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Konec tabákové továrny

Je tomu už nějakých dvacet let, co dostáváte, milí spoluobčané, do rukou tento Novojičínský zpravodaj. Titulní stránka
přinášela téměř výlučně optimistické pohledy na město Nový
Jičín, na život jeho občanů (výjimkou byl nepochybně obraz
zkázy po povodních roku 2009).
Dnes nabízený pohled na město nejspíše nepřináší radost
těm, kteří si nepřáli likvidaci rozsáhlého areálu někdejší tabákové továrny, vybudované před zhruba 135 lety k vytvoření

zaměstnanosti pro obyvatele města i jeho okolí. Není to jen
čirá nostalgie z toho, že navždy zmizel ten charakteristický
obraz nabízený návštěvníkovi při vjezdu do města. Je to jistě
také pocit zmařených rozsáhlých investic vložených do sanace
většiny budov v nedávné době. A tak zbývá jen naděje, že záměr nového majitele areálu přinese nám i budoucím generacím více pozitivního než nových problémů.

Foto a text Pavel Wessely

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Sedmá schůze Rady města Nový Jičín dne 9. 3. 2011.
Rada města byla seznámena se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „Technicko-ekonomický a právní audit s návrhem konsolidace procesu řízení“, která má
analyzovat způsob hospodaření města. Úkony spojenými s vyhodnocením této zakázky byl pověřen místostarosta PhDr.
Jaroslav Dvořák.
Na programu jednání bylo i projednávání žádosti pořadatelů automobilové soutěže Valašská Rally, aby závod směl
jet po místní komunikaci ve Straníku. Radní před hlasováním vyslechli názor organizátorů i zástupce osadního výboru
ve Straníku, který s navrženou trasou nesouhlasil. Radní se
nakonec přiklonili ke stanovisku osadního výboru a užití místní
komunikace neodsouhlasili. Vzali na vědomí informaci, že
organizátoři trasu změní a požádají Správu a údržbu silnic,
aby směli jet závod po hlavní komunikaci. Obec tak bude automobilovou rallye zasažena méně.
Dalším bodem bylo i schválení smlouvy o rozložení splátek
a následovalo seznámení radních s průběhem výběrového řízení na rekonstrukci tržnice.

g

Osmá schůze Rady města Nový Jičín dne 21. 3. 2011.
Jednání radních začalo sociální tématikou. Ve zprávě o zaměstnanosti na území města zaznělo, že dnešní míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem deseti procent. Optimistický
výhled do budoucnosti uvádí, že by se počet lidí bez práce
měl snižovat. Úřad práce neeviduje žádné informace od zaměstnavatelů o případném propouštění.
Zpráva o sociální situaci na území města hovořila o změnách ve vyplácení sociálních dávek a z toho vyplývajícím nárůstu žadatelů o dávku v hmotné nouzi. Také se věnovala
činům páchaných dětmi. Radní vzali na vědomí rozšíření poskytovaných služeb Pečovatelské služby Nový Jičín o tzv. odlehčovací službu. Ta se postará o ošetřovaného v době, kdy
jeho rodinný příslušník a pečovatel v jedné osobě nemá dočasně možnost se o nemocného starat.
Radní doporučili zastupitelům města, aby schválili smlouvu
se Šenovem u Nového Jičína o odchytu toulavých psů na území
obce novojičínskou městskou policií. Také byla schválena směrnice pro zveřejňování smluv uzavřených městem na webových
stránkách města. Od 1. 4. 2011 budou zveřejňovány všechny
nově uzavřené smlouvy a postupně i smlouvy starší. Rada
vzala na vědomí výsledky hospodaření města i jeho příspěvkových organizací, zprávu o výsledku inventarizace majetku
a závazků města k 31. 12. 2010.
Kapitola finanční problematiky se zabývala dotacemi od
státu na provoz škol i úhradou výdajů spojených se sčítáním
lidí, domů a bytů. Radní v rámci podpory učňovského školství
odsouhlasili příspěvek ve výši 10 000 korun na dopravu žáků
novojičínských škol na přehlídku řemesel „Řemeslo má zlaté
dno“, která se bude letos konat v Kopřivnici. Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ Sady konstatovala, že
kontrola nenarazila na žádné závažné nedostatky.
Pozitivní byla také informace o stanovení výše neinvestičních výdajů na žáka v novojičínských ZŠ. Tuto částku, která
byla pro letošní rok snížena, za děti dojíždějící do Nového
Jičína z okolí, platí obce. Rada vzala na vědomí informaci
o vznikajícím Svazku obcí cyklostezka Nový Jičín — Hostašovice. Toto sdružení usiluje o převod majetku bývalé železnice a vybudování cyklotrasy. Dalším bodem programu byl
koncesní projekt Svazku obcí regionu Novojičínsko, které
usilují o odkanalizování.
Radní schválili návrh plánu oprav místních komunikací na
rok 2011, podpořili změnu v komisi státní památkové péče
a v komisi životního prostředí. Také odsouhlasili návrh na
úpravu zásad pro poskytování příspěvku vlastníkům domů
na estetizaci objektů. V letošním roce byl na tyto účely vyčleněn v rozpočtu milion korun.
Ve druhé polovině jednání zazněla zpráva o vyhodnocení
městské hromadné dopravy za loňský rok. Ta uváděla, že

linky Bludovice — Žilina a Kunín — Šenov jsou velmi ztrátové.
Radní se zabývali i možností obnovy poruchových a zastaralých autobusů. Byla schválena smlouva mezi Libhoští a Novým
Jičínem o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti.
Dalším diskutovaným bodem byla podpora mladých stomatologů. V současnosti na území města působí pět zubních lékařů v důchodovém věku a ve výhledu čtyř let by Novému Jičínu mohlo chybět až šest stomatologů. Po nejrozsáhlejším
bodu majetkoprávní problematiky se projednávalo organizační zajištění Velikonočního jarmarku.
Rada města schválila v rámci úspor snížení počtu zaměstnanců městského úřadu pro rok 2011 o tři lidi. Také podpořili tzv. Osoblažskou výzvu, která žádá spravedlivější rozdělení rozpočtem určených daní. V závěru vzala rada na vědomí
informaci o vymáhání pohledávky ZŠ Komenského 68 ve výši
asi 2,5 milionu korun. V oddíle „různé“ zazněla informace
o nutnosti zachování lékařské péče v okrese Nový Jičín a o potřebných jednáních kraje a České lékařské komory. Celé znění
programu rady včetně přijatých usnesení je k dispozici na
webových stránkách města.

Informace ke sčítání lidu,
domů a bytů na území města
Odbor vnitřních věcí
g Městský úřad Nový Jičín zveřejnil na úřední desce MěÚ,
webu města (www.novy-jicin.cz) a na všech vývěskách ve
městě i jeho částech:
1) Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v r.
2011 v České republice, v němž obyvatelé města naleznou
základní informace ke sčítání.
2) Seznam sčítacích obvodů a jejich vymezení (podle
čísel popisných budov, event. čísel evidenčních u rekreačních budov) v členění:
a) sčítací obvody Nový Jičín město (21 sčítacích obvodů)
b) sčítací obvody Nový Jičín, části Bludovice (1 sčítací obvod), Kojetín (1 sčítací obvod), Loučka (4 sčítací obvody), Straník (2 sčítací obvody), Žilina (3 sčítací obvody).
Součástí vymezení každého sčítacího obvodu je informace
o sčítacím komisaři, čísle průkazu sčítacího komisaře a telefonickém spojení na sčítacího komisaře.
Obyvatelé města Nový Jičín mohou využít bezplatného
internetového připojení pro elektronické vyplnění a odeslání sčítacích formulářů v době od 26. března do 14. dubna 2011 (včetně sobot a nedělí) v určené provozní době
v těchto zařízeních:

Informační centrum, Nový Jičín, Úzká 27: datum, běžná

provozní doba (prodloužená provozní doba)

1. 4. (pá) 8.00—17.00 (17.00—20.00); 2. 4. (so) 9.00—12.00; 3. 4.
(ne) 9.00—12.00; 4. 4. (po) 8.00—17.00 (17.00—20.00); 5. 4. (út)
8.00—17.00 (17.00—20.00); 6. 4. (st) 8.00—17.00 (17.00— 20.00);
7. 4. (čt) 8.00—17.00 (17.00—20.00); 8. 4. (pá) 8.00—17.00 (17.00
—20.00); 9. 4. (so) 9.00—12.00; 10. 4. (ne) 9.00—12.00; 11. 4.
(po) 8.00—17.00 (17.00—20.00); 12. 4. (út) 8.00—17.00 (17.00—
20.00); 13. 4. (st) 8.00—17.00 (17.00—20.00); 14. 4. (čt) 8.00—
17.00 (17.00—20.00).
Městská knihovna, Nový Jičín, Husova 2: datum, běžná

provozní doba (prodloužená provozní doba)

1. 4. (pá) 8.30—18.00 (18.00—20.00); 2. 4. (so) 8.00—11.00; 3. 4.
(ne) 8.00—11.00; 4. 4. (po) 8.30—18.00 (18.00—20.00); 5. 4. (út)
8.30—18.00 (18.00—20.00); 6. 4. (st) 8.30—18.00 (18.00—20.00);
7. 4. (čt) 8.30—18.00 (18.00—20.00); 8. 4. (pá) 8.30—18.00 (18.00—
20.00); 9. 4. (so) 8.00—11.00; 10. 4. (ne) 8.00—11.00; 11. 4. (po)
8.30—18.00 (18.00—20.00); 12. 4. (út) 8.30—18.00 (18.00—20.00);
13. 4. (st) 8.30—18.00 (18.00—20.00); 14. 4. (čt) 8.30—18.00 (18.00
—20.00).
Pro elektronické vyplnění a odeslání formulářů je nutné,
aby si občané vzali s sebou papírové formuláře, které obdrželi od sčítacího komisaře, nebo tyto obsahují kódy
nutné k přihlášení.
Upozornění pro občany na tzv. úřední adrese: Upozorňujeme občany hlášené k trvalému pobytu na tzv. úřední adrese, tj. Nový Jičín, Masarykovo nám.1/1, že jim na tuto adresu
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nebudou doručovány sčítací listy. Tyto osoby budou sečteny
tam, kde se budou nacházet v tzv. rozhodný okamžik, budou
tedy sečteny komisařem na jiném místě, eventuálně mohou
využít tzv. dodatečného sečtení a formuláře obdrží na MěÚ.
Dodatečné sečtení: Upozorňujeme obyvatele, že pokud se
sčítacím komisařům nepodaří doručit jim do 10 kalendářních
dnů po sčítání formuláře, jsou povinni si je vyzvednout nejpozději do 14. dubna 2011 na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, České
poště, s.p. nebo na Městském úřadu v Novém Jičíně, pracoviště Divadelní 1, 1. poschodí, odbor vnitřních věcí, kancelář
č. 211. Tzv. povinná osoba sčítací formuláře vyplní a odevzdá
sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P.O. BOXU,
kterou obdrží, ČSÚ, popř. je zašle elektronicky. Termín odevzdání je do 19. dubna 2011.
Došetřování: V období od 19. do 30.května 2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly
žádný vyplněný formulář, přestože tyto od komisařů převzaly.
Došetřování provedou vybraní sčítací komisaři České pošty
s.p. a ČSÚ, jejichž jména a kontaktní údaje budou zveřejněny.

Odpovědi na šest nejčastějších
dotazů ke sčítání

Upozornění vlastníkům budov
Odbor vnitřních věcí a stavební úřad MěÚ Nový Jičín
g Upozorňujeme vlastníky budov na zákonnou povinnost označit budovy čísly popisnými, event. orientačními určenými městským úřadem, a to na vlastní náklady. Čísla mají vlastníci budov povinnost udržovat v řádném stavu (§ 32 zákona č.128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Čísla popisná a orientační
se barevně liší. K číslování se užívá arabských číslic, u čísel
popisných bez jakýchkoliv dodatků. Čísla se umis ují tak, aby
byla viditelná, čísla orientační se umís ují vždy pod tabulku
s číslem popisným (§§ 5,6 vyhl. č. 326/2000 Sb.).
Porušení povinnosti nebo zákazu stanoveného zákonem
o obcích fyzickou osobou je postižitelné jako přestupek dle
§ 47b odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů.
Porušení povinnosti nebo zákazu stanoveného zákonem
o obcích vlastníkem nemovitosti, jímž je právnická osoba nebo
fyzická osoba, která je podnikatelem, je správním deliktem
podle § 58 odst. 1 písm. a) zákona o obcích.
Řádné označení budov domovními tabulkami nabývá
na významu zejména s nadcházejícím sčítáním lidu, domů a bytů!

Odbor vnitřních věcí

Obce zakládají svazek

g

Jak získám sčítací formuláře? Odpově : Sčítací formuláře Vám předá sčítací komisař. Navštíví Vás v době, kterou
jste našli na informačním lístečku ve Vaší schránce. Pokud
se Vám navržený termín nehodí, ničeho se nebojte, sčítací
komisař Vám do schránky vhodí návrh nového termínu. Pokud by se Vám nehodil ani druhý termín, navštíví Vás sčítací
komisař potřetí a na letáčku ve schránce Vám nechá adresu
tzv. sběrného místa, kam si můžete pro formulář dojít. V praxi
bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem okolí
(viz otázka 3).
g Co mám vyplnit v otázce č. 5 „Bydliště v rozhodný okamžik“? Odpově : Zde jednoduše napíšete adresu místa, kde
skutečně bydlíte, kde jste doma. Nemusí to být Vaše trvalé
bydliště ani místo, kde jste od sčítacího komisaře převzali formuláře. Napíšete prostě tu adresu, kde se nejčastěji zdržujete.
g Kde najdu sběrné místo, kde je pro mě připraven formulář? Odpově : Seznam sběrných míst naleznete na http://
komisari.scitani.cz/ Můžete zde vyhledávat sběrné místo
podle Vaší adresy, stejně tak si zde můžete ověřit pravost
sčítacího komisaře.
g Co když jsem v zahraničí? Odpově : Pokud odjíždíte až
po 26. březnu, tak Vás komisař stihne navštívit a Vy formulář
normálně vyplníte a odevzdáte. Pokud jste v zahraničí, ale
stihnete se vrátit do 14. dubna, můžete si formulář vyzvednout na sběrném místě (viz otázka 4). Pokud jste v zahraničí
třeba celý půlrok, může za Vás převzít formulář někdo z domácnosti starší 15 let. Bu ho vyplní za Vás, nebo Vám pošle
dva unikátní PIN kódy z Vašeho formuláře, které jsou umístěny v jeho spodní části u čárového kódu. Pomocí těchto kódů
se pak můžete přihlásit do internetové databáze a vyplnit
formulář přes internet klidně z druhé strany zeměkoule. Pokud jste dlouhodobě v zahraničí a nemáte nikoho, kdo by za
Vás formuláře převzal, tak se Vás sčítání netýká.
g Jak je to s chatou, musím za ni něco vyplňovat? Odpově : Pokud chatu využíváte jen příležitostně a nejste tam
doma, nemusíte za ni vyplňovat nic. Pokud ale na chatě bydlíte a naopak např. na Vašem trvalém bydlišti ve městě se
zase skoro nezdržujete, vyplníte do sčítacího listu osoby, že
adresa chaty je Vaším bydlištěm v rozhodný okamžik. Stejně
tak vyplníte bytový a domovní list za chatu a ne za Váš neobývaný dům.
g Jak poznám sčítacího komisaře? Odpově : Komisař se
musí sám aktivně prokázat průkazem sčítacího komisaře
spolu s občanským průkazem. Přijde v dobu, kterou uvedl
na lístečku, který Vám vhodil do schránky. Číslo, které má
na průkazu, musí být shodné s tím číslem, které stálo na
lístečku, který jste našli ve schránce. Komisař bude mít přes
rameno velkou modrou tašku se žlutým logem České pošty.
Komisař nikde nebude chtít vcházet přímo k Vám do bytu,
formuláře Vám klidně může předat mezi dveřmi, přes plot
nebo na chodbě.
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„Cyklostezka Nový Jičín—Hostašovice“
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí
g

Cyklistická trasa, která má nahradit železniční tra z Nového Jičína do Hostašovic, začíná dostávat konkrétnější podobu. Obce, jejichž územím plánovaná stezka povede, už postupně vstupují do dobrovolného svazku pěti obcí s názvem
„Cyklostezka Nový Jičín—Hostašovice“. Jeho založení je nezbytné pro bezúplatný převod státního majetku do majetku
svazku, ale i pro stavbu samotné cyklostezky.
Cyklostezka protne, kromě Nového Jičína a Hostašovic,
které daly název svazku, i katastr Životic u Nového Jičína,
Mořkova a Hodslavic. Vedení novojičínské radnice v současnosti jedná se zástupci Správy železniční dopravní cesty o bezúplatném převodu jejich majetku na vznikající svazek obcí.
K desetikilometrové železniční trati patří i 600 metrů dlouhá
odbočka z Bludovic směrem na Straník, což byla v minulosti
vojenská vlečka do opravárenského závodu. „Tady už bude
bezúplatný převod pozemků, náspu i osvětlení zahájen,“ informoval uvolněný radní Milan Grestenberger.
Cyklistická stezka o šířce 3,5 metru by měla sloužit i chodcům a in-line
bruslařům. Její součástí
bude pět odpočívadel se
stoly, lavičkami a stojany
na kola. Předpokládané
náklady na její vybudování se pohybují okolo 45 milionů korun. Město Nový
Jičín už podalo žádost
o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projektovou přípravu.
„Do poloviny měsíce
října chceme připravit žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, ze kterého by
měla být financována samotná výstavba cyklostezky v r. 2012,“ doplnil
informaci Jiří Plandor
z odboru rozvoje města.
Koleje zrušené trati by
v roce 2012 měla vystřídat
cyklostezka.

Velkoobjemový odpad — kam s ním?
Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g Jedná se o komunální odpad, k jehož sběru nelze s ohledem

na jeho rozměry či materiál využít odpadních nádob. Patří
sem např. kusy nábytku, koberce, plastové, skleněné nebo
kovové výrobky větších rozměrů apod.
Město Nový Jičín nabízí svým občanů dvě možnosti, jak
s tímto odpadem nakládat. Tou první je odevzdání odpadu
přímo na separační dvůr na ul. Palackého v provozní době
od pondělí do pátku (8.00—11.00, 11.30—17.00 hod.) a v sobotu
od 8.00 do 11.00 hod. Druhým způsobem je přistavení kontejnerů na objednávku za poplatek ve výši 100,-Kč/1m3 kontejner nebo 200,-Kč/7m3 kontejner. Objednání a úhrada paušálního poplatku za přistavení a odvoz odpadů se provádí přímo
u Technických služeb města Nového Jičína, střediska odpadů,
tel. č.: 556 764 835. Uvedený způsob je rovněž využitelný pro
sběr biologicky rozložitelného odpadu, naopak se nevztahuje
na nakládání se stavebním a nebezpečným odpadem.
Mobilní svoz velkoobjemového odpadu v rámci pravidelného
harmonogramu přistavování kontejnerů v ulicích Nového Jičína a v místních částech se v letošním roce neuskuteční.

a podobně,“ uvedl Petr Bittner z odboru obecního podnikání.
V květnu se už začne realizovat samotná kanalizace. Ta z devadesáti procent povede v komunikaci. Od ní bude ke každému
domu, jehož majitel si o kanalizaci v minulosti zažádal, provedena na náklady města přípojka většinou až k hranici soukromého pozemku.
Protože se původní projekt připravoval v roce 2006 a ne
všechny domácnosti měly tehdy o vybudování kanalizační
přípojky zájem, rozhodlo se město dát občanům ještě další
šanci. Kdo si do 15. května 2011 podá u Petra Bittnera na
odboru obecního podnikání žádost, dostane možnost se na
městskou kanalizaci napojit.
Žádost musí obsahovat jméno žadatele, číslo popisné domu,
číslo parcely a jednoduchý plánek se zakreslením umístění
plánované přípojky. Žádost lze Petru Bittnerovi doručit e-mailem na adresu: bittner@novyjicin-town.cz nebo osobně v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin. Případné
dotazy zodpoví na čísle 556 768 247.
O způsobu financování dodatečně podaných žádostí o zřízení kanalizační přípojky bude město dále jednat. „Přesné
termíny a etapy výkopových prací se občané včas dovědí,“
dodal Bittner.

Město přivítalo do života
narozené občánky

Zahájení svozu biologicky
rozložitelného odpadu

Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g

V týdnu od 18. dubna 2011 bude opět zahájen svoz biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů. Svoz bude prováděn v intervalu dvakrát týdně, a to v pravidelných svozných
dnech, které budou následně upřesněny. Do kontejnerů, které
budou na jednotlivá stanoviště rozmístěny před uvedeným
termínem, lze ukládat pouze „BRO“ v tomto složení: tráva,
plevel, listí, piliny, hobliny, jemné nebo drcené větve, koštály
i celé rostliny, odpad ze zeleně z domácnosti, listy a na ze
zeleniny a nepoživatelná nebo nahnilá zelenina a ovoce.

g

Ve středu 23. března se konalo letos už druhé vítání občánků. V aule Městského úřadu v Novém Jičíně se sešlo 23 miminek se svými rodiči. „Není nic důležitějšího v životě rodiny
než narození dítěte,“ řekl ve svém projevu uvolněný radní
Milan Grestenberger, který š astné rodinky v aule přivítal.
„Moc se nám to líbí a je dobře, že město nově narozené děti
vítá do života,“ shodli se rodiče Danečka Frňky.

Zbavte se levně domácího
harampádí
Marie Machková
g

Jelikož letos nebudou v ulicích Nového Jičína rozmístěny
kontejnery na velkoobjemový odpad, nabízí město občanům
možnost zajistit si přistavení kontejneru přímo k domu či bytu
za velmi výhodnou dotovanou cenu. Úklidový projekt nazvaný
„Akce 100 a 200 Kč“ nezatěžuje občana platbou za manipulaci s odpadem, za pronájem nádoby či úložného na skládku.
Zájemci o přistavení kontejneru se musí dostavit na Technické služby Nový Jičín na Suvorovově ulici 114. Tam (středisko odpadu — 1. patro) po předložení občanského průkazu
zaplatí, podle velikosti požadovaného kontejneru, jednu či
dvě stokoruny a sepíší objednávku. Pracovníci technických
služeb pak nejpozději do dvou dnů kontejner přivezou na
určené místo. Tuto službu mohou kromě jednotlivců využít
i sdružení vlastníků bytových jednotek.
Technické služby nabízejí kontejnery s obsahem od jednoho
do devíti metrů krychlových. Svážejí však pouze velkoobjemový a biologický odpad.

Daneček Frňka s rodiči.

V Žilině a Loučce
se začíná s kanalizací
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Pět let připravovaný projekt na odkanalizování některých
městských částí Nového Jičína se stává realitou. Svazku obcí
regionu Novojičínska, jehož je Nový Jičín členem, se podařila
získat dotace z EU. Na území Loučky a Žiliny, kterých se budování kanalizace týká, už začaly přípravné práce.
„Firma, která vzešla z výběrového řízení, už kácí stromy,
mapuje rozmístění studní, aby výkopy neznehodnotily vodu
Rodiče miminek dostali od města pamětní list, kytičku,
knížku pro děti a chrastítko. Na snímku rodinka Fárková.
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Denní stacionář Škola života
zřizuje novou respitní službu
Petr Vašek, sociální pracovník
g

Denní stacionář Škola života bude slavit 15 let svého trvání
a rád by informoval občany Nového Jičína o záměru zřídit novou respitní službu v druhé polovině roku 2011. Jak jistě víte,
v našem městě je již takřka 15 let denní stacionář Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., který
pomáhá lidem v našem okolí se zdravotním postižením. V tomto
roce se nám s pomocí Nadace ČEZ podaří realizovat náš dlouhodobý záměr na zřízení ambulantní odlehčovací služby při
denním stacionáři Škola života dle zákona 108/2006 Sb.
Naším cílem v této nově zřizované službě je zlepšení kvality
života rodin ve městě Nový Jičín (dle zájmu i mimo město),
které dlouhodobě pečují o osobu s postižením a jejich integrace do běžného života společnosti. Smyslem naší odlehčovací služby je poskytovat krátkodobou pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního
a zdravotního, případně kombinací postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit
pečující fyzické osobě nebo osobám nezbytný odpočinek, čas
na řešení vlastních zdravotních problémů apod. Této služby
by mohli využívat i mladší uživatelé ve věku již od 15 let v době
nejrůznějších prázdnin. Tím by se jejich rodičům nabídla
možnost vyřešit své někdy složité situace.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na den otevřených dveří,
který bude probíhat ve středu 14. 4. 2011 od 8.00 do 14.00 hod.,
kde vám ukážeme chod denního stacionáře a odpovíme na
vaše případné otázky týkající se chodu zařízení nebo sociální
služby, kterou poskytujeme.

Rozvoj osobní asistence
na Novojičínsku
Richard Pešat, vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín
g Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

o.s., detašované pracoviště Nový Jičín, má možnost díky grantové podpoře Nadace ČEZ pro rok 2011 přijímat nové klienty
z řad zájemců o sociální službu osobní asistence.
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a senioři.
Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám
se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního
stavu nebo věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti
se plnohodnotně zapojit do běžného života. V praxi tedy osobní
asistent pomáhá klientovi při osobní hygieně, zajištění chodu
domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti), péči
o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, pití, prostorové
orientaci), kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, do obchodu, na zájmové činnosti) apod.
Zájemci o uvedenou službu se mohou hlásit osobně na detašovaném pracovišti na Sokolovské ul. 9 nebo na telefonu:
556 709 403, 777 735 555.

Konkurz na ředitele školy
v Hodslavicích
Marie Machková, tisková mluvčí
g Rada obce Hodslavice vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Františka Palackého Hodslavice. Pro tuto příspěvkovou organizaci hledáme dynamickou osobnost s pozitivním myšlením a se schopností vést, řídit a motivovat pracovní kolektiv a iniciativně řešit
problémy. Uzávěrka přihlášek je 19. dubna 2011 včetně.
Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2011. Bližší informace naleznete na www.hodslavice.cz/konkurz
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TV Polar Nový Jičín
Petr Panáč
g TV Polar Nový Jičín přemístila svou redakci na ulici Lidická 1 v Novém Jičíně (vedle radnice). Nové personální obsazení redakce: Bc. Renáta Eleonora Orlíková (redaktorka),
Jan Plášil (kameraman, technik). Kontakt do redakce: tel.:
777 652 765, novyjicin@polar.cz
Polar Nový Jičín vyrábí tyto pořady: Novojičínský expres,
Regionální expres, záznam městského zastupitelstva, kulturní magazín, sportovní magazín, videotext. Aby bylo vysílání dostupné každému obyvateli Nového Jičína, šíří Polar
Nový Jičín své pořady mnoha technologickými způsoby:
Polar Nový Jičín v kabelové síti UPC: Městský kanál Polar
Nový Jičín vysílá 24 hodin denně. Je součástí základní nabídky
kabelové sítě UPC, analogově, kanál S11.
Polar Nový Jičín v analogovém terestrickém vysílání: Městský kanál Polar Nový Jičín vysílá 24 hodin denně. Lze přijímat
na běžnou anténu, analogově, kanál 26 šířený z vysílače Nový
Jičín, Karla Čapka 4.
Polar Nový Jičín na internetu: Archiv všech reportáží na
největších internetových zpravodajských serverech Moravskoslezského kraje. http://www.infoportaly.cz/novojicinsko/
novy-jicin — Internetové noviny Moravskoslezského kraje;
http://www.tvportaly.cz/novy-jicin — Internetová televize
Moravskoslezského kraje.
PolarNový Jičín na PUBLIC TV. Vstupy Polar Nový Jičín
do TV PUBLIC každý čtvtek v 7.00, 17.00, 24.00 hod. Lze přijímat satelitem (DVB-S), terestricky (DVB-T) i v kabelu (DVB-C) po celé ČR.
Polar Nový Jičín v digitálním terestrickém vysílání. Vstupy
Polar Nový Jičín do LTV (Local TV Klimkovice) každý čtvtek
v 10.00, 16.00, 22.00, 04.00 hod. Lze přijímat na běžnou anténu
a set-top-box, digitálně, kanál 59 šířený z vysílače Local TV
Plus Klimkovice.
Polar Nový Jičín v IPTV. Vstupy Polar Nový Jičín do NJ NET.
Vstupy Polar Nový Jičín do TV PODA 12krát denně, šířeno
ve městech Ostrava, Bohumín, Havířov, Karviná.
Polar Nový Jičín v mobilních telefonech. Vysílání ze serveru
TVportály.cz je dostupné v mobilních telefonech podporujících technologii Flash.
Vysílání POLAR Nový Jičín je dostupné všem obyvatelům
Nového Jičína a Moravskoslezského kraje, s přesahem do celé
ČR a na Slovensko. Pomocí internetu je kompletní archiv vysílání dostupný po celém světě. Více na www.polar.cz

Další možnosti pro majitele
bytových domů v sídlišti Dlouhá
Kateřina Nehasilová, odbor obecního podnikání
g Město Nový Jičín v rámci projektu „Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín — zóna sídliště“ snižuje alokaci na již
dříve vyhlášenou výzvu k předkládání projektů zaměřených
na revitalizaci veřejných prostranství.
Důvodem snížení alokace výzvy je snaha města o dodržení
poměru rozložení prostředků mezi projekty na regeneraci bytových domů a projekty na revitalizaci veřejných prostranství.
V důsledku současného snížení kurzu EUR oproti kurzu EUR
v době uzavření právního aktu s poskytovatelem dotace, má
město méně finančních prostředků na celkovou realizaci IPRM
a tím i na projekty na veřejná prostranství.
Město Nový Jičín vyhlašuje již čtvrtou výzvu k předkládání
žádostí v rámci projektu „Integrovaný plán rozvoje města
Nový Jičín — zóna sídliště“, který je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
V termínu od 4. 4. 2011 do 3. 6. 2011 budou moci vlastníci
bytových domů ve vymezené zóně sídliště mezi ulicemi Palackého, Anenská, Dlouhá podávat žádosti o dotace na rekonstrukce a modernizace svých bytových domů. Více informací
mohou žadatelé najít na webových stránkách města www.
novy-jicin.cz v sekci „projekty EU-rozpracované“.

Projekt Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín — zóna sídliště Dlouhá byl spolufinancován Evropskou unií
a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Japonské trio si prohlédlo
město z radniční věže
Text a foto Marie Machková
g

Trio Yukiko Sawy zavítalo den před svým koncertem v Žerotínském zámku v Novém Jičíně na místní radnici. Za vedení města je přijal místostarosta Jaroslav Dvořák a uvolněný
radní Milan Grestenberger. Zahraniční umělkyně si také prohlédly město z radniční věže.
Japonské trio vystupovalo v regionu s projektem Jablúčko
a sakura, jehož třetí ročník spojil prvky japonské lidové hudby
s moravským folklorem.

něli čitelně vyplnit kontaktní údaje, abychom vás mohli v případě výhry informovat. Pravidla soutěže, následné výsledky
a výherci najdete na stránkách www.europedirect.cz
Od 1. do 29. dubna je v minigalerii střediska Europe Direct
k vidění výstava s názvem „VODA KOLEM NÁS ANEB JAK
DĚTI VODU VNÍMAJÍ A KDE SE S NÍ SETKÁVAJÍ“.
Výstava je výsledkem soutěže, která byla vyhlášena v rámci
Světového dne vody a připravily ji pro vás mateřské školy
a první stupeň základních škol.

Dub červený v zahradě MŠ Máj
na ulici Vančurově
Hana Bělunková, foto Naděžda Davidová

Tři japonské hudební umělkyně si prohlédly město z radniční věže.

Program Europe Direct

g Odbor životního prostředí Městského úřadu v Novém Jičíně
se, po kácení mimořádně rozložitého dubu červeného rostoucího jako dominanta zahrady mateřské školy Máj, setkal s odezvou občanů. Pro vysvětlení poskytujeme krátkou informaci
o důvodech kácení této výjimečné dřeviny.
Dubu byla pracovníky odboru životního prostředí v průběhu
minulých let věnována vysoká pozornost. Dokonce bylo uvažováno jeho vyhlášení památným stromem. V polovině roku
2007 došlo za klidného slunečného počasí k výlomu jedné
z mohutných větví. Nebylo možno v té době přesně určit, z jaké
příčiny. Při kontrolách v průběhu deštivého loňského roku
byl zjištěn výskyt dřevokazných hub. Přestože se strom v koruně zdál zcela zdravý, na trávníku v blízkosti stromu bylo
nalezeno několik plodnic saprofytické houby hnojníku (houba
se živí odumřelými částmi dřeva). Na kmeni pak byla nalezena
plodnice ohnivce statného a na poranění po ořezu kosterní
větve plodnice sírovce žlutooranžového, který způsobuje hnědou hnilobu a rychlý rozklad jádrového dřeva. Vzniká nebezpečí lámání a vylamování větví. Při uvážení skutečnosti, že
prostor pod korunou stromu je celoročně a intenzivně využíván dětmi mateřské školy pro hru i odpočinek, bylo potřeba
přistoupit ke kácení.
Dub červený (Quercus rubra).

Miroslava Krbová
g

Středisko Europe Direct Nový Jičín ve spolupráci
se sítí EURES ČR si vás dovolují pozvat na přednášku „MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
V EU“, která se uskuteční 4. dubna od 10 hod. v aule
Městského úřadu Nový Jičín. Vstup zdarma.
Dne 19. dubna od 9 hod. proběhne na Masarykově
náměstí „DEN ZEMĚ“. Program pro děti i dospělé je zajištěn společnosti EKO-KOM, a.s., která zajiš uje sdružené
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů,
a tím jejich další efektivní recyklaci. Od 14 hod. vystoupí zájmové kroužky SVČ Fokus, taneční skupina Streetdance pod
vedením Jany Balážové a těšit se můžete i na vystoupení
přípravného oddělení Ondrášku Rarášek.
Středisko Europe Direct ve spolupráci s odborem životního
prostředí městského úřadu vyhlašuje u příležitosti Dne stromů
2010 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.
Od 1. března 2011 běží nový ročník znalostní soutěže o EU
„EUROTIME 2011“. Soutěž vyhlásily informační sí ě Europe
Direct v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Soutěží se
o notebooky a vyhrát můžete hned dvakrát. Eurotime 2011
probíhá ve dvou věkových kategoriích 0—14 let a 15—99 let formou znalostního kvízu s tématikou Evropské unie. Na jeho
vyplnění se může podílet celá rodina. Vyplněný celý kvíz je
nutné doručit do 29. dubna 2011. Prosíme, abyste nezapom-

Klobouková kavárna —
zájemci mají ještě příležitost
Ivana Kovaříková, odbor obecního podnikání
g

Město Nový Jičín vyhlašuje opakovaně nabídkové řízení na
nájem nebytových prostor v měš anském domě č.p. 45 na Masarykově nám. 29, Nový Jičín. Místnosti v prvním nadzemním
podlaží jsou určeny pro provoz stylové kloboukové kavárny,
která bude doplňkovou součástí návštěvnického centra Nový
Jičín — město klobouků. V rámci nové turistické atraktivity,
návštěvnického centra bude pod jednou střechou zprovozněno
také městské informační centrum, centrum Europe Direct
a prodejna klobouků. V prvním patře bude zbudována expo-
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zice kloboučnické výroby, interaktivní zkušebna klobouků
a tvůrčí ateliér.
Záměrem vybudování kavárny v objektu je poskytnout návštěvníkům centra a samozřejmě i obyvatelům města příjemné
nekuřácké prostředí s pestrou nabídkou kvalitního kavárenského sortimentu, cukrářských, pekařských či zmrzlinových
výrobků. Kavárna vznikne v bezbariérovém prostoru, k dispozici bude napojení na internet nebo wifi, součástí expozice
v prvním patře bude dětský koutek. Majitel kavárny může v letním období využít pro provoz i prostor před domem U Laudona pro zřízení venkovní zahrádky, a to za příznivou cenu.
V objektu budou probíhat v období od března do září 2011
stavební úpravy vnitřních prostor. Zahájení provozu kavárny
se předpokládá od října 2011.
Znění výzvy nabídkového řízení naleznou uchazeči na webových stránkách města a na úřední desce města. Upozorňujeme zájemce, že nabídkové řízení bylo oproti předchozím výzvám změněno v několika požadavcích vyhlašovatele, včetně min. požadované ceny za nájem kavárny.
Uzávěrka nabídkového řízení je v pondělí 18. 4. 2011
v 10.00 hod. Bližší informace k nabídkovému řízení, projektu
návštěvnického centra a projektovou dokumentaci k interiéru kavárny poskytne na odboru obecního podnikání, MěÚ
v Novém Jičíně, Ing. Ivana Kovaříková, tel.: 556 768 232.

Strážníci městské policie
se zaměřili na kontroly psů
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP
g Městská

policie se v měsíci březnu zaměřila především na
kontroly registrace psů a v návaznosti na tyto kontroly i na
dodržování čistoty a pořádku ve městě, a to zvláště na úklid
exkrementů, které jsou povinni uklidit po svých psech jejich
majitelé.
Strážníci za tento měsíc provedli celkem 34 kontrol, při kterých bylo zkontrolováno celkem 56 psů. Bylo zjištěno celkem
sedm nepřihlášených psů starších tří měsíců (tyto přestupky
byly postoupeny správnímu orgánu k dořešení) a v jednom
případě byl přistižen majitel psa, jenž po svém čtyřnohém
mazlíčkovi exkrementy neuklidil (přestupek byl řešen strážníky na místě v blokovém řízení).
Vzhledem k udržení čistoty a pořádku ve městě — zvláště
v souvislosti s venčením psů, městská policie upozorňuje občany Nového Jičína, aby při venčení psů na veřejném prostranství uklízeli po svých psech exkrementy a neznečiš ovali tak veřejné prostranství.
Dále pak upozorňujeme občany,aby měli svého psa řádně
přihlášeného na Městském úřadě Nový Jičín (budova radnice
Masarykovo náměstí 1/1) a označeného identifikační známkou města Nový Jičín, aby v případě volného pohybu psa bez
majitele mohla městská policie vyrozumět majitele.
Městská policie bude i nadále ve zvýšené míře v těchto kontrolách pokračovat. Zjištěná protiprávní jednání bude řešit
dle příslušných právních norem.

Z činnosti rajonových
strážníků MP NJ za únor
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP

Střípky městské policie
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP
g Hlídka předala muže příbuzným. Dne 13. 3. v 6.22 hodin
bylo oznámeno na služebnu MP Nový Jičín, že se po ulici Palackého pohybuje muž oblečený pouze v pyžamu a svetru,
který vypadá zmateně. Hlídka MP na místě zaznamenala
muže (84 let) odpovídajícího popisu, který hlídce MP sdělil svou
totožnost, působil však zmateně a dezorientovaně. Hlídka se
poté pokusila zkontaktovat s jeho příbuznými, jeho vnuk sdělil, že se o dědu střídavě starají, protože má občas výpadky
paměti. Muže si nakonec převzala jeho vnučka.
g Narušení objektu. Dne 13. 3. v 10.45 hodin byl na pultu
centralizované ochrany vyvolaný poplach v divadelním klubu
na ulici Divadelní. Na místo byla ihned vyslána hlídka, která
zaznamenala otevřené horní okno do klubu, kde byly patrné
čerstvé rýhy. Poté hlídku oslovila náhodná svědkyně, která
sdělila, že viděla uvnitř objektu osobu v bílé mikině s kapucí,
jak se snaží otevřít větší spodní okno, což se ji nepodařilo.
Poté hlídka tuto osobu zahlédla přes okno procházet za barem, proto ji vyzvala, aby vyšla ven z objektu, na výzvu však
osoba nereagovala a uvnitř objektu byl slyšet zvuk jakoby
někdo otvíral skříně a manipuloval se sklem. Pro podezření
z trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR
s psovodem. Poté byla provedena kontrola prostor klubu, kde
byl zaznamenán mladík (16 let) schovaný pod psacím stolem.
Poté si celou věc na místě převzala Policie ČR k dořešení.
g Muž odmítal útratu zaplatit. Dne 14. 3. ve 13.00 hodin byla
přivolána hlídka MP Nový Jičín do restaurace na ulici Revoluční, kde host odmítnul zaplatit útratu v hodnotě 384,- Kč.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o muže ve věku 41 let
z Jeseníku nad Odrou, který sdělil, že už od minulého týdne
nemá peníze ani doklady, které mu někdo ukradl, on se zde
šel najíst a napít, protože měl hlad. Orientační dechovou
zkouškou bylo u muže zjištěno 1,93 promile alkoholu v dechu.
Jelikož muž u sebe neměl doklady, byl předveden na Policii
ČR ke zjištění totožnosti. Tam bylo také zjištěno, že se muž
podobných přestupků dopustil již dnes ráno a v průběhu dvou
minulých dnů. Celá věc byla poté postoupena k dořešení.
g Opilý řidič ujížděl před strážníky. Dne 17. 3. ve 21.18 hod.
prováděla hlídka MP Nový Jičín kontrolu Masarykova náměstí, kde zaznamenala na ulici 5. května přijíždějící skútr modré
barvy, na kterém seděli dva muži. Jelikož řidič neměl na hlavě
nasazenou přilbu a strážníci také chtěli zkontrolovat oprávněnost vjezdu do pěší zóny, dali řidiči povel k zastavení. Řidič
na povel reagoval tak, že začal ujíždět, projel průchodem
kolem radnice po chodníku a pokračoval v protisměru na
křižovatku s ulicí Tyršova. Tam nedal přednost vozidlu přijíždějícímu po hlavní silnici a téměř se s tímto vozidlem střetl.
Pokračoval v jízdě až k Beskydskému divadlu, kde odložil
skútr na zem a se spolujezdcem začali utíkat. Hlídka muže
vyzvala s výstrahou, aby se zastavili, na což teprve zareagovali. Na dotaz hlídky, proč před hlídkou ujížděli, oba odpověděli, že na skútru vůbec nejeli. Vzhledem k tomu, že řidič
skútru neměl za jízdy nasazenou ochrannou přilbu, strážníci
jej ihned poznali. Z řidiče byl silně cítit alkohol, proto byl vyzván k orientační dechové zkoušce, kterou odmítnul s odůvodněním, že neví, proč by měl foukat. Pro důvodné podezření z trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie
ČR, která si celou věc převzala.

Pozvánka na výstavku...

g

V měsíci únoru vypisovali rajonoví strážníci při pochůzkové činnosti ve svých rajonech především výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku v dopravě, kterých vypsali celkem 86 a na místě vyřešili 8 dopravních přestupků. Dále ve
12 případech přijali oznámení občanů (telefonicky, e-mailem,
osobně), které dále ve svých rajonech prověřovali. Při práci
v terénu umis ovali v rámci projektu prevence kriminality
„Auto není trezor“ na vozidla zaparkovaná na větších parkovištích informativní výzvy, které upozorňují na řádné zabezpečení vozidla a volně odložené předměty uvnitř vozidla s varováním, že v loňském roce bylo v Novém Jičíně vykradeno
74 vozidel. Při každodenní pochůzkové činnosti zaznamenali 3 vraky, nahlásili 2 závady, zkontrolovali 17 psů a předali 5 obsílek, které nebylo možno jinak doručit.
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Okresní rada Českého svazu žen Nový Jičín
g

...Moravskoslezské Velikonoce, kterou pořádá Okresní
rada Českého svazu žen v Novém Jičíně společně s Organizací zdravotně postižených a Kluby seniorů v Novém Jičíně
ve dnech 14.—17. dubna 2011 v klubovně zdravotně postižených
v DPS na Revoluční ul. č. 6, Nový Jičín. Zahájení výstavky:
čtvrtek 14. dubna v 15 hod. (vystoupení dětí ZUŠ Nový Jičín).
Otevřeno: pátek 15. dubna a sobota 16. dubna od 10 do 17 hod.,
neděle 17. dubna od 10 do 13 hod. Vystavují: Členky Českého
svazu žen, Organizace zdravotně postižených Nový Jičín a Kluby seniorů města Nový Jičín. Srdečně zvou a na účast se těší
pořadatelé!

Nejlepší sportovci, sportovní kolektivy a trenéři Nového Jičína 2011
Marie Machková, tisková mluvčí
g Městský sportovní ples, který se konal 4. března ve společenském sále Střediska volného času Fokus, začal i letos
slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů a trenérů za rok 2010. Starosta Břetislav Gelnar navíc
udělil mimořádnou cenu studentkám místního gymnázia za
reprezentaci města na Mistrovství světa ve volejbale v Číně.
Ceny za město předal místostarosta Jaroslav Dvořák a předseda sportovní komise Josef Nekl.
„Tento večer patří hlavně vám sportovcům. Děláte našemu
městu čest po celé České republice i v zahraničí. Za to vám
patří dík,“ řekl místostarosta Jaroslav Dvořák. Josef Nekl
vyslovil radost, že navzdory stále složitějšímu financování
sportu se daří doplňovat kluby mládeží. Novinkou letošního
bálu byla dražba sportovních trofejí, mezi kterými byl například dres podepsaný rekordmanem ČR v maratonu Karlem
Davidem, basketbalový míč zdejšího klubu, tričko s podpisy
volejbalistek nebo ručník s autogramy plavců. Vybraných
2 655,- Kč dostane Speciální základní a mateřské škola Nový
Jičín.

TRENÉŘI: Zbyněk Choleva byl oceněn za více než desetiletou trenérskou činnost u „A“ týmu basketbalistů, a už na
postu asistenta nebo hlavního trenéra. Marcela Kvitová převzala pohár, diplom a květiny a práci pro družstvo juniorek
v extralize, které tuto soutěž hrají už 22 let bez přerušení.
KOLEKTIVY: Oddíl mladších žáků kopané TJ Nový Jičín získal ocenění za vítězství v nejvyšší krajské soutěži v roce
2010 a za 2. místo na středoevropském turnaji v Dráž anech.
Tým juniorů Klubu vodních sportů Laguna si ocenění zasloužil za vítězství ve Světovém poháru CMAS v plavání s ploutvemi. Také jsou vítězové Středoevropského poháru mládeže
2010, mistři republiky družstev mužů pro rok 2010, vítězové
Ligy mládeže ČR 2010 a vítězové Moravskoslezské ligy mládeže 2010. Družstvo žen oddílu volejbalu — I. liga bylo oceněno za 2. místo v základní části a postup mezi čtyři nejlepší
v play-off.
JEDNOTLIVCI: Leopold Fiala z oddílu tenisu má na svém
kontě 1. místo v mezinárodním mistrovství ČR v Milovicích,
2. místo v halovém mistrovství v Praze, 2. místo na mistrovství ČR v Ústí nad Orlicí. Prvenství na Velké ceně seniorů ČR
a 2. místo v Masterst VC. Senior, a proto nemohl chybět mezi
oceněnými.
Jakub Knesl z plaveckého klubu si čestné uznání zasloužil za čtyři 1. místa a jedno 2. místo na letním mistrovství ČR
starších žáků v plavání v Praze. Na zimním mistrovství ČR
starších žáků v plavání v Jihlavě získal čtyři 1. ceny. Z oblastních přeborů starších žáků si přivezl z Kopřivnice osm prvenství a také v Novém Jičíně byl osmkrát první. Na 38. ročníku
mezinárodních závodů — Silvestrovský pětiboj byl první.
Vojtěch Kulišák z plaveckého klubu byl ohodnocen za
tyto sportovní výsledky: na letním mistrovství dorostu v plavání v Plzni umístil na 4. příčce. V Praze se dvakrát dostal

do finále. Zimní mistrovství ČR dorostu v plavání v Trutnově
u přineslo opět 4. místo. Na Velké ceně Kopřivnice 2010 se
umístil na 3. až 6. místě. Na 43. ročníku VC Znojmo skončil
na 3. až 5. příčce.
Matěj Obšivač z Klubu vodních sportů Laguna je juniorským reprezentantem ČR v plavání s ploutvemi, vicemistr
světa 2010. Tento oceněný sportovec si přivezl z mistrovství
světa juniorů dvě medaile. V celkovém bodování Světového
poháru 2010 v kategorii juniorů je druhý.
Jan Bartek z Klubu vodních sportů Laguna, juniorský reprezentant ČR v plavání s ploutvemi, získal ocenění mj. za
5. místo na mistrovství světa juniorů ve štafetě. V celkovém
bodování Světového poháru skončil na 5. místě.
Petr Španihel z Klubu vodních sportů Laguna je juniorský reprezentant ČR v plavání s ploutvemi. Byl oceněn mj.
za 6. místo v celkovém bodování Světového poháru a za 5.
místo ve štafetě na mistrovství světa juniorů.
Dušan Pandula z basketbalového klubu, člen slovenské reprezentace. Už třetí sezonu patří mezi nejlepší týmové hráče
novojičínského klubu a také on převzal cenu města.
Kateřina Kohoutová z oddílu volejbalu TJ Nový Jičín byla
oceněna za výbornou práci kapitánky družstva.
MIMOŘÁDNÁ CENA STAROSTY MĚSTA: Kolektiv studentek Gymnázia Nový Jičín byl oceněn za získání titulu Mistra
ČR ve volejbale dívek středních škol a za postup na Mistrovství světa ve volejbale středních škol v Bautau. V Číně obsadila děvčata krásné 15. místo.

1) Ocenění trenéři Marcela Kvitová a Zbyněk Choleva.
2) Trenér malých fotbalistů Jan Koval.
3) Za tým juniorů Klubu vodních sportů Laguna převzala
ocenění trenérka Irena Musilová.
4) Zástupkyně oceněného družstva volejbalu žen
Lenka Václavíková a trenér Luděk Karásek.
5) Za tenistu Leopolda Fialu přebírá cenu předseda oddílu
tenisu Karel Hodáň (vlevo). Vedle něj stojí trenér
plaveckého klubu Jakub Minář, který převzal cenu
za plavce Jakuba Knesla
6) Zleva Karel Hodáň, Vojtěch Kulišák, Dušan Pandula,
Hana Obšivačová, která převzala cenu za syna
Matěje Obšivače a oceněný Jan Bartek, který převzal cenu
i za Petra Španihela (Obšivač a Španihel byli v té době
v Ma arsku na prvním kole Světového poháru v plavání
s ploutvemi).
7) Plavec Vojtěch Kulišák.
8) Jan Bartek přebírá ocenění od Josefa Nekla za skvělé
výsledky v plavání.
9) Basketbalista Dušan Pandula.
10) Kolektiv oceněných gymnazistek v čele s kapitánkou týmu
z Číny Hanou Charvátovou, vedle ní Pavla Vaněčková,
Martina Czyžová, Petra Kostková a Nikola Furmánková.
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NOVÝ
JIČÍN
Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142
g http://divadlo.novy-jicin.cz

Středa 6. dubna v 19.00 hod. Jára Cimrman, Ladislav
Smoljak, Zdeněk Svěrák: BLANÍK. Jevištní podoba českého mýtu. Divadlo Járy Cimrmana, Praha. Vyprodáno.
g Čtvrtek 7. dubna v 19.00 hod. JAN SOUČEK, hoboj, LUKÁŠ KLÁNSKÝ, klavír. Oba hudebníci se začali hře na
svůj nástroj věnovat již v dětském věku, oba ještě studují
na AMU v Praze a oba mají za sebou vítězství ve významných hudebních soutěžích. Tanja Classical Music Agency
Praha. Klub přátel hudby. Předprodej od 8. 3. Malý sál.
g Sobota 9. dubna v 19.00 hodin. BRATŘI EBENOVÉ —
CHLEBÍČKY. Kapelu bratří Marka, Kryštofa a Davida
Ebenů doplňují prvotřídní muzikanti Pavel Skála, Jiří Veselý, Jaromír Honzák, Jiří Zelenka. Program koncertu je
postaven na průřezu dosavadní tvorby s důrazem na poslední CD Chlebíčky. Praha. Skutečné chlebíčky divákům věnuje Pizza OSKAR Restaurant.
g Neděle 10. dubna v 19.00 hod. Marc Camoletti: MILÁČEK ANNA. (Náhradní termín za zrušené představení
18. 2.). Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné
přivést si domů milence právě když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna. Agentura
AP Prosper, Praha. Předplatné sk. D. Vyprodáno.
g Pondělí 11. dubna v 18.00 hod. Richard Bayer: SMÍŠENÉ (PO)CITY. (Náhradní termín za zrušené představení
29. 12.). Tato broadwayská komedie uchopila téma milostné
romance lidí středního věku s tak chytrým humorem a lidskostí, že si právem zasloužila svůj divácký úspěch. Pražská divadelní agentura Česká Lípa. Předplatné sk. S.
Vyprodáno.
g Středa 13. dubna v 19.00 hod. Daniel Keyes: RŮŽE PRO
ALGERNON. Fascinující herecký výkon Jana Potměšila
v tragickém příběhu mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se později stal
opět tím, kým byl na začátku. Divadelní spolek Kašpar,
Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 8. 3.
g Pátek 15. dubna v 19.00 hod. Stanislav Štepka: NESLADÍM. V této trpkej komédii skúma autor rôzne podoby udského š astia. Radošínské naivné divadlo, Bratislava.
Předplatné sk. D. Předprodej od 8. 3. Vstupné: 300, 280,
240,- Kč.
g Neděle 17. dubna v 16.00 hod. Iva Peřinová: KOLÍBÁ SE
VELRYBA. Hravá pohádka s písničkami, dvěma „darebáky“ a velikou otevírací velrybou. Naivní divadlo Liberec. Předplatné sk. R. Malý sál. Vyprodáno v předplatném.
g Středa 20. dubna v 19.00 hodin. PUELLAE ET PUERI
a SEXTET+ pro publikum připravili předvelikonoční písňové pohlazení. Přij te, pobavíte se, poslechnete plno písní, posečkáte na překvapení. Gymnázium Nový Jičín.
Předprodej na Gymnáziu NJ od 15. 3.
g Středa 27. dubna v 18.00 hodin. JARNÍ KONCERT Základní školy Jubilejní. Hlavním bodem programu bude
vystoupení francouzského orchestru ze spřátelené hudební
školy v St. Laurent-Nouan. ZŠ Jubilejní Nový Jičín. Předprodej na ZŠ Jubilejní.
g

2011

KINO
KVĚTEN

g So 2. a ne 3. dubna v 16.00 a v 18.00 hod., ne 3. dubna
v 10.00 hod. VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ.
Vyprávění mořské želvy o tom, kde a jak žije. Mládeži přístupno, 35 MM, Digital 3D, 85 min., dabing, 90,- Kč.
g Čt 31. až so 2. dubna ve 20.00 hod. HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ. Ashton Kutcher bude chtít po Natalii Portman,
aby jejich vzájemný vztah nebyl jen o sexu, sexu a sexu na
všemožných místech, ale aby si taky někdy povídali. Do 12
let nevhodný, Digital 2D, 108 min., titulky, 90,- Kč.
g Ne 3. dubna ve 20.00 hod., po 4. dubna v 18.00 a ve 20.30
hod. POUTA. Český film Radima Špačka se stal nejlepším
filmem roku 2010. Do 12 let nevhodný, 145 min., 80,- Kč.
g Út 5. a st 6. dubna v 18.00 a ve 20.00 hod. LONDÝNSKÝ
GANGSTER. Americký krimi film. Příběh muže právě puštěného z vězení, který dostane práci bodyguarda slavné herečky. Mládeži přístupno, 103 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. dubna v 18.00 hod. SUCKER PUNCH. Epická akční fantasy, která nás zavede do světa imaginace
dívky, jejíž snový svět jí poskytuje útěk z temné reality. Do
12 let nevhodný, Digital 2D, 120 minut, titulky, 90,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. dubna ve 20.15 hod. LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI. Americká romantická komedie. Jamie se ve
chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení holek. Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 112 min., titulky, 90,- Kč.
g Pá 8. až ne 10. dubna v 16.00 hod. So 9. a ne 10. dubna
v 10.00 hod. MÉĎA BÉĎA. Americká rodinná komedie.
Mládeži přístupno, Digital 2D, 80 min., dabing, 90,- Kč.
g Po 11. až st 13. dubna v 18.00 hod. JSEM ČÍSLO 4. Americký sci-fi film. Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? Mládeži přístupno, Digital 2D, 109 min., titulky, 120,- Kč.
g Po 11. až st 13. dubna ve 20.00 hod. BIUTIFUL. Životní
cesta bývalého narkomana, který hledá smíření s osudem.
Mládeži nepřístupno, 148 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. dubna v 16.00 hod., so 16 a ne 17. dubna
v 10.00 hod. RIO. Animovaná komedie. Příběh o zdomácnělém papouškovi Blu a jeho výletu do Ria de Janneira. Mládeži přístupno, Digital 3D, 96 min., dabing, 140,- Kč.
g Čt 14. až st 20. dubna v 18.00 hod. VŘÍSKOT 4. Americký
klasický horor. Je načase, aby v městečku Woodsboro zemřel někdo další. Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 105
min., titulky, 100,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. dubna ve 20.00 hod. VŠEMOCNÝ. Americký thriller. Zlenivělý spisovatel, kterému se začíná hroutit svět, se po požití pilulky NZT stává velkým fenoménem.
Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 110 min., titulky, 90,- Kč.
g Po 18. až st 20. dubna ve 20.15 hod. VEM SI MOU DUŠI.
A zase je v městečku Riverton šílený vrah. Mládeži nepřístupno, Digital 3D, 107 min., titulky, 140,- Kč.
g Čt 21. a pá 22. dubna v 16.00 hod., so 23. dubna v 10.00 hod.
GNOMEO & JULIE. Anglický animovaný film. O shakespearovsky zamilovaných trpaslících. Mládeži přístupno,
Digital 2D, 84 min., dabing, 90,- Kč.
g So 23. až po 25. dubna v 16.00 hod., ne 24. dubna v 10.00
hod. NA VLÁSKU. Animovaný muzikál o nádherné princezně Rapunzel, která se zamiluje do bandity. Mládeži
přístupno, Digital 2D, 92 min., dabing, 90,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. dubna v 18.00 a ve 20.15 hod. OREL DEVÁTÉ LEGIE. Drama USA z dob římského impéria. Do 12
let nevhodný, Digital 2D, 114 min., titulky, 90,- Kč.
g Po 25. až st 27. dubna v 18.00 hod. ZKUS MĚ ROZESMÁT. Komedie USA. Jedna velká lež a výlet na Havaj.
Mládeži přístupno, Digital 2D 116 min., titulky, 120,- Kč.
g Po 25. až st 27. dubna ve 20.15 hod. ZDROJOVÝ KÓD.
Jake Gyllenhaal se v časových intervalech vrací do vlaku,
aby odhalil útočníka, který má na svědomí jeho výbuch. Do
12 let nevhodný, Digital 2D, 94 min., titulky, 100,- Kč.
g Čt 28. až ne 1. května v 16.00 hod., so 30. a ne 1. května
v 10.00 hod. ČERTOVA NEVĚSTA. Troškova pohádka.
Mládeži přístupno, Digital 2D, 90 min., 120,- Kč.
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... a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20. Výstava maleb ing. Marie Tiché KÁMEN V OBRAZECH.
Vernisáž: úterý 5. dubna 2011
v 17.00 hod. 6.—27. dubna 2011.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00
až 11.00; 14.30 až 17.00 hodin.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1.— 30. 4., Městská knihovna, po—pá, 8.30—18.00 hod. VEJCE, nejen symbol Velikonoc. Výstava zdobených vajec technikou prořezávání, patrně nejkomplikovanější.
g 2. 4. (so) Klub Galerka, 19.00 hod., 30,- Kč. CIKNE ČHAVE
& ROMANIKA (SK), romský večer. Místní hudebně taneční
romská skupina vystoupí se svými slovenskými hosty.
g 2. 4. (so) Čajovna Archa, 16.30 hod. ARTETERAPIE, malováním k sebepoznání pod vedením Mgr. Evy Pavlorkové.
g 3., 17., 4. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 4. 4. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. SLAVNOSTI
(NEJEN) INDICKÉHO HIMÁLAJE, cestopisná projekce
fotek a videosnímků.
g 5. 4. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., 50,- Kč. NA VÝCHOD/
HABOCTOK, 5. ročník pásma outdoorových filmů a fotografií.
g 5. 4. (út) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. TAJUPLNÝ
SVĚT KAŇONŮ USA, cestopisná přednáška s projekcí.
g 6., 20., 27. 4. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. KURZ
AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ. Pod Kuželovým vedením budeme hrát na africké bubny djembe. Určeno pro všechny.
g 7. 4. (čt) Klub Galerka, 18.00 hod., 40,- Kč. PLAVBA PŘES
ATLANTIK. O zážitky z této dobrodružné výpravy se s vámi
podělí Josef Rejman.
g 8. 4. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. DUB.O.NET,
večer plný electronic dub reggae.
g 11. 4. (po) Klub Galerka, 19.00 hod., 20,- Kč. TANEC V BELGII. Hledáte-li v tanci lyrický pudink, zapomeňte na Belgii!
g 12., 19., 26. 4. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC: THE
GATHERING — KLUB HRÁČŮ MTG TCG. Otevřený spolek
pro všechny hráče Magic: The Gathering TCG.
g 13. 4. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. NADA SHAKTI: MŮJ ŽIVOT S HIMALÁJSKÝMI MISTRY, zpívání, mantry a povídání o její nové knize. Sdílení našich životních cest.
g 14. 4. (čt) Čajovna Archa, 17.00 hod. DRAHÉ KAMENY,
přednáška o drahých kamenech a jejich účincích na lidský
organismus. Na závěr možnost nákupu.
g 15. 4. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. BÍNA & URBANEC, support: TWO MEN, acoustic projekt. Fenomenální
seskupení — 123 min., ke kterému vzhlížela jak odborná veřejnost, tak nespočet fanoušku, kteří plnili kluby na koncertech této kapely.
g 16. 4. (so) Klub Galerka, 19.00 hod., 60,- Kč. BLUEGRASS
CWRKOT, bluegrassový večer. Držitel Ceny diváků z prestižního mezinárodního festivalu EWOB 2008 v Holandsku +
zvláštní host (bude upřesněn, sledujte plakáty nebo web).
g 22. 4. (pá) Klub Galerka, 19.30 hod., 80,- Kč. GOODFELLAS
& MY NAME IS MUSIC (A) & OUTSIDER, našlapaný večer!
g 23. 4. (so) Hudební kavárna, 20.00 hod., free entry, SUNN
IS PARTY (SPRING IS F*** TERROR), house aka party.
Elektronika ke studenému kafi.
g 23. 4. (so) Čajovna Archa, 6.00 hod. ČAJOVÝLET DO
OKOLÍ HRANIC, přírodní osvěžení. Odjezd 6.23 hod. z vlakového nádraží Nový Jičín-město. Po dvou přestupech vyrazíme
ze zastávky Hranice na Moravě-město po NS Hůrka, omrkneme kostelíček se hřbitovem, lom nad kostelíčkem, úžasný
les u vrcholu Hůrka, zříceninu Svrčova a hranickou propast,
poté se na chvíli rozdělíme na minigolfisty či jeskyňáře (Zbrašovské aragonitové jeskyně), a pak vykročíme směrem na
Helfštýn. Spojeno s hledáním přírody a vařením čaje v exteriéru. Návrat k večeru z Lipníka nad Bečvou (příp. možnost
odpojit se v Teplicích nad Bečvou či nad Drahotušemi).

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
g Sobota 2. dubna od 8.30 hod., 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.
Vítěz obdrží pokerovou sadu. Startovné 40,- Kč za hráče. Turnaje se může zúčastnit max. 32 hráčů. Informace: Jiří Lokša,
732 734 208, loksa@fokusnj.cz
g Sobota 2. dubna 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, tchaj-ti, karate, capoeira
apod.). Vstupné 30,- Kč. Akci podporuje Mattoni.
g Středa 6. dubna v 17.00 hod., SVČ Fokus, DIALOGY S VÝTVARNÝM SVĚTEM. Kurz pro pokročilé výtvarníky nebo
pro zájemce s částečnými zkušenostmi z řad mládeže a dospělých. Osm lekcí v průběhu duben — květen 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 hod. v ateliéru SVČ. Bližší informace: Drahoslava Štrbavá, 607 586 770. Cena kurzu: 800,- Kč.
g Úterý 12. dubna od 9.00 hod., SVČ Fokus, VÍTÁNÍ JARA.
SVČ Fokus ve spolupráci s Dětským centrem Nový Jičín vás
zvou na přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby hendikepovaných dětí speciálních škol a zařízení okresu Nový Jičín.
Zveme všechny přátele a kamarády na veselou zábavu.
g 11.— 20. dubna, SVČ Fokus, vestibul, VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA. Výstava prací dětí z kroužků Šmudla, Kaňka, Výtvarné objevy a kroužků keramiky. Výstava je spojena s prodejem drobné keramiky, a to pouze v pondělí 11. a v úterý
12. dubna vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
g Čtvrtek 21. dubna od 8.30 hod., SVČ Fokus, VELIKONOČNÍ
STOLNÍ TENIS. Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Cena 30,- Kč za hráče. Kategorie: 1) mladší
žáci a žákyně 1.—5. třída ZŠ; 2) starší žáci 6.—9. třída ZŠ; 3)
starší žákyně 6.— 9. třída; 4) muži a ženy nad 20 let. Informace: Pavel Sedlář, 737 970 008, sedlar@fokusnj.cz
g Pátek a sobota 29.—30. dubna od 16.00 hod., SVČ Fokus,
ČARODĚJNÁ NOC. Kouzelná zábava pro děti 1. stupně ZŠ
s přespáním. Pátek 29. od 16.00 do soboty 30. 4. do 10.00 hod.
Čarodějnická zábava pro děti — čarodějná dílna, oheň, hry
a soutěže, kvíz, tanec, pohádka před usnutím a další čarodějné věci. Cena: 120,- Kč. Přihlášky a bližší informace: www.
fokusnj.cz, Drahoslava Štrbavá, 607 586 770.
g Sobota 30. dubna od 13.30 hod., SVČ Fokus, ŠIKULOVÉ
2011. 3. ročník zábavné soutěže pro týmy dětí 4.—5. ročníků
ZŠ. Vytvoř družstvo 5 dětí + 1 dospělý a přij si zasoutěžit.
Více informací na www.fokusnj.cz
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (1., 7., 8., 14., 15., 28., 29. dubna). 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 (4.,
11., 18. dubna). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. V ateliéru
SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 29. 4. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& CRASH FAMILY, funky jazz Group.
g 29. 4. (pá) Masarykovo náměstí, 13.00 hod., EVROPSKÝ
SVÁTEK TANCE.

Výměnné pobyty s Francouzi
pokračují

g Do 12. června 2011 KOŠÍKÁŘSKÉ ŘEMESLO.

Tvorba košíkářky Dany Ptáčkové, Nositelky tradic lidových řemesel. Rytířský sál Žerotínského
zámku.
g Do 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 PhDr.
Adolfa Turka. Kamenná síň.
g 27. dubna až 15. května 2011. PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH
TROFEJÍ ZA SEZONU 2010. Doprovodné výstavy: Obrazy
Ludvíka Kunce, 20. výročí CHKO Poodří. Ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Nový Jičín. Vernisáž výstavy se
uskuteční v úterý 26. dubna v 16.00 hodin. Nová galerie.
g Sobota 16. dubna 2011 od 8.30 do 14.00 hodin. VELIKONOČNÍ JARMARK. Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním programem. Vstupné: dospělí 30,- Kč,
děti 10,- Kč.
g Sobota 30. dubna 2011 od 18.00 do 22.00 hod. ČARODĚJNÁ
MUZEJNÍ NOC. Ukázky dobových mučicích nástrojů, prohlídka čarodějně vyzdobených stálých expozic a výstav, v 19.00
hodin historická scénka Husarské akademie 11. Szekelského
husarského hraničářského jízdního pluku „Jak vznikla slivovice“. Vstupné: dospělí snížené vstupné 30,- Kč, děti zdarma.
g Muzejní čtvrtky: čtvrtek 21. dubna 2011 v 16.30 hodin.
ZTRACENÝ NOVÝ JIČÍN NA FOTOGRAFIÍCH V LETECH
1900—1918. Přednášející: Radek Polách, Muzeum Novojičínska, p.o. Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál Žerotínského zámku.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—76.00 hod.,
neděle 9.00—16.00 hodin.

Školka v Hodslavicích
otevírá novou třídu
Marie Machková, tisková mluvčí
g Nemůžete umístit své dítě v mateřské škole? V Hodslavicích
plánují od září 2011 otevření další třídy v MŠ. Pokud nebude
kapacita třídy naplněna hodslavskými dětmi, je možné nabídnout volná místa dětem z okolních měst a obcí.
Přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
v Hodslavicích se přijímají dne 5. května 2011 od 10.00
do 14.00 hodin. Tiskopisy k přijetí si mohou rodiče vyzvednout během března a dubna v MŠ v Hodslavicích. Více informací naleznete na http://mshodslavice.sweb.cz/

Zastupitelstvo dětí a mládeže
uspořádalo dražbu
Matěj Sobotka
g

Zastupitelstvo dětí a mládeže uspořádalo dne 4. března
2010 na sportovním plese v SVČ Fokus charitativní dražbu,
jejíž výtěžek bude darován na Děcko o.p.s. a ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín. Dražilo se pět předmětů věnovaných novojičínskými sportovci. Všechny předměty byly sehnány členy ZDM.
Jednalo se o ručník podepsaný juniorskými plavci z Laguny,
kteří vyhráli světový pohár. Tričko věnováné Novým Jičínem,
které podepsaly volejbalistky, jež se dostaly na mistrovství
do Číny. Hokejka věnovaná Markem Kalamárem, podepsaná
novojičínskými hokejisty. Basketbalový míč, věnovaný basketbalovým klubem Unibon, taktéž podepsán hráči ligy Mattoni
NBL. A nakonec, dres atleta a běžce Karla Davida, z mistrovství světa v Athénách roku 1994. Celková dražební částka se
zastavila na krásných 2 655,- Kč.

Občanská statistika, únor
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 21 dětí, z toho 13 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 24, odstěhovalo 35 občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky
v Novém Jičíně. Počet obyvatel 24 343, zemřelo 16. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911),
Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).

Ladislav Pospěch, ředitel ZŠ Jubilejní
g

V letošním roce opět navštíví naši školu dětský dechový
orchestr Obecní hudební školy ze Saint-Laurent-Nouan. Toto
malebné městečko leží v údolí řeky Loiry, asi 150 km jižně
od Paříže (v polovině trasy mezi městy Orleans a Blois).
Školní pěvecký sbor Jitřenka (do roku 2005 ještě na ZŠ Bohuslava Martinů) spolupracuje s tamním orchestrem již dlouhých sedmnáct let.
Spolupráce je založena na vzájemných výměnných pobytech a společném koncertování střídavě v České republice
(1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2011) a ve Francii (1995,
1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2012). Naše hosty ubytováváme
v rodinách a stejně tak i Francouzi ubytovávají naše děti ve
svých rodinách (obvykle po dvou, aby jim nebylo smutno).
Francouzští přátelé jsou velmi milí, pohostinní, mívají připraven atraktivní program a děti si odsud odvážejí nejen hluboké zážitky, ale i cenné jazykové zkušenosti.
V letošním roce připadá role hostitele opět na nás. Pevně
věříme, že s nezištnou pomocí rodičů našich dětí se jí zhostíme
se ctí. Spoléháme na ochotu ubytovat francouzské hosty ve
svých rodinách a poskytnout jim patřičné zázemí se vším, co
k tomu patří. Za vstřícnost předem děkujeme a jsme si jisti,
že se to dětem v příštím roce vrátí v podobě nezapomenutelných zážitků z návštěvy tak půvabné země, kterou Francie
bezesporu je, včetně jednoho z nejromantičtějších a nejnavštěvovanějších světových měst — Paříže.
Termín pobytu dětského dechového orchestru z Francie je
stanoven na 23. 4.—30. 4. 2011, od soboty do soboty. Vyvrcholením návštěvy bude společné vystoupení francouzského orchestru s pěveckými sbory z obou pracoviš naší školy — Jubilejní 3 a Dlouhá 56, na které vás jménem všech účinkujících
srdečně zveme. Koncert se uskuteční ve středu 27. dubna
v 18.00 hodin ve velkém sále Beskydského divadla.

Provoz školních hřiš
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
g Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ
Nový Jičín ve spolupráci s novojičínskými základními školami
informuje o zpřístupnění školních hřiš veřejnosti:
1. Provoz školního hřiště při ZŠ Komenského 66: Od 1. 5.
do 31. 10. 2011. V době školních prázdnin a školního vyučování: po—so od 15.00 do 18.00 hod., ne zavřeno. Po dohodě se
správcem je možno sehrát přátelská utkání, zapůjčit sportovní materiál. Kontakt přes vrátnici školy.
2. Provoz školního hřiště při ZŠ Tyršova 1: Od 1.5. do
31. 10. 2011. V době školního vyučování: po—pá od 15.00 do
18.00 hod., so—ne od 9.00 do 18.00 hod. V době školních prázdnin: po—ne od 9.00 do 18.00 hod. Vstup na hřiště je pouze
bránou z Derkovy ulice (za schodištěm do školní jídelny).
3. Provoz školního hřiště při ZŠ Jubilejní 3: Od 1. 5. do
31. 10. 2011. V době školních prázdnin a školního vyučování:
po—so od 16.00 do 20.00 hod., ne zavřeno. V areálu je pitná
voda, učebna v přírodě s možností odpočinku, příjemné posezení v areálu s výsadbou okrasných dřevin.
4. Provoz školního hřiště při odloučeném pracovišti
Dlouhá 56: Od 1.5. do 31. 10. 2011. V době školního vyučování: po—pá od 16.00 do 20.00 hod., so od 9.00 do 20.00 hod.,
ne zavřeno. V době školních prázdnin: po—so od 9.00 do 20.00
hod., ne zavřeno.

Pozvánka na taneční večer
Základní umělecká škola a KPU
g

Základní umělecká škola a KPU při ZUŠ Nový Jičín zvou
na taneční večer. Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru se uskuteční 28. a 29. dubna 2011 v 18.00 hodin v Beskydském divadle. Předprodej vstupenek proběhne od 11. do
15. dubna 2011 od 14.00 do 17.00 hodin v ZUŠ (2 kusy vstupenek na žáka dle seznamu) a od 19. do 20. dubna 2011 od
14.00 do 17.00 hodin v ZUŠ (volný prodej).
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Ze života v místní části Straník

Děti vystavovaly
keramiku i obrázky

Čestmír Pavlík
g

V sobotu 26. února 2011 se konala na myslivecké chatě ve
Straníku pozoruhodná soutěž o nejlepší slivovici. Každý soutěžící musel odevzdat vzorek své pálenky. Dvě odborné komise
jednotlivé vzorky ohodnotily a určily pořadí ve třech kategoriích — trnky, jablka a ostatní. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 33 vzorků. Vítěz není až tak důležitý, nebo hlavním
cílem akce bylo, aby se sešli sousedé, popovídali si, probrali
různé problémy a pochlubili se kvalitou svého ovoce, resp.
jeho tekutého stavu.
O týden později, tedy hned další sobotu 5. března 2011, pořádali místní hasiči v areálu tělovýchovné jednoty ve Straníku tradiční „Končinovou zábavu“. K tanci a poslechu hrála
hudba Sunar. Připravena byla bohatá tombola a k občerstvení
výborný srnčí guláš. Většina přítomných pohodově naladěna
hodnotila akci velice kladně. Místní hasiči znovu ukázali, že
jsou nejenom ochotni pomáhat spoluobčanům v době nouze,
ale i uspořádat velmi zdařilou kulturní akci.
Pozadu nezůstali ani místní senioři, kteří v úterý 8. března
2011 uspořádali v Klubu seniorů ve Straníku končinové posezení. I zde hrála k tanci a poslechu živá hudba a bylo připraveno bohaté občerstvení. Dobře naladění senioři akci hodnotili jako velmi zdařilou. Konečně, o pravdivost tvrzení svědčí
i hojná účast dříve narozených spoluobčanů.

Poznávací procházka Straníkem

Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí
g

Výstavní síň Stará pošta patřila celý březen dětem mateřské školy Sady. Caparti ze zařízení M. Montessori, Jiráskova,
Smetanovy sady a Žilina tam vystavovali svá dílka, která za
asistence učitelek vytvořili. Převažovala keramika, ale nechyběly ani malované obrázky. Na vernisáži, která proběhla
2. března 2011, se děti postaraly i o doprovodný program.
Rodiče žáčků z MŠ Žilina zajistili občerstvení.
Výstava s názvem „Tvořivé ruce dětí“ zahrnovala práce malých autorů, které vytvořili během celého roku. A tak se jeden
tématický celek věnoval městu, další připomněl Vánoce a nechyběly ani blížící se Velikonoce. „Malováním nebo modelováním keramické hlíny si děti procvičují hmat, motoriku
prstů, ale hlavně si podněcují fantazii a představivost,“ řekla
ředitelka mateřské školy Sady Marie Žambochová. Tvořivost
čtyř až šestiletých kluků a holčiček ocenil i starosta města
Břetislav Gelnar. „Je obdivuhodné, co tak malé děti dokážou.
Celá výstava je moc hezká a inspirující,“ popsal svůj dojem
z vernisáže starosta.
A nadšené byly i děti. Ty co vystavovaly i ty, které s rodiči
či prarodiči rozšířily řady návštěvníků. Hance Tedeskové z Bludovic, která přišla s babičkou, se líbil obrázek kamaráda
Vojty. Pětiletý Jakub Klvaňa se zase rád pochlubil mamince,
tatínkovi a dvouletému bráškovi Tomášovi keramickým svícnem, který vyrobil a vystavoval.

Kateřina Redlová
g Osadní výbor ve Straníku zve všechny na první jarní procházku Straníkem, která se uskuteční v neděli 10. dubna 2011.
Sraz účastníků je ve 13 hodin u hasičské zbrojnice. Našimi
průvodci po okolní přírodě se stanou členové mysliveckého
sdružení ve Straníku, kteří nás seznámí nejen s krásami obce,
ale i názvoslovím různých míst. Trasa bude upřesněna na
místě v závislosti na aktuálním stavu terénu.
Pro děti i dospělé budou během procházky připraveny nejrůznější soutěže a hry. Nejstarší a nejmladší účastník obdrží
na závěr malou upomínkovou odměnu. V případě nepříznivého počasí bude procházka přesunuta na jiný termín. Srdečně zvou pořadatelé!

Ohlédnutí za Městským
sportovním plesem
Marie Machková, foto Matěj Sobotka
Vystavené výtvory dětí. Caparti se na vernisáži sami postarali
i o kulturní program.

Uskupení Error v akci. Petra Pístecká a Jaroslav Janyška
ve víru latinskoamerické muziky
g Pátek 4. března 2011 patřil již tradičnímu Městskému sportovnímu plesu Nového Jičína. K tanci a poslechu hrála skupina TNT a o program se postaral taneční klub Fokus.
Kromě standardního a latinskoamerického tance se na parketu Střediska volného času Fokus objevily i skupiny moderního tance Podiovky, Error a No limit. A nescházelo ani půlnoční překvapení. Zazpíval Freddie Merkury revival. Kromě
vyhodnocení neúspěšnějších sportovců, kolektivů a trenérů
za rok 2010 se ke sportovní tématice vázala i charitativní
dražba.

13

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Vyšel 60. svazek Vlastivědného Klub rodáků a přátel města NJ
Za výbor klubu Karel Chobot
sborníku Novojičínska
Karel Chobot
g

Milovníci vlastivědy jistě již zaregistrovali, že koncem roku
2010 vyšel 60. svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska.
Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti
okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí. V obsahu najdeme např.
tyto zajímavé studie: Pavel Stabrava, Nová zjištění z příborského žárového pohřebiště pod kopcem „Šibeňákem“, † Stanislav Podžorný, k vydání připravil a poznámkami opatřil
Michal Mocek, Jan Sarkander a jeho rodina v Příboře, Anna
Hrčková, Rači oči ve vině uživej, Péče o tělesné zdraví v lokalitách okresu Nový Jičín, Pavel Šustala, Počátky obecní samosprávy a první starostové na Novojičínsku, Tomáš Baletka,
Zlomky ze životního příběhu interbrigadisty Josefa Trlici
(1908—1941), Jiří Pometlo, Inspirační zdroje a stylová východiska architektury kina v Novém Jičíně, Pavel Šopák, Poznámky k dílu Rudolfa Kobiely, Renata Kafková, Počátky
elektrické energie v Novém Jičíně (Budování novojičínské elektrárny před první světovou válkou), Pavel Dvořák, Průmysl
Novojičínska a velká hospodářská krize (1929—1934), týž, Návštěva Edvarda Beneše na Novojičínsku (červenec 1946), Marie
Sedláčková, Poznámky k dokumentaci hořce křížatého (Gentiana cruciata) na Novojičínsku, Oldřiška Frühbauerová, Mamutí kost ve sbírce Muzea Novojičínska, Květoslav Growka —
Jana Hradilová, Nálezy mincí v Jaschkeho fulnecké kronice,
Karel Miller — Radek Polách, Dvě nově zjištěné heraldické
památky v Bílovci (Dodatek č. 1 k soupisu heraldických památek Novojičínska).
V závěru sborníku nalezneme oddíl Zprávy, recenze vydaných knih a publikací se vztahem k Novojičínsku, a protože
se jedná o 60. svazek, je připojen velmi potřebný obsah posledních deseti čísel, tedy svazku 51—60, seřazený abecedně podle
jmen autorů jednotlivých příspěvků. Z krátkých zpráv jistě
zaujmou krátké zmínky jubilejních výročí osobností našeho
města a okolí, jako např. středoškolský profesor Mgr.Václav
Ptáček. Sborník je k dostání v Muzeu Novojičínska p.o.

Šestá zimní bluegrassová dílna
Foto a text Petr Brandejs

g Klub rodáků a přátel města

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce v úterý 19. 4.
2011 v 16 hodin na přednášku Fotograf Milan Borovička
(1925—2011), která se uskuteční v klubových místnostech na
baště. Přednáší prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
grafický doprovod Jaroslav Kolář.
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Nový Jičín zveme na výstavu výtvarných děl žáků školy k jubileu sv. Anežky
české (800 let narození, 730 let úmrtí), nazvanou Příběh
o Anežce. Výstava se uskuteční ve výstavních prostorách klubových místností na baště. Na vernisáži v pondělí 11. dubna
2011 v 16 hod. úvodní slovo pronese Mgr. Jan Zemánek.
Přednáška a beseda s novojičínským rodákem a dirigentem
Vladimírem Válkem byla po vzájemné domluvě přeložena na
letní měsíce. Termín celodenního výletu studánkovou trasou
neboli Otvírání studánek bude upřesněn na klubových vývěskách. Závěr měsíce bude patřit čarodějným dámám, nebo
v sobotu 30. dubna 2011 se v klubových místnostech na baště
od 18 hod. uskuteční historicky první velký slet klubových
i jiných čarodějnic nazvaný Čarodějnice na baště.
Z programu Muzea Novojičínska p.o., zámku v Kuníně doporučujeme členům a příznivcům klubu v sobotu 2. dubna 2011
v 18 hod. slavnostní koncert u příležitosti zahájení zámecké
sezony nazvaný Harrachovská hudba na zámku v Kuníně,
v sobotu 16. dubna 2011 v 18 hod. druhá část přednášky prof.
PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., Johann Lucas von Hildebrandt —
Zápas o dvorskou kariéru a ve čtvrtek 28. dubna 2011 v 18
hod. přednášku PhDr. Petra Maška, vedoucího oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze, s názvem Od
Kristiána k Jiráskovi aneb Jak vznikaly staré pověsti české. Součástí přednášky bude i tentokráte malé kulinářské
překvapení, řádně okořeněné. Bližší informace na webových
stránkách zámku Kunín.
Podobně doporučujeme návštěvu muzejního čtvrtku Muzea
Novojičínska p.o. dne 21. dubna 2011 v 16.30 hod odpoledne,
kde zástupce ředitelky p. Radek Polách v Trámovém sále Žerotínského zámku přednáší na téma Ztracený Nový Jičín na
fotografiích v letech 1900—1918. Pozornost si zaslouží i další
akce v programu muzea jako Velikonoční jarmark (16. dubna
2011) či Čarodějná muzejní noc (30. dubna 2011).

Seminář „Mládež v akci“
Kateřina Nehasilová
g

Město Nový Jičín ve spolupráci s regionálním zástupcem
České národní agentury Mládež pořádá 20. 4. ve 14.00 hod.
seminář „Mládež v akci“. Srdečně zveme všechny mladé lidi
a pracovníky s mládeží na prezentaci programu zaměřeného
na finanční podporu aktivit mladých lidí.
V prezentaci představíme čtyři oblasti podpory, a to: Volnočasové aktivity mladých lidí — iniciativy mládeže; Mezinárodní
výměny mládeže; Evropskou dobrovolnou službu; Rozvoj sítí
a kvalifikace pracovníků s mládeží.
Aula Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1,
Nový Jičín od 14.00 do 17.00 hodin. Více informací o programu a semináři: www.mladezvakci.cz, oddělení rozvoje
města Nový Jičín, tel. 556 768 389.

g

Ve dnech 4.—6. 3. 2011 proběhla v Novém Jičíně již 6. zimní
bluegrassová dílna Petra Brandejse. Díky pochopení vedení
Mendelovy střední školy se mohlo 80 žáků na své kytary, banja, mandolíny, kontrabasy i housle učit hrát od těch nejlepších
muzikantů v České republice. Lektoři přejeli z celých Čech i ze
Slovenska, žáci pak i třeba až z Holandska a Itálie. Kromě
pátečního jam-sessionu v hotelu Kalač se velice líbil i sobotní
koncert skupiny Bluegrass Cwrkot společně s lektory v Beskydském divadle.

Světový pohár CMAS v plavání
s ploutvemi 2011 — Maarsko
Simona Klapcová, klub vodních sportů Laguna
g

Kolotoč světových pohárů v plavání s ploutvemi se opět
roztočil. V úvodním březnovém kole 5.—7. 3. 2011 v Ma arsku
se představilo 50 potápěčských týmů ze 14 zemí světa. Mezi
světovými družstvy nemohl chybět loňský vítězný tým juniorů
Laguny Nový Jičín doprovázený týmem juniorek a letos dvěma
nováčky v kategorii seniorů.
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Matěj Obšivač se stal
nejúspěšnějším sportovcem okresu
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Starosta Břetislav Gelnar poděkoval za výbornou práci trenérce
juniorských plavců Simoně Klapcové. Foto Marie Machková.
Na startovní bloky v plaveckém areálu malého lázeňském
městečka Hajdúszoboszló vystoupilo na tři sta závodníků.
Opět dorazila celá řada mistrů světa, Evropy, medailistů z evropských a světových šampionátů. Tím bylo ma arské setkání
se světovou špičkou nejen pro novojičínské ploutvaře velmi
podnětné. Prvních 8 medailí /2-5-1/ ze Světového poháru CMAS
2011 přivezli do Nového Jičína a Moravskoslezského kraje
ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna.
Nejúspěšnějším novojičínským závodníkem byl černý kůň
novojičínské výpravy Martin Mazáč, kterého na dvojnásobného vítěze sprintů tipovali jen týmoví kolegové. Martin zopakoval výkony ze své podzimní stoupající formy a ke dvěma
zlatům z padesátky „v moně“ pod vodou a padesátky v kraulových bifinách přidal i stříbro z padesátky s monoploutví na
hladině , bronz ze štafety na 4x100 PP a druhé stříbro z neoficiální štafetové trati 4x50 Bifins. Tím otevřel nejen novou
kolekci medailí — pěti světových kovů, ale také svoji cestu do
reprezentace ČR na evropský šampionát. Fantastické bylo,
že Martinovy medaile nebyly v novojičínské výpravě jediné.
První stupně vítězů ve světovém poháru vybojoval také závodník podvodních disciplín Jakub Jarolím. Ve štafetách Jakub
sbíral cenné kovy již loni, letos stál na bedně v individuální
disciplíně, v bodované disciplíně světového poháru 100 RP,
v níž skončil ve skvělém čase 37,73 stříbrný a je po Martinovi dalším adeptem na státní reprezentaci. Jakub bodoval
také v padesátce na nádech osobákem a čtvrtým místem i v padesátce na hladině pátou příčkou. Nejtěžším závodem byly
jeho disciplíny s potápěčským přístrojem pod vodou na 400,
800 metrů, v nichž vyplaval čtvrté a šesté místo v osobních
rekordech. Štafetové medaile byly radostnou perličkou na
závěr jeho ma arského vystoupení.
Také třetí talentovaný junior Petr Španihel se dočkal stříbrné medaile na své nejlepší trati 800 PP a dvou medailí ze
štafet. Pěkné je i čtvrté a šesté místo na 200 a 400 PP na úvod
sezony v časech ještě daleko za osobními rekordy. Přesto
týmu Laguny cenné body přineslo, určitě více než překvapivá
neúčast loňského člena družstva Jana Bartka, který tak novojičínský klub bodově velmi oslabil.
Pěkné osobní výkony podali další závodníci Laguny: Klárka
Křepelková (4. místo 50 PP, 6. místo 100 PP), Vendula Figarová (5. místo 50 PP), Veronika Rosová (8. místo 100 BF), Martina Hanzelková (12. místo 100 BF) a Ondřej Dofek (17. místo
100 RP).
Ondra Dofek skvělým výkonem ve štafetových soutěžích nahradil Jana Bartka a získal své první dvě medaile, medaile ze
štafet (2. místo 4x50 BF, 3. místo 100 PP). O jakou celkovou
příčku se s klubem podělí po prvním kole poháru ještě není
známo. Pořadí klubu nebylo v prvním kole vyhlašováno.
Juniory v jejich snažení doplňovali premiérovými starty
také dva seniorští závodníci: Matěj Obšivač (skvělé 4. místo
mezi muži na 50 BF, 7. místo na 50 RP) a Andrea Gašperiková (9. místo 50 RP, 800 RP).
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Juniorský reprezentant ČR v plavání s ploutvemi a vicemistr světa Matěj Obšivač získal titul Nejúspěšnější sportovec roku 2010 okresu Nový Jičín. Vyhlášení ankety letos
proběhlo v Kopřivnici. Talentovanému sportovci poblahopřál
na radnici k úspěchu i starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar a místostarosta Jaroslav Dvořák.
„Z titulu sportovec okresu mám velkou radost. Letos jsem
přestoupil z juniorské kategorie mezi seniory, a tak určitě už
těch ocenění tolik nebude,“ prohlásil Matěj. Za jeho plaveckými výsledky je tvrdá dřina. Trénuje desetkrát týdně. „Šestkrát ve vodě a čtyřikrát na suchu. Ročně uplavu asi tisíc
kilometrů, takže za celou svou kariéru je to asi kolem sedmi
tisíc kilometrů,“ počítal plavec, který věří, že se i ve velké
konkurenci mezi muži brzy dostane na vrchol. A podle jeho
trenérky Simony Klapcové má k tomu nejlepší předpoklady.
„Matěj je dříč a velký talent. Brzy se propracuje mezi špičku
i v kategorii mužů seniorů,“ uvedla trenérka.
Starosta města Břetislav Gelnar, který má také k plavání
blízko, nebo třicet let trénoval děti a mládež, Matějovi poblahopřál k úspěchu a předal mu pamětní medaili. „Je to úctyhodný výkon. Máte můj obdiv,“ řekl mladému sportovci starosta a požádal ho, aby se podepsal do knihy oceněných
občanů města. „Jsme na Matěje pyšni. Mezi Kopřivnicí, kde
se titul sportovce okresu vyhlašoval, a mezi Novým Jičínem
panuje zdravá sportovní rivalita. O to víc nás hřeje, že ocenění získal náš Matěj Obšivač,“ dodal místostarosta Jaroslav Dvořák.
Matěj Obšivač se podepisuje do knihy mezi nositele medailí
Nového Jičína. Foto Marie Machková.

Úspěchy KVS Laguna
Marie Machková, tisková mluvčí
g Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín, jehož členem je
i Matěj Obšivač, se stal jedním ze tří neúspěšnějších sportovních kolektivů v okrese za r. 2010. Prezident klubu Josef Nekl
při té příležitosti poskytl malou statistiku úspěchů plavců.
„Od roku 1990, kdy byl klub založen, bylo v reprezentaci
České republiky 15 sportovců z Laguny,“ uvedl Nekl. Ze šampionátů mají plavci 12 medailí z mistrovství světa a mistrovství Evropy. Ze světového poháru má Laguna 67 medailí,
z toho 18 zlatých. „Vítězem světového poháru 2010 je družstvo
juniorů z Laguny Nový Jičín,“ dodal Nekl. Mistrovství ČR
družstev přineslo plavcům 9 ligových titulů mistra ČR, 4 tituly družstva mužů v letech 2007, 2008, 2009 a 2010. A 5 titulů
družstva žen v letech 2003, 2004, 2005, 2009 a 2010. Z mistrovství ČR jednotlivců přivezli plavci 1 729 medailí, z toho 664
titulů mistr ČR všech kategorií. „Co se týče rekordů ČR, náš
klub se podílí na 41 procentech nejlepších výkonů,“ řekl Nekl.

Soutěž „Poznáváš své město?“ uzavření seriálu
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

Foto Petr Vlček
g Celkem pětadvacetkrát jsme na této stránce Novojičínského

zpravodaje nabízeli nejrůznější pohledy na město Nový Jičín
pořizované z víceméně netradičních míst. Poslední snímek,
vlastně dva snímky, byly pořízeny, jak správně soutěžící poznali, z Libhoš ské hůrky na východ od našeho města. Druhý
menší snímek ve směru na sever ukázal malý průhled, jaký
je možný ze zalesněné hůrky na náves dnes už samostatné
obce Libhoš . Byl tak trochu míněn na rozloučenou s touto
ještě vloni částí Nového Jičína, když se jeho občané rozhodli
po vlastně dobrovolném připojení k Novému Jičínu před zhruba
35 lety, opět osamostatnit. S tímto loučením je spojeno i přání
všeho dobrého pro budoucnost všem libhoš ským!
Výherci 25. kola: První cenu (jednu ze čtyř reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru) získává Rita
Trubačová, ul. Na Lani, Nový Jičín-Loučka. Druhou cenu, vstupenky pro dvě osoby na film z programové nabídky kina Květen, a to opět dle vlastního výběru, dostane Irena Kalíšková,
Libhoš a ze třetí ceny, dvou vstupenek do Muzea Novojičínska, se může těšit Mgr. Zdeňka Kačerová-Procházková,
ul. Vančurova, Nový Jičín.

v elektronické podobě na adresu mmachkova@novyjicin-town.
cz vždy do 15. dne každého měsíce. Zaslané snímky, jejich nápaditost a celková úroveň bude posouzena zástupci redakční
rady Zpravodaje a ten nejlepší (možná i dva či tři) budou
otištěny a autor získá věcné ocenění.
Jeden zaslaný snímek autora Petra Vlčka otiskujeme a pro
inspiraci doplňujeme dalším z aparátu autora textu.

Fotosoutěž čtenářů. Zřejmě málo výrazně byla v minulém
čísle Novojičínského zpravodaje vyhlášena soutěž pro fotoamatéry. Proto znovu vyzýváme všechny, kdo rádi bloumáte
naším městem s fotoaparátem a objevujete nové neotřelé pohledy, nebo komu se denně nabízí zajímavý pohled na město
třeba z vyššího patra vašeho domu: pošlete takový snímek

ˇ
N ovojicínský

zpravodaj
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