totiž nabízí kousky, které v klasické variantě
jsou k vidění málokdy. „V zápasech hraných dvakrát deset
minut padá mnoho branek, a to často z roztodivných pozic,
například po otočce nebo z výskoku,“ uvedl Jaroň.
Můžeme zmínit i další odlišnosti: hraje se systémem tři hráči
v poli a jeden brankář v týmu, hodnotí se každý poločas a pokud v jednotlivé části vyhraje jiný celek, následuje rozstřel.
Bezvadnou atmosféru doplňuje rytmická hudba.
V sobotu a v neděli se hraje od devíti do dvaceti hodin, v pondělí se začíná v devět a finálová část se očekává mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou.
Josef Gabzdyl
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Mladí fotbalisté Nového Jičína.

Novojičínské volejbalistky s pohárem.

Basketbalisté Nového Jičína neměli konkurenci.

Novému Jičínu po několik červnových dní vládlo sportovní mládí.

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

Nová cena: DVD s filmem o městě.

KE KNIZE A SUVENÝRŮM I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU NEBO VSTUPENKY DO
MUZEA NOVOJIČÍNSKA! NOVÁ CENA PRO VÝJIMEČNOU ODPOVĚĎ: DVD S FILMEM O NOVÉM JIČÍNĚ!

Soutěž „Poznáváš své město?“ 18. kolo

g Nápověda pro osmnácté kolo: Po třech posledních kolech,
kdy snímky do soutěže byly pořizovány z objektů, se vracíme
do přírody. Na konci jara byl vyfotografován dnes předkládaný soutěžní snímek, a to z míst, které mnozí navštěvují
spíše v zimě. A protože se díváme pouhým okem, vnímáme
pohled jinak než fotoaparát se zoomem. Jen výjimečně tak
postřehneme obrysy panelové zástavby vzdáleného města
na horizontu, jak si lze všimnout na dnešním snímku. Tak
tedy: odkud jsem snímek pořídil a co na něm vidíte?
Nová cena DVD, jak tipovat, pozor na kupon: V osmnáctém kole soutěžíte už o pět cen! Kromě reprezentativní knihy
o Novém Jičíně, dvou vstupenek do kina, suvenýrů města
a dvou vstupenek do Muzea Novojičínska můžete získat zcela
nový film o Novém Jičíně na DVD. Disk s tříminutovým klipem a osmdesátiminutovým filmem mapujícím naše město
získá ten, kdo zašle například nejzajímavější, nejvtipnější či
nejpřesnější odpově , což ohodnotí členové redakční rady.
Samozřejmostí zůstává správná odpově na fotohádanku.
Vaše snaha tak může být oceněna, i když pozbudete štěstí
při losování o ostatní ceny! Disk také brzy bude v běžné distribuci za 156,- Kč.
Svůj tip 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 21. července do 12.00 hodin. Schránky v informačním centru můžete využít v pracovní dny do 17.00 hodin
a v sobotu i v 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 19. července.
Vyhodnocení sedmnáctého kola: Tentokrát překvapilo
velké množství chybných odpovědí. Doposud jsme nikdy nepředkládali snímek pořízený ze stejného objektu. Takže místem pořízení nebyla budova finančního úřadu, jak mnozí
hádali. Z této budovy by musela v záběru být i historická budova Komenského školy, což nebyla. Takže minulý snímek
byl pořízen ze střešního vikýře právě Základní školy Komenského 68, která vloni oslavila 100 let od zahájení školní
výuky. Většina z vás místo vzniku fotografie poznala a my
blahopřejeme.
Výherci sedmnáctého kola: První cenu — jednu ze tří reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru,
získává Vlasta Machalová, ulice Sv. Čecha, Nový Jičín. Na
film z červencové programové nabídky kina Květen, a to opět
dle vlastního výběru, může jít Věra Dobrozemská, Máchova
ulice, Nový Jičín. Držitelkou volné vstupenky pro dvě osoby
do Muzea Novojičínska se stala Petra Staňková, Nový Jičín-Žilina a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů města Nového
Jičína, se může těšit Hana Brndiarová, Bezručova ulice,
Nový Jičín.
První držitelkou DVD s filmem za nejzajímavější odpově
se stala Ludmila Řehořková, Nový Jičín-Žilina.
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