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Oldrich
ˇ Poul vyhrál výtvarnou soutezˇˇ v Japonsku
g

Šestiletý Oldřich Poul z Nového Jičína vyhrál jednu z nejprestižnějších výtvarných soutěží světa. V Japonsku mu odborná porota složená z předních malířů, ředitelů akademií
a galerií udělila cenu Grand Prix. Do výtvarné přehlídky bylo
přihlášeno 23 266 prací od dětí ze 77 zemí světa. Aby byl
úspěch Nového Jičína kompletní, nutno dodat, že porota udělila i speciální cenu osmileté Tereze Cholevové.
„Ta soutěž už běží 32. rokem. Naše škola se jí účastní od
roku 1983, ale takový úspěch jako letos jsme za celou tu dobu
nezaznamenali,“ řekla učitelka Základní umělecké školy v Novém Jičíně Soňa Zemánková, která Oldřicha učí výtvarnému
oboru. Cenu Grand Prix uděluje japonská porota pouze dvěma
dětem z celého světa. Jednomu Japonci a jednomu cizinci.
Tím je malý předškolák z Nového Jičína.
„Nakreslil jsem, jak si hraji s kočičkou a stéblem trávy.
Kočičku máme doma a říkáme jí Puna. Ona je totiž puntíko-

vaná,“ popsal své výtvarné dílo Oldřich. Použil na ně pastelky,
tuš i obyčejnou tužku. „Oldřich má jiný pohled na věci než
většina dětí. Ten obrázek kočičky například nakreslil z nadhledu,“ doplnila Zemánková.
Jakého úspěchu ve výtvarném světě dosáhl si šestiletý chlapec zatím moc neuvědomuje. „Jsem rád, ale ani nevím, jakou
mi pošlou cenu. Maminka s tatínkem mě pochválili a babička
se rozplakala,“ svěřil se malý předškolák během hry na zahradě mateřské školy Sady, jejímž je žákem.
Ve školce mu k úspěchu poblahopřáli i spolužáci. „Když
jsme jim říkali, jak se obrázek Oldřiška líbil až v dalekém
Japonsku, bylo ve třídě absolutní ticho. Všichni poslouchali
a nakonec svému kamarádovi zatleskali,“ uvedla učitelka
mateřské školy Sady Soňa Nevrlová. I ona potvrdila, že Oldřich je ve výtvarné výchově dál než jeho vrstevníci. „Má nesmírný výtvarný cit a je moc šikovný,“ pokračovala Nevrlová.
Text Marie Machková, foto kresby ZUŠ Nový Jičín

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí

roslav Kobsa. V bodě „různé“ zazněl např. požadavek, aby na
příští zasedání byla zařazena k projednání i zpráva o programu a způsobu vysílání televize Polar na území města v souvislosti s přechodem analogového přenosu na digitální.

Novinky na webu města

g

Devátá schůze Rady města Nový Jičín dne 7. 4. 2011.
V úvodu zasedání podal starosta Nového Jičína informaci
o rezignaci MUDr. Ivo Vaněčka na členství v radě města. Pro
rezignaci se rozhodl z pracovních důvodů. Radní začali schůzi
majetkoprávní problematikou. Doporučili zastupitelstvu města
schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků společnosti
CTP pro výstavbu distribučního centra.
Pak radní vzali na vědomí rozšíření reklamačního řízení
na projektanta tržnice. Doporučili starostovi města, aby požádal Úřad pro hospodářskou soutěž v Brně o posouzení regulérnosti výběrového řízení na rekonstrukci tržnice.
Další bod se týkal přípravy výstavby cyklostezky Nový Jičín-Hostašovice. Radní odsouhlasili vypracování zaměření polohopisu a výškopisu, finanční výbor dostal za úkol připravit
rozpočtová opatření. Vedení města s odborem obecního podnikání budou jednat s krajem o dotaci na tuto akci.
g Čtvrté zasedání Zastupitelstva Nového Jičína dne 7. 4.
2011. Po schválení programu a kontrole plnění usnesení z únorového jednání si zastupitelé vyslechli zprávu o zaměstnanosti. Bod koncesní projekt a koncesní řízení se zabýval dostavbou kanalizace na území Svazku obcí regionu Novojičínska,
jehož je naše město členem. Při probírání sociální situace na
území města se připomnělo, že v Novém Jičíně schází nízkoprahové zařízení. Zastupitelé schválili smlouvy o dotacích
sociálním organizacím.
V programu majetkoprávní problematiky se řešil např. další
osud budov hasičské zbrojnice, která by se měla časem stěhovat do nových prostor. Jedním z návrhů je odkup či převod
nemovitostí na město a zřízení hasičského muzea.
Zastupitelé odsouhlasili vstup Nového Jičína do svazku obcí,
který chce povodní zrušenou železniční tra Nový Jičín-Hostašovice nahradit cyklostezkou. Také se diskutovalo o převodu
mostu, který byl součástí vojenské vlečky v Bludovicích, do
majetku města. Město si v tomto případě vyžádá od vojenské
správy revizní posudky na stavbu a také ji nechá zkontrolovat
statikem. Až poté, co se zjistí, že je most v pořádku, převezme
ho město do svého majetku.
Zastupitelé se seznámili s rozhodnutím soudu, který uložil
zahraničnímu podnikateli, aby odstranil provizorní a nevzhledné stavby u tržnice. O případné koupi podnikatelova pozemku
u tržnice do vlastnictví města budou zastupitelé dále jednat.
Na schůzi se dostavil i ředitel novojičínské nemocnice
MUDr. Tomáš Nykel a informoval o záměru krajského úřadu
sloučit všechny krajské nemocnice pod jednu řídící organizaci.
Zastupitelé ve většině s tímto krokem nesouhlasili a pověřili
vedení města, aby jednalo s krajem o zachování stávající lékařské péče v místní nemocnici. Zdravotní problematice se
věnovala i informace o stomatologické péči na území města.
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města mj.
ukázaly, že ekonomická krize a ukončení regulovaného nájemného zvýšily dluhy nájemníků vůči bytovému podniku. Finanční
problematika řešila například žádost horolezeckého oddílu
o změnu příjemce grantu. Tedy, aby příspěvek 15 tisíc korun
nešel tělovýchovné jednotě, ale horolezeckému oddílu, který
se osamostatnil.
Zastupitelé jednali o změně územního plánu a shodli se na
potřebě bližšího seznámení s touto problematikou formou
semináře. Příspěvku na estetizaci domů a bytů se věnuje samostatná zpráva ve Zpravodaji. V části schůze, kdy se projednávala městská hromadná doprava, zaznělo, že se nyní
zkoumají možné změny jízdních řádů. Zvažuje se redukce
linek i úprava jízdného. Zastupitelé schválili rozšíření vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů ve vybraných lokalitách města. Také o této problematice informuje
samostatný článek ve Zpravodaji.
Na zasedání byla schválena smlouva se Šenovem, která se
týká odchytu toulavých psů v obci novojičínskou městskou
policií. V závěru chůze informoval MUDr. Ivo Vaněček zastupitele, že z pracovních důvodů rezignoval na členství v radě
města. Na schůzi byl zároveň zvolen nový radní, a to MUDr. Mi-

Marie Machková, tisková mluvčí
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Během měsíce dubna byly webové stránky města rozšířeny
o několik novinek. Měly by usnadnit občanům přístup k informacím, usnadnit jejich komunikaci s úřadem a zrychlit
řešení různých připomínek.
Od 1. dubna 2011 dochází k postupnému zveřejňování všech
smluv, které město uzavřelo od 1. 1. 2010. Uloženy jsou v sekci
„úřad“ pod odkazem „smlouvy uzavřené městem“. Tam je
také umístěna i směrnice pro zpřístupnění smluv na webových stránkách města.
V uplynulém měsíci měli také občané poprvé možnost v předstihu si prostudovat dokumenty, které zastupitelé projednávali 7. dubna 2011 na svém zasedání. Opět jsou umístěny na
titulní straně sekce „úřad“ pod odkazem „samospráva“. Do
15 dnů po schůzi zastupitelů jsou na webové stránky dodány
i informace, jak který zastupitel u projednávaného bodu hlasoval.
Další novinkou webových stránek Nového Jičína je odkaz
nazvaný postřehy a připomínky. Tam mohou občané zasílat
upozornění na různé poruchy nebo nedostatky, na které narazí v ulicích města. Postačí, když nešvar vyfotografují a snímek zašlou se stručným popiskem na adresu: webinfo@novyjicin-town.cz. Kromě snímku s popiskem se na webové
stránce zobrazí i datum jeho přijetí, kdo se problémem zabývá a kdy byl vyřešen.
Na webu města přibyly také ankety, ve kterých mohou občané vyjádřit své stanovisko k určitým tématům.

Pozvánka na veřejnou schůzi
s občany v Loučce
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
g

Osadní výbor Loučka zve občany této místní části na veřejnou schůzi, která se uskuteční v úterý 17. května od 17 hod.
v restauraci U Chovatelů. Přítomni budou představitelé města,
pracovníci odborů MěÚ a také projektant, zhotovitel a správce
stavby „Splašková kanalizace“ v Loučce, kteří podají informace o realizaci této akce. Na programu budou, kromě zprávy
o činnosti osadního výboru, informace o investičních a jiných
realizovaných akcích v r. 2010, letos i výhled do dalších let.
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Vyhláška zakazuje i pouhé držení
otevřené lahve s alkoholem
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Zastupitelé Nového Jičína schválili novou podobu obecně
závazné vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholu na
veřejných prostranstvích ve městě. Stávajících 38 lokalit, kterých se omezení dosud týkalo, bylo doplněno o další čtyři.
Úplnou novinkou je zákaz i pouhého držení otevřené lahve
či jiné nádoby s alkoholem v místech uvedených ve vyhlášce.
Vyhláška zakazuje pití alkoholu převážně v lokalitách, kde
se vyskytují děti a mládež. Letos k nim přibyla dvě nová
hřiště — na ulici Palackého a za parkovištěm u nemocnice.
Také Fibichovo náměstí a na žádost osadního výboru prostranství u autobusové zastávky „Kulturní dům“ v místí části
Žilina.
Vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti platí
v Novém Jičíně už od roku 2007. Postihování těch, kteří ji
porušují, bylo ale dost složité. „Pokud jsme nepřistihli občana
přímo při pití alkoholu, nebylo jeho vykázání či pokutování
za přestupek možné,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie v Novém Jičíně Tomáš Randula. Nová vyhláška umožňuje
sankcionovat i osoby, které pouze otevřenou lahev s alkoholem drží v rukou.
„Umožnilo nám to rozhodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že tento postup je v souladu se zákonem,“ vysvětlil
právník Městského úřadu v Novém Jičíně Martin Biskup.
Strážníci mohou takového člověka nejen vykázat, ale mohou
mu na místě uložit i tisícikorunovou pokutu. Pokud ji nezaplatí, čeká ho správní řízení, kde je sankce až 30 tisíc korun.
Nová vyhláška začne platit začátkem května.

Nový Jičín šetří přírodní zdroje
Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g Město Nový Jičín už několik let poskytuje občanům možnost

třídit vysloužilé elektrospotřebiče — mimo jiné televize a monitory. Na základě enviromentálního vyúčtování bylo zjištěno,
že jejich sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí
představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí
a úsporu přírodních zdrojů. Např. recyklací jednoho kusu
televize se uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za
čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního
automobilu za 22 km jízdy, zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování nebo sníží stejné množství CO2 jako automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Odevzdáním 1 709 televizí a 1 004 monitorů občany Nového
Jičína v loňském roce na sběrný dvůr, tak i naše obec uspořila 408 MWh elektřiny, 8 077 litrů ropy, 2 053 137 litrů vody
a 18 434 tun primárních surovin. Současně jsme tak přispěli
ke snížení produkce emisí skleníkových plynů o 109 tun CO2
ekv. a nebezpečných odpadů o 415 tun.
Přestože enviromentální vyúčtování bylo zaměřeno pouze
na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech druhů starých spotřebičů, které díky
svědomitým občanům neskončí v popelnici nebo pohozené ve
volné přírodě, ale na sběrném dvoře.
Zdroj: ASEKOL

Využijte ekologické likvidace
autovraků zdarma
Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g Občané Nového Jičína a okolních obcí mohou opět využít
nabídky likvidace autovraků zdarma, kterou město připravilo
ve spolupráci s autovrakovištěm Ženklava.
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5t). Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku
na shromaž ovací místo je předání kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace (VIN) dle
dohody majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží
každý majitel vozidla písemné potvrzení o jeho předání do
zařízení k ekologické likvidaci autovraku. Toto potvrzení
slouží jako doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu.
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Doprava všech autovraků do zařízení autovrakoviště bude
zcela zdarma. Termín konání akce: sobota 21. května 2011
v době od 8.00 do 12.00 hod. Kde: parkoviště před areálem
Technických služeb města Nový Jičín, ul. Suvorovova 114,
Nový Jičín. Požadovanými doklady při předání autovraku
jsou: občanský průkaz (v případě zastoupení plná moc od majitele vozidla), velký technický průkaz.

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g Ve stanovených termínech se v místních částech uskuteční
mobilní svoz nebezpečného odpadů. Při jejich převzetí bude
od občanů požadován doklad k ověření jejich bydliště. Kontejnery budou na jednotlivá stanoviště přistaveny v těchto
dnech:
Loučka 11. 5. (středa): parkoviště u garáží MěÚ v době od
15.45 do 16.00 hod.; u věžáku č. 275 naproti pneuservisu v době
od 16.00 do 16.15 hod.; u Koruny v době od 16.15 do 16.30 hod.;
u správní budovy ZD v době od 16.30 do 16.45 hod.
Kojetín 11. 5. (středa): křižovatka u autobusové zastávky
v době od 17.00 do 17.30 hod.
Straník 18. 5. (středa): nad školou v době od 15.45 do
16.15 hod.; u prodejny Jednoty v době od 16.15 do 16.45 hod.;
odbočka ke hřišti v době od 16.45 do 17.30 hod.
Bludovice 18. 5. (středa): čerpací stanice (Fojtství) v době
od 15.45 do 16.15 hod., zastávka ČSAD u České školy v době
od 16.15 do 16.45 hod., bývalé čalounictví v době od 16.45 do
17.30 hod.
Žilina 25. 5. (středa): U hřiště v době od 15.45 do 16.15 hod.,
Na Výsluní (křiž. s ul. Beskydskou) v době od 16.15 do 16.45
hod., u Škorňů (Pstruží potok) v době od 16.45 do 17.15 hod.,
Beskydská (u skladu CO) v době od 17.15 do 17.30 hod.

„Červené“ kontejnery na
elektrozařízení
Text a foto Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g V průběhu dubna se ve spolupráci s kolektivním systémem
ASEKOL podařilo na území Nového Jičína nainstalovat celkem
šest kusů červených stacionárních kontejnerů určených ke
sběru drobného elektrozařízení a baterií. S vysloužilými spotřebiči (jako např. kalkulačky, telefony, videokamery, atd.)
a bateriemi již tak nemusíte na sběrný dvůr, ale můžete je
odevzdat přímo do těchto kontejnerů v blízkosti vašeho bydliště. Kontejnery byly umístěny na stávajících stanovištích
nádob na tříděný odpad v těchto lokalitách: Nový Jičín: parkoviště u městské tržnice; Bludovice: čerpací stanice;
Kojetín: střed; Loučka: Jičínská č.p. 35; Straník: obchod;
Žilina: U Partyzána.

Červené kontejnery jsou určeny pro elektroodpad.

Neukázněnost občanů zastavila

přistavování velkoobjemových kontejnerů
Marie Machková, tisková mluvčí
g V minulosti osvědčený a využívaný způsob likvidace odpadu
v Novém Jičíně byl zrušen. Letos už nebudou přistavovány
na území města ani v jeho místních částech velkoobjemové
kontejnery podle zavedeného harmonogramu. Na vině je neukázněnost občanů, kteří do nádob odkládali i věci, které
tam nepatří. Skládka v Životicích proto odmítla kontejnery
přijímat.
„Přestože občané byli informováni, že velkoobjemové kontejnery neslouží k odkládání nebezpečných odpadů jako jsou
televizory, barvy, zářivky apod., tuto zásadu nedodržovali.
A to ani v místních částech města, kde byl kvůli vyšší vzdálenosti separačního dvora dokonce organizován svoz nebezpečných složek komunálního odpadu,“ konstatovala vedoucí
odboru životního prostředí Eva Bártková.
Skládka v Životicích proto kontejnery, ve kterých se mísily
běžné věci z domácností s nebezpečným odpadem, odmítla
přijmout a vracela je do areálu Technických služeb města
Nový Jičín. Tam se musel obsah nádob ručně přebírat a třídit. Jedním z opatření, které mělo zajistit větší kontrolu nad
sortimentem věcí vyhazovaných do sběrných nádob, byla trvalá
přítomnost pracovníka technických služeb u kontejneru.
„Kontejner tak byl na místě kratší dobu. Posbíralo se méně
odpadu a náklady vzrostly. Původně příznivá cena asi 2 000 Kč
za tunu vyvezeného odpadu vzrostla až na 6 000 Kč za tunu.
Proto byl velkoobjemový svoz zrušen,“ vysvětlila Bártková.
Odbor životního prostředí ale nabízí náhradní a rovněž mimořádně výhodné řešení. Takzvanou Akci 100 a 200 Kč.
V rámci tohoto projektu si může občan objednat za 100 Kč
kontejner o obsahu 1 metr krychlový a velký kontejner o obsahu pět metrů krychlových za 200 Kč. „Nespornou výhodou
je, že si občan volí termín dovozu i odvozu nádoby podle sebe,
výhradně pro svou potřebu a až ke svému domu. V ceně,
kterou zaplatí, je jen část nákladů na přepravu odpadů podle zákona,“ zdůraznila vedoucí odboru životního prostředí.
Město v tomto případě doplácí na likvidaci odpadu asi tři
tisíce korun za tunu. Pořád je tato suma ovšem poloviční v porovnání se svážením velkoobjemového odpadu.

Zpřísněná pravidla přidělování
příspěvku na estetizaci domů
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Příspěvek na estetizaci domů v Novém Jičíně se bude letos
vyplácet podle nových a přísnějších pravidel. Rozdělení financí, určených zejména vlastníkům rodinných domků k vylepšení vzhledu objektů v městské památkové rezervaci, by
mělo být spravedlivější. Upravené podmínky, které schválili
zastupitelé, by také měly zamezit souběhu dotací na opravu
jedné nemovitosti. V rozpočtu města je na tzv. estetizaci vyčleněn jeden milion korun.
„Původním záměrem programu, který funguje od roku 1996,
byla podpora vlastníků rodinných domů v jejich snaze o zlepšení vzhledu nemovitosti. V posledních šesti letech ale obrovsky narostly žádosti o příspěvek hlavně ze strany majitelů
bytových domů, družstev a společenství vlastníků. Vloni už
odčerpali více než polovinu celkové částky určené pro tento
účel,“ uvedl vedoucí odboru územního plánování Jiří Raška.
Také se rozšířila škála dotací, které lze, a už z ministerstva
životního prostředí, ministerstva kultury, krajského úřadu
a odjinud, čerpat na různé stavební úpravy objektů. A zejména
u bytových družstev a společenství vlastníků je možnost jejich získání vyšší. Např. dotace Panel slouží k zateplení panelových domů, IPRM — integrovaný plán rozvoje města je zase
určen k regeneraci sídliš apod.
Nová pravidla mají také vyloučit souběh dotací. „Ten vlastník, který čerpá dotaci ke zlepšení vzhledu domu z jiných zdrojů, se nebude smět účastnit programu estetizace,“ doplnil
Raška. Součástí žádosti o peníze z rozpočtu města tak te
bude kromě dokladu o vlastnictví nemovitosti, fotodokumentace před opravami a opravě stavby, příslušných faktur a po-

volení stavebního úřadu i čestné prohlášení. Tím majitel domu
potvrdí, že nečerpá dotaci z jiného zdroje než z fondu estetizace města.
Pokud pracovníci městského úřadu zjistí, že se prohlášení
nezakládá na pravdě, bude muset občan příspěvek vrátit. Zvýhodněny budou žádosti těch stavebníků, kteří v rámci oprav
objektů zřídí novou bytovou jednotku.

Separační dvůr rozšířil
otevírací dobu
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Separační dvůr technických služeb rozšířil otevírací dobu
každý všední den v týdnu o jednu hodinu. Ráno se otevírá
už v 7 hodin. Zavírací doba je nezměněna, tedy v 17 hodin.
Od 7 do 8 hodin bude ve dvoře obsluhovat jeden pracovník
technických služeb, stejně tak jako hodinu před zavírací dobou. Od 8 do 16 hodin budou občanům k dispozici dva zaměstnanci. Sobotní provoz separačního dvora je beze změn.
Více informací naleznete na webových stránkách Technických
služeb města Nový Jičín.

Zloději opět vykradli separační
dvůr a poničili nový E-domek
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Separační dvůr v Novém Jičíně na ulici Palackého byl opět
vykraden. O víkendu se zloději vloupali do nově instalovaného
E-domku, ve kterém se shromaž ují vyřazené elektrospotřebiče, zejména nefunkční televizory, počítače, monitory či videa.
Včera zloději kradli v areálu znovu.
Za poslední rok bylo středisko vykradeno více než desetkrát.
Město proto chce, aby lokalitu hlídala průmyslová kamera napojená na pult centrální ochrany strážníků. Zároveň prosí
občany, aby si více všímali, co se v areálu děje po zavírací
hodině a o víkendu. „Nejméně jednou za měsíc je areál vykraden. Zloděje lákají hlavně barevné kovy z elektroniky,“
uvedl vedoucí odpadového hospodářství Technických služeb
Nového Jičína Ivan Junášek.
O uplynulém víkendu zloději rozstříhali plot a vyloupili
plechový E-domek. Rozbili 25 televizorů a vybrali z nich měděné cívky. Včera neznámí pachatelé kradli v areálu znovu.
„Přestože k vloupání došlo s největší pravděpodobností za
bílého dne a zloději museli dělat hluk, nikdo z občanů incident nenahlásil na policii. Žádáme tímto zejména obyvatele
sousedícího sídliště, aby si všímali, co se v separačním dvoře
po uzavírací době, která je ve všední dny v 17 a v sobotu v 11
hodin, děje,“ řekl Junášek.
Protože cena odpadu není vysoká, město dostává za použitý kus elektroniky v rámci zpětného odběru od zpracovatelské firmy tři koruny, vyšetřují policisté tento přečin jako
přestupek. Město však bude muset, kromě opravy zařízení,
také uhradit likvidaci zničené elektroniky. „Když škody sečteme, za rok jsou to desetitisíce korun,“ dodal Junášek.

Zloději si udělali v plotě díru a vykradli E-domek. Foto PČR NJ
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Pozvánka na XII. veletrh
Novojičínska
Stanislav Bartoň
g

Město Nový Jičín ve spolupráci s Policií České republiky,
Hasičským záchranným sborem MSK, TJ Nový Jičín, Worm
Music production a za mediální podpory rádia Apollo vás zvou
na XII. VELETRH NOVOJIČÍNSKA, jehož součástí je Májová
veletržní pou.
Sobota 14. května 2011 od 10.00 do 18.00 hodin a neděle
15. května 2011 od 10.00 do 16.00 hodin. Místo konání: zimní stadion a areál fotbalového stadionu Nový Jičín.
Doprovodný program: předvedení současné hasičské techniky, zábavný program, pouové atrakce, ochutnávky výrobků, veletržní slevy, soutěže o ceny, bohaté občerstvení. Na Májové veletržní pouti vystoupí v sobotu Miro Šmajda s kapelou,
Marián 333 a Věšák Nový Jičín, v neděli Pavel Dobeš, X band
Nový Jičín a po oba dny je připraven bohatý zábavný program pro děti s klaunem. Vstup zdarma!

„Dřevina ve čtyřech ročních
obdobích“ — fotosoutěž
Text a foto Hana Hůlová, odbor životního prostředí

částečně přispět touto cestou k větší osvětě široké veřejnosti
a zřídili jsme tzv. „Finanční okénko Občanské poradny Nový
Jičín“, v rámci kterého vás budeme informovat v pěti dílech
o nejčastějších problémech spadajících do této problematiky.
V dnešním díle se zaměříme na to, co by mělo předcházet
našemu rozhodnutí vzít si půjčku. Je podstatné zodpovědět
si následující otázky:
1) Je produkt (zboží či služba), na který si chci vzít
půjčku nebo úvěr, pro mě tak důležitý a je jeho koupě
výhodná? Opravdu tedy půjčku potřebuji?
2) Není možné, aby mi finančně pomohl někdo z rodiny?
Nebude výhodnější, když si na danou věc raději našetřím?
V obou případech ušetříte nemalé finanční prostředky na
úrocích, poplatcích, sankcích při nesplácení, apod.
3) Kolik jsem schopen měsíčně splácet? Toto rozhodnutí by mělo vycházet z vypracovaného rodinného rozpočtu,
který reflektuje veškeré vaše příjmy, výdaje i potřebnou rezervu. Vždy klientům doporučujeme, aby si jimi stanovenou
částku odkládali alespoň čtyři měsíce, a když to bezproblémově zvládnou, teprve potom si „mohou“ jít požádat o půjčku.
Zároveň tím dojde k vytvoření finanční rezervy pro případ
neschopnosti splácet.
4) Nehrozí mi v průběhu splácení nějaká událost, která
by měla negativní vliv na mou schopnost splácet? Může se
jednat o pokles příjmů vzniklý ztrátou zaměstnání, nemocí,
invaliditou. Rovněž připadá v úvahu zvýšení nákladů na bydlení, studium dítěte na vysoké škole, apod. I když nelze všechna
rizika předem předvídat, lze je alespoň snížit. Určitě není
vhodné brát si půjčku v situaci, kdy mi ještě nevypršela zkušební lhůta u nového zaměstnavatele, stejně tak je riskantní
si ji vzít v případě, kdy se u zaměstnavatele hovoří o možnosti
propouštění.
5) Mám vytvořenou dostatečnou finanční rezervu? Tato
rezerva nám právě slouží ke krytí nepředvídatelných rizik
spojených s neschopností splácet. Doporučujeme vytvořit si
rezervu alespoň ve výši trojnásobku měsíčních příjmů rodiny nebo šestinásobku měsíčních výdajů.
Pokud dojdete k závěru, že půjčka nebo úvěr je pro vás tím
nejlepším řešením, sledujte následující vydání tohoto Zpravodaje, ve kterém se dozvíte, na co si dát pozor před podpisem smlouvy.

Seminář představil program
Mládež v akci
Na jaře bývají stromy nejkrásnější

Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

g Právě v jarním období může být vámi vybraná dřevina nej-

g Ve středu 20. 4. 2011 proběhl v aule radnice seminář Mládež
v akci, který pořádalo město ve spolupráci s Českou národní
agenturou Mládež. Nejen mladí lidé, ale i ti, kteří s mládeží
pracují, se na něm dověděli, jak připravit vhodný projekt pro
volnočasové aktivity, jak získat do organizace dobrovolníka,
který organizuje akce pro mládež, jak se účastnit mezinárodních výměnných pobytů. Ale hlavně, jak na všechny tyto aktivity získat peníze z Evropské unie.

krásnější, proto ti z vás, kteří jste se rozhodli zúčastnit se
soutěže vyhlášené u příležitosti Dne stromů na podzim 2010,
nezapomeňte přidat jarní fotografii stromu nebo keře ke
snímkům pořízeným v zimě!
Bližší informace naleznete na stránkách města Nový Jičín
(http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zpochrana-prirody-a-krajiny), u odboru životního prostředí
(tel. č.: 556 768 312) nebo v Informačním středisku Europe
Direct Nový Jičín, které je spolupořadatelem akce. Soutěž bude
vyhodnocena v měsíci říjnu 2011.

Finanční okénko Občanské
poradny Nový Jičín
Richard Pešat, vedoucí Občanské poradny Nový Jičín
g Občanská poradna poskytuje svým klientům odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Toto zahrnuje poměrně širokou škálu poradenských
oblastí, např. dluhové poradenství, pracovně právní vztahy
a zaměstnanost, občansko soudní řízení, rodina a mezilidské vztahy, bydlení, ochrana spotřebitele, apod.
Ovšem nejvíce dotazů spadá do problematiky tzv. dluhového poradenství (za r. 2010 bylo v této oblasti zodpovězeno
přes 600 dotazů), což se dalo očekávat s ohledem na socioekonomickou situaci. V zásadě stejné zkušenosti mají kolegové z jiných občanských poraden v rámci České republiky.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsme se rozhodli alespoň
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Regionální zástupce agentury P. Kantor, K. Nehasilová z odboru
obecního podnikání a starosta města B. Gelnar při zahájení semináře

Program Europe Direct
Miroslava Krbová
g Zapojte se do výtvarné soutěže vyhlášené u příležitosti Světového dne bez tabáku „JAK PEČUJI
O SVÉ ZDRAVÍ“ aneb co dělat proti kouření. Své
práce doručte osobně nebo poštou na adresu Úzká
27, Nový Jičín (budova informačního centra), a to do
30. května. Práce budou poté vystaveny v minigalerii střediska Europe Direct. Veřejnost bude mít možnost pro
nejlepší práci hlasovat, tři nejlepší budou odměněny upomínkovými předměty.
Středisko Europe Direct si vás dovoluje pozvat na výstavu
OSN „KREATIVNĚ PROTI CHUDOBĚ“, kterou připravilo
Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze. Výstava bude k vidění v minigalerii
střediska Europe Direct, a to po celý měsíc červen.
Oslava „DNE EVROPY“ se letos uskuteční dne 9. května
v Ostravě. K vidění bude např. ASHLEY SLATER & TEREZA
ČERNOCHOVÁ, FREAK POWER aj. Ve stánku Europe Direct
budou k dispozici soutěže a kvízy o ceny. Akce začne ve 14.00
hod. na Jiráskově náměstí (Kuří rynek) a potrvá do 22 hod.

Proficio — nejen rodinné centrum
Michaela Holišová, Proficio, foto Martina Paličková
g

Již více než rok přinášíme dětem i dospělým zábavu, pomoc i poučení na ul. Máchova 30 (vedle MEDcentra) v Novém
Jičíně. V našich prostorách si můžete zacvičit nebo si pohrát
s dětmi, navštívit zajímavou přednášku nebo se připojit k některému z pravidelných kroužků. A a už se rozhodnete k nám
zavítat z jakéhokoliv důvodu, budete srdečně vítáni.
Herna. Naši hernu jsme i díky grantu města Nový Jičín
zvětšili a rozšířili a hlavně dovybavili nejen dalšími hračkami, ale i stolečky pro příjemné posezení maminek i tatínků,
babiček, kterým rádi uvaříme kávu i čaj, aby si mohli odpočinout a popovídat, zatímco si děti budu užívat hry. Pro maminky menších dětí jsou nově k dispozici přebalovací pult
i židličky pro snazší krmení dětí. Děti mohou pro hru využít
také naše sportovní vybavení, ale i výtvarné potřeby. Přij te
se i vy přesvědčit, jak se nám úpravy povedly.
Pravidelné kroužky. V našem rodinném centru naleznete
mnoho kurzů pro děti (Veselé pískání, Cvičení pro rodiče
s dětmi, Masáže miminek aj.), ale i pro dospělé (nejen pro
maminky! bubnování, cvičení Bosu atd.). Rádi vás uvítáme
také na našich výtvarných sobotních dílnách, kde se můžete
naučit nejrůznějším výtvarným technikám — téma nejbližší
dílny naleznete vždy na našich webových stránkách. Mnoho
kurzů je také připraveno k zahájení, informujte se a rezervujte si místo.
Laktační poradna a předporodní kurzy. Pro (budoucí)
maminky (ale i tatínky) jsme připravili ve spolupráci s certifikovanými dulami Hanou Hubinkovou a Šárkou Cochlarovou
kurz, který jim pomůže se připravit na příchod jejich miminka
a zodpovědět všechny související otázky (porod, výbavička,
kojení atd.).
Kurzy a přednášky. Nezapomínáme ani na vzdělávání.
Proto v naší nabídce naleznete také mnoho kurzů zaměřených na tématiku zdraví, výchovy, péče o děti atd. Připravujeme kurzy pro mámy po/na rodičovské dovolené, které jim
pomohou zvládat svou roli s nadhledem a v pohodě, příjemnou
a zábavnou formou se dozví mnoho nejen o sobě samé, ale
i o všem, co ji po/při „rodičáku“ může potkat. Již dnes se můžete hlásit na kurz Respektovat a být respektován, který vás
naučí uplatňovat respektující přístup při výchově dětí i ve
vztazích s dalšími dospělými lidmi, který budou lektorovat
přímo autoři stejnojmenné knihy.
Rádi vám také (domů) zapůjčíme knihy a časopisy s tématikou zdraví, výchova dětí, osobní rozvoj, kariéra apod.
Na provoz centra se nám podařilo i pro letošní rok získat
dotaci města Nový Jičín a MPSV oblasti podpory rodiny.
Naše občanské sdružení se také podílí na několika projektech: V projektu Nadání… brána k úspěchu se zaměřujeme
na nadané děti a na práci s nimi ve volnočasových organizacích. Více na www.projekt-nadani.cz.

Děti se učí v rodinném centru hrát na flétnu
Projekt Práce na dálku pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům lépe se zorientovat v problematice práce z domova,
sdílených úvazků apod. Pomůže nalézt vhodnou práci a naopak upozorní na podvodné nabídky. Již brzy otevřeme Poradenské centrum! Více na www.pracenadalku.cz.
Dále jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který je
zaměřen na mezigenerační vzdělávání a společné trávení volného času. Více na www.new-interzoom.net.
Do všech projektů se můžete zapojit i vy! Kontaktujte nás.
Více aktuálních informací o našem sdružení anebo konaných
akcích vždy získáte na info rodinne-centrum.cz nebo na tel.:
725 210 050.

Vydařená akce sociálně
terapeutické dílny
Foto a text Gabriela Lhotská, koordinátorka projektu

Terapeutické dílny pořádaly den otevřených dveří
g Ve středu 20. dubna 2011 se ve středisku Slezské diakonie

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílně pořádal
„Den otevřených dveří“. Dílna funguje od března 2010 a za
tu dobu její uživatelé ušli velký kus cesty. Se svou prací a pokroky se chtěli všem pochlubit.
Už po příchodu se vás ujali hned u dveří uživatelé služby.
Provedli vás a seznámili s činnostmi v košíkářské, arte-textilní a keramické dílně. Vše probíhalo v uvolněné a přátelské
atmosféře. „Tady je tak dobře. Je tady cítit pohoda, rodinná
atmosféra, radost….“ toto byla častá slova těch, kteří do
dílen zavítali. Přišla se podívat spousta lidí. Studenti zdravotnické školy spolu s profesory, strážníci městské policie,
pracovníci jiných sociálních organizací města Nového Jičína,
ale také rodiče postižených dětí a noví zájemci o službu. S velkým úspěchem proběhl také prodej výrobků. Všichni ocenili
originální a precizní práci. Prodávaly se košíky, keramické
truhlíky, šité i pletené výrobky.
Pokud už te litujete, že jste akci nestihli nebo jste se o ní
dozvěděli až v tuto chvíli, nebojte se, máme pro vás skvělou
zprávu! Sociálně terapeutické dílny můžete navštívit kdykoli.
Stačí si pouze domluvit termín návštěvy s koordinátorkou projektu na tel. 734 366 56. Sociálně terapeutická dílna EFFATHA
sídlí v prvním patře ZŠ Dlouhá 54 v Novém Jičíně.
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Studenti navštívili radnici
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Vypsali 272 výzev pro nepřítomného pachatele přestupku
v dopravě, na místě vyřešili 25 dopravních přestupků. Ve 26
případech přijali oznámení občanů (telefonicky, e-mailem,
osobně), která prověřovali. Zaznamenali čtyři vraky, nahlásili dvě závady, předali šest obsílek, které nebylo možno jinak
doručit a řešili dva přestupky proti majetku.

Svodka událostí duben 2011
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP
g

Místostarosta Přemysl Kramoliš a učitelé Emilie Jacquot
a Imider Elhoucine při hovoru v aule novojičínské radnice
g

Novojičínskou radnici ve středu 6. dubna 2011 navštívili
studenti místního gymnázia a francouzského technického
lycea v Epinalu. Družba mezi těmito středními školami se
začala rozvíjet před čtyřmi roky. Studenti spolu tvoří různé
projekty a také se navzájem navštěvují.
Letos přijeli studenti z Epinalu do Nového Jičína. „Snažili
jsme se pro ně připravit co nejzajímavější program. Ukázali
jsme jim zámek v Kuníně, Štramberk, tatrovácké muzeum
v Kopřivnici. V Novém Jičíně kromě zámku Žerotínů a muzejních expozic navštívili i radnici,“ řekl vedoucí družebního
projektu a učitel německého a francouzského jazyka na novojičínském gymnáziu Imider Elhoucine.
Kromě ekologických témat, které byly hlavním mottem letošního projektu, se studenti také zajímali o historii Nového
Jičína. Na jejich otázky odpovídal místostarosta Přemysl Kramoliš. Studenti si také prohlédli město z radniční věže.

Rozhazovali koše. Dne 2. 4. ve 21.31 hodin bylo oznámeno
na služebnu MP Nový Jičín, že na ulici Pod Skalkou se pohybuje skupinka tří osob, která křičí a rozhazuje odpadkové
koše. Hlídka MP na místě zastihla dva mladíky, kteří skákali
po vyvráceném kontejneru na tříděný odpad. Jeden z nich
vhodil odpadkový koš doprostřed ulice. Hlídka mladíky (18
a 19 let) vyzvala, aby nepořádek uklidili. Věc byla předána
správnímu orgánu k dořešení.
g Opilý mladík. Dne 2. 4. ve 23.45 hodin prováděla hlídka MP
Nový Jičín kontrolu ulice Bohuslava Martinů, kde je oslovil
projíždějící řidič. Hlídce sdělil, že na konci ulice na zastávce
spí někdo opilý. Hlídka MP nalezla chlapce ve věku 16 let.
Těžce artikuloval a byl z něj cítit alkohol. Bylo mu naměřeno
přes dvě promile alkoholu v dechu. Po podání vysvětlení si
mladíka převzala matka. Celá věc byla jako poznatek předána
oboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín.
g Nález zajíčků. Dne 3. 4. ve 21.40 hodin oznámil muž bydlící v Loučce, že našel na ulici Jičínské krabici a v ní dva malé
králíčky. O nálezu byl vyrozuměn pracovník Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice, který na služebně MP zjistil,
že se jedná o malé zajíce a zvířata si převzal.
g Opilý řidič. Dne 7. 4. projížděla hlídka MP ulicí U Hráze,
kde zaznamenala vozidlo Škoda Felicie s řidičem, který jevil
známky požití alkoholu. Hlídka MP ho na ulici Císařské zastavila. Muž ve věku 39 let hlídce sdělil, že před jízdou pil
pivo a slivovici u kamaráda. Orientační dechová zkouška
ukázala 1,74 promile alkoholu. Poté byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala.
g Opilý řidič taxi. Dne 11. 4. odpoledne projížděla hlídka MP
Nový Jičín ulicí Dostála-Bystřiny, kde zaznamenala vozidlo
taxi s řidičem a spolujezdkyní. Po vizuálním kontaktu hlídka
usoudila, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu. Na ulici
Tyršově ho zastavila. Řidič hlídce MP sdělil, že vypil pár piv
a několik štamprlí. Provedenou zkouškou u něj bylo zjištěno
přes tři a půl promile alkoholu v dechu. Pro podezření z trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

Děti pomohly dětem
Petra Javorková, předsedkyně dětského zastupitelstva
g

Zastupitelstvo dětí a mládeže uspořádalo 19. března 2011
ve Středisku volného času Fokusu charitativní koncert na
podporu rozvozu dětí z Dětského centra Nový Jičín. Na koncertě vystoupily hudební skupiny Johny said the number a Outsider. Na městském plese jsme upořádali dražbu předmětů,
které nám věnovali sportovci. Výtěžek z obou akcí byl 7 000 Kč.
Děti ze Zastupitelstva dětí a mládeže ho osobně předaly 28. 3.
do rukou dětí z Dětského centra. Děkujeme všem účastníkům
a hudebním skupinám.

Čeští a francouzští studenti v aule radnice

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

březnu se rajonoví strážníci zaměřili při pochůzkové činnosti především na kontroly registrace psů a v návaznosti na
tyto kontroly i na dodržování čistoty a pořádku ve městě
(zvláště na úklid exkrementů, které jsou povinni majitelé psů
po svých mazlíčcích uklidit). Dále kontrolovali místa, kde je
vyhláškou zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a v neposlední řadě mapovali černé skládky. Zkontrolovali 23 psů
a zaznamenali čtyři skládky.
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Děti z dětského zastupitelstva předaly v Dětském centru Nový
Jičín symbolický šek na sedm tisíc korun. Foto: Marie Machková.

Nový Jičín si připomněl
návštěvu císaře Josefa II.
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
g

Nový Jičín se ve středu 13. dubna 2011 na krátký čas vrátil
do doby před 224 lety. Tehdy, v roce 1787, přespal na náměstí
v domě U Zeleného stromu císař Josef II.
Monarchu, který se v Novém Jičíně zastavil při cestě do Ruska, ztvárnil Miloslav Leško. O doprovodnou družinu se postarali členové c. a k. řadového pěšího pluku č.7 — Franz Xavier
Harrach, c. a k. řadového pěšího pluku č. 29 Laudon, 11. Szekelského hraničářského jízdního pluku a jezdeckého oddílu
Bludička.
„Císař Josef II. se v tehdejším hostinci U Zeleného stromu
13. dubna 1787 ubytoval inkognito pod jménem hrabě Falkenstein. Druhý den odcestoval do Ruska za Kateřinou II. Velikou, aby uzavřeli koaliční smlouvu mezi Rakouskem a Ruskem
proti Turkovi,“ připomněl chod dějin kastelán zámku v nedalekém Kuníně Jaroslav Zezulčík.
Traduje se, že se císaři v Novém Jičíně velmi líbilo, že
dokázal ocenit pohostinnost zdejších lidí. Významnou návštěvu dokonce připomínala pamětní deska. Ta ale byla po
vzniku samostatné republiky odstraněna. „Naštěstí skončila
v depozitáři muzea. To socha monarchy, která stávala od roku
1902 na náměstí, nenávratně zmizela,“ doplnil Zezulčík.
Před několika lety byla na dům U Zeleného stromu instalována nová pamětní deska. K ní členové historických vojsk
položili kytičku a starosta Břetislav Gelnar přivítal císaře
v podání Miloslava Leška chlebem a solí. Vzpomínkovou akci
zakončila čestná salva vojenských zbraní.

Starosta Břetislav Gelnar s císařem pozdravili vojáky

Aprílový týden
Text a foto Gabriela Žitníková, vedoucí o.s. Bludička
g

Konec zimy si členové Jezdeckého oddílu Bludička zpestřili zajímavou akcí s názvem „Aprílový týden“. V prvním dubnovém týdnu jezdci na sebe navlékli karnevalové masky a hurá
na aprílovou vyjíž ku. Lidé v okolí Skalek mohli spatřit roztodivné bytosti — úspěch zaručeně měla „Zmrzlina“ na oslíkovi Karlíkovi, ale také „Divoška na zebře“, „Klaun“ nebo
elegantní „Gejša“. Do bláznivého aprílového týdne se zapojili
také dospěláci. Všechny masky se velmi povedly, jejich součástí bylo i patřičné nazdobení koně. Tento týden byl opravdu
aprílový i co do počasí a my si užili spoustu legrace, zvláště,
když začalo pršet a „zebře“ se začaly rozpouštět pruhy.

Císař Josef II. (vlevo) přichází k domu U Zeleného stromu.
Na domě č. 10 na náměstí je opět pamětní deska.
„Zebra“ s divoškou měla u diváků velký úspěch. Klaun s koněm.
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Zmrzlina na oslíkovi.

Velikonoční jarmark
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
g

Letošním velikonočním svátkům počasí přálo. A vydařily
se i oba jarmarky — u muzea i na náměstí. Ve stáncích se prodávaly hlavně kraslice, pomlázky a rukodělné výrobky. Nescházel ani doprovodný program a občerstvení.

1) Jarmark na náměstí.
2) Velikonoční zboží nechybělo ani na jarmarku u muzea.
3) Umění kováře Richarda Červinky z Valšova obdivoval
i čtyřletý Tomáš Jeziorek z Ostravy.
4) Michaela Bařinová z Vidče předváděla, jak se zdobí
kraslice voskem.
5) Půvabná prodavačka nabízela keramiku.
6) K jaru patří i zvířátka.
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DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142
g http://divadlo.novy-jicin.cz

Úterý 3. května v 19.00 hod. P. Stone, J. Styne, B. Merrill: SUGAR (Někdo to rád horké). Hudební komedie o gangsterech, milionářích, dvou muzikantech převlečených za
ženy, krásné Sugar a nečekaně splněných snech. Režie:
Stanislav Moša. Divadlo Pod Palmovkou, Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 5. 4.
g Čtvrtek 5. května v 19.00 hod. ROBERT BALZAR TRIO.
Toto trio jednoznačně patří mezi nejrespektovanější soubory na české jazzové scéně. Robert Balzar/kontrabas, Stanislav Mácha/klavír, Jiří Slavíček/bicí. Praha. Malý sál.
Předprodej od 8. 3.
g Pátek 6. května v 16.00 hod. SETKÁNÍ. Groteska, Kufry,
Ty br o, Zločin na poště. Miniatury novojičínských divadelních souborů Divadlo Na Kraji a Fantazie. Nový Jičín.
Malý sál. Prodej vstupenek před akcí.
g Sobota 7. května v 18.00 hod. SLAVNOSTNÍ MÁJOVÝ
KONCERT Pěveckého sboru Ondráš a Komorního orchestru P.J. Vejvanovského u příležitosti výročí založení obou
těles. Nový Jičín. Předprodej od 5. 4.
g Úterý 10. května v 19.00 hod. Miroslav Krleža: LÉDA.
Manželskonemanželská povídka. Hra o vzájemném puzení
i nepřekonatelném odporu mezi pohlavími, o nevěře, citové
exaltaci i nevraživé vyprahlosti, falešných sebepředstavách
a ambicích, uražené ješitnosti. Režie: Lad. Smoček. Činoherní klub, Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 5. 4.
g Čtvrtek 12. května v 16.30 hod. AKADEMIE SVČ FOKUS
Nový Jičín. Předprodej od 26. 4.
g Pátek 13. května v 19.00 hod. Richard Alfieri: ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH. Opuštěná a stárnoucí Lily si najímá domácího učitele tance. Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději.
V režii Z. Duška hrají Ch. Poullain a P. Kříž. Divadlo Ungelt,
Praha. Předprodej od 8. 3.
g Pondělí 16. května v 19.00 hod. KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY. Aleš Bárta/varhany, Václav Návrat/ barokní housle. Farní chrám Nanebevzetí p. Marie, Nový Jičín. Kruh
přátel hudby. Předprodej od 5. 4.
g Středa 18. května v 18.00 hod. Hervé/Meilhac/Millaud/
Nový/Suchý: MAM’ ZELLE NITOUCHE (náhradí titul za
představení Uteklo to jako H2O). Děj operety se posouvá
do dvacátých let minulého století, a tak Hervého krásné
melodie zazní v mírně jazzovém hávu. Oproti původní verzi
operety tu bude dán nezanedbatelný prostor dvěma postavám: abatyše (Jitka Molavcová) a majora (Jiří Suchý).
Divadlo Semafor, Praha. Předplatné sk. S. Předprodej
od 5. 4.
g Čtvrtek 19. května v 17.00 hod. AKADEMIE ZŠ Komenského 68, Nový Jičín. Předprodej od 26. 4. ve ŠD.
g Pátek 20. května v 19.00 hod. ŽENA HAŠTEŘIVÁ A MANŽEL ZOUFANLIVÝ. Lidová fraška neznámého autora se
zpěvy. Režie: Zdeněk Klos. Bernatské ochotnické divadlo
Bodlák, Bernartice nad Odrou. Malý sál. Předprodej
od 3. 5.
g Čtvrtek 26. května v 17.30 hod. AKADEMIE ZŠ Tyršova,
Nový Jičín. Předprodej od 5. 5. na ZŠ Tyršova.
g

2011

KINO
KVĚTEN

Čt 28. až st 4. května v 18.00 hod. THOR. Americký dobrodružný film. Poznáte ho podle kladiva. Je to bůh a také
rebel. Možná se stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu.
Do 12 let nevhodný, Digital 3D, 130 min., dabing, 140 Kč.
g Čt 28. až st 4. května ve 20.30 hod. CZECH MADE MAN.
Česká černá komedie s Janem Budařem. S poctivostí leda
pojdeš. Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 90 min., 120 Kč.
g Čt 5. až st 11. května v 18.00 a ve 20.15 hodin. RYCHLE
A ZBĚSILE 5. Americký thriller. P. Walker, V. Diesel a J.
Brewster. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Mládeži
přístupno, Digital 2D, 130 min., titulky, 90 Kč.
g Pá 6. až ne 8. května v 16.00 hod. Ne 8. května v 10.00 hod.
MEDVÍDEK PÚ. Animovaný film. S medvídkem Pú se malí
diváci vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívá nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra krátkých filmů. Mládeži přístupno, Digital 2D, 70 min., dabing, 120 Kč.
g Čt 12. a pá 13. května v 18.00 a ve 20.00 hod. So 14. a ne
15. května v 19.30 hod. VODA PRO SLONY. Americké výpravné drama z cirkusového prostředí 30. let min. století
o zakázané lásce. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 120 min.,
titulky, 90 Kč.
g Čt 12. a pá 13. května ve 22.00 hod., so 14. a ne 15. května
ve 21.30 hod. KAZATEL. Americký akční horor. Apokalyptický sci-fi thriller, zasazený do alternativního světa — do
světa zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry. Mládeži přístupno, Digital 3D, 87 min., titulky, 170 Kč.
g Pá 13. až ne 15. května v 16.00 hod., ne 15. května v 10.00
hod. RIO. Rodinná animovaná komedie. Příběh o zdomácnělém papouškovi Blu a jeho výletu do Rio de Janneira. Mládeži přístupno, Digital 2D, 105 min., dabing, 90 Kč.
g Po 16. až st 18. května v 18.00 a ve 20.00 hod. FAIR GAME. Americké akční drama. Film je fascinující pohled do
útrob politické moci, natočený podle autobiografie Valerie
Palme, reálného tajného agenta CIA. Do 12 let nevhodný,
108 min., titulky, 90 Kč.
g Čt 19. až st 25. května v 18.00 a ve 20.30 hodin. PIRÁTI
Z KARIBIKU: Na vlnách podivna. Americký dobrodružný
film. Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána
Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady,
mládí a odchodů. Mládeži přístupno, Digital 3D, 128 min.,
titulky, 170 Kč.
g Pá 20. až ne 22. května v 16.00 hod., ne 22. května v 10.00
hod. HOP. Rodinná animovaná komedie. Hlavním hrdinou
snímku je velikonoční zajíček Hop snící o budoucnosti rockové hvězdy. Mládeži přístupno, Digital 2D, 95 min., dabing, 90 Kč.
g Čt 26. až ne 29. května v 18.00 hod. WESTERNSTORY.
S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty
proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. Mládeži přístupno, Digital 2D, 90 Kč.
g Čt 26. až ne 29. května ve 20.00 hod. ÚTĚK ZE SIBIŘE.
Americké drama založené na skutečné události z r. 1940
popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Nevhodný do 12 let, 133 min., titulky, 90 Kč.
g Pá 27. až ne 29. května v 16.00 hod., ne 29. května v 10.00
hod. RANGO. Animovaný rodinný film. Neuvěřitelný příběh
chameleóna. Když je tady Rango, tak tu bude tango... Mládeži přístupno, Digital 2D, 107 min., dabing, 90 Kč.
g Po 30. až st 1. června v 18.00 hod. ZVUK HLUKU. Švédská komedie. Policista Amadeus trpí silným odporem k hudbě a musí pronásledovat skupinu hudebních teroristů, kteří
hrají na všechno a všude. Do 15 let nepřístupný, 35MM,
Digital 2D, 102 min., titulky, 90 Kč.
g Po 30. až st 1. června ve 20.00 hod. ZBYTEČNÁ KRUTOST. Čínské drama podle bratří Coenů. Plán manžela
v době starověké Číny na likvidaci jeho záletné ženy. Jak
se ale situace promění, když se postavám zvyklým na užívání luků a mečů do rukou dostane pistole? Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 95 min., titulky, 100 Kč.
g
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... a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20. Výstava obrazů KRAJINY HUDBY III.
ZDENĚK BABINEC. Vernisáž:
pátek 29. dubna 2011 v 17.00 hod.
Od 2. do 27. května 2011.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00
až 11.00; 14.30 až 17.00 hodin.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
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3. 5. (pá) Čajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kč. PŘEDNÁŠKA O EFT, technika emoční svobody. Udělejte si čas vyřešit
svoje problémy. Přednášející Martina Pacáková.
g 4., 11., 18., 25. 5. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč.
KURZ AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ. Pod Kuželovým odborným vedením budeme hrát na africké bubny djembe.
g 6. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. LONGITAL
(SK), elektroničtí písničkáři.
g 7. 5. (pá) Čajovna Archa, 17.00 hod., 30,- Kč. ARTETERAPIE. Malováním k sebepoznání pod vedením Mgr. Evy Pavlorkové. V případě sluníčka malování na louce za čajovnou.
g 10., 17., 24., 31. 5. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC:
THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic.
g 10. 5. (út) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. PITCH BENDER, neobyčejný den, neobyčejná kapela!
g 11. 5. (st) Městská knihovna, 18.15 hod. JAKÁ JE NAŠE
SPOLEČNOST? Přednáška České křesanské akademie.
Hostem večera je PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., česká socioložka
a publicistka. Vystudovala historii a filozofii na FF UK v Praze.
Publikovala řadu studií a knih. V roce 1995 získala ocenění
Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy.
g 13. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. JINDRA HOLUBEC, luxusní magoriáda. Fenomén, bosý tulák s kytarou, nakouřený pokrčeným funky a alternativou.
g 14. 5. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. TRIO ALMÁRA, etno z Beskyd.
g 15. 5. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY, tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 20. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod. HOPE ADDICTS (Austrálie), ve stylu indie/alternative.
g 21. 5. (so) Čajovna Archa, 7.50 hod. ČAJOVÝLET PŘÍRODOU DO PAMÁTNÍKU V HRABYNI, přírodně kulturní
osvěžení. Sraz v 8.00 hod. na vlakovém nádraží v NJ, odjezd
8.10 hod. Pěší pochod Poruba-smyčka-Mexiko-Rakovec-Mezihoří-Horník-Kyjovice-Zátiší (cca 15 km na pohodu). Prohlídka
památníku v Hrabyni. Odjezd do NJ 18.08 hod.
g 23. 5. (po) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. MOSKVA
A ZLATÝ KRUH RUSKA, cestopisná beseda s projekcí.
Cesta za historickými památkami i současností „země Sovětů“. Přednáší JUDr. Libor Bureš.
g 23. 5. (po) Klub Galerka, 18.00 hod., 20,- Kč. LITERÁRNĚ
HUDEBNÍ VEČER, Bohém či princ české literatury — František Gellner. Tradiční literární večer Jany Homolové a dalších členů literárního klubu a jejich hostů.
g 27. 5. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& UP! Fusion jazz. Up! je jazz a fusion formace s velkou
dávkou energie.
g 28. 5. (so) Hudební kavárna, 18.00 hod., 30,- Kč. MULTIMEDIÁLNÍ VEČER MOSAICA, vernisáž s projekcí a afterparty. Představení aktuální práce Daniely Stuchlé budou provázet autorská videa Michala Mašaty a Jakuba Vávry, film
Alana Sourala a digitální fotografie Martina Haitla a Jaroslava Michny. Vernisáž hudebně zahájí Jassdivas. Afterparty:
DJ’s: Nety, Miky.
g 30. 5. (po) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. MICHAL
VIEWEGH, beseda a autorské čtení. V současné době nejúspěšnější a nejprodávanější český autor, jehož knihy jsou
překládány do mnoha světových jazyků, například Báječná
léta pod psa, Účastníci zájezdu či Výchova dívek v Čechách.
Podle jeho knih byly natočeny čtyři filmy.

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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Sobota 7. května od 11.15 hod., Žilina, U Partyzána. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci se SVČ Fokus pořádá výlet studánkovou
trasou. Zahájení pochodu je v 11.15 hodin z autobusové zastávky Žilina U Partyzána. Autobus z Nového Jičína jede
v 11.00 hodin z autobusového nádraží stanoviště č. 13. Během
pochodu bude připraven bohatý program se zálesáckým obědem. Konec pochodu u Mateřské školy v Žilině. Těšíme se na
milovníky přírody všech věkových kategorií. Akce je zdarma.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší. Více informací
na www.rodaci.webgarden.cz nebo www.fokusnj.cz
g Čtvrtek 12. května od 16.30 hod., Beskydské divadlo. AKADEMIE FOKUS 2011. Tradiční přehlídka činnosti SVČ Fokus
Nový Jičín. Předprodej vstupenek pouze v divadle od 26. 4.
2011. Cena vstupenky: sál 80,- Kč, balkon 70,- Kč.
g Pátek 20. května od 20.00 hod., Nový Jičín. HEPA BLADENIGHTS 2011 NOVÝ JIČÍN. SVČ Fokus Nový Jičín ve
spolupráci s HEPA outdoor fitness pořádá hromadné jízdy
in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína za doprovodu Musiccar, ze kterého hraje po celou dobu jízdy hudba. HEPA BladeNights nejsou závod, neplatí se startovné ani jiné účastnické
poplatky. Sraz ve 20.00 hodin na horním parkovišti u zimního
stadionu v Novém Jičíně. V případě nepříznivého počasí se
akce ruší.
g Sobota 21. května od 10.00 hod., SVČ Fokus. SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO AEROBICU A ZUMBY. Soutěžit budou děti z novojičínska ve věku od 5 do 15 let. Přij te
podpořit své děti. Vstupné: 30,- Kč.
g

LETNÍ TÁBORY 2011
NABÍDKU A PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA
WWW.FOKUSNJ.CZ
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Anketa
Redakční rada Novojičínského zpravodaje
g

Vážení čtenáři, protože změna je život, napadlo nás, že by
se mohl proměnit i náš Novojičínský zpravodaj. Chceme totiž,
aby byl dostupnější pro všechny. Na poměrně četné žádosti
podnikatelů zvažujeme i možnost reklamy v tiskovině, čímž
by se pokryla alespoň část nákladů na její vydávání. Zajímá
nás váš názor, a proto přicházíme s malou anketou. Pokud
se jí rozhodnete zúčastnit, vámi vybranou variantu zakroužkujte, lístek vystřihněte a odevzdejte v informačním centru,
na informacích v přízemí radnice nebo na Divadelní ulici.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Souhlasíte s tím, aby Novojičínský zpravodaj dostávaly
všechny domácnosti ve městě zdarma do schránek a část
nákladů aby pokryla inzerce podnikatelů v daném periodiku?
1) Souhlasím, informace se dostanou ke každému a inzerce
pomůže místním živnostníkům.
2) Se Zpravodajem zdarma souhlasím, ovšem bez reklam.
3) Možnost inzerovat ve Zpravodaji vítám, ale dále by se měl
prodávat a ne dávat zadarmo.
4) Nesouhlasím, Zpravodaj by se měl dále prodávat a měl by
zůstat bez reklam.

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. A.
Turka. Kamenná síň.
g Do do 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. Nová galerie.
g 23. května až 18. září 2011. RETROSPEKTIVA. Výstava
fotografií prof. Jindřicha Štreita. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 23. května 2011 v 17.00 hodin, součástí vernisáže bude koncert Moniky Duarte Štreitové a Marka Vrábla.
Nová galerie.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
neděle 9.00—16.00 hodin.

Z místní části Straník
Text a foto Kateřina Redlová
g Dne 10. dubna 2011

se ve Straníku uskutečnila první jarní
procházka. Za krásného slunného dne se
asi 70 občanů Straníka vydalo na cestu
okolo obce. Trasa byla stanovena Kojetín, Petřkovická hůrka, Straník. Během
cesty byly připraveny
soutěže a znalostní
hry pro děti, které Jarní procházky se zúčastnilo na 70 lidí
byly vždy odměněny
sladkou drobností. Dospělí obdrželi kvíz s otázkami, na jejichž odpovědi mohli narazit během procházky. Velký obdiv
si určitě zaslouží nejmladší účastník se svou maminkou, který
absolvoval celou trasu v pouhých čtyřech týdnech. Na závěr
procházky byli všichni účastníci odměněni diplomem a dva
vítězové soutěžního kvízu obdrželi poukaz na víkend na
myslivecké chatě ve Straníku. Věříme, že se tato procházka
všem líbila a těšíme se na další akci.
g

Oslavy osvobození ve Straníku. Osadní výbor, TJ Sokol
Straník a SDH Straník zvou všechny občany dne 6. května
2011 na lampiónový průvod a táborák. Sraz účastníků je
v 19 hodin u památníku padlých na místním hřbitově. Vzpomínku pronese PhDr. Karel Chobot. Poté bude zahájen lampionový průvod na hřiště TJ Sokol. Ve 20 hodin se rozhoří
táborový oheň. Těšíme se na vás!

Slavnostní jarní koncert
Karel Chobot
g

Slavnostní jarní muzicírování, tak bych nazval připravovaný společný koncert pěveckého sboru Ondráš a Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského v sobotu 7. května 2011 v 18.00 hodin v sále Beskydského divadla v Novém
Jičíně.
Obě prestižní kulturní tělesa našeho města si takto zároveň
připomenou svá jubilea: čtyřicáté narozeniny Vejvanovských
a šedesát let Ondráše. Zatímco Vejvanovští si své jubileum připomínají celou sezonu, nebo vznikli v roce 1970, Ondráš své
oslavy zahajuje a společný slavnostní jarní koncert je prvním
ze tří připravovaných. Můžeme se těšit na hudbu barokních
mistrů, zpěvy klasické i moderní, sólové výstupy členů Ondráše, nebo třeba i poděkování mnohým Ondrášovcům za jejich dlouholetou činnost.

Zdeněk Michalský
Karel Chobot
g Zdeněk Michalský, legenda taneční hudby Nového Jičína
vynikající klavírista, pedagog novojičínské ZUŠ, nestor novojičínských kapelníků, již není mezi námi. Po dlouhé těžké
nemoci v pátek 8. dubna 2011 zemřel. Slovy Marca Tulia Cicera: „Oheň dohořel a zhasl“. V té souvislosti připomeňme
alespoň několika slovy jeho životní příběh, jak ho před léty
obsáhle zaznamenal na stránkách Novojičínského zpravodaje
Mgr. Václav Ptáček.
Zdeněk Michalský se narodil 14. května 1929 v Příboře, v rodině Jana Michalského a Boženy, rozené Pukovcové, patřící
k proslulé hudební rodině Pukovců. Spolu se dvěma sourozenci, Janem a Evou, prožívali šastné dětství. Zdeněk v osmi
letech začal objevovat taje klavírní hudby u ředitele kůru příborského chrámu Narození Panny Marie, aby v dalším hudebním zdokonalování pokračoval v Prostějově, kam se rodina
musela vystěhovat v r. 1938 po mnichovské dohodě. V novém
bydlišti student gymnázia rozšiřuje své hudební dovednosti
u místního varhaníka studiem základů harmonie a hrou na
varhany. Spolupráce učitele se žákem se pak ještě dále rozšiřuje o aranžování skladeb pro taneční orchestr. Své instrumentální dovednosti uplatňuje mladý Zdeněk i jako korepetitor prostějovského sboru Orlice a klavírista tanečního orchestru swingového charakteru.
Po skončení druhé světové války si Zdeněk splňuje své další
tajné přání — absolvuje základy leteckého výcviku na bezmotorových letadlech. Ke svému koníčku se vrací až o mnoho
let později jako tvůrce malých plastikových modelů, kterých
postupně vyrobil nesčíslné množství. O rok později se rodina
Michalských stěhuje do Nového Jičína, kde se usazuje trvale.
Zdeněk pokračuje ve studiu na zdejším reálném gymnáziu,
které absolvuje o dva roky později maturitní zkouškou. Aktivně
se zapojuje do práce ve studentském orchestru, který vede
prof. B. Hýža, zúčastňuje se studentské klavírní soutěže, doprovází na klavír provedení školního představení Princezna
Pampeliška a Medea. Jako výborný klarinetista se zapojuje
i do práce v místním symfonickém orchestru a v taneční kapele V. Mrázka střídá klarinet se saxofonem a podle potřeby
také aranžuje. Roku 1947 zakládá v Novém Jičíně Fr. Šimíček
(junior) velký swingový orchestr. Zdeněk Michalský se stává
jeho sólistou a dovedně rozšiřuje jeho swingový repertoár.
Po ukončení středoškolských studií vstupuje Zdeněk do řad
profesionálních hudebníků a jako klavírista působí v orchestru
pana Edwina Kulfirsta postupně ve Zlíně, v Ostravě a v Karlových Varech. Po ukončení vojenské prezenční služby ve Valašském Meziříčí (1950—1953) se vrací Zdeněk již natrvalo
do Nového Jičína. Žení se se slečnou Eliškou Roskovou a ze
šastného svazku vzejdou dcery Eliška a Zdenka, dědící hudební nadání po svém otci. Ten se v září roku 1953 stává
učitelem zdejší hudební školy. Kvalifikaci pro toto zařazení
získává formou státní zkoušky na brněnské konzervatoři.
Jeho putování tanečními orchestry pokračuje až k vytvoření
vlastního osmičlenného dixielandu v roce 1956. Nová kapela
v různých obměnách hraje až do 80. let, kdy ji kapelník Zdeněk
Michalský rozpouští. Sám pokračuje v koncertním vystupování v novojičínské kavárně Praha v podobě Hammond-tria.
V mimoškolních aktivitách jsme se setkávali se Zdeňkem
Michalským při učitelských koncertech nebo při akcích novojičínského symfonického orchestru. Příležitostně též doprovázel hrou na klavír pěvecké sbory Ondráš nebo Ondrášek.
Skladatelsky se Zdeněk Michalský projevoval zejména při
aranžování tanečních skladeb, při kompozici několika tanečních opusů a k výročí založení Nového Jičína napsal hudební znělku, která se pravidelně vysílala až do roku 1989.
Ve své škole během celého svého působení vyučoval převážně
hře na klavír a příležitostně též hře na flétnu, klarinet, saxofon či hudební teorii. Založil a s úspěchem po celých devět
let vedl žákovský dixieland, s nímž se umísoval v soutěžích
na předních místech.
Zdeněk Michalský prožil bohatý, hudbou, uměním, láskou,
tvůrčím vzepětím vrchovatě naplněný život. Jeho úmrtím
postihla novojičínskou hudební veřejnost citelná a nenahraditelná ztráta.
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Klub rodáků a přátel města NJ

Úspěch novojičínské výstavy

Za výbor klubu Karel Chobot

Text a foto Pavel Wessely

g Klub rodáků a přátel města

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce v sobotu
7. května 2011 na jarně poetickou, leč turisticky putovní akci s překvapením nazvanou
Otevírání studánek. Sraz účastníků u zastávky MHD nazvané U Partyzána v 11.15 hodin. Odjezd z nástupiště č. 13
v 11.00 hodin. Akce pořádána ve spolupráci se Střediskem
volného času FOKUS Nový Jičín. Týž den večer doporučujeme slavnostní Jarní koncert Pěveckého sboru Ondráš a Komorního orchestru P. J. Vejvanovského v sále Beskydského
divadla v Novém Jičíně.
V úterý 10. května 2011 se koná zájezd nazvaný Cesta
do nitra Kravařska (navštívíme Bartošovice, Odry, Vražné,
Suchdol nad Odrou a tamější pozoruhodnosti), odjezd bude
v 9.00 hodin od Čedoku. Zájemci z řad členů i příznivců klubu, hlaste se v pondělí a středu po 15.00 hod. na Baště!
Ve čtvrtek 12. května 2011 v 16 hodin v klubových místnostech na městské baště zveme na besedu s p. E. Kraigherem z Klagenfurtu ke dvěma jubileím malíře Otto Kraighera-Mlčocha. V pondělí 23. května 2011 v 18 hodin na Staré
poště doporučujeme premiéru pořadu literárního klubu Bohém
či princ české literatury František Kellner. Letošní májová merenda se uskuteční poprvé v klubových místnostech
na Baště a poprvé v červnu. A to 4. 6. v 18.00 hodin. To však
ještě připomeneme v příštím vydání Zpravodaje.
V úterý 19. dubna 2011 v 16 hodin na přednášku Umělecký 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, který se tímto po delší době
opět představí v Novém Jičíně. Známé jsou Bartečkovy přednášky z jeho cestovatelských putování Jižní Amerikou, doprovázené vlastními fotografiemi. Fotograf Milan Borovička získal
evropské renomé především svými fotografiemi uměleckých
ženských aktů.

Důstojná reprezentace lidové
hudby v Lucemburku
Svatopluk Válek, umělecký vedoucí
g

Organizátoři 5. česko-lucemburského plesu letos přizvali
ke spolupráci cimbálovou muziku Soubor lidových písní a tanců
Javorník z Nového Jičína. Bylo to poprvé v pětileté historii,
kdy v průběhu velice bohatého programu zazněly také lidové
tóny a písně v podání moravské muziky. V oficiální tiskové
zprávě se dovídáme, že pátý česko-lucemburský ples 2. dubna
2011 v mamerském kulturním centru spoluzahájil pan velvyslanec, a že v bohatém programu, od swingové show mistrů
světa, ukázky latinsko-amerických tanců přes jemnou standardní klasiku a mladistvé electric boogie, to vše doplněno
cimbálovkou „Javorník“, si snad opravdu každý vybral to své
a pěkně se bavil.
Cimbálová muzika Javorník Nový Jičín sice nezazněla přímo
v hlavním sále, přesto si mnoho návštěvníků plesu našlo cestičku do komornějšího prostředí, kde si s chutí zazpívali písně
a zatančili tance několika folklorních regionů. Mezi aktivními
účastníky byl také velvyslanec ČR jeho excelence Vít Korset
a další pracovníci ambasády MZV ČR v Lucemburku.

Občanská statistika, březen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 21 dětí, z toho 13 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 37, odstěhovalo 58 občanů. Bylo uzavřeno 7 sňatků
v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 24 375, zemřelo
32. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).
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Někdejší závodník stáje Mercedes Hans Hermann.
Výstava se líbila i vrchnímu starostovi K. H. Schlumbergerovi.
g Nebývalá účast na vernisáži výstavy „Alfred Neubauer — muž
tisíce triků“ v Žerotínském zámku vloni v červnu signalizovala velký zájem veřejnosti o tohoto celému motoristickému
světu známého novojičínského rodáka. Neušla pozornosti ani
našim krajanům, protože osobnost jedinečného stratéga automobilového sportu byla oslavována především v Německu.
I proto se zrodila myšlenka tuto výstavu, která je výsledkem
houževnatého úsilí Radka Polácha z Muzea Novojičínska,
představit v místě, kde Neubauer dlouhá léta žil a kde byl po
své smrti před více než třiceti lety pochován. Městečko Aldingen se mezitím stalo součástí většího celku, města Remseck,
které leží nedaleko nám už známého Ludwigsburgu, ale i automobilovému světu známého Stuttgartu. V tomto prostoru se
právě v nynějším čase připomíná 125. výročí sestavení a předvedení prvního automobilu na světě, Benzovy tříkolky. V měsíci březnu jsme vzpomenuli 120. výročí Neubauerova narození. Nabízí se tak úvaha, že skrze připomenutí osobnosti
novojičínského rodáka se připomněla i slavná sportovní historie vozů Mercedes.
Možná právě proto se slavnostního zahájení výstavy v muzeu „Stará škola“ v městě Remseck zúčastnili kromě jeho
vrchního starosty Karl-Heinz Schlumbergera také zástupci
fy Deimler Benz a nedaleké automobilky Porsche. Tu zastupoval Dr. Heinz Rabe, syn někdejšího hlavního konstruktéra
firmy Porsche. Kromě slavnostního projevu zmíněného starosty pozdravili četné účastníky i představitel Kravařského
krajanského spolku Dr. Wolfgang Bruder, také autor těchto
řádků, ale hlavně pak jeden ze slavných protagonistů éry
Alfreda Neubauera a stříbrných šípů Mercedes, stále svěží
závodník Hans Hermann.
S potěšením jsem po návratu mohl představitelům Muzea
Novojičínska předat informaci, že byl projeven zájem výstavu
předvést následně ve Stuttgartu a také v Mnichově. Je to nepochybně významné ocenění dokumentační činnosti našeho
muzea, v tomto případě především zmíněného autora výstavy
Radka Polácha.

Bohém či princ
Karel Chobot
g Bohém či princ české literatury František Gellner (1881—
1914) se jmenuje literárně-hudební pořad, který v pondělí
23. května 2011 v 18 hodin v Klubu Galerka MěKS v Novém
Jičíně na Staré poště uvede Literární klub.
Bouřlivák, výtržník, kavárenský povaleč, nelítostný ironik,
lyrik ryzího srdce, intelektuál, anarchista, sebevrah nebo zběh,
trochu revolucionář, především svědek umírajícího času, pitvající svým dílem malost okolního prostředí rakousko-uherské
monarchie. Uslyšíme nádherné verše, nahlédneme do příběhu
básníka, jeho romantického vztahu s Marií Majerovou.
Scénář je již tradičně dílem paní Jany Homolové, která ke
spolupráci přizvala další členy Literárního klubu, jimiž jsou
Eva Davidová, Lenka Chobotová, Jiří Prokeš, Jan Holeček,
Karel a Filip Chobotovi. Klavírní hudební doprovod již rovněž
tradičně připravila a skladby vybrala paní Marie Válková,
s níž vystoupí také Filip Chobot.

Poděkování
Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
g Pro studenty Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně je málo možností, kde mohou ukázat své dovednosti širší veřejnosti. Svou příležitost dostali učni a jejich
pedagogové při přípravě občerstvení pro účastníky jednání
krajské pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí
s pověřeným úřadem.
Akce se uskutečnila dne 12. 4. 2011 v Klubu seniorů v Novém Jičíně. Za město Nový Jičín se jednání zúčastnil místostarosta PhDr. J. Dvořák, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. A. Urban a koordinátorka komunitního plánování Bc. L.
Galiová. Projednávaly se otázky budoucnosti sociálních služeb, ale také financování aktivit na zvýšení informovanosti
o sociálních službách mezi občany. Tímto bych jim chtěla poděkovat za vynikající občerstvení.

In-line plocha na zimním stadionu
Milan Urban, HK Nový Jičín
g

Na ploše zimního stadionu byla 7. dubna 2011 instalována
in-line plocha. Je určena pro širokou veřejnost, která si bude
chtít zabruslit i po skončení zimní sezony, kdy na novojičínském zimním stadionu není ledová plocha. HK NJ si od této
novinky slibuje efektivnější využití prostoru zimního stadionu
v průběhu roku a nabízí tak veřejnosti další možnost sportovního vyžití.
Na in-line ploše se dá nejen bruslit a hrát in-line hokej. HK
NJ by chtěl uspořádat amatérskou soutěž v in-line hokeji.
K zapůjčení bude cca 20 ks hráčské a 2 ks brankářské výstroje. V případě zájmu se hlaste na e-mail hc@novy-jicin.cz.
Hřiště je určeno také pro florbal, futsal, basketbal, házenou, volejbal, nohejbal, badminton. Dále HK NJ bude pořádat
veřejné bruslení, diskotéku na in-line bruslích a maškarní
ples. Pro širokou veřejnost bude zajištěna půjčovna bruslí.
In-line plochu budou moci v případě nepříznivého počasí využít také pořadatelé akcí konajících se pod záštitou města
Nový Jičín, jako je např. streetball.
HK NJ zakoupil vybavení pro florbal (mantinely+branky)
a tak se zde mohou pořádat také turnaje v této oblíbené hře.

Bojová umění ve SVČ Fokus
Text Marie Machková, foto Václav Kudělka

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

2. kolo, Itálie Lignano Sabbiadoro, 25.—27. března 2011.
Zlatí juniorští ploutvaři Laguny Nový Jičín opět předvedli
světu svoji formu. Ve druhém kole světového poháru v plavání s ploutvemi suverénně zvítězili v bodování juniorských
týmů a do Česka přivezli rekordních 12 pohárových medailí
a 5 českých rekordů.
V italském přímořském letovisku Lignano Sabbiadoro se
o víkendu 25.—27. března 2011 opět sešla světová ploutvařská
konkurence. Do bojů v 2. kole světového poháru CMAS 2011
nastoupilo 380 závodníků z 57 potápěčských klubů a třinácti
zemí. V individuálních disciplínách dominovali závodníci Itálie,
Německa, Francie a je potěšitelné, že také České republiky.
Junior Martin Mazáč se čtyřmi cennými kovy se opět stal
hvězdou týmu. Tři zlaté medaile na 50 BF v čase 21,58 na 50
RP v čase 15,77 a na 4x100 PP doplnil „tradičně“ dohmatovým stříbrem na 50 PP za 17,29 na hladině. Víc než zlaté medaile a průběžné prvenství po dvou kolech světového poháru
jej momentálně potěšily zaplavané časy.
„Na padesátce kraulem v krátkých ploutvích jsem zaostal
za českým rekordem vícemistra světa Matěje Obšivače sedm
setinek, v erpéčku (padesátce pod vodou v monoploutvi na nádech) pak jednu desetinu za českým rekordem vícemistra
světa Tomáše Mixy“, prozradil Mazáč. „Je to pro mě skvělý
začátek závodní sezony, splnili jsme s klukama limity na šampionát, přivezli jsme týmové zlato, tak se nyní budeme připravovat na juniorské mistrovství Evropy,“ dodal.
O zlatou medaili se postaral v novém českém rekordu na
200 PP v čase 1:29,39 další juniorský reprezentant Petr Španihel. „Nevyšla mi na úvod moje oblíbená osmistovka, v níž
jsem doplaval čtvrtý. Dvoustovku jsem rozjel naplno s plánem
jet start-cíl a vyšlo to. Zlato, navíc moje první ve svěáku, je
skvělé. Doplnil jsem je stříbrem na dvojnásobné trati a samozřejmě zlatou štafetou,“ uvedl nový český rekordman.
Také junior Jakub Jarolím z Laguny Nový Jičín dokázal
ze tří povolených startů světového poháru vytěžit 3 medaile
a 3 vynikající osobní rekordy. Jeden z nich, na 100 RP je novým českým rekordem. „37,04 ukazovala světelné tabule po
mém dojezdu, nevěřil jsem vlastním očím,“ prozradil medailista Jakub Jarolím. „ Že mám stříbrnou medaili jsem věděl
už při závěrečném dohmatu pod vodou, vítězný Francouz byl
zatím lepší“. Druhý osobní čas přidal Jakub na poloviční trati
50 RP a čas 16,22 stačil na bronz. „Třetí osobák a hlavně
stříbrná medaile na 100 PP na hladině mě velmi překvapila,
uvedl český reprezentant. Plavu nejraději RP, když musím na
hladinu, tak na krátký sprint na 50 metrů. Ten jsem v Itálii
přenechal Honzovi Bartkovi a nastoupil na dlouhý sprint.
Za 40,09 s jsem měl stříbro.“

g V sobotu 2. dubna 2011 se ve Středisku volného času Fokus

konala přehlídka bojových umění. Na této tradiční akci letos
vystoupila stovka účinkujících. Diváků byl dvojnásobný počet.
„Tato přehlídka dává šanci dětem a mládeži, aby se předvedli svým rodičům, známým a kamarádům, co všechno se
v našich kroužcích naučili,“ řekla pedagogická pracovnice
Fokusu Drahoslava Štrbavá. Domácí soubory zastupovalo aikido-děti pod vedením Pavla Němce, aikido-dospělí a jejich vedoucí Konstantin Mazare, karate, které vede Adéla Kotoučová, tchai-ji pod dozorem Jitky Kudělkové. Jako hosté vystoupili členové občanského sdružení Abada Capouera Nový Jičín
pod vedením Zdeňka Riga a karatisti KU SEN GO Nový Jičín,
které vede Jana Janíková.
„Letošní akce se mimořádně povedla. Sál byl vyprodaný,
příznivci bojového umění nadšeni. V publiku i na jevišti byla
skvělá atmosféra, vystupující podali naprosto perfektní výkony,“ okomentoval letošní přehlídku zástupce ředitelky SVČ
Fokus Martin Jakůbek.

Klárka Křepelková, Martin Mazáč, Jakub Jarolím,
Petr Španihel a Jan Bartek.
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Jan Bartek pak bojoval na padesátce, kde se mu tolik nedařilo. Skončil šestý, na trati dvě stě metrů již čtvrtý, ale
bronzovou medaili si vyplaval na 100 PP. Pátým medailistou
Laguny Nový Jičín byla juniorka. Klárka Křepelková bojovala na 50, 100 PP, kde skončila na finálovém místě šestá
a sedmá. Medaili vyplavala v kraulovém sprintu a byla o nešastný dohmat stříbrná.
Ostatní členové týmu Moravskoslezského kraje, který sportovce podpoří formou grantu, zaplavali velmi pěkné osobní
rekordy. O body do družstva juniorů bojoval pátý člen Ondra
Dofek, tým juniorek reprezentovaly Vendula Figarová a Martina Hanzelková, doplněné nováčky Lenkou Kokešovou a Nikolou Jurečkovo.
O fantastickou tečku se v přímořské misi pro Nový Jičín postaraly štafety Laguny. Nejprve juniorky ve složení Klárka
Křepelková, Martina Hanzelková, Lenka Kokešová a finišmanka Vendula Figarová vyplavaly bronzovou medaili, poté
junioři ve stejném štafetovém závodě na 4x100 metrů PP porazili sami sebe…
Štafeta složená z medailistů Petr Španihel, Martin Mazač,
Jakub Jarolím a Jan Bartek povzbuzená italským publikem
vyplavala zlatou medaili v neuvěřitelném čase 2:38,88. Tento
čas je nejen historicky nejrychlejším časem českých štafet
juniorů, národním rekordem juniorů, ale také nejrychlejším
časem mezi muži. Žádná česká štafeta mužů ještě neplavala
rychleji. Závodníci Nového Jičína jsou nejrychlejší!

Karel Ligocki si do své sbírky
připsal další rekord
Text Jan Kopera, foto Petr Kocián
g Karel Ligocki se 26. 3.
2011 opět pokusil o rekord
ve vytrvalostním bruslení.
Tentokrát to bylo 50 km
na čas. Pokus se uskutečnil v rámci finálového dne
na zimním stadiónu v Novém Jičíně. Tomuto pokusu však jakoby konstelace
hvězd nepřála. Před sobotním večerním startem nebyl závodník zcela v pohodě a jak sám řekl: „dneska nejsem ve své kůži.“
Přesto do české Guinnessovy knihy rekordů vepsal
svůj už devátý rekord.
Na tra Karel Ligocki
vyrazil krátce po 19. hodině. V průběhu první hodiny ujel 171 kol = 23 km
a 427 m z celkových 365
Karel Ligocki bojuje o rekord
kol = 50 km 005m. Místy
zajel jedno kolo, což je 137
metrů i pod 19 vteřin. Průměr na jedno kolo v této hodině
tak činil 21 vteřin. V druhém kole se už časový průměr na jedno
kolo zvětšil a v průběhu druhé hodiny urazil jen 154 kol =
21 km a 098 m, což činí v průměru 23,3 vteřiny na jedno kolo.
Z velké části to bylo zapříčiněno nekvalitním měkkým ledem, do kterého se brusle bořily. V ledu tak vznikly hluboké
rýhy, které znamenaly velikou zátěž pro udržení rovnováhy
a směru jízdy a neumožnily dosáhnout na lepší celkový čas.
Byl to navíc veliký nápor na veškeré svalstvo a Karla chytly
křečovité bolesti zad. Naštěstí to už bylo v samotném závěru
pokusu.
Na regulernost pokusu dohlíželi zástupci pelhřimovské
agentury Dobrý den. „Mohu potvrdit, že dnes byl na zdejším
stadionu v Novém Jičíně vytvořen nový rekord ve vytrvalostním bruslení na 50 kilometrů, a to časem 2 hodiny 15 minut
18,26 vteřin,“ uvedl na závěr komisař pelhřimovské agentury
David Rafaj. V průměru to je 22,2 vteřiny na jedno kolo.
Přes nepříznivý handicap posledních dnů, kdy se nemohl
zcela ideálně srovnat psychicky i fyzicky, Karel Ligocki buldočí zarputilostí rekordu dosáhl.
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Rozhovor s nejlepším mladým
basketbalistou Evropy
Ivana Dorazilová, SOŠ s.r.o. EDUCA
g Rozhovor s nejlepším mladým
basketbalistou Evropy za rok 2010
a žákem EDUCY, Střední odborné školy, s.r.o., Nový Jičín — Janem
Veselým od Ivany Dorazilové, SOŠ
s.r.o. EDUCA

Proč jste se při výběru sportovního odvětví rozhodl právě
pro basketbal? Moji rodiče oba
sportovali, máma hrála volejbal,
táta basketbal a já byl v hale
prakticky od svých devíti měsíců
a oni si mě předávali mezi tréninky. S míčem jsem byl v kontaktu neustále a vždycky mi připadalo normální sportovat. V Příboře, kde jsme bydleli, byl žákovský basket a tak i proto vyhrál v rozhodování basket. Dnes
jsem rád, že to byl zrovna on.
Co považujete za zlomový okamžik ve své sportovní kariéře? Určitě to byly dva okamžiky. První bylo rozhodnutí,
že půjdu v 16 letech do Slovinska, do Lublaně, neuměl jsem
pořádně jazyk, byl jsem sám, nebylo to jednoduché a pak asi
nejdůležitější byl přestup v 18 letech do Partizanu Bělehrad.
Dostal jsem se jednomu z nejlepších trenérů pro mladé hráče
v Evropě, k Duško Vujoševičovi, ten mi dal šanci a důvěru.
Byl jste vyhlášen nejlepším mladým hráčem Evropy za
rok 2010, dá se toto ocenění řadit mezi vaše nejcennější? Určitě. Porazit Rickyho Rubia, který je opravdu skvělý
hráč, toho si moc cením. Hodně mě toto ocenění nakoplo do
dalšího hraní. Ale stejně tak prožívám radost při každém
získaném titulu, a je to v Srbské lize, Adriatické lize, při těžké
výhře nad špičkovým týmem. Basket je můj život.
Jak zatím hodnotíte své postavení pro NBA draft 2011
a jste rozhodnut hrát v USA? V jakém týmu byste případně rád nastoupil? Do NBA letos chci. Zatím jsem do desátého místa v prvním kole, ale to se může ještě změnit. Není
až tak důležité, na jaké pozici se budu na draftu nacházet,
spíš jde o to, abych se dostal do dobrého klubu, kde budu
hrát, leštit lavičku nechci. NBA je i hodně o štěstí na dobrého
trenéra, na dobré spoluhráče. Určitě bych nechtěl být v týmu,
který hraje o titul.
Co byste poradil mladým začínajícím basketbalistům,
kteří to v basketbale chtějí dotáhnout na vrcholovou úroveň? To je těžké říct. Aby se připravili na hodně dřiny. A aby
dali sportu co možná nejvíce. Vrcholový sport je svým způsobem hodně těžký. Dovolenou moc neznám, osobní život se
taky musí přizpůsobit. Ale když nad hlavou držíte pohár pro
vítěze, stojí to za to.
Jste žákem třetího ročníku Střední odborné školy EDUCA, s.r.o. v Novém Jičíně. Dá se při tak velkém sportovním vytížení ještě i studovat? Na této škole mi vycházejí maximálně vstříc. Studuji podle individuálního plánu
a zkoušky dělám v době po sezoně a musím říct, že to je občas
hodně náročné. Ale bez vzdělání být nechci, nikdy nevím, co
se může při sportu stát a tak si chci udělat aspoň maturitu.
Proč jste si vybral právě střední odbornou školu EDUCA? Protože bych se možná po skončení kariéry chtěl věnovat něčemu kolem basketu a jeho managementu, třeba jako
skaut či činovník klubu. A na této škole byl právě obor sportovní management. Samozřejmě je velká výhoda, že EDUCA
je v Novém Jičíně, což je z mého domova v Příboře kousek.

Podpořte město plaváním
Josef Nekl, plavecká škola Laguna
g Plavecká škola Laguna pořádá pod záštitou starosty města
Evropský plavecký den. Přij te 1. června 2011 podpořit své
město tím, že uplavete 100 metrů libovolným způsobem. Akce
proběhne na novojičínském bazéně od 8 do 24 hodin. Vstup je
zdarma.

Fotosoutěž čtenářů

g Jaro zřejmě probudilo i naše fotografující čtenáře a tak můžeme dnes představit tři soutěžní snímky: 1. místo získává snímek od René Lossmanna nazvaný Růžově kvetoucí sakury v knihovně; 2. místo snímek od Davida Rajnocha nazvaný Bašta v květech; 3. místo snímek od Petra Vlčka s názvem
Svítání na Masarykově náměstí. Ocenění autoři získávají hodnotné ceny. Doufáme, že další kola fotosoutěže budou stejně úspěšná a že nám nadále budete
posílat netradiční snímky města.
Podmínky soutěže: Účastník (může jím být kdokoliv) zašle fotografii neokoukaného záběru na naše město v elektronické podobě na adresu mmachkova@novyjicin-town.cz do 15. dne každého měsíce. Zaslané snímky, jejich
nápaditost i celkovou úroveň posoudí zástupci redakce Novojičínského zpravodaje a ten nejlepší (případně i další dva v pořadí) otiskneme s nárokem
Pavel Wessely
autora na věcnou odměnu. Soutěžícím přejeme úspěch!
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