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Vzpomínka na PhDr. Emanuela Grepla

g Ve čtvrtek 3. února 2011 nás zasáhla neuvěřitelná a bolestná

zpráva, že v ranních hodinách zemřel ve Fakultní nemocnici
v Olomouci náš kolega a přítel, archeolog Muzea Novojičínska
PhDr. Emanuel Grepl. Je těžké přivyknout skutečnosti, že
člověk, který byl ještě nedávno součástí běžného pracovního
života v muzeu, už mezi nás nepřijde...
PhDr. Emanuel Grepl pracoval v novojičínském muzeu od
roku 1964, kdy nastoupil do svého prvního zaměstnání po studiu archeologie na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Brno bylo
zároveň jeho rodným městem a také se tam od nás ze severní
Moravy vždy rád vracel a udržoval osobní i pracovní kontakty.
Zpočátku žil a pracoval v Novém Jičíně. Když se oženil, stala
se jeho trvalým domovem Kopřivnice, kde se svou manželkou
společně vychovávali dceru Elišku. V tehdejším Vlastivědném
ústavu v Novém Jičíně (dnes Muzeum Novojičínska) byl nejen
prvním archeologem, ale také jedním z prvních odborných

pracovníků. Za 47 let své nepřetržité pracovní existence se
stal živoucí kronikou této instituce. Dlouhá léta byl v muzeu
vedoucím historického oddělení, byl členem redakční rady
Vlastivědného sborníku Novojičínska, členem vědecké rady
Muzea Novojičínska. Jeho hlavní odborný zájem směřoval
k období paleolitu, což dokládají archeologické výzkumy v jeskyni Šipce ve Štramberku, které prováděl již v letech 1966
a 1967. Do muzejních sbírek získal cenné exponáty z hradu
Starý Jičín, púchovského sídliště Požaha na Kojetíně, sídliště
popelnicových polí v Hájově či zaniklé středověké osady Heltínov na Spálovsku. Na území městských památkových rezervací Nový Jičín, Příbor a Štramberk, památkových zón a významných archeologických naleziš zastával archeologický
dozor při výkopových pracích a vytvářel tak po desítky let obraz
pravěké a středověké minulosti širšího regionu Novojičínska.
PhDr. Sylva Dvořáčková (pokračování na str. 8)

Z jednání
samosprávných orgánů

Na zámku se oceňovali policisté
nprap. Zbyněk Tomšík, foto Rostislav Leskovjan

Marie Machková, tisková mluvčí
g 6.

schůze Rady města Nový Jičín dne 21. 2. 2011. Radní
v úvodu schůze vyhodnotili nejlepší zaměstnance Městské
policie Nový Jičín za rok 2010. Str. Miroslava Peřinu za činnost v hlídkové službě, str. Rostislava Čuboka za činnost v rajonové službě a str. Pavla Boháče za práci velitele směny.
U příležitosti desetiletého působení u Městské policie Nový
Jičín byl oceněn i str. Radim Šimůnek. Dalším bodem programu bylo projednávání obecně závazné vyhlášky o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Stávající znění dokumentu bylo doplněno o další lokality, zejména dětská hřiště. Zákaz požívání alkoholu byl rozšířen
i o zákaz zdržování se na vybraných veřejných prostranstvích
s otevřenou lahví alkoholu.
Rada vzala na vědomí dohodu s obcí Libhoš. Město bude
nově vzniklé obci zasílat na účet jí náležící podíl z přijatých
záloh na daňové příjmy. Sportovní tématiku zastoupila nominace nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a Rytíře sportu
za rok 2010. Pak zazněly návrhy na koncepci kulturních zařízení. K této problematice se rada města vrátí při některé
z dalších schůzí. Radní podpořili záměr EDUCY, střední odborné školy s.r.o., zřídit ve městě nový účební obor prodavač-prodavačka. Následovala část věnovaná pravidlům k zadávání veřejných zakázek, když stávající pravidla se upravují
z důvodu blížícího se zahájení využívání nového nástroje —
tzv. elektronických aukcí. Následovala problematika rozvoje
sociálních služeb a komunitního plánování. To by mělo zajistit, aby bylo ve městě pokryto co nejširší spektrum sociálních
služeb. Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně a udržování
zeleně, doplňuje tu stávající o možnost zohlednění nepříznivých klimatických podmínek při údržbě zeleně. Také posouvá
termín první seče trávy z 15. na 30. května. Další informace
se týkaly zapůjčení E-domku pro separační dvůr na ulici Palackého. Přístřešek bude sloužit ke zpětnému odběru elektrozařízení.
Zpráva o činnosti komise obchodu, služeb a cestovního
ruchu za rok 2010 a vyhodnocení Vánočního jarmarku 2010
se mj. zabývala i využíváním dřevěných stánků. Ty by mohly
kromě Vánoc a Velikonoc, kdy jsou umístěny na náměstí, posloužit i k prezentaci farmářských výrobků na jejich trzích.
Také byl přednesen plán zahraničních vztahů s partnerskými
městy Kremnica, Swietochlovice, Ludwigsburg, Epinal a Görlitz na rok 2011.
V závěru jednání rada odsouhlasila vyvěšení tibetské vlajky
na budově radnice, jak žádalo občanského sdružení LUNGTA.
10. března 2011 akce Vlajka pro Tibet připomene 52. výročí
povstání Tibeanů proti čínské okupaci Tibetu.
Posledním řádným bodem schůze rady byla informace o aktuální situaci v Nemocnici s poliklinikou Nový Jičín.
K výše uvedenému výběru nejzajímavějších bodů ze šesté
schůze Rady města Nový Jičín je ještě třeba dodat, že byly
projednány i obvyklé a standardně rozsáhlejší bloky finanční,
bytové a majetkoprávní problematiky. Úplný program a stejně
tak soupis přijatých usnesení je zveřejněn na webových stránkách města.

Oznámení finančního odboru
Finanční odbor
g Městský úřad Nový Jičín, odbor finanční upozorňuje občany

města na následující změny platné pro období od 1. 3. 2011
do 31. 3. 2011:
1. Pokladna na radnici Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
bude uzavřena a veškeré platby budou přijímány pouze na
pokladnách na ul. Divadelní 1, Nový Jičín.
2. Z důvodu zajištění plynulého provozu na pokladnách na
ul. Divadelní 1 nebudou platby místního poplatku za provoz
systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů přijímány platebními kartami. Děkujeme za pochopení.

g

V úterý 8. února 2011 od 13.00 hodin proběhlo Slavnostní
shromáždění policistů a zaměstnanců novojičínské policie
v prostoru Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Je již tradicí, že v tomto období se novojičínští policisté setkávají u příležitosti slavnostního shromáždění s cílem vyhodnotit minulý rok z pohledu bezpečnostní situace územního
odboru policie na Novojičínsku a také vyhodnotit a odměnit
nejlepší policisty roku. Součástí shromáždění bylo také poděkovat délesloužícím policistům věrnostním oceněním.
Mezi oceněnými policisty byl také nejlepší policista Obvodního oddělení PČR Nový Jičín prap. Jiří Špaldoň, kterému
osobně poblahopřál starosta města Ing. Břetislav Gelnar, CSc.

Setkání vedení města
s představiteli církví
Tomáš Vindiš, tajemník MěÚ
g V pondělí 7. února 2011 se na novojičínské radnici uskutečnilo tradiční setkání vedení města s představiteli církví.
Město bylo na této schůzce poprvé reprezentováno novým
vedením v čele se starostou Ing. Břetislavem Gelnarem, CSc.
a ke kulatému stolu usedli představitelé čtyř církví — Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Církve
adventistů sedmého dne a Církve československé husitské.
K velmi příjemné atmosféře přispěla i forma setkání, které
se již po několikáté uskutečnilo jako pracovní snídaně.
Po úvodním slovu pana starosty se zúčastněné církve ústy
svých zástupců představily, seznámily nové vedení s rozsahem svého působení na území města a jeho okolí a také upozornily na některé své problémy. Příjemnou zpětnou vazbou
byly informace o vzájemné spolupráci v minulém období. V následné diskusi k další možné budoucí spolupráci se nejčastěji opakovala témata nízkoprahového centra pro mládež,
obnovy církevních památek, denní práce s bezdomovci a úprav
prostor kaple v novojičínské nemocnici.
Setkání bylo oběma zúčastněnými stranami hodnoceno
velmi příznivě. Děkan Římskokatolické církve Mons. Dr. Alois
Peroutka mimo jiné řekl: „Jsem velmi rád, že tradice těchto
setkání, která zdaleka nejsou pravidlem ve všech městech,
bude i nadále v Novém Jičíně pokračovat.“ Starosta Ing. Gelnar, CSc. vyzdvihl především obsahovou část setkání: „Pro
nás, jako nové vedení města, bylo velmi důležité zahájit s představiteli církví dialog. To se, věřím, povedlo. Například jsme
se dohodli, že v jarních měsících s kolegou místostarostou
PhDr. Dvořákem navštívíme jednotlivé církve a budou nám
představeny objekty, ve kterých církve vyvíjejí svou činnost.
To bude správný odrazový můstek k diskusi o obnově a údržbě
těchto především památkových objektů.“
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Město reklamuje špatné
energetické sloupky na náměstí
Marie Machková, tisková mluvčí, foto Oskar Šíma

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že město Nový Jičín nemělo v konečném důsledku žádnou možnost ovlivnit prodej
nebo využití předmětného prostoru. Současné zastupitelstvo
a rada města, ani jeho nové vedení neiniciovalo probíhající
demolici ani nestojí za záměrem vybudování obchodního centra. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že vedení města
cítí potřebu s investorem komunikovat a tato komunikace,
například v rovině dopravního řešení, nyní probíhá.

Informace o sčítání lidu,
domů a bytů
Český statistický úřad

Na snímku jeden z energetických sloupků na Masarykově náměstí.
U sedmi energosloupků z dvanácti chybí odkanalizování a podzemní
šachty jsou zalité vodou.
g

Vedení novojičínské radnice podalo 2. února 2011 reklamaci na špatně odvedenou práci při instalaci energetických
sloupků na Masarykově náměstí v roce 2009. Po dodavateli
stavby, což byly Dopravní stavby Ostrava a.s. (ODS), nyní nesoucí název Eurovia CS, žádá, aby nedostatky odstranil.
„V srpnu 2009 byla rekonstrukce náměstí dokončena a už
v listopadu jsme při kontrole zjistili, že v šachtách, ve kterých
jsou energosloupky usazeny, je voda. Ta zatopila jističe i proudový chránič. Došlo ke zkratu a voda v šachticích se začala
vařit. Teplo zdeformovalo stěny sloupků,“ popsal problém se
zdroji elektřiny umítěnými v zemi na náměstí ředitel technických služeb Oskar Šíma.
Sedm z dvanácti energetických sloupků je znehodnocených.
Pouze u tří je odvodnění vedoucí do kanalizace. Šíma také
uvedl, že závadu okamžitě nahlásil pracovníkům odboru obecního podnikání i tehdejšímu vedení města. To sice dodavateli
stavby zaslalo upozornění, ale závady přetrvávají dodnes,
aniž by je firma vyřešila.
Podle starosty Břetislava Gelnara reklamační řízení neproběhlo, jak mělo. „Chyběla specifikace problému, termíny
řešení, kdo bude závady odstraňovat. Město rok spalo,“ vysvětlil starosta. Nyní radnice podala reklamaci v souladu
s předpisy. „Čekáme na odezvu ze strany dodavatele stavby,“
doplnil starosta.
Pokud by se nedostatky na energetických sloupcích neodstranily, vznikla by Novému Jičínu škoda asi za dva a půl milionu korun.

Vyjádření vední města Nový Jičín
k demolici a připravované výstavbě
obchodního centra v lokalitě bývalé „Tabačky“
Břetislav Gelnar, Jaroslav Dvořák, Přemysl Kramoliš
g Vlastníkem předmětných nemovitostí, tedy pozemků i budov v areálu na ulici Přemyslovců, se v roce 1991 v rámci
privatizace stala společnost Philip Morris, a.s., která je koupila od našeho státu. Tato firma ukončila výrobu cigaret
v závodě Nový Jičín koncem roku 1999. Areál i po tomto datu
zůstal plně v majetku společnosti Philip Morris, a.s., která
jej dle dostupných informací po nějakou dobu využívala jako
skladové prostory. Zároveň na základě usnesení RM ze dne
28. 11. 2001 byla uzavřena mezi Philip Morris, a.s. jako pronajímatelem a městem Nový Jičín jako nájemcem, nájemní
smlouva na pronájem administrativní budovy v předmětném
areálu. V pronajaté budově sídlila jako podnájemník do 30. 11.
2010 Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a Střední odborné učiliště textilní, s.r.o.
Společnost Philips Morris a.s. ve věci dalšího využívání či
prodeje areálu deklarovala spolupráci s městem, skutečnost
však byla jiná a bývalou tabákovou továrnu v roce 2008 prodala developerské společnosti MOCERO reality s.r.o., která
od sklonku srpna loňského roku provádí demolici areálu
„Tabačky“ a připravuje území pro výstavbu obchodních jednotek.
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g Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišováním. Přináší velké množství cenných údajů,
které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující
sčítání je připravováno na březen 2011 — rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Důležitou součástí přípravy na sčítání lidu, domů a bytů
2011 bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení
terénních prací při sčítání je Česká pošta, s.p.
Novinky sčítání lidu 2011: Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak
se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání:
Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz
na registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na
vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře
na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci
České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat
domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici
telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo
tzv. minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou
formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit,
jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Radní schválili vyvěšení
vlajky Tibetu
Organizační odbor
g Na budově radnice na Masarykově náměstí v Novém Jičíně
zavlaje ve středu 10. března vlajka Tibetu. O vyvěšení vlajky
požádalo radu města občanské sdružení LUNGTA v rámci
mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“. Rada města žádosti
občanskému sdružení LUNTGA vyhověla a symbolicky tak
vyjádřila podporu tibetskému lidu.
Tibetská vlajka se vyvěšuje k výročí povstání ve Lhase proti
čínské okupaci. Letos od vzpoury, při které zahynulo několik
desítek tisíc Tibeanů, uplynulo 52 let. Města tak vyjadřují
podporu národu, který se již několik desetiletí snaží o navrácení národní svébytnosti a dosažení svobody. Vloni se k akci
„Vlajka pro Tibet“ připojilo 364 obcí, měst a městských částí
nebo krajů.

Otevření Očního centra

Pozvánka Europe Direct

Oční centrum Vision s.r.o.

Bc. Miroslava Krbová
g Dne 14. března se v aule městského úřadu uskuteční akce k příležitosti Evropského roku dobrovolnictví. Akce se zúčastní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Adra a Červený kříž.
Středisko Europe Direct vyhlašuje výtvarnou soutěž
v rámci Světového dne vody s názvem „Voda kolem
nás aneb jak děti vodu vnímají a kde se s ní setkávají“.
Soutěž je určena pro děti mateřských a 1. stupeň základních
škol. Výtvarná technika — kresba. Termín ukončení soutěže
je 25. března. Do tohoto data musí být všechny práce doručeny do střediska Europe Direct. Vytvořené práce budou poté
vystaveny v minigalerii střediska Europe Direct a ty nejzdařilejší čeká odměna.
Středisko Europe Direct srdečně zve na výstavu „Voda“,
která je k vidění v minigalerii střediska Europe Direct do
konce měsíce března. Výstava obsahuje 17 velkoformátových
fotografií a klade si za cíl ukázat rozmanité pojetí vody kolem
nás, a jak je důležité si chránit prostředí, ve kterém žijeme.
Zapojte se do soutěže „EU v zimě“, kterou vyhlásilo středisko Europe Direct Nový Jičín. Vytvořte ze sněhu libovolné
dílo týkající se Evropské unie. Svůj výtvor vyfotografujte,
popište a doručte do střediska Europe Direct. Termín ukončení soutěže je 31. března 2011.
Středisko Europe Direct ve spolupráci s odborem životního
prostředí městského úřadu vyhlašuje u příležitosti Dne stromů
2011 fotografickou soutěž „DŘEVINA VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH“. Soutěž je rozdělena do dvou věkových
kategorií: do 15 let a nad 15 let. Soutěžící vyberou svůj oblíbený strom nebo keř a zachytí fotoaparátem jeho proměny
při jarním rašení a v květu, v plné zeleni léta, v pestrém podzimním zbarvení listů či plodů a v období zimního odpočinku,
kdy dřeviny vyniknou strukturou kůry nebo uspořádáním
větví v koruně. Soutěžní snímky v barevném či černobílém
provedení ve formátu max. A4 můžete zasílat nejpozději do
10. 10. 2011. Nejzdařilejší snímky, vybrané odbornou komisí,
budou oceněny. Soutěžní snímky budou po ukončení soutěže
vystaveny v minigalerii střediska Europe Direct.
Bližší informace o těchto akcích sledujte na našich internetových stránkách: http://novyjicin.europe-direct.cz

g

Společnost Oční centrum Vision s.r.o. ve čtvrtek dne 10. 2.
2011 ve 14.00 hodin slavnostně zahájila provoz v nových prostorách v budově společnosti Oční centrum Vision s.r.o., Tyršova 2220/4, Nový Jičín.

Zahájení realizace projektu
„Využití moderních technologií při integraci
osob se zrakovým postižením na trh práce“
Mgr. Alice Martinková, manažerka projektu
g Dne 15. prosince 2010 odstartoval nový dvouletý projekt
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR z oblasti podporovaného zaměstnávání s názvem „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením
na trh práce“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení míry zaměstnanosti osob se zrakovým postižením formou vytvoření nového
rekvalifikačního programu a související komplexní podpory
při hledání zaměstnání. Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Zejména je pak určen
těm osobám se zrakovým postižením, které dosud měly jen
mizivou nebo žádnou možnost využít komplexní nabídky
služeb podpory při hledání zaměstnání, a těm, kdo mají zájem uplatnit se v nové profesi — operátor digitálního přepisovacího systému.
Pokud máte zájem o další informace a zapojení do projektu,
kontaktujte regionální pracoviště SIA SONS ČR Nový Jičín,
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín, tel: 556 720 809, e-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz
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Žádosti o přijetí do MŠ
v Novém Jičíně pro rok 2011/12
Ing. Michaela Bluchová, odbor ŠKMT
g Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6,
Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Trojlístek Nový Jičín, Máchova
62 a Libhoš 90, po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín
budou přijímat od 4. dubna do 8. dubna 2011 v době od
8.00 do 15.30 hodin žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok 2011/2012 (tj. od 1. 9.
2011). Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad o stanoveném pravidelném očkování dítěte a odolnosti
dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví.
Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená
pracoviště na území města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Jubilejní 1; MŠ Nový Jičín, Vančurova 36; MŠ Nový Jičín-Loučka, Císařská 115.
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Smetanovy sady 6; MŠ Nový
Jičín, Jiráskova 10; MŠ Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143.
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o.,
odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Trlicova 8; MŠ Nový
Jičín, Komenského 78.
Základní škola a Mateřská škola NJ, Libhoš 90.

Komunitní plán rozvoje
sociálních služeb v Novém Jičíně
Bc. Lenka Galiová, koordinátor komunitního plánování
g Vstupujeme do druhého roku realizace plnění „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících
ve městě Nový Jičín na léta 2009 — 2011“, proto již můžeme
hodnotit, co se nám dosud podařilo a co hodláme v letošním
roce realizovat v oblasti sociálních služeb.
Jako nedostatečná byla ze strany občanů hodnocena informovanost o sociálních službách, proto byl v roce 2010 vydán
aktualizovaný katalog a mapa poskytovatelů sociálních služeb, ve kterém naleznete všechny organizace, které na území
města v této oblasti působí. Katalog i mapu si můžete zdarma
vyzvednout v informačním centru, mají je k dispozici všechny
sociální organizace a sociální pracovníci Městského úřadu
Nový Jičín.
V září se uskutečnil na náměstí první den sociálních služeb, kde se osobně prezentovali téměř všichni poskytovatelé,
mohli jste si prohlédnout výrobky jejich klientů, seznámit se
s náplní jejich činnosti. Ze strany občanů byla akce velmi
kladně hodnocena, proto se plánuje, že se tato akce bude
opakovat i v letošním roce, opět v září. Potěšující je skutečnost, že část nákladů na její realizaci, obdobně jako v roce
2010, bude hrazena z projektu Moravskoslezského kraje. Snažíme se, aby nám pravidelně v Novojičínském zpravodaji vycházely zajímavé články z oblasti sociálních služeb. Do budoucna se zaměříme na webové stránky města, kde byste měli
nalézt veškeré dostupné informace o sociálních službách
včetně aktualit.
Roku 2010 došlo ve městě k rozvoji sociálních služeb. V březnu byla na ZŠ dlouhá otevřena sociálně terapeutická dílna
pro dospělé občany s mentálním a kombinovaným postižením
s denní kapacitou 30 osob, jejímž provozovatelem je Slezská
diakonie. Od července Slezská diakonie provozuje denní
stacionář v nově zrekonstruované budově na ul. Beskydská
274. V říjnu se přestěhovali do nově opravené budovy na ul.
Slovanská 1555 klientky zámku Nová Horka, kde využívají
služby chráněného bydlení. Znamená to, že zde žijí v bytě,
v domáckém prostředí, za pomocí asistentů a mají možnost
zapojit se do života jako každý z nás. V závěru roku 2010
byla dokončena budova Chráněného bydlení Nový Jičín na
ulici Beskydská 142. Zařízení provozuje Slezská diakonie,
první klienty zde uvítali v únoru.
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V letošním roce chceme pokračovat v plnění cílů stanovených komunitním plánem. Dosud se nám nepodařilo zmapovat stav bezbariérovosti ve městě, i nadále hledáme vhodné
prostory, ve kterých by mohlo fungovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, začali jsme pracovat na realizaci cíle —
dobrovolnictví, jehož výsledkem by mělo být otevření dobrovolnického centra ve městě.
Rok 2011 bude ve znamení přípravy nového komunitního
plánu — plánu rozvoje sociálních služeb. Opět se budou scházet jednotlivé pracovní skupiny, jejichž výsledkem činnosti
by mělo být vytvoření komunitního plánu na další období.
Rádi uvítáme i další zájemce, kteří se na přípravě komunitního plánu chtějí podílet, proto neváhejte a zavolejte na tel.
556 768 338, napište na e-mail: galiova@novyjicin-town.cz
nebo přij te osobně: Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1,
Bc. Lenka Galiová.
A na co bychom se chtěli zaměřit do budoucna: v souvislosti se stárnutím populace rozšiřovat služby pro seniory, velkou výzvou je řešení problematiky osob sociálně vyloučených,
žijících na pokraji společnosti a další problémy, které nám
můžete pomoci rozkrýt právě vy, občané města.

Bydlení na sídlišti Dlouhá
bude příjemnější
Olga Veverková, odb. obecního podnikání, Marie Machková
g

Na Městský úřad v Novém Jičíně přišlo upozornění, že na
sídlišti Dlouhá se objevila skládka stavebního materiálu.
Město si je vědomo, že občany tato skutečnost trápí a prosí
o shovívavost a trpělivost. V těchto dnech totiž byla zahájena
revitalizace veřejných prostranství v dané lokalitě, aby bydlení na sídlišti Dlouhá bylo příjemnější.
Město Nový Jičín zahájilo stavební práce na dvou etapách
revitalizace veřejných prostranství sídliště Dlouhá v Novém
Jičíně v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM),
jenž je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Jedná se o etapu IPRM Nový Jičín — revitalizace ul. Dlouhá —
K. Čapka a IPRM Nový Jičín — revitalizace etapy Jubilejní —
Budovatelů. Stavba zahrnuje rekonstrukci chodníkových těles,
příjezdových komunikací, opěrných zídek a schodiš, veřejného osvětlení, dětských hřiš a úpravu zeleně včetně nové
výsadby. Stavba byla zahájena v lednu 2011 a ukončení prací
je naplánováno na květen 2011.
Tato rozsáhlá akce si vyžádala v blízkosti domu Dlouhá 8
zřízení meziskládky vybouraných materiálů a zeminy z výše
uvedené stavby. Meziskládka, která je průběžně odvážena,
bude zlikvidována v květnu 2011 a tento prostor bude upraven
do původního stavu.

U základní školy Jubilejní už byl vybudován nový chodník, jsou připravené výkopy pro instalaci veřejného osvětlení. Haldy hlíny a štěrku,
rozježděný terén. Tak to v současné době vypadá na sídlišti Dlouhá.
Už za pár týdnů ale na tomto místě vyroste opěrná zídka a dětský
koutek. Foto Olga Veverková.

Upozornění na zákonné

oznamovací povinnosti právnických osob
a fyzických osob podnikajících
v ochraně ovzduší — termín do 31. 3. 2011
Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
g Upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují zpoplatněné malé stacionární zdroje znečišování ovzduší, na povinnost odevzdat nejpozději do
31. března 2011 příslušnému obecnímu úřadu podklady pro
stanovení výše poplatku na běžný rok. Tato zákonná povinnost se týká:
1. Malých zpoplatněných spalovacích zdrojů znečišování
ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu 50 —199 kW.
2. Malých zdrojů emisí tuhých znečišujících látek (skládky
paliv a materiálů, stolárny, pily, obrábění kovů, svařování kovových materiálů, broušení, zpracování kamene apod.).
3. Malých zdrojů emisí těkavých organických látek (autoservisy, tiskárny, odmašování a čištění povrchů kovů a jiných
materiálů, lakování apod.).
Formuláře jsou k dispozici na www.stránkách města
Nový Jičín.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují střední stacionární zdroje znečišování ovzduší, jsou povinny:
Zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní
evidence za kalendářní rok 2010 a předat ji prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) příslušnému orgánu ochrany ovzduší nejpozději do 31. března 2011. Informace jsou
dostupné na www.ispop.cz
Vypočítat z údajů roku 2010 poplatek za každý zpoplatněný
zdroj a oznámit tento výpočet správci poplatku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nejpozději do
31. března 2011. Uvedené zákonné povinnosti se týkají:
1. Spalovacích středních zdrojů znečišování ovzduší, tj. zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW až 5000 kW včetně.
2. Technologií a zemědělských zdrojů znečišování ovzduší
spadajících do kategorie středních zdrojů — viz nařízení vlády
č. 615/2006 Sb.
3. Zdrojů emisí těkavých organických látek spadajících do
kategorie středních zdrojů — viz Vyhláška 509/2005 Sb.
Bližší informace k výše uvedeným zákonným povinnostem
podá Ing. Dagmar Tomanová, referent ochrany ovzduší odboru ŽP Městského úřadu Nový Jičín, tel. 556 768 358.

Opravdu chceme dýchat
čistý vzduch?
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
g

Problematika znečištění ovzduší je pro nás každodenní
téma. Stačí dva tři bezohlední sousedé a vzduch, který se
kolem nás nachází, nejde dýchat. Emise z domácích topeniš
způsobují zhoršení kvality ovzduší a mají špatný vliv na zdravotní stav nás obyvatel, a to zejména v zimních měsících,
v topném období. Otázky související s tímto tématem jsme
položili panu Marku Bruštíkovi, vedoucímu oddělení ochrany
ovzduší a integrované prevence Moravskoslezského kraje.
Hned v úvodu bych použila otázku ze záhlaví tohoto rozhovoru. Co myslíte, opravdu chceme dýchat čistý vzduch?
Když se podívám kolem sebe a vidím, jak stoupá kouř z komínů mnoha domků a jaký zápach se z nich šíří, myslím si,
že ani ne. Do vzduchu se těmito komíny šíří velké množství
škodlivin. Kdo z nás má kotel vybavený odlučovacím zařízením? Komíny jsou tak nízké, že neumožňují rozptyl unikajících škodlivin. Je třeba si také uvědomit, že v těchto topeništích dochází k nekontrolovanému spalování nejrůznějších
nekvalitních paliv a odpadů. Rovněž nikdy v těchto „lokálních topeništích“ nebudou takové spalovací podmínky, jako
ve velkých energetických spalovacích zdrojích, nehledě na neexistenci zařízení na omezování emisí. Stačí třeba přiložit nalakované dřevo, a do vzduchu uniknou zdraví škodlivé látky.

Do ovzduší se rozšíří nejen tradiční škodliviny, jako jsou oxidy
dusíku, oxid uhelnatý, ale také velice jemný prach, na který
jsou vázány další škodliviny, jako jsou karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) nebo těžké kovy. Příčinou znečištění tak v těchto případech nejsou bezohlední
průmysloví giganti, ale my sami — lidé.
Kdo je nejvíce ohrožen škodlivinami? Nejcitlivější skupinou jsou naše děti, ale taky lidé, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, starší lidé, jejich organismus nemá tolik
síly bránit se vnějším vlivům. Škodliviny vzniklé špatným topením mohou dráždit dýchací cesty a sliznice, způsobovat
záněty plic, průdušek a spojivek. Mohou být karcinogenní či
mutagenní, mohou přispívat k vzniku kyselých děšů, poškozování ozónové vrstvy Země apod. To je dost důvodů k tomu,
abychom se zamysleli nad tím, co do kotle v domě vlastně
dáváme. Za naše zdraví to stojí, nebo ne?
Ale co s tím? Můžeme zabránit vzniku škodlivých spalin? Obsah škodlivin je přímo závislý na druhu a kvalitě paliva,
na stáří a stavu kotle, stavu komínových cest a na způsobu
vytápění.
Jak tedy správně topit? Jak jsem již uvedl, škodlivost topení ovlivňuje typ kotle, jeho stav, komínové cesty a palivo.
Začneme tedy kotlem. Správný kotel je ten, ve kterém spalujeme pouze takové palivo, na které je kotel určen, a způsobem, který je nejúčinnější. Pokud toto pravidlo porušíme —
tzn. v kotli na dřevo spalujeme uhlí nebo používáme palivo
jiné kvality, tak především plýtváme svými penězi a hlavně
přispíváme k tomu, že dusíme sami sebe.
Správný kotel je pouze kotel v dobrém stavu — každý kotel
včetně spalinových (komínových) cest je nutné nechat si pravidelně zkontrolovat a seřídit. A to nejen kvůli ovzduší, ale
především kvůli svým peněženkám. Kotel v dobrém stavu
(správně seřízený) a dobře vyčištěné komínové cesty totiž
šetří především naše peníze. Seřízení musí vždy provádět
odborník.
A v neposlední řadě je to palivo. Mezi palivem a jeho vlivem
na naše zdraví a ovzduší existují opravdu obrovské rozdíly.
Nejekologičtější topení v současné době je použití solárních
systémů, tepelných čerpadel nebo plynových kondenzačních
kotlů. Pokud máte možnost dálkového vytápění teplárnou,
také je to jedna z variant poměrně ekologického způsobu vytápění. Nezávadné je také vytápění elektřinou, tam však záleží, jakým způsobem byla elektřina vyrobena. Nejvíce negativ
má vytápění nekvalitními tuhými palivy nebo domácím odpadem a dalšími věcmi, které do kotle vůbec nepatří. Škodlivé
je i špatně vysušené dřevo. U dřeva je nutné si uvědomit, že
je musíme nechat minimálně dva roky vysušit a potom je lze
spalovat v určeném kotli.
Jak můžeme za teplo ušetřit? Budete-li rekonstruovat
otopný systém, nechte si provést energetický audit, který navrhne úsporná opatření a určí optimální vytápěcí systém.
Dobré by bylo zateplit stěny budov, střechu a podlahy, utěsnit dobře okna a dveře. Větráte-li, pak větrejte krátce a intenzivně. Odstraňte překážky, které omezují cirkulaci tepla
v interiéru. Odstavte nevhodně umístěný nábytek před topnými tělesy, kryty topných těles. Doporučujeme instalaci pokojových termostatů. Instalujte na topení termoventily, které
drží stanovenou teplotu.

XII. veletrh Novojičínska
Za pořadatele Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ
g Vážení podnikatelé, město Nový Jičín si vás dovoluje pozvat jako vystavovatele na XII. VELETRH NOVOJIČÍNSKA,
který se uskuteční v sobotu 14. 5. 2011 od 10.00 do 18.00 hod.
a v neděli 15. 5. 2011 od 10.00 do 16.00 hod. na Zimním stadionu v Novém Jičíně.
Prostory k prezentaci budou poskytnuty zdarma! Podrobnosti a přihlášku na veletrh naleznete na www.novy-jicin.cz Poslední termín pro podání přihlášky je 8. 4. 2011.
Bližší informace podají: Bc. Pavlína Hastíková, tel.: 556 768
311, e-mail: hastikov@novyjicin-town.cz; Marek Stoklasa, tel.:
556 768 311, e-mail: stoklasa@novyjicin-town.cz.
Těšíme se na vaši účast!
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Březen — Měsíc čtenářů
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Den otevřených dveří na ZŠ
Jubilejní aneb „Hurá do školy!“
Text a foto N. Purmenská, G. Šustalová
g

g Měsíc březen je již tradičně věnován knihovnám. Letos
stejně jako loni je v centru našeho zájmu čtenář a čtení ve
všech jeho formách, proto opět Březen — Měsíc čtenářů. K této
celostátní akci se připojila i Městská knihovna v Novém Jičíně. Jednou z hlavních aktivit, na kterou se knihovny v rámci
BMČ zaměří, je „Maraton čtení“. Cílem akce je dosáhnout
toho, aby knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníkům kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné
literatury formou autorských čtení, diskusí, besed a setkání.
Novojičínská knihovna připravila na 15. března v 18.15 hodin komponovaný pořad, ve kterém se představí s autorským
čtením známá spisovatelka Tereza Boučková a se svými písničkami Bedřich Ludvík, známý jako písničkář a dramaturg
České televize. Z dalších zajímavých akcí, které knihovna
v březnu pořádá, bychom krátce představili a návštěvníky
rádi pozvali na přednášku Fyzický a duchovní vliv místa
a prostoru na člověka, která se v městské knihovně uskuteční v pondělí 7. března od 18.15 hodin. Nevynecháme již tradiční individuální školení pro seniory, které je zaměřeno na
informační gramotnost a základy práce s počítačem a internetem. Školení bude probíhat v týdnu od 7. do 11. března, vždy
od 9 do 12 hodin. Březnový program kulturních a vzdělávacích akcí zakončí dne 22. března cestovatelská přednáška
s projekcí na téma Kuba — legendární perla Karibiku. Neopakovatelnou atmosféru Kuby vám prostřednictví krásných
fotografií a vlastních zážitků představí cestovatel, fotograf
a publicista Juraj Kaman. Během celého března budou mít
návštěvníci knihovny možnost zhlédnout výstavu cestovatelských fotografíí na téma Život a víra Asie, jejichž autorem
je rovněž Juraj Kaman.
Více inforací o akcích knihovny na webových stránkách
www.knihovnanj.cz. Přijměte srdečné naše pozvání na některou akci z této březnové nabídky a zůstaňte nám věrni po
celý rok.
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Naše Základní škola Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56 v Novém Jičíně již tradičně otevírá budoucím prvňáčkům i všem
rodičům a přátelům školy své brány. Tentokrát se Dnem otevřených dveří stal 27. leden 2011.
Cesta školou začala u hlavního vchodu, kde se návštěvníků ujaly paní učitelky a průvodci z řad starších žáků. Děti
dostaly mapu trasy a obrázek — pastelku, do které pak sbíraly razítka z jednotlivých stanoviš. Tím prvním byla tělocvična, kde na děti čekaly pohybové aktivity ve formě překážkové dráhy, pokračovat mohly ve slalomu a v házení kroužků.
Poté si děti i rodiče mohli vyzkoušet veselé počítání a hrátky
se slovy u interaktivní tabule v nově zmodernizovaných učebnách na prvním stupni.
Pro děti s vývojovými poruchami učení funguje na škole
speciálně upravená učebna, ve které probíhá náprava čtení
a individuální výuka dětí tak, aby se co nejlépe vyrovnaly se
svým hendikepem.
Návštěvníci si pak prohlédli i další učebny na druhém stupni. Mnohé z nich jsou rovněž zmodernizovány a vybaveny interaktivními tabulemi (v tomto směru patří naše škola k nej-

lépe vybaveným ve městě), které slouží k odborné výuce chemie, přírodopisu, zeměpisu i dalších předmětů. Kostry se děti
nebály a nahlédly také prostřednictvím mikroskopu do miniaturního světa. Ani jazykovou výchovu na škole nešidíme,
dětem slouží několik dobře vybavených jazykových učeben
a pěkná knihovna.
Komu vyhládlo, ochutnal čaj a výbornou jablkovou buchtu,
připravenou pro hosty ve školní jídelně. Cesta školou mohla
pokračovat. Na řadu přišly nadstandardně vybavené učebny
výpočetní techniky. Aby učení nebylo moc, na závěr si mohly
děti poskládat papírovou čepici a nahlédnout do místnosti, ve
které pracovaly děti navštěvující kroužek Šikula. Co všechno
děti umí! Jak by taky ne, kroužek má na škole již mnohaletou tradici.
Na naší škole také rádi soutěžíme a zapojujeme se do řady
olympiád. V knihovně zrovna probíhalo školní kolo recitační
soutěže. Při procházce školou mohli rodiče i děti obdivovat
výtvarné práce našich žáků, které zdobí chodby i třídy.
Tak, ještě si vyzvedneme informace k zápisu prvňáčků
a cestu školou máme za sebou. Děti ji zvládly na jedničku!
Už se na vás, milí prvňáčkové, těšíme!

Vzpomínka na PhDr. E. Grepla
(dokončení ze str. 1)
PhDr. Sylva Dvořáčková
g

Koncem 90. let se stal koordinátorem mezinárodního víceletého projektu Průzkum pravěkých výšinných sídel v Pobeskydí mezi Bečvou a Białou, který byl výsledkem dlouholeté
odborné spolupráce Slezské univerzity v Opavě, Muzea v Bielsku-Białé, Muzea Novojičínska a Muzea Beskyd ve Frýdku
Místku. Úplný výčet odborné činnosti PhDr. Emanuela Grepla
by zaplnil několik stran a bude součástí vzpomínky na stránkách muzejních periodik.
Prezentační činnost muzea je se jménem dr. Grepla neodmyslitelně spojena v podobě stálých expozic — především
původní expozice v Muzeu ve Štramberku, v Památníku F. Palackého v Hodslavicích a také v Žerotínském zámku v Novém
Jičíně, kde byl autorem samostatné expozice archeologie otevřené v roce 1987 u příležitosti 100. výročí založení novojičínského muzea. Pamětníci si jistě vybaví nezapomenutelnou
postavu římského vojevůdce, kterou Emanuel Grepl ztvárnil
jako jednu z prvních historických postav při slavnostním muzejním setkání v Hotelu Praha. Z desítek titulů výstavních
projektů vzpomeňme výstavu Hrad Starý Jičín (1990) či výstavu s mezinárodní účastí Na pokraji keltského světa (1997).
Na expozici o historii města Nového Jičína otevřené v loňském
roce měl nejen odborné zásluhy, ale návštěvníci vernisáže
jej mohli spatřit a obdivovat jako generála Laudona, který
jako živý obraz umocňoval působnost expozice. Historických
osobností, které dr. Grepl svým nezapomenutelným způsobem ztvárnil, jsou celé desítky. Odráželo se v nich nejen nesporné herecké nadání, ale také skutečnost, že byl velkým
znalcem historie a každou postavu, do jejíž podoby se převtělil, dokonale znal — jako historik věděl vše o době, ve které
tyto postavy žily, o místech a osobnostech, které byly s danou
dobou spojeny. Jeho věhlas na tomto poli dalece překračuje
hranice regionu, muzejní i laická veřejnost jej poznala na
každoročních Veletrzích muzeí České republiky v Třebíči jako
Františka Palackého, Sigmunda Freuda či legendárního generála Laudona. Na zahájení výstavy klobouků slavných osobností, kterou Muzeum Novojičínska uspořádalo v roce 2009
ve výstavních prostorách Senátu České republiky v Praze,
byl dr. Grepl v podobě Františka Palackého nejfotografovanější osobou vernisáže. Městské slavnosti v Novém Jičíně
v něm ztrácejí tradičního představitele rolí, bude chybět při
vzpomínkových slavnostech pořádaných historickými vojenskými pluky nejen zde ve městě, ale i v celé České republice
a v zahraničí. Velmi si vážil titulu osobnost kultury města
Nového Jičína, kterou byl poctěn v loňském roce.
Pan doktor Grepl byl vždy nápomocen radou i činem, pro
své kolegy byl zdrojem cenných informací ve svém oboru
i oborech příbuzných. Byl nejen kolegou, ale i přítelem, který
s laskavou vlídností uměl vyslechnout i poradit. I když dokázal držet krok se současnou dobou, byl člověkem „ze staré
školy“ v tom nejlepším smyslu tohoto slova. Budeme na něj
vzpomínat rádi a v dobrém.
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Vzpomínka na dobrého člověka
Ing. Gabriela Žitníková
g

Dne 3. února se městem nesla smutná zpráva — náhle nás
opustil a z tohoto světa odešel archeolog, milovník vojenské
historie a nezapomenutelný představitel význačných historických osobností zdejšího kraje pan dr. Emanuel Grepl. Nečekané úmrtí této výrazné osobnosti zasáhlo nejednoho občana
našeho města a již ze sféry kulturní, politické, tak i z řad
obyčejných lidí a milovníků vojenské historie, u jejichž zrodu
dr. Grepl na počátku novodobých dějin našeho národa stál.
Mnohým z nás se právě on zapsal do paměti jako nepřekonatelný představitel generála Laudona, ale připomeňme, že
také bezkonkurenčně ztvárnil například roli cíaře Josefa II.
nebo hodslavského rodáka Františka Palackého.
Když jsem dostala za úkol napsat pár řádků o této význačné
osobnosti, oslovila jsem nejbližší přátele, aby mi pomohli napsat vzpomínku, jež by byla důstojná člověka tohoto formátu.
Netušila jsem, že sousto, které jsem si dobrovolně vzala, je
v této chvíli pro mne příliš velké. Seděla jsem u klávesnice
počítače a nic kloudného se nedařilo vytvořit, dny ubíhaly,
uzávěrka Zpravodaje se blížila... Nakonec jsem pochopila, že
napsat v této chvíli něco o člověku, jež byl blízký mému srdci,
je zhola nemožné. Mé pocity vystihla jedna z bývalých kolegyň
a obdivovatelek pana doktora, má dlouholetá kamarádka
Veronika, z jejíhož e-mailu si dovolím na závěr citovat:
„Ahojky Gábi, tak se celý den snažím vymyslet článek o panu
doktorovi a nejde mi to... Jak vysvětlit, jak byl dobrý, laskavý,
starostlivý, jak uměl pomoct a poradit, jak mě naučil základy
„muzejničiny“, jak jsem díky němu poznala obrovské množství skvělých lidí a prožila spoustu nádherných dobrodružství a hlavně spoustu legrace. Jak tohle napsat tak, aby to
všichni pochopili a zároveň to nevyznělo příliš sladkobolně?
Tož to je pro mě příliš těžký úkol. Jediné k čemu jsem se vždy
dostala bylo, že a o něm bylo napsáno cokoliv, byl v první
řadě dobrým člověkem. Ještě stále nejsem dostatečně smířená, abych dokázala psát s takovou lehkostí, šarmem a vtipem, jakého je osobnost pana doktora hodna.“
K tomu dodávám pouze: „Verčo, nikdo by to neřekl lépe...“

Farní maškarní ples
Text a foto Ing. Markéta Brožová
g V sobotu 19. února odpoledne se ve velkém sále ve Fokusu
uskutečnil tradiční farní maškarní ples. Letošní ročník se
nesl v duchu mořeplavby, pirátského přepadení a vodních
hrátek „na sucho“. Kromě dvou opravdových pirátů, kteří
celým odpolednem provázeli, se mezi maskami objevila spousta námořníků, mořských a vodních víl, vodníků a vodníčků
všech velikostí, žabiček, princezen, Červených karkulek, kovbojů a mnoho dalších. Zúčastnila se také Šmoulí rodinka také
s takou Šmoulou (rodičem), což všichni přítomní obzvláště
ocenili v divácké anketě o nejsympatičtější masku. Vyhráli
krásnou perníkovou chaloupku.
Dále proběhla soutěž o nejlepší masku, kterou určila porota
složená z hostů: novojičínského děkana O. Peroutky, kaplana
O. Zeliny a starosty města p. Gelnara. Do jejich odborného oka
jim nejvíce padla malá čarodějnice, kterou jsme rovněž ocenili perníkovou chaloupkou. Musíme pochválit všechny zúčastněné za vytvoření krásného odpoledne. Organizátorům se opět
podařilo vykouzlit sváteční a přitom veselou, příjemně uvolněnou atmosféru a děti se ochotně připojily k připraveným
společným tanečkům a aktivně se zapojily do soutěží. Dokonce se podařilo strhnout i rodiče, kteří po krátkém přemlouvání přijali pozvání na taneční parket a zatrsali si na „Gotáka“. Zvláštní radost nám udělaly obyvatelky Azylového domu
v Novém Jičíně, které od farnosti přijaly V.I.P. vstupenky
a ochotně přivedly své děti, které měly připravené moc pěkné
masky (které byly porotou oceněné jako jedny z nejlepších!).
Na závěr akce se losovala bohatá tombola, kterou částečně
sponzorovali naší kněží z Nového a Starého Jičína a Občanské sdružení Bludička. Všem, kteří se na přípravě programu,
občerstvení, hudby, výzdoby, tomboly a všeho dalšího podíleli, patří dík a doufáme, že tradice úspěšných farních maškarních plesů bude pokračovat i v dalších letech. A vám, kteří
jste jej letos promeškali, přikládáme alespoň pár momentek.

9

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142
g http://divadlo.novy-jicin.cz

Sobota 5. března v 19.00 hod. BG CWRKOT. Koncert
tradiční (už dvacetileté) bluegrassové kapely Bluegrass
Cwrkot, která se představí v neopakovatelné kombinaci
s lektory bluegrassové dílny, kteří patří do evropské špičky
tohoto žánru — Honza Máca na mandolínu (Poutníci), kytarista Tomáš Dvořák (Reliéf), zpěvák Jirka Mach (ex-Poutníci) a další. Předprodej od 1. 2. Malý sál.

g

g Neděle 6. března v 16.00 hod. Jakub Krofta: BOJÍ SE
TYGŘI? Písničkové představení o strachu a odvaze na motivy hry Tygřík Petřík od Hanny Januszewské. Divadlo
Drak, Hradec Králové. Předplatné sk. Rolnička. Vyprodáno v předplatném, Malý sál.
g Středa 9. března v 18.00 hodin. MUZIKÁLOVÉ NEBE.
Koncert muzikálových melodií a nesmrtelných šlágrů v podání předních sólistů Městského divadla Brno. Po loňském
úspěšném koncertu se opět představí Petr Štěpán, Lukáš
Vlček, Eva Jedličková, Jana Musilová. Brno. Předplatné
sk. S. Předprodej od 1. 2.

Čtvrtek 10. března v 18.00 hod. JANÁČKOVA FILHARMONIE. Program: Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello
a orchestr h moll. Antonín Dvořák: Slovanské tance, výběr
Johanes Brahms: Uherské tance, výběr. Petr Vronský — dirigent. Jiří Hanousek — violoncello. Janáčkova filharmonie
Ostrava. Kruh přátel hudby. Předprodej od 1. 2.

g

g Úterý 15. března v 19.00 hod. Bengt Ahlfors: POSLEDNÍ
DOUTNÍK. Komedie Poslední doutník má pikantní příchu:
nejenže dotvrzuje známé rčení , že „láska kvete v každém
věku“, ale současně demonstruje, že erotika není jen výsadou mládí. Divadlo Na Fidlovačce, Praha. Představení
není vhodné pro diváky do 16 let. Vyprodáno.

Středa 16. března v 19.00 hodin. Jiří Suchý, Jiří Šlitr:
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA. Jazzová opera dvojice
S+Š měla svou premiéru v divadle Semafor r. 1965 a vzešla
z ní řada dodnes populárních hitů (Rekomando blues, Jsi
ta nejkrásnější krajina, co znám, Ty jsi švarná, Hallelujah!
Proč je to tak? aj.). Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Předplatné sk. A, předprodej od 1. 2.

g

g Pátek 25. března v 19.00 hod. Pavel Fiala, Josef Dvořák:
S PYDLOU V ZÁDECH. Hra měla svou premiéru v Divadle
Semafor v roce 1981. Po mnoha letech se legendární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna. Postavička
prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje Josefu Dvořákovi prostor pro řadu
brilantních klaunských čísel. Divadelní společnost Josefa
Dvořáka, Praha. Předprodej od 1. 2.
g Pondělí 28. března v 19.00 hodin. CIGÁNSKI DIABLI.
Orchestr tvoří osm profesionálních, klasicky vzdělaných
hudebníků. Repertoár orchestru vychází z cikánského, slovenského, ruského, židovského, ma arského a řeckého folkloru a virtuozním způsobem nachází překvapující spojení
mezi etno music a klasickou hudbou. Bratislava. Předprodej od 11. 1.

2011
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g Čt 3. až ne 6. března v 16.00 hod., so 5. a ne 6. března
v 10.00 hod. GNOMEO & JULIE. Anglický animovaný film.
O shakespearovsky zamilovaných trpaslících. Mládeži přístupno, Digital 3D, 90 min., dabing, 140,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. března v 18.00 hod. SPRÁVCI OSUDU. Americký romantický sci-fi film s Matt Damonem a Emily Blunt.
Všechno kolem vás někdo řídí. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 107 min., titulky, 80,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. března ve 20.00 hod. ČERNÁ LABUŤ. Americký psychologický thriller. Fascinující a mrazivá cesta do
nitra mladé baleríny. Do 15 let nevhodné, Digital 2D, 108
min., titulky, 90,- Kč.
g Po 7. až st 9. března v 18.00 a ve 20.00 hod. ŘEŤEZOVÁ
ZPRÁVA. Americký thriller, horor vypráví příběh skupiny
středoškoláků, kteří obdrží stejný dopis s varováním, že
pokud ho nepošlou dál, zemřou. Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 96 min., titulky, 80,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. března v 16.00 hod., so 12. a ne 13. března
v 10.00 hod. RANGO. Animovaný rodinný film. Příběh chameleona, který na svých cestách zažije spoustu dobrodružství a nebezpečí. Mládeži přístupno, Digital 2D, 107 min.,
dabing, 90,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. března v 18.00 a ve 20.15 hod. VARIETE.
Americká hudební film vypráví příběh dívky z malého města,
která se snaží dobýt velký svět. V hlavní roli Christina Aguilera. Mládeži přístupno, Digital 2D, 116 min., titulky,
100,- Kč.
g Po 14. až st 16. března v 18.00 hod. DRIVE ANGRY.
Americký akční thriller. Nicolas Cage se vrací z pekla, aby
pomstil smrt své dcery a zachránil vnučku ze spárů psychopatů. Mládeži nepřístupno, Digital 3D, 105 min., titulky, 150,- Kč.
g Po 14. až st 16. března ve 20.00 hod. PIRAŇA. Americký
horor. Budete se bavit a budete se hodně bát! Mládeži nepřístupno, Digital 3D, 88 min., dabing, 150,- Kč.
g Čt 17. až so 19. března v 18.00 a ve 20.15 hod. SANCTUM.
Americký thriller v produkci J. Camerona o průzkumnících
podvodních jeskyní. Mládeži nepřístupno, Digital 3D, 109
min., titulky, 150,- Kč.
g Ne 20. března v 18.00 a ve 20.15 hod. KRÁLOVA ŘEČ.
Anglické historické drama zachycuje potíže s koktáním britského krále Jiřího VI. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 118
min., titulky, 90,- Kč.
g Po 21. až st 23. března v 18.00 hod. DILEMA. Americká
komedie. Má hlavní hrdina říct svému nejlepšímu příteli,
že ho jeho žena podvádí nebo dělat, že o ničem neví? Do
12 let nevhodný, Digital 2D, 111 min., titulky, 90,- Kč.
g Po 21. až st 23. března ve 20.15 hod. OBŘAD. Americký
horor. Student kněžského semináře navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu, kde se seznámí s neortodoxním knězem, který mu ukáže i temnou stranou jeho víry. Mládeži
nepřístupno, Digital 2D, 114 min., titulky, 110,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. března 16.00 hod., so 26. a ne 27. března
v 10.00 hod. MÁMA MEZI MARŤANY. Rodinný animovaný film. Mládeži přístupno, Digital 2D, 88 min., dabing, 120,- Kč.
g Čt 24. až so 26. března, v 18.00 a ve 20.15 hod. SVĚTOVÁ
INVAZE: Bitva o Los Angeles. Americké akční sci-fi. Souboj za záchranu lidstva před invazí mimozemšanů. Do 12
let nevhodný, Digital 2D, 112 min., titulky, 120,- Kč.
g Ne 27. března v 18.00 a 20.00 hod. ODCHÁZENÍ. Český
film. Filmová adaptace úspěšné divadelní hry Odcházení
od Václava Havla z roku 2007. Mládeži přístupno, Digital 2D, 93 min., 110,- Kč.
g Po 28. až st 30. března v 18.00 a ve 20.15 hod. KRÁLOVA
ŘEČ. Anglické historické drama. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 118 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 31. a pá 1. dubna v 16.00 a v 18.00 hod. HOP. Rodinná
animovaná komedie. Mládeži přístupno, Digital 2D, 89
min., dabing, 90,- Kč.
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... a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
Výstava prací dětí z Mateřské školy Sady Nový Jičín:
TVOŘIVÉ RUCE DĚTÍ —
CO UŽ VŠECHNO UMÍME,
NA VÝSTAVĚ SDĚLÍME.
Od 3. do 30. března. Vernisáž
proběhne ve středu 2. března
2011 v 15.30 hodin. Otevřeno:
pondělí až pátek 9.00— 11.00;
14.30—17.00 hodin.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

2., 16., 3. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. KURZ
AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ. Pod Kuželovým odborným vedením budeme hrát na africké bubny djembe.
g 2. 3. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST, poslechový večer.
g 5. 3. (so) Čajovna Archa, 17.00 hod. ARTETERAPIE, malováním k sebepoznání. Zveme na výlet do vlastní duše pod
vedením Mgr. Evy Pavlorkové.
g 5. 3. (st) Čajovna Archa, 19.16 hod., 30,-Kč. HUDBA Z KRABICE, poslechový večer.
g 5. 3. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. BLOOD MANACLE & NGAGSPA, metal hard rock Nový Jičín.
g 6. 3. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY, tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 7. 3. (po) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. FYZICKÝ
A DUCHOVNÍ VLIV MÍSTA A PROSTORU NA ČLOVĚKA,
přednáška. Vlivy, které na nás působí v domech a místnostech. Přednáší Josef Ulehla.
g 7. — 11. 3. (po—pá) Městská knihovna, 9.00—12.00 hod., ZÁKLADY PRÁCE NA PC, tradiční březnové školení seniorů.
Rezervace na 1 hodinu školení nutné nahlásit v oddělení pro
dospělé čtenáře osobně nebo na tel.: 556 709 840.
g 8., 15., 22., 29. 3. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MAGIC:
THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek
pro všechny hráče Magic: The Gathering TCG.
g 9. 3. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. SLAVNOSTI
(NEJEN) INDICKÉHO HIMÁLAJE, cestopisná projekce
fotek a videosnímků.
g 10. 3. (čt) Hudební kavárna, 16.00—22.00 hod. ON THE VINYL ROAD, poslechový večer. Setkání hudebních labužníků
a senilních nostalgiků.
g 11. 3. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. ONCE.S (NJ)
& DAY OFF (Kroměříž), večer rockové kytary!
g 12. 3. (so) Hudební kavárna, 20.00 hod., NÁVŠTĚVA, home
hot session. Přij te nám vynést spaní! K tanci a poslechu vám
zahrají a jaro oslaví Silničáři diskžokejs + Sladké překvapení. Přezůvky s sebou!
g 12. 3. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. 30,- Kč. NJUMEN
A VAŠEK LEBEDA, písničky k čaji.
g 15. 3. (út) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,-Kč. TEREZA
BOUČKOVÁ & BEDŘICH LUDVÍK, autor. čtení a koncert.
g 16. 3. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS, film and coffee.
g 17. 3. (čt) Čajovna Archa, 19.00 hod., 30,-Kč. MOLDÁVIE,
přednáška s projekcí a fotografiemi.
g 18. 3. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod. 80,- Kč. THE ROADS
(Berlín) & SLOW TENSION (Studénka), rock.n.roll & rock.
g 19. 3. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,-Kč. V ZEMI
BOHA KUKUŘICE, přednáška spojená s projekcí.
g 20. 3. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. TURNAJ V JUMBU,
utkání o nejlepšího afrického obchodníka.
g 23. 3. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 40,-Kč. SHAMBALLA,
přednáška spojená s léčebnou meditací.
g 25. 3. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& BANDALUCK (Brno), vocal jazz.
g 26. 3. (so) Čajovna Archa, 8.15 hodin, ČAJOVÝLET NA

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
VYBERTE SI Z BOHATÉ NABÍDKY LETNÍCH TÁBORŮ
POBYTOVÝCH I PŘÍMĚSTSKÝCH
(PODROBNOSTI NAJDETE NA WWW.FOKUSNJ.CZ)
g Pátek 4. března od 19.30 hod., SVČ FOKUS. MĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců,
kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2010. Hraje skupina
TNT. Vstupné 220,- Kč s večeří a bohatým doprovodným programem. Slavnostní ocenění sportovců proběhne od 20.00
do 21.00 hodin. Předprodej vstupenek: probíhá od 10. 2. 2011
v prodejně SAZKA, Masarykovo náměstí.
g Sobota 5. března od 13.30 hodin, SVČ FOKUS. TURNAJ
V TEXAS HOLD’EM POKERU. Turnaj pro děti a mládež.
Přij te si zahrát a pobavit se u této nejpopulárnější karetní
hry světa. Na toho nejlepšího čeká odměna v podobě pokerové
sady. Startovné: 30,- Kč za hráče. Informace: Jiří Lokša, tel.:
732 734 208, loksa@fokusnj.cz.
g Sobota 26. března od 9.00 hod., SVČ FOKUS. SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO AEROBICU A ZUMBY. V soutěži
se utkají děti z kroužků SVČ Fokus s dětmi z volnočasových
zařízení Novojičínska. Soutěž proběhne v kategorii dětský
aerobic a dětská zumba. Přij te podpořit své děti!
g Sobota 26. března od 15.00 hod., SVČ FOKUS. PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ. Speciální odpoledne pro všechny
rodiče, kamarády i nadšence bojových umění. Prezentovat se
budou kroužky nejen z Fokusu (aikido, tai ji, karate, capoeira
apod.). Vstupné: 30,- Kč
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (3., 4., 10., 11., 24., 25., 31. března). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. V ateliérech
SVČ pod vedením pí Mitášové. Vstupné: děti, mládež a studenti 40,-Kč, dospělí 70,-Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA (7.,
14., 21., 28. března). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. V ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.

Sobota 2. dubna od 10.00 hod., SVČ FOKUS. NOVOJIČÍNSKÉ TANEČNÍ JARO. Velká taneční soutěž různých tanečních stylů. Očekáváme účast klubů MS kraje. Tuto akci podporuje svým grantem město Nový Jičín. Vstupné: 30,- Kč.
g Duben až květen, SVČ FOKUS. DIALOGY S VÝTVARNÝM SVĚTEM. Výtvarný kurz pro pokročilé výtvarníky nebo
pro zájemce s částečnými výtvarnými zkušenostmi z řad mládeže a dospělých. Výtvarné techniky: kresba, malba, modelování. Osm lekcí v průběhu dubna až května 2011, středy
17.00—19.00 hodin v ateliérech SVČ Fokus. Lektor: Mgr. Jana
Tošovská. Zahajovací schůzka bude ve středu 6. dubna 2011
v 17.00 hodin v ateliéru SVČ. Bližší informace: Drahoslava
Štrbavá, 607 586 770. Cena kurzu: 800,- Kč.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

TRAVNÝ, přírodní osvěžení. Sraz v 8.15 na AN v NJ, odjezd
8.32 do FM, odjezd z FM 9.30, příjezd 10.14 hod. do Morávky.
Odtamtud už pěšky na Malý Travný kolem partyzánského
pomníku a bunkru (zelená), pak na druhý nejvyšší vrchol Beskyd a samospádem zpátky do údolí na bus (modrá), čaj v lese
nevyjímaje. Nenáročná trasa (cca 12 km), návrat v podvečer.
g 26. 3. (so) Čajovna Archa, 17.00 hod., PLACKOVACÍ DÍLNA.
Přij te si vyrobit vlastní placky! Dotazy: placky@seznam.cz
g 26. 3. (so) Čajovna Archa, 20.00 hodin, 50,- Kč, NIKOLA
BRASKO, písničkář z Horní Dolní.

Oživení tradic ve Straníku

g

16. března — 30. června 2011. KOŠÍKÁŘSKÉ
ŘEMESLO. Tvorba košíkářky Dany Ptáčkové, nositelky tradic lidových řemesel. Vernisáž výstavy
se uskuteční v úterý 15. března 2011 v 17.00 hod.
Část vystavených exponátů bude na prodej. Rytířský sál Žerotínského zámku.
g 23. března — 29. května 2011. ADOLF TUREK,
výstava u příležitosti 100. výročí narození historika a archiváře. Ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, Slezským zemským muzeem v Opavě, Státním okresním archivem Nový Jičín a rodinou A. Turka.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 22. března v 17.00 hod.
Kamenná síň.
g Čtvrtek 24. března 2011, 18.00 hod. JABLÚČKO A SAKURA III. Japonsko-české setkání s lidovou písní — Trio Yukiko
Sawy a cimbálová muzika Pramínky. Pořádá JM music agency.
Vstupné: 90,- Kč, snížené 50,- Kč. Trámový sál.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY. Čtvrtek 31. března 2011, 16.30 hod.
SLOVANÉ — ŽIVOT PŘEDKŮ. Přednášející: Mgr. Aleš Knápek,
archeolog Muzea Novojičínska, p. o. Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál Žerotínského zámku.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—16.00 hod.,
neděle 9.00—15.00 hodin.

Maškarní ples OV Bludovice
Pavlína Mikulenková
g

Osadní výbor Bludovice za přispění města Nový Jičín pořádal v sobotu 5. 2. 2011 v sále restaurace Boss již 2. ročník
maškarního plesu pro děti. I přes velkou nemocnost přišlo
mnoho dětí v nádherných maskách, samozřejmě nechybělo
vyhodnocení nejkrásnější masky a nejmladšího účastníka
plesu, kterým byla tentokrát čtyřměsíční Anička. Každé z dětí
si odneslo i drobnou cenu z tomboly. O program a zábavu se
postarala skupina klaunů.
Příjemně strávené odpoledne si užili nejen děti, ale i jejich
rodiče a prarodiče, kteří měli svůj maškarní ples v sobotu
26. února 2011. Ten byl stejně jako minulý rok velmi úspěšný
a vyprodaný. K poslechu a tanci hrála skupina Krystal.

Setkání tříkrálových koledníků
Ing. Gabriela Žitníková, koordinátorka sbírky pro NJ

Čestmír Pavlík, předseda OV Straník

g Jedním z cílů členů nového Osadního výboru ve Straníku se

stal návrat a obnovení kulturních a společenských akcí ve
Straníku, místní části Nového Jičína. První akcí, kterou mohli
občané Straníku zaregistrovat, se stal dětský maškarní ples,
konaný v sobotu 12. února 2011 v tělocvičně TJ Sokol. Tato
tradiční akce pro děti byla obnovena po neuvěřitelných dvaceti letech. Tato skutečnost neunikla pozornosti vedení města
Nového Jičína, a tak ples navštívil jeho člen, uvolněný radní
Ing. Grestenberger. I přes velkou nemocnost se sál tělocvičny
brzy naplnil různorodými převleky a maskami, na které se
přišli podívat nejen samotní rodiče a přátelé, ale i starší generace. Během představování masek na začátku plesu nechyběly princezny, čerti, zvířátka, různí hrdinové, ale přijel
i malý traktorista s traktorem. Pro děti byl připraven 2,5 hodinový program, během něhož se všechny masky vystřídaly
v různých soutěžích a hrách. Velkým překvapením byl i příchod kouzelníka s kouzly a triky, které si vyzkoušely i některé
děti. Na závěr plesu byla připravena bohatá tombola, kdy si
každé dítě mohlo odnést cenu. Ohlasy na obnovu plesu byly
pozitivní, děti vytančené a spokojené, nezbývá tedy než se
těšit na další ročník.
Další snahou o oživení kulturního života v obci bude táborák v měsíci květnu. Akce je zaměřena tentokrát na všechny
občany Straníku. O bližším programu vás budeme informovat v příštích vydáních Novojičínského zpravodaje.

Informace občanům Straníku
Čestmír Pavlík, předseda OV Straník

g Velkolepé tradiční setkání tříkrálových koledníků se jako
každý rok konalo na sklonku ledna v Katolickém domě v Kopřivnici. Skvělá akce pro malé i velké tříkrálové koledníky byla
poděkováním katolické charity všem, jež se i letos zapojili
a pomohli. Úvodní slovo patřilo řediteli kopřivnické charity
panu Leškovi, který přítomné přivítal a především všem poděkoval. Samotná akce se nesla v uvolněném a radostném
duchu přesahující rozměr sbírky jako takové a dala by se nazvat skutečným společenstvím „Tří králů“.
Na programu zábavného odpoledne bylo vystoupení místních stepařů a žongléřů, improvizovaná „dětská superstar“,
diskotéka, tombola a především oblíbené skupinové soutěže,
do kterých se většina účastníků s vervou zapojila. Čas byl
také na popovídání si u dobrého občerstvení. V průběhu setkání jsme se dozvěděli výsledky jednotlivých skupinek a daných oblastí, potěšující byl opět mírný nárůst oproti loňskému
roku. Všem, jež se na přípravě velmi hezkého setkání podíleli
děkujeme, bylo nám na setkání moc dobře!

g Osadní výbor ve Straníku informuje své občany o novince,
kterou zavedl v rámci zlepšení komunikace mezi ním a občany.
Občané Straníku mají možnost vyjádřit svůj názor k životu
v obci, a to vždy před samotným jednáním osadního výboru,
které se koná pravidelně každý měsíc v prostorách Osvětové
besedy. Vznesenými podněty se budou členové osadního výboru zabývat v nejkratším možném termínu.
Nejbližší zasedání Osadního výboru ve Straníku je 10. března 2011 v 19 hodin. Občané se mohou vyjádřit od 18.30 do
19.00 hodin. Zápis z jednání bude vždy zveřejněn na vývěsní
tabuli u obchodu Jednota ve Straníku. Těšíme se na vaše tipy
ke zlepšení života v obci.

Občanská statistika, leden
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 20 dětí, z toho 11 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 23, odstěhovalo 68 občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky
v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 24 343, zemřelo 15.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Božena Blahutová
(13. 5. 1910), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).
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Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína bilancoval
Za výbor klubu Karel Chobot
Jak je nejen dobrým zvykem,
nýbrž základní členskou povinností danou stanovami tohoto spolku, sešli se členové Klubu rodáků a přátel města
Nového Jičína v úterý 15. února 2011 v 16 hodin v malém sále
Beskydského divadla v Novém Jičíně, aby zhodnotili činnost
uplynulého roku a zamysleli se nad programem pro rok 2011.
V úvodu výroční členské schůze jako malé slavnostní překvapení zahrál nadějný student ostravské konzervatoře Tomáš
Vrána několik klavírních skladeb F. Chopina a F. Liszta. Rodák z nedalekého Mořkova, ještě nedávno žák ZŠ na Tyršově
ulici v Novém Jičíně a výtvarného oboru novojičínské ZUŠ,
studoval hru na klavír od pěti let na ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm, odkud se zúčastňoval a vyhrával národní i mezinárodní klavírní soutěže. Členové klubu odměnili jeho výkon
dlouhotrvajícím potleskem.
Poté ve smyslu programu zazněly zprávy o činnosti a hospodaření klubu v uplynulém roce, zpráva revizní komise, byl
přednesen návrh plánu činnosti na rok 2011 a po zanícené
diskusi vše schváleno. Předseda klubu pan Pavel Wessely ve
zprávě zdůraznil několik momentů loňské činnosti, když
v úvodu připomenul, že se členové klubu schází v již 18. roce
existence, a že snad někdo zaznamenal, že až si klub bude
připomínat dvacáté jubileum, budeme si především uvědomovat 700. výročí první dochované zmínky existence našeho
města. A nad tím a aktivitami k tomu směřujícími by se klub
bezesporu již měl zamyslet, nebo do roku 2013 mnoho času
nezbývá. Zpráva, která bude v plném znění zveřejněna na
webových stránkách klubu, zmiňuje mj. přednášky a besedy,
z nichž vyjímám např. zanícené březnové povídání Mgr. Petra
Urbana doprovázené promítáním fotografií o putování Íránem, v témže měsíci si členové opětovně povídali o obnovených studánkách na úpatí žilinského kopce Puntíku. Zúčastnili se hlavně ti, kteří nemohli trasu po studánkách projít
v říjnu předchozího roku 2009.
7. dubna 2010 v předstihu oproti širší veřejnosti měli členové
klubu možnost poprvé zhlédnout nesporně zajímavý prezentační DVD dokument o Novém Jičíně. Poslední aprílový den pak
vyrazili ve velkém počtu po vyznačené trase okolo nově oživených či zbudovaných studánek na Puntíku. Příjemná procházka obohacená pro mnohé dosud neznámými pohledy na
naše město a okolí byla zakončena posezením u ohýnku při
poslední ze sedmi zhlédnutých studánek.
Loňský květen členové klubu zahájili výstavou poprvé klubem instalovanou v prostorách bašty. Její název „David Zeisberger, apoštol indiánů a jeho sen o moravských indiánech“
převzali od autorů z historicko-vlastivědné společnosti Moravian ze Suchdolu nad Odrou. V půli května se spolu se všemi
o historii zajímajícími se spoluobčany dočkali otevření tolik
očekávané expozice o našem městě v období jeho velkého
rozvoje v 19. a 20. století. Nepochybně významný a záslužný
počin Muzea Novojičínska p.o. Poslední květnové setkání se
muselo pro velký zájem přenést do auly radnice, nebo tu poutavě o jedné ze svých četných cest na nejvyšší světové vrcholy
vyprávěl jeden z nejuznávanějších českých horolezců, novojičínský rodák Leopold Sulovský.
Bezesporu dalším záslužným počinem Muzea Novojičínska p.o. byla v červnu otevřená výstava „Alfred Neubauer —
muž tisíce triků“, která vlastně poprvé naši veřejnosti představila světově významnou osobnost automobilového sportu.
Náš klub se skromně hlásí k jeho objevení a připomenutí.
V půli června v Novém Jičíně přivítal klub dobré přátele, manželé Kraigherovy z Rakouska, kteří odborně asistovali při
besedě o věhlasném malíři Antonu Koligovi, od jehož úmrtí
uplynulo šedesát let. Koncem června s odstupem jednoho
roku si na dokumentech s komentářem připomenuli děsivou
bleskovou povodeň z června roku 2009.
Klub se několikrát sešel i v prázdninovém čase. Hned na
počátku, 2. července, si společně se členy PS Ondráš připomněli, že už uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás opustil člověk,
bez něhož by sotva klub existoval stejně jako sbor Ondráš.
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Výroční rokování klubu rodáků obohatil svým vystoupením
Tomáš Vrána. (Foto Jaroslav Bělík)
Zásluhy čestného občana města Nového Jičína a prvního předsedy a zakladatele klubu i pěveckého sboru Ondráš pana
Ervína Bártka vzpomněli při důstojném pietním aktu u jeho
hrobu na zdejším hřbitově. Zajímavá byla červencová návštěva historického města Hranice a nedalekých lázní Teplic
nad Bečvou, podobně jako účast na vzpomínkové slavnosti
k 220. výročí úmrtí slavného generála Laudona pod jeho bustou na Masarykově náměstí. Při návštěvě nejznámější novojičínské továrny Tonak koncem července si někteří z členů
mohli po létech znovu projít provozy, v nichž kdysi pracovali,
někteří výrobu klobouků, kterou se naše město proslavilo ve
světě, zhlédli poprvé. V srpnu přednášel PhDr. Karel Chobot
o morovém sloupu u příležitosti 300. výročí jeho posvěcení
v srpnu roku 1710. Rovněž v srpnu probíhaly intenzivní práce
na realizaci myšlenky vytvořit pro současnou i příští generace trvalou připomínku pozoruhodné skutečnosti, že na nepatrném prostoru poblíž centra města spatřily světlo světa
tři osobnosti, jež naše město navždy proslavily: jedná se o společný památník malíře Antona Koliga, emeritního starosty
města Vídně Julia Newalda a výjimečné postavy světového
automobilového sportu Alfreda Neubauera. Klub se účastnil
na staré poště vernisáže výstavy ke 220. výročí smrti gen.
Laudona, jakož i křtu nové reprezentativní publikace o našem městě, na jejímž zrodu se podíleli členové (dr. K. Chobot, J. Bělík, M. Lossmann).
Z dalších aktivit, jichž se klub účastnil, případně organizoval, velmi zaujala říjnová přednáška R. Polácha z Muzea
Novojičínska p.o. o vedutách Nového Jičína, velkolepý koncert k 80. narozeninám člena klubu prof. Václava Ptáčka,
listopadová výstava vedut malíře Kravařska Františka Kledenského opět v Muzeu Novojičínska p.o., beseda na téma
Poodří ing. Radima Jaroška, jakož i tradiční předvánoční setkání poprvé netradičně v klubových prostorách v městské
baště. Členové klubu pak v následné diskusi pozitivně hodnotili celoroční činnost a vyjádřili se k programu na rok 2011,
kde kromě přednášek, besed, putování po nejbližším regionu
i vzdálenějších krajinách (např. do Polska, kam se nezdařilo
v předchozím roce uskutečnit plánovaný zájezd) zaujala již
instalovaná pamětní deska novojičínskému rodáku P. Rittingerovi u příležitosti jeho lednových dvoustých narozenin.
V závěru členské besedy předseda Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína pan Pavel Wessely poděkoval všem členům, kteří pomáhali bohatou činnost organizovat.
Při procházce po studánkách se účastnili také nečlenové klubu.
(Foto Pavel Wessely)

Ploutvaři na suchu
Simona Klapcová, klub vodních sportů

Výtvarné umění, hudba
a sborový zpěv jim byl souzen...
Karel Chobot
g

g Sníh namísto vody, bazén nahradily hory. Ploutvaři Laguny
Nový Jičín vyměnili o jarních prázdninách ploutve a monoploutve za běžky a lyže, když vyrazili zvyšovat svoji kondici
do Beskyd. Na soustředění do horských oblastí jezdí ploutvoví plavci minimálně dvakrát ročně. Jednou v létě jsou na
programu horská kola, turistika a běžecké hry a v zimě běžecké, sjezdové lyžování či snowboarding. Příprava na suchu
tak tvoří jeden z pilířů pro výkon ploutvařů.
Základním pilířem je samozřejmě bazén. Mladí závodníci
tráví v bazénu 6 dní v týdnu, žáčci plavou 3—4x týdně s postupujícím výkonem a věkem doplavou i k juniorskému počtu
tréninků 7— 8x týdně. Všichni ploutvaři musí nejprve zvládnout bezchybně techniku klasického plavání a postupně přecházejí na trénink s gumovými ploutvemi a laminátovými
monoploutvemi.
Druhou velmi důležitou částí jejich přípravy je suchá příprava. Již dle názvu je jasné, že probíhá mimo vodu. Všestranná sportovní příprava dětí a mládeže začíná atletikou,
gymnastikou a hrou s míčem v tělocvičně a na hřišti. V dorosteneckém a juniorském věku přichází na řadu posilovna, spinning a nyní i stále více oblíbený H.E.A.T., aerobní trénink
chůze na chodících pásech. Chodit umí snad každý. Jen času
na dlouhé vycházky a běhy v přírodě se nedostává, tak chodí
sportovci po ránu i odpoledne ve sportovním centru, podle
věku a výkonu si sportovci dávkují a stupňují svoji zátěž.
Každodenní příprava je v průběhu roku rozšířena o tréninkové kempy, opět se zaměřením na suchou i vodní variantu.
Na těchto tréninkových kempech závodníci zvyšují kondici
na in-line bruslích v podobě fittness ježdění či in-line hokeje.
Také tréninkové hodiny na malých trampolínách dávají ploutvařům kondičně do těla.
Časově jsou tréninky mladých ploutvařů velmi náročné.
Zvládnout časový harmonogram jim pomáhají školy, především Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, v níž žáci
sportují v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy a Gymnázium Nový Jičín s individuální úpravou plánu výuky. Jen tak
mohou studenti náročnou přípravu zvládnout a být psychicky
v pohodě.
V březnu letošního roku vstupují nejlepší závodníci Laguny
do kolotoče světového poháru, připravují se tak na obhajobu
loňského titulu vítěze juniorského družstva a mají velké cíle
i v individuálních startech. Tyto cíle jdou dosáhnout pouze
celkovou tvrdou tréninkovou prací ve vodě, doplněnou suchým
tréninkem.

...a stal se jim osudem. Komu? Čtyřem charismatickým dámám, které v rozmezí od loňského října do března stávajícího roku oslavily případně oslaví životní jubilea šedesátých, pětašedesátých a sedmdesátých narozenin, a které
byly, jsou a bezesporu ještě dlouho budou pilíři novojičínské
kultury.
První z charismatického půvabného čtyřlístku je dáma zrozená na
Slovensku v Martině, sochařka, věnující se ve své tvorbě převážně dřevěné skulptuře. Do Nového Jičína ji
zavál stříbrný vítr lásky. Ano, Soňa
Zemánková (1950), manželka Jana
Zemánka, v jehož slavném stínu
skromně žije a tvoří. Mgr. Jiří Pometlo o ní napsal: „Sochařská tvorba Soni Zemánkové se odvíjí od
snahy tvůrčím způsobem navázat
na atmosféru a umělecké přístupy
„belle epoque“, především secese.
Dává přednost formátu reliéfu, ve
kterých, přes značnou stylizaci, můžeme neustále rozeznat
přítomnost figurativních prvků, nejčastěji lidských tváří,
postav.“ Její dílo je zastoupeno ve sbírkách Ministerstva kultury České republiky, reliéf Modelky nás zaujme v budově
Komerční banky v Kopřivnici, podobně jako reliéf Ptáci a koně
v ateliéru JV Design ve Valašském Meziřičí. Paní Soňa Zemánková je od roku 1990 členkou UVU ČR, spolku Arkáda
v Novém Jičíně. Účastnila se mezinárodních sochařských
sympozií v rakouském Berg-Drau v roce 2003, Sattendorfu
o dva roky později, italském Balbido v letech 2005 a 2008,
když v roce 2007 to bylo sympozium v Roncone rovněž v Itálii.
Zatím poslední účast šarmantní novojičínské sochařky na
mezinárodním sochařském sympoziu se váže k loňskému
roku v rakouském Stubenbergu am See. Nutno ale zdůraznit, že Soňa Zemánková je především učitelkou výtvarných
oborů Základní umělecké školy v Novém Jičíně. A nutno říci,
že rovněž velmi úspěšnou, nebo díla jejich žáků sbírají
ocenění po celém světě, jak se dočítáme i na stránkách našeho Zpravodaje.
Také další jubilantka, paní Božena
Varajová (1946), je učitelkou novojičínské Základní umělecké školy,
kde vychovala mnoho nadějných
talentů. V posledních deseti letech
ji ale především vídáme jako dirigentku orchestru žáků této školy.
V roce 2001 vznikl totiž v Základní
umělecké škole v Novém Jičíně brilantní nápad vytvořit malý orchestr.
V konečné podobě nově vzniklý orchestr čítal 28 členů a vynikal pestrostí nástrojů — zobcové a příčné
flétny, klarinety, trubka, několikeré
housle, klavír, dvojí klávesy, kytary,
kontrabas a bicí. A dirigentkou se stala právě paní Božena
Varajová. Z propagačních textů se pak dovídáme, že s repertoárem, tvořeným skladbami v úpravě Mgr. Václava Ptáčka
orchestr vystupoval a vystupuje pravidelně na koncertech
školy, příležitostně i jinde, například v amfiteátru ve Štramberku nebo lázních Teplicích nad Bečvou. Poslední roky je
ozdobou městské slavnosti v Novém Jičíně. Boženě Varajové
se podařilo téměř nemožné — přesvědčit žáky o správnosti
úsilí, které je korunováno úspěchem. Nejen potleskem posluchačů v sálech při koncertech, ale i účasti a vítězstvích v soutěžích. Konečně, desetiletou existenci orchestru žáků Základní umělecké školy v Novém Jičíně s dirigentkou paní Boženou Varajovou si budeme moci připomenout na slavnostním
koncertu 21. června 2011.
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Paní Krysta Dokládalová (1941)
svůj umělecký svět spojila se sborovým uměním. Životní přítelkyně
paní Marie Bělíkové zakotvila v pěveckém sboru Ondráš, kde zpívala
desítky let už v dobách heroických
vítězství sboru vedeného jeho zakladatelem E. Bártkem. Skromná,
optimisticky naladěná i při všech
životních peripetiích, zásadová.
Celá léta chodila na zkoušky pečlivě připravená a stávala se tak vzorem ostatním. Konečně, přesně takovou ji znám i já od mého prvého
kroku do sboru a moderování na podzim roku 1976, tedy
před pětatřiceti lety.
Blahopřání letošní jubilantce je zároveň připomenutím úsilí
všech na první pohled obyčejných členek Ondráše, které milovaly a milují sborový zpěv a svůj pěvecký sbor tolik spjatý
s obdivuhodným Novým Jičínem. A to platí i přesto, že na
jubilejním koncertu Ondráše k 60. výročí vzniku sboru v letošním roce už třeba mnohé zpívat nebudou, budou jen naslouchat, držet palce, vzpomínat na mnohé, které už nejsou
s námi, na vítězství i prohry. Konečně, takový je život.
Poslední z voňavého čtyřlístku je
dáma, narozená ve stejný den jako
výše uvedená přítelkyně, dáma, bez
jejíž celoživotní činnosti si nelze
představit dětský sborový zpěv na
Novojičínsku. Mám na mysli paní
Marii Bělíkovovou (1941), která
se sice narodila v nedalekém Příboře, ale s Novým Jičínem je spjatá
celým životem. Učitelka, zakladatelka mnohých dětských pěveckých
sborů, vyrůstala v hudebně procítěném a hudbu milujícím rodinném
prostředí. Od dětství hrála na klavír a za tím účelem dojížděla k soukromé paní učitelce Procházkové do Štramberka. Později,
v letech 1960—1965, vystudovala dálkově Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor dirigování sboru a orchestru se závěrečnou státní zkouškou.
Dodnes ráda vzpomíná na zážitek z dětství, na vystoupení
Pěveckého sdružení moravských učitelů, které dirigoval legendární prof. Jan Šoupal. Vnímavé dívence se do paměti
vryla krásná gesta pana dirigenta, nádherný zpěv sboru,
okouzlení sólovým tenorovým zpěvem. Profesor Šoupal jakoby ji pak pronásledoval v proměnách po celý život: na Pedagogické škole v Novém Jičíně studovala hru na klavír
u Antonína Tučapského, pozdějšího dirigenta Pěveckého
sdružení moravských učitelů, Šoupalova nástupce. Začala
chodit do Ondráše, který vedl Ervín Bártek, člen sdružení
a Šoupalův žák. V Ostravě na konzervatoři působil prof. Vrtal, Šoupalův odborný hlasový poradce a Marie v něm viděla
samotného charismatického dirigenta.
V průběhu pedagogické kariéry založila školní dětský sbor
v Odrách, pak v Novém Jičíně, kde od roku 1970 působí. Snad
nejznámější je dětský pěvecký sbor Jitřenka Základní školy
Bohuslava Martinů, dnes Základní školy Jubilejní.
V Ondráši zpívala paní Marie Bělíková od roku 1965. Sólová vystoupení se sborem jí Ervín Bártek svěřil až v roce
1977, ovšem poprvé hned na mezinárodní soutěži v rakouském Spittalu. Od té doby dojímá veřejnost svým sopránovým
hlasem. Po úmrtí Ervína Bártka vedla s Karlem Monsportem
pěvecký sbor Ondráš. I když dnes už jen z povzdálí sleduje
sborové umění, žádný z koncertů Ondráše nevynechá. Marie,
velká upřímná poklona nás všech a mnohá léta!
Tolik ve stručnosti o čtyřlístku významných jubilantek, členek Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína.
Vzpomínat, besedovat, gratulovat budeme moci v pátek 25. března 2011 v 17 hodin odpoledne v místnostech
klubu na staré baště.
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Klub rodáků a přátel města NJ
Za výbor klubu Karel Chobot
g Klub rodáků a přátel města

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce na první společnou cestu do Ostravy za účelem návštěvy Hornického muzea Landek a výstavy v Ostravském muzeu nazvané Jan Lucemburský, Král, který létal. Podrobnosti sledujte na webových stránkách klubu a na vývěskách. V úterý 22. března 2011
v 17 hod. doporučujeme návštěvu vernisáže výstavy v Muzeu
Novojičínska p.o., věnované stému výročí narození nestora
severomoravských archivářů, historika, vědce a publicisty
PhDr. Adolfa Turka. Ve čtvrtek 24. března 2011 v 16 hod.
v klubových místnostech na baště budou přednášet a vzpomínat Ing. Přemysl Kramoliš, místostarosta města, s kolegy
novojičínského gymnázia Mgr. Janou Grygarovou, Mgr. Radovanem Jansou a Mgr. Tomášem Sedoníkem na téma Cestou
po Uzbekistánu. Přednáška bude doprovázena fotografiemi.
O den později, v pátek 25. března 2011, v 17 hod., rovněž
v klubových místnostech, nás čeká další beseda s předními
osobnostmi novojičínské kultury v uplynulých létech, nazvaná
Výtvarné umění, hudba a sborový zpěv se jim stal osudem.
K povídání jsme přizvali naše charismatické členky Soňu Zemánkovou, Boženu Varajovou, Krystýnu Dokládalovou a Marii
Bělíkovou. A neopomeneme muzejní čtvrtek 31. března 2011,
v 16.30 hod. v Muzeu Novojičínska, p.o.

Poděkování
PhDr. Jaroslav Dvořák, místostarosta
g

Jménem celé redakční rady si dovoluji poděkovat panu
Pavlu Wesselemu za přípravu 25dílné, velmi zajímavé a sledované soutěže „Poznáš své město?“, která v dnešním čísle
končí. Mám za to, že jen člověk, který má své město opravdu
rád, je schopen a především ochoten takřka donekonečna
město ze všech stran obcházet a hledat nové objevné pohledy
na místa, která všichni známe. Děkujeme za inspiraci k pravidelným procházkám a pátrání v terénu nebo jen k prostému
zamyšlení nad fotografiemi našeho krásného města.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 25. kolo
Text a foto Pavel Wessely
Kino Květen, Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail:kino@novy-jicin.cz

g

Po více jak dvou letech vám dnes předkládáme poslední
z pětadvaceti snímků ukazujících Nový Jičín. Autor soutěže
chtěl poukázat na množství pohledů, které se nám nabízejí
díky jedinečné poloze našeho města. Současně chtěl tak trochu
vyzvat i vás, čtenáře, k vyhledávání procházek po méně prošlapaných chodnících v okolí města. Jen tři ze všech záběrů
byly pořízeny kousek za hranicemi katastru města. A v důsledku vývoje v posledních měsících v našem městě se k nim
přiřazuje jako čtvrtý i ten dnešní soutěžní snímek. Tato zmínka je už tak trochu nápovědou pro dnešní úkol. Přidám ještě
jednu indicii: ze stejného kopce byl pořízen i druhý „rozlučkový“ záběr. Takže dnešní poslední otázka, odkud byl snímek pořízen, snad už nikoho nezaskočí.
Jak tipovat, pozor na kupon: Soutěžíte o pět cen! Kromě
reprezentativní knihy o Novém Jičíně, dvou vstupenek do kina,
suvenýrů města a dvou vstupenek do Muzea Novojičínska můžete získat nový film o Novém Jičíně na DVD. Disk s tříminutovým klipem a osmdesátiminutovým filmem získá ten, kdo
zašle nejzajímavější, nejvtipnější či nejpřesnější odpově ,
což ohodnotí členové redakční rady.
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 a adresu. 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 úterý 15. března do
12.00 hodin. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ
zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1,
741 01, Nový Jičín. Svůj tip můžete poslat i bez kuponu internetem na jkrutilkova@novy-jicin-town.cz
Vyhodnocení 24. kola: Pro pořízení minulého záběru jsem
se na podzim vypravil na sever od našeho města. To také
uhádli všichni soutěžící, nebylo jich však tentokrát mnoho.

ˇ
N ovojicínský

zpravodaj

Ano, úkol nebyl vůbec lehký (dokonce ani pro autora, fotografování na dálku proti slunci bývá trochu problém). A pouze
jediný z vás soutěžících poznal, že snímek byl pořízen z vršku
nad Kunínem, nesoucím už odedávna název Čarodějka.
Výherci 24. kola: První cenu (jednu ze čtyř reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru) získává Jiří
Petřek, ul. Bulharská, Nový Jičín. Vstupenky pro dvě osoby
na film z programové nabídky kina Květen, a to opět dle vlastního výběru, dostane Ivan Poruba, ul. Sportovní, Nový Jičín.
Držitelem dvou vstupenek Muzea Novojičínska se stal Adolf
Buček, Mlýnská ul., Nový Jičín-Loučka a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů města Nového Jičína, se může těšit Antonín Šindler, Máchova ul., Nový Jičín. Držitelkou zvláštní ceny
redakční rady, DVD s filmem o městě, se stala Mgr. Zdeňka
Procházková-Kačerová, ul. Vančurova, Nový Jičín.
g

Fotosoutěž pro čtenáře. Jak už zde bylo v únorovém čísle
naznačeno, je pro vás, fotografující čtenáře, připravena nová
soutěž. Půjde zde o váš pokud možno neotřelý pohled na současný Nový Jičín, jeho zákoutí, pohledy z jiných postů, už bez
dosavadního omezení na pouze všem přístupná místa. Vaše
snímky, jejich nápaditost i celková úroveň budou posuzovat
zástupci redakční rady Zpravodaje. Případný stručný komentář snímku bude vítán. Vítězný snímek bude na poslední
stránce každého čísla otištěn a autora čeká věcná odměna.
Podle míry vašeho zájmu a úrovně snímků by mohly být vyhodnoceny a otištěny i další v pořadí. Podmínkou je zaslání
jediného snímku každého soutěžícího z řad fotoamatérů, a to
v elektronické podobě na adresu mmachkova@novyjicintown.cz do 15. března, dále pak vždy do 15. každého měsíce.
Redakční rada si vyhrazuje právo po prvních zkušenostech
případně tato pravidla upřesnit.
Přejeme soutěžícím úspěch a nám všem nové zajímavé pohledy na naše město!
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