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Nový Jicín
ˇ ocenil významné osobnosti

g Vedení města Nový Jičín ocenilo čtrnáct významných osobností z oblasti školství, kultury a sociální oblasti. Součástí
poděkování za mimořádnou pedagogickou aktivitu, přínos
v rozvoji kultury města či nezištnou a dlouhodobou pomoc
slabým a nemocným byl pamětní list, poukázka na nákup
v knihkupectví a vstupenka na divadelní představení.
Mezi oceněnými bylo devět pedagogických pracovníků, dvě
osobnosti z oblasti kultury a tři ze sociální sféry. Návrhy na
ohodnocení nejlepších učitelů a vychovatelů podávali ředitelé
zařízení, pedagogické kolektivy, školská pracoviště, vedení
města nebo odbor školství městského úřadu. V sociální a kulturní oblasti mohli zasílat podněty, kromě členů kulturní či
sociální komise, příslušných odborů města a vedení radnice,
i občané.
Významnými osobnostmi kultury se stali dva zpěváci sboru
Ondráš, který letos slaví 60 let od svého vzniku. Ladislav

Linart stál u založení tělesa, Eva Jiříčková přišla do sboru
v roce 1958 a mj. se také věnovala notovému archivu sboru.
V sociální oblasti byla oceněna např. Jarmila Kudělková,
která stála v Novém Jičíně u zrodu pečovatelské služby. Za
obětavou pomoc zdravotně postiženým byla oceněna předsedkyně okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Eliška Michalská, která se už jako dítě zapojila do
protifašistického odboje.
Mezi devíti oceněnými pedagogy byla i učitelka výtvarného oboru Základní umělecké školy v Novém Jičíně Soňa
Zemánková. Její žák Oldřich Poul získal před několika týdny
cenu Grand Prix na nejvýznamnější světové soutěži dětské
kresby v japonské Kaganawě. Paní Zemánková je nezávislou
výtvarnicí a její práce jsou zastoupeny ve sbírkách Národní
galerie v Praze.
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
pokračování na str. 2

Dokončení ze strany 1
g Oceněné osobnosti z oblasti školství: Dana Valčíková,
ZŠ Komenského 66; Vlasta Foltová, ZŠ Komenského 68; Miluše Bezunková, ZŠ Tyršova; Jana Valigurová, ZŠ Jubilejní; Eva Mitášová, SVČ Fokus; Irena Bambuchová, Mendelova střední škola; Petr Zapletal, Mendelova střední škola;
Soňa Zemánková, základní umělecká škola; Eliška Rozsypalová, střední odborná škola EDUCA.
g Oceněné osobnosti z oblasti kultury: Eva Jiříčková, Ladislav Linart.
g Oceněné osobnosti ze sociální oblasti: Jarmila Kudělková; Eliška Michalská; Bronislava Schaffelhoferová.

Mezi oceněnými byla i učitelka výtvarného oboru ZUŠ
Soňa Zemánková

Za péči o seniory žijící v domově Duha byla oceněna
Bronislava Schaffelhoferová

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
g Desátá schůze Rady města Nový Jičín dne 2. 5. 2011:
Na začátku schůze všech devět přítomných radních odsouhlasilo úpravu jednacího řádu, který byl doplněn o jmenovitý seznam s informací, jak který člen rady hlasoval. Poté ředitel
městské policie René Škoda přednesl zprávu o činnosti tohoto
orgánu města za I. čtvrtletí roku 2011. Letos už strážníci řešili 1 820 přestupků a 833 oznámení. Odchytili a dopravili do
útulku v Kopřivnici devět psů a projednávali osm podnětů
týkajících se vraků aut na území města.
V části, která se věnovala finanční problematice, byla např.
schválena dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
s Libhoští, která se osamostatnila. V této souvislosti byla
zrušena i Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libhoš. Nebyl schválen příspěvek občanskému sdružení z Brna, které
provozuje zařízení pro drogově závislé. Radní byli seznámeni
s průběhem příprav a programem Novojičínského kulturního
léta 2011 a městské slavnosti. Tomuto tématu je ve Zpravodaji
věnována samostatná zpráva.
Také informaci o vyhodnocení osobností z oblasti školství,
kultury a sociální sféry, která zazněla na radě, je věnován
větší prostor v periodiku. Radní vzali na vědomí, že v období
letních prázdnin budou po tři týdny uzavřeny všechny mateřské školy na území města. Zároveň odsouhlasili povolení
výjimky v počtu dětí ve třídách, který se tak zvýší z 24 na 28
dětí. Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy i na základě výsledku letošního zápisu do školek, vyhodnotí situaci
a možnosti eventuálního rozšíření počtu tříd v mateřských
školách.
Oddíl volejbalu TJ získal příspěvek na činnost družstva žen
a oddíl házené TJ na cestu do partnerského města Epinal
na turnaj v plážové házené. Radní uložili školským a kulturním příspěvkovým organizacím, technickým službám a bytovému podniku povinnost zavedení elektronických aukcí při
zadávání zakázek. Ve zprávě o stavu podnikání na území
Nového Jičína zaznělo, že jde o vzestupný stav, a že zejména
mladých podnikatelů stále přibývá.
Radní odsouhlasili uzavření veřejnoprávní smlouvy s Libhoští, na základě které bude pro ni přenesenou působnost
na úseku přestupků vykonávat Nový Jičín. Smlouva s Hladkými Životicemi zase zajistí výkon přenesené působnosti na
úseku ochrany přírody a krajiny. Na jednání byl také přednesen návrh memoranda k výstavbě silnice R35 — Palačovská
spojka a zazněla informace o průběhu stavební akce „Návštěvnické centrum.“
Kontrola v bytovém podniku města poukázala na nedostatky ve vyúčtování financí za pronájmy nebytových prostor.
Několik bodů bylo věnováno bytovým záležitostem, ve kterých
zazněly např. žádosti nájemníků o povolení rekonstrukcí
bytových či nebytových prostor, stížnost na problémového
nájemníka apod.
Velmi rozsáhlá byla také část věnující se majetkoprávní
problematice. Radní odsouhlasili pozastavení realizace akcí
„Parkoviště Dvořákova a parkoviště Generála Hla o“, nebo
se letos musí vyřešit rekonstrukce mostů, které v roce 2009
poničila povodeň.

Město začalo s přestavbou
měšanského domu
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí
g Město Nový Jičín začalo s přestavbou měšanského domu
na Masarykově náměstí na návštěvnické centrum. Projekt nazvaný Nový Jičín — město klobouků chce využít historického
potenciálu tradice kloboučnictví ve městě a přiblížit ji turistům zábavněji a jinak než klasické muzejní expozice. Stavební práce by měly skončit v závěru léta. Od října by nové
turistické centrum mělo začít plně fungovat.
„V budově č. 45, ve které bude návštěvnické centrum sídlit,
právě probíhají bourací práce, vyzdívají se příčky a dál se

Za přínos v rozvoji kultury města byla oceněna Eva Jiříčková
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V tomto domě bude návštěvnické centrum

vy,“ doplnila Kovaříková. Návštěvníci si budou moci většinu
exponátů osahat. V promítacích koutcích získají autentický
zvukový a obrazový záznam z tovární výroby.
Forma prezentace výrobních postupů umožní vjemový zážitek i tělesně postiženým občanům. Dům je nově řešen jako
bezbariérový. V rámci exkurze do historie a poznání jednotlivých kroků výroby klobouku si zájemci mohou na funkčních
strojích vyrobit svůj vlastní suvenýr. V prodejně klobouků
bude možné nějakou elegantní pokrývku hlavy zakoupit.
Součástí návštěvnického centra, které bude otevřeno sedm
dní v týdnu, bude i klobouková kavárna a dětský koutek.
Kvůli lepší turistické dostupnosti bude do přízemních prostor domu přestěhováno i informační centrum a centrum
Europe Direct.
Město spolupracuje na projektu s místním výrobcem klobouků Tonak a Muzeem Novojičínska. Výdaje na vybudování
návštěvnického centra Nový Jičín — město klobouků počítají
s 13,8 milionu korun. Přes 11 milionů bude uhrazeno z dotace
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Zbývající část zaplatí město ze svého rozpočtu.

upravují vnitřní prostory podle projektu,“ řekla Ivana Kovaříková z odboru obecního podnikání novojičínského městského úřadu. Hlavním cílem projektu je vybudování interaktivní expozice mapující výrobu klobouků. Jeho přínosem bude
i potřebná rekonstrukce památkově chráněného domu, ve
kterém v roce 1790 zemřel slavný rakouský vojevůdce Gideon
von Laudon.
Návštěvník pomocí všech smyslů pozná, jak klobouk vzniká.
Od prvotního získání materiálu až po finální tvarování a zdobení. „K tomuto účelu bude sloužit interaktivní expozice, zkoušírna klobouků a multifunkční ateliér v prvním patře budo-

Nový Jičín si připomněl
66. výročí svého osvobození
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Vedení města, zástupci armády, vojenští veteráni a veřejnost
uctili památku obětí válek
g

Takto to vypadá v domě nyní

Vizualizace budoucího stavu
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Nový Jičín si v pátek 6. května 2011 připomněl 66 let od
svého osvobození. Představitelé města, zástupci místní vojenské posádky, vojenští veteráni a členové Českého svazu
bojovníků za svobodu u příležitosti výročí ukončení II. světové války položili kytice a zapálili svíčky u pomníků obětem
válek na Městském hřbitově v Novém Jičíně a v místní části
Žilina.
Místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák, který je původní profesí historik, připomněl přítomným nejvýznamnější
data a události spojené s obdobím druhé světové války. „Přestože z dějin víme, že lidstvo je nepoučitelné, musíme doufat,
že tak strašný globální konflikt se už nebude opakovat,“ řekl
místostarosta. Předsedkyně okresního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu Eliška Michalská si trošku posteskla,
že se vzpomínkové slavnosti už tradičně účastní jen málo
mladých lidí.
„Chápu, že jsou pracovně vytíženi a možná už je tato část
naší historie ani nezajímá. Kdo totiž nezažil válku asi ani
nemůže pochopit, jaká hrůza to byla,“ uvedla paní Michalská.
V té době sice byla ve věku dítěte, ale silně ji poznamenala
ztráta otce. „Otec na Horní Bečvě, kde jsme tehdy žili, pomáhal lidem stíhaným gestapem a vystavoval jim falešné občanské průkazy. Já jsem dělala spojku, protože jsem jako
malá holka nebyla tolik nápadná,“ vzpomínala.

Od 1. 7. 2011 se nebudou zapisovat
děti do cestovního pasu rodiče!

Nebezpečí na internetu
Petr Gřes, tiskový mluvčí PIS Nový Jičín, foto M. Machková

Odbor vnitřních věcí
g

Zda vůbec a jaký cestovní doklad děti musí mít? Doposud
mohly děti vycestovat mimo území ČR na vlastní cestovní pas
nebo děti do 10 let s rodičem, zapsány v cestovním pasu rodiče. Nebylo, není a nebude možné, aby děti vycestovaly s rodičem zapsány v občanském průkazu rodiče. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro jeho držitele, cestuje-li
do států EU.
Od 1. 7. 2011 již nebude možné zapsat dítě (mladší 10 let),
občana ČR, do cestovního dokladu rodiče. Pokud bude zápis
občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem
1. 7. 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit
hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán, nejpozději však do 26. 6. 2012.
Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden před 1. 7. 2011, pozbývá platnosti dnem 26. 6. 2012.

Elektronické aukce přinesly
první úspory
Marie Machková, tisková mluvčí
g Za měsíc provozu elektronických aukcí ušetřil Nový Jičín
téměř milion korun oproti předpokládaným cenám uvedeným
v rozpočtu města nebo v projektové dokumentaci. V březnu
proběhla tzv. přípravná fáze, kdy se zaškolovali administrátoři, asistenti a top manažeři projektu a od dubna začaly e-aukce probíhat naostro. „Výsledky, jakých jsme dosáhli za
první měsíc bezplatného provozu e-aukcí, nás potěšily. Přinesly nejen úsporu peněz z rozpočtu města, ale také umožňují průhledně a transparentně pracovat s cenou zakázek.
Rozhodně budeme v tomto způsobu zadávání veřejných zakázek pokračovat,“ uvedl místostarosta Jaroslav Dvořák.
V dubnu proběhlo podle nových pravidel sedm zadávacích
řízení. Tři na stavební práce, dvě na dodávku zboží a dvě na
služby. Do každého se v průměru přihlásili čtyři uchazeči.
Podmínky zadávacího řízení jsou zveřejněny na webových
stránkách města po dobu lhůty pro podání cenové nabídky
ze strany uchazečů o veřejnou zakázku.
Největší úspory přineslo elektronické soutěžení mezi podnikateli v oblasti stavebních prací. Například oprava veřejného osvětlení na Vančurově ulici měla podle odhadu projektanta stát více než 2,2 milionu korun. Internetová aukce
dokázala sumu snížit na 1,8 milionu korun. A obdobné to bylo
u zakázky na prodloužení vodovodního řadu v ulici U Mlýna.
Na tuto akci bylo v rozpočtu města vyčleněno 850 tisíc korun
a z elektronické soutěže vzešla cena o 347 tisíc korun nižší.
V současné době probíhá elektronická soutěž na dodavatele úklidových prací. Nejvýraznější úspory se očekávají
u komodit, jakými jsou energie.

Renarkon pomáhá závislým
Alexandr Dresler, ved. terénního programu na Novojičínsku
g Obecně prospěšná společnost Renarkon (vznik v roce 1997)
poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor
odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi. Svými aktivitami se Renarkon snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog.
Terénní program na Novojičínsku (TPN) vznikl v roce 2006,
kdy prošel certifikací Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (kterou úspěšně prošel také v roce 2010). Do Nového
Jičína dojíždí pravidelně každý pátek dva terénní pracovníci,
kteří pracují s uživateli drog na území města. Posláním TPN
je vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizovat
rizika spojená s užíváním nealkoholových drog a ochrana
veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním. Služba v Novém Jičíně probíhá nepřetržitě od r. 2006.

Seminář za policii zahájil zástupce vedoucího územního odboru Nový
Jičín Vlastimil Bordovský a za město starosta Břetislav Gelnar. Na
snímku vlevo je mluvčí novojičínské policie Petr Gřes
g„Skrytá

šikana, která je fenoménem doby, ovlivňuje chování a psychiku dětí a mládeže ve školách. Mnohdy je těžké
vůbec rozpoznat, zda k něčemu dochází. Šikana spojená s internetem a komunikačními prostředky je zákeřná a zanechává u postižených jedinců daleko větší stopu“. Problém,
na kterém se shodli všichni přítomní.
V pátek 6. května 2011 pořádali novojičínští policisté společně s městem Nový Jičín seminář pro pedagogické pracovníky a policisty, zaměřený na nebezpečné komunikační jevy
jako je například kyberšikana, sexting, kybergrooming a kyberstalking, rizikové sdílení osobních údajů a problematiku
sociálních sítí.
Úvodního slova se ujal zástupce vedoucího Územního odboru v Novém Jičíně plk. Mgr. Vlastimil Bordovský a starosta
města Nový Jičín Ing. Břetislav Gelnar, CSc. Téměř šedesát
posluchačů z řad pedagogů a policistů z Novojičínska živě
reagovalo na slova přednášejících. Diskuze s Mgr. Veronikou
Krejčí a Mgr. René Szotkowským Ph.D., lektory projektu, přiblížila problematiku týkající se našich dětí, ale i dospělých.
V jednodenním semináři s názvem „Rizikové chování na
internetu“ se účastníci dozvěděli, jaké jsou jeho projevy,
průběh a důsledky. Seminář vedli zkušení lektoři národního
projektu E-Bezpečí — zaměřený na prevenci, edukaci a intervenci v oblasti rizikového chování na internetu realizuje
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (www.e-bezpeci.cz, www.prvok.upol.cz).

Provoz školních hřiš
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
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.
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Svodka událostí městské policie
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP
g Poškodil lampu. Dne 5. 5. v 11.00 hod. bylo oznámeno na
služebnu, že na křižovatce ulic 5. května — Resslova nákladní
vozidlo při otáčení poškodilo pouliční osvětlení. Řidič vozidla
při couvání zachytil korbou auta o lampu, kterou částečně
vytrhl ze zdi domu. Strážníci přivolali hlídku dopravních nehod Policie ČR, která si celou věc převzala.
g Poškození majetku. Dne 11. 5. v 10.35 hod. přišel na služebnu muž bydlící na ulici Dvořákova. Uvedl, že někdo v domě
odstřihnul a odcizil dráty kabelové televize, na chodbě poškodil stropní světla, skla a dveře. Věc si převzala Policie ČR.
g Kradli měděné plechy. Dne 11. 5. krátce před půlnocí
oznámil správce budovy polikliniky na ulici Msgr. Šrámka, že
někdo ukradl měděné parapety z budovy. Oznamovatel hlídce
MP sdělil, že před chvíli slyšel hluk ze dvora a viděl dva muže.
Jeden z nich ohýbal plechy a druhý je odnášel pryč. Oba muže
popsal. Hlídka MP nalezla plechy pohozené za plotem a oba
muže odpovídající popisu zaznamenala na téže ulici sedět
opodál na zemi. Pro důvodné podezření z trestného činu byla
přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala.
g Opilý usedl za volant. Dne 12. 5. ve 20.55 hodin ohlásila
na služebnu MP Nový Jičín žena, pracující ve firmě na ulici
Propojovací, že ji ve firmě obtěžuje opilý muž. Na místo byla
vyslána hlídka MP. U muže, který vůbec nevěděl, co v objektu
dělá, provedla orientační dechovou zkoušku s výsledkem přes
2,5 promile alkoholu v dechu. Hlídka muže vyzvala, aby místo
opustil a upozornila ho, aby neřídil motorové vozidlo, protože
je v podnapilém stavu. Krátce na to, 13. 5. po půlnoci, hlídka
MP uviděla tohoto muže, jak po ulici Propojovací jede autem
a zastavila ho. Řidič nadýchal přes dvě promile alkoholu. Na
místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která sdělila, že muž
je osobou, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
g Agresivní pacient. Dne 14. 5. ve 22.00 hodin požádala pracovnice chirurgické ambulance NsP Nový Jičín o spolupráci
při ošetření agresivního pacienta. Strážníci při příjezdu do
areálu nemocnice zaznamenali pět osob — dva ošetřovatele,
staršího agresivního podnapilého pacienta a jeho dceru s manželem. Hlídce bylo na místě sděleno, že se starší muž nejprve pokusil utéct bez ošetření zraněného lokte a hlavy. Za
přítomnosti hlídky s ošetřením souhlasil a sám šel do ambulance. Tam ale změnil názor, popadl z odkládacího stolu nůžky, otočil se proti strážníkům a začal něco nesrozumitelně
křičet. Jednoho ze strážníků se pokusil nůžkami bodnout do
hlavy. Hlídka muže strhla na zem, odzbrojila ho a nasadila
mu pouta. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si celou
věc převzala.
g Chlapec měl zdravotní potíže. Dne 16. 5. v 10.30 hodin
prováděla hlídka MP kontrolu ulice Štefánikova, kde zaznamenala chlapce ve věku 12 let, jak dřepí u dopravní značky
a oběma rukama se jí přidržuje. Chlapec vypadal, že má nějaké zdravotní problémy, s hlídkou nekomunikoval, měl zavřené oči a na podněty nereagoval. Hlídka na místo přivolala sanitu. Když se chlapec značky pustil a upadl na zem,
hlídka MP ho uložila do stabilizované polohy. Po chvíli chlapec
začal zvracet. Lékař na místě zjistil, že se zřejmě jedná
o kolaps organismu a rozhodl, že chlapce převezou do NsP
Nový Jičín k ošetření. Hlídka poté telefonicky informovala
jeho matku.
g Děti byly přistiženy při krádeži. Dne 17. 5. ve 12.20 hod.
oznámil pracovník prodejny na ulici 5. května, že přistihl při
krádeži dvě děti. Hlídka na místě zjistila, že jde o chlapce
a dívku ve věku osm let. Děti si schovaly do aktovky zboží
a prošly přes pokladny bez zaplacení. Chlapec odcizil deodorant v ceně 88,- Kč a dívka žvýkačky ceně 14,- Kč. Oznamovatel dále sdělil, že dívka v prodejně kradla již podruhé, minule to byly sladkosti v hodnotě 122,- Kč, kdy ji pouze domluvil. V obou případech bylo zboží neporušené vráceno na
prodejnu a děti byly předány rodičům. O celé záležitosti byl
informován odbor sociálních věcí MěÚ Nový Jičín.
g Žena vyhrožovala sebevraždou. Dne 18. 5. v 11.19 hodin
zavolala na služebnu MP Nový Jičín žena, že se chce oběsit.
Odmítla sdělit své jméno. Operační službě se během několika
hovorů podařilo zjistit, kde se žena zdržuje a vyjela s poli-
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cisty ČR na místo. Po zazvonění otevřela dveře kamarádka
ženy a pustila operační službu do bytu. Žena, která chtěla
spáchat sebevraždu, uvedla, že ji k zoufalému kroku přiměly
zdravotní a rodinné problémy. Policie ČR na místo přivolala
sanitu, která ženu převezla do nemocnice k vyšetření.

Strážníci ukázali, jak se bránit
Text a foto Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP

Klienti Školy života sledují ukázky sebeobrany
g

Městská policie Nový Jičín uspořádala dne 18. 5. 2011 pro
klienty Školy života v SVČ Fokus ukázky sebeobrany. Klienti
si sami mohli vyzkoušet úhybné manévry, páky, nasazování
pout. Jednalo se o třetí akci strážníků pro osoby s mentálním
postižením. První společná beseda proběhla 9. 3. 2011 na
služebně městské policie, kde strážníci hovořili o své profesi
a provedli tyto mladé lidi služebnou a ukázali jim práci s kamerovým systémem. 6. 4. 2011 přišli strážníci do Školy života
a hovořili na téma pravidel bezpečného chování doma, na
ulici, na úřadech, v prostředcích hromadné dopravy. V polovině června uspořádají strážníci pro klienty Školy života na
dětském dopravním hřišti akci zaměřenou na bezpečnost
v silničním provozu.

Strážníci rozdali průkazy cyklisty
Text a foto Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP

Školáci se nakonec se strážníky vyfotografovali
g

Dne 17. 5. 2011 navštívili žáci 4. třídy ZŠ Kunín, jako poslední třída jarní části výuky, dětské dopravní hřiště u Základní školy Dlouhá 56. Děti si nejdříve se strážníky zopakovaly dopravní předpisy a značky. V teoretické části zkoušky
mladého cyklisty psali žáci test. Pak se vydali ukázat svou
zručnost na hřiště, kde je čekala jízda na kole podle dopravních předpisů. Děti, které zvládly obě části zkoušky, obdržely
od strážníků průkazy cyklisty.

Skauti oslaví výročí 100 let
od svého založení
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín

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 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.

Blíží se městská slavnost,
přípravy vrcholí
Marie Machková, tisková mluvčí, foto archiv MěKS NJ

Skauti v Novém Jičíně mají i kapelu — Přetržené sáně.
Foto: Václav Dobrozemský
g V tomto roce skauti zahájí oslavy 100 let od založení skautingu v českých zemích. K oslavám se přidají také skauti
ze střediska Pagoda Nový Jičín. Aktivity k těmto oslavám
proběhnou v období září — říjen 2011. Skauti budou součástí
programu slavnosti města dne 10. září. Na náměstí bude postaveno „stanové městečko“ sestávající z indiánského tee-pee
a podsadového stanu (vynález českých skautů). Pro děti budou připraveny hry a soutěže, na informačních panelech skauti představí jak historii skautingu, tak informace a mnoho
fotografií ze své činnosti.
V sobotu 24. září středisko Pagoda Nový Jičín pořádá pro
veřejnost soutěžní odpoledne, které proběhne na Skalkách
a Čeráku. Pro účastníky bude připraveno mnoho her a soutěžních disciplín. V období 5.—31. října bude ve foyer Beskydského divadla probíhat výstava 100 let českého skautingu
mapující jak historii skautingu na území českých zemí, tak
informace k činnosti skautů v Novém Jičíně (v r. 2012 uplyne
90 let od založení 1. chlapeckého oddílu na území města). Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 5. října v 17.30 hod.
Poslední akcí chystaného projektu bude akademie — přehlídka skautských vystoupení. Uskuteční se v sobotu 15. října
v malém sále Beskydského divadla. Těšit se můžete na scénky, písničky a další vystoupení našich členů. O podrobnostech jednotlivých akcí budeme průběžně informovat. Již nyní
srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na těchto akcích
a těšíme se na setkání.
Tento projekt finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezský kraj, město Nový Jičín,
Henkel spol. s r.o.

Program Europe Direct

g Přestože 18. městská slavnost proběhne až 10. září 2011,
nebo tradičně uzavírá Novojičínské kulturní léto, přípravy
na tuto nejprestižnější akci města jsou v plném proudu. Letošní slavnost bude věnována novojičínskému rodákovi Eduardu Orlovi, členovi rakousko-uherské vědecké expedice,
která na paroplachetnici Tegetthoff v roce 1873 objevila v Severním ledovém oceánu Zemi Františka Josefa.
„V současné době získáváme a ověřujeme historické dokumenty a informace. Vytváříme scénáře uměleckých pořadů,
programových bloků, výstav a expozic. Zpracováváme výtvarné návrhy dekorací a výzdoby, zajišujeme jejich tvorbu,“
uvedl ředitel Městského kulturního střediska v Novém Jičíně
Petr Orság. Do vytváření zimních kulis, expozic a programů
jsou zapojeny školy, školky, spolky i jednotlivci.
Městská slavnost je programově koncipována tak, aby zaujala co nejširší vrstvu veřejnosti. Loni, kdy byla akce dvoudenní, ji navštívilo 18 tisíc lidí. Hlavním kulturním lákadlem
letošní slavnosti bude vystoupení zpěvačky Věry Špinarové
a koncert skupiny Wohnout. Kromě hlavního programu na
náměstí bude na nádvoří Žerotínského zámku a v uličkách
historického centra probíhat doprovodný program.
Městská slavnost patří, když započítáme i tu letošní, osmnáct let mezi nejvýznamnější a návštěvníky nejvyhledávanější kulturní akci celého regionu. Na její přípravě pracují
desítky lidí prakticky celý rok. Kromě nápadů a organizačního zajištění je náročná i finančně.
Proto město Nový Jičín nabízí podnikatelům, firmám, ale
i soukromým osobám možnost přispět jakoukoli peněžní částkou do rozpočtu městské slavnosti s tím, že jejich logo, jméno
či adresa firmy bude uvedena na plakátech, letáčcích, a v průběhu slavnosti i na panelech a projekční ploše na náměstí.
Podrobnější informace poskytne ředitel Městského kulturního střediska Nový Jičín Petr Orság, telefon: 556 701 853.

Vloni bylo hlavním lákadlem městské slavnosti ztvárnění
historické bitvy o Bělehrad

Miroslava Krbová
g

Dne 21. června 2011 oslavíme na Masarykově náměstí „EVROPSKÉ SVÁTKY HUDBY“. Již od roku
1982 patří tento den všem hudebníkům — amatérům i profesionálům. Program začne ve 12 hodin
a potrvá do 19.30 hod. Těšit se můžete na Dětský
pěvecký sbor Jitřenka, sbory gymnázia Puellae et
Pueri a Kvočtet, romský pěvecký a taneční soubor Cikne Čhave, vystoupení žáků klavírního oddělení ZUŠ, irskou hudbu
Kufe, africké rytmy Napkelte, dětský pěvecký sbor Ondrášek,
skupinu X BAND a večer vystoupí Thiew (drumandbass).
Dne 30. června se v amfiteátru Skalky koná oslava ukončení školního roku „VÍTÁNÍ PRÁZDNIN & BEN CHRISTOVAO“. Těšit se můžete na závody BMX/MTB a koncerty:
Koblížci, Ben Christovao a The Paranoid. Ve stánku Europe
Direct budou připraveny soutěže a kvízy o ceny a tradičně
materiály o Evropské unii.
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Den dětí ve Straníku
Kateřina Redlová
g Milí malí a velcí, srdečně vás zveme na Dětský den v sobotu
dne 4. června 2011 od 14.00 hodin na hřiště TJ Sokol Straník.
Připraveny budou soutěže a hry pro děti i dospělé, ukázka
hasičské výzbroje, skákací hrad, taneční vystoupení a opékání buřtů. Vstup zdarma. Srdečně zve Sbor dobrovolných
hasičů Straník a Osadní výbor Straník.

Oslava osvobození Straníka
Text a foto Kateřina Redlová

Součástí oslav osvobození byl i lampionový průvod
g

Dne 6. května proběhla vzpomínková akce u pomníku padlých na místním hřbitově. PhDr. Karel Chobot seznámil přítomné nejen s historickými událostmi ve Straníku v době před
osvobozením, ale i následné události. Za město Nový Jičín uctil
památku položením kytice Ing. Milan Grestenberger. Po tiché
vzpomínce zahájily děti lampionový průvod na hřiště TJ Sokol.
Ve 20 hodin byl zapálen táborový oheň, který zářil do brzkých
ranních hodin. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří se na přípravě této akce účastnili a věříme, že budeme
i nadále spolupracovat.

Jarní taneční večery
Karel Chobot, foto Radka Kusáková a Vladimír Hampl
g Jarní taneční večery Základní umělecké školy v Novém Jičíně se již staly tradičním obohacením a zároveň nezbytnou
součásti uměleckého života našeho města. I letos ve dnech
28. a 29. dubna 2010 v 18 hodin patřilo jako každý rok beznadějně vyprodané Beskydské divadlo taneční poezií v provedení žáků školy, od těch nejmenších po absolventy posledního
ročníku. Vítězilo nadšení, talent, erudice, vynikající scénické
nápady a kouzelná choreografie zářících hvězd školy učitelek
Anity Vahalové, Zuzany Hubíkové, Hany Zapletalové, Petry
Musilové a především Ilony Rudelové. Jako každý rok i letos
zaujal vynikající citlivý výběr hudby, a již reprodukované, či
přímo v provedení kolegyň a kolegů, kde u klavíru vévodila
jako vždy charismatická Marie Válková, kterou letos podpořili mladí kolegové — korepetitoři tanečního oboru František
Panáček (který při báječné skladbě „Kup to!“ vyměnil klavír
za akordeon a vstoupil mezi účinkující tanečníky) či Dušan
Brus, jenž si pro změnu zavzpomínal na dětská léta ve skladbě
„Sněhurka a trpaslíci“ a vystoupil nejen jako klavírista, nýbrž
i tanečník. Dále na klavír doprovázeli Veronika Škrabáková,
Timea Sarina, Petr Václav Michna, na příčné flétně již tradičně Pavla Sungová. Je třeba zdůraznit i zapojení spolužáků,
studujících na umělecké škole zpěv: Dominiky Holáňové, Johany Mynářové, Lujzy Persické, Evy Nejezchlebové, Terezy
Ševečkové. I letos jsme mohli konstatovat, že kromě dívek
se začínají objevovat mezi tančícími i chlapci, nebo tanec
není jen doménou křehkých princezen a labutí, ale též princů
či Spartaků. Pečlivá tvůrčí práce celého kolektivu byla jako
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každoročně oceněna na krajské přehlídce dětského scénického tance v Ostravě, kde skladba na hudbu J.B. Lullyho nazvaná „Je nám tu zima“ získala „ocenění za komplexní zpracování neobvyklého námětu“. Velmi zajímavým a nápaditým
počinem bylo setkání deseti bývalých žákyň, které obohatily
koncert choreografií „Androgyn“.
Co se líbilo nejvíce? Těžko říci, vše bylo téměř dokonalé, nadšením nejmenších počínaje (kouzelná skladba „Co se děje
v trávě“, nebo „Pampeliška“, či zmiňovaná již „Sněhurka a trpaslíci“, kde tančili žáci 2. ročníku s Lenkou Hollou, studentkou vyššího ročníku), po vytříbený um absolventů. Určitě
všechny nadchla finská polka „Navlékám“ v podání 4. ročníku
v choreografii Ilony Rudelové, která zároveň zaujala i svou
další choreografií skladby nazvané „Se zemí“ na hudbu J. Kurkela, kde tančili žáci 1. ročníku II. stupně. Podobně se velmi
líbila „Alenka v říši divů“ žákyň 5. ročníku v choreografií
Anity Vahalové, „Na košatej jedli“, kde choreografii vytvořily
zmiňovaná Anita Vahalová se Zuzanou Hubíkovou a pomohli
i žáci 2. ročníku II. stupně, kteří skladbu bravurně zatančili.
A tak bych mohl jmenovat všechny skladby programu, až po
závěrečnou kompozici „Starci na chmelu“, nebo všechny
byly nejen profesionálně zvládnuté, ale hlavně plné pohody,
tanečního jasu a noblesy. Kultivovaně po oba večery slovem
doprovázel Jan David.
Tvůrčí nadšení, taneční um, v neposlední řadě nápadité
kostýmy, citlivý výběr hudby, poetická choreografie, to vše
slavilo po oba večery zasloužený úspěch a neutuchající aplaus
byl zcela jistě odměnou jak účinkujícím, vyučujícím, tak zároveň i vedení školy a pochopitelně důstojným připomenutím pětašedesáti let existence dříve Městské hudební, dnes
Základní umělecké školy v Novém Jičíně. Snad jen dodávám,
že letos s úspěchem absolvovalo na I. stupni 22 žákyň ze třídy
Anity Vahalové a na II. stupni sedm žákyň ze třídy Zuzany
Hubíkové, což rozhodně není málo. Tanečnímu oboru se v Novém Jičíně daří, a to je dobré a chvályhodné. Tak na další
úspěchy!

Jarní „ondráškovské“
vandrování v Estonsku
Josef Zajíček, sbormistr
g

„Tomu se říká profesní sebevražda...“cituji reakci svého
kolegy a vynikajícího sbormistra, když jsem se mu před necelým rokem zmínil o svém záměru soutěžit na prestižním
festivalu v Talinu. O čemže je řeč? O dalším splněném snu,
který se Ondráškům před nedávnem vyplnil.
Ve dnech 12.—18. dubna 2011 podnikli členové Komorního
sboru Ondrášek cestu do estonské metropole, aby se zúčastnili XII. mezinárodního festivalu sborové hudby TALIN 2011.
Že se jednalo o náročnou misi po všech stránkách svědčí fakt,
že sbor po únavné pětatřicetihodinové cestě musel zvládnout
v následujících třech dnech čtyři vystoupení s odlišným repertoárem na nejvyšší umělecké úrovni, aby obstál v konkurenci
42 špičkových sborů převážně z Pobaltí, Finska, Norska,
Ruska, USA a Slovinska.
Už samotný zahajovací koncert dával tušit velkou uměleckou vyrovnanost soutěžících těles a nádherná a akusticky
perfektní koncertní síň Estonia slibovala posluchačům mimořádný hudební zážitek. Dvacetičlenný dívčí sbor si doslova
sáhl na dno svých sil a svým výkonem přesvědčil jak publikum, tak odbornou porotu, která Komornímu sboru Ondrášek
přisoudila 3. cenu v kategorii ženské sbory. Při neformálním
setkání s jednotlivými členy poroty byla vysoce ceněna hlasová kultura a pěvecká technika sboru, vyrovnanost všech hlasových sekcí a spontánní muzikálnost novojičínských děvčat.
Vzhledem ke skutečnosti, že v celé dvanáctileté historii tohoto
festivalu byl Ondrášek vůbec prvním českým sborem, který
dosáhl na stupně vítězů, je možno považovat toto ocenění za
obrovský úspěch. K dobrém pocitu z tohoto významného ocenění přispělo i krásné jarní počasí a poetická atmosféra pobaltských měst, kterou jsme mohli vnímat na každém kroku.
Domů si proto odnášíme mnoho nových poznatků, postřehů,
zážitků a vzpomínek, které nám už trvale zůstanou vyryty
v naší paměti.

Poděkování Jaroslavu Bělíkovi
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
g

Z časových a zdravotních důvodů ukončil svou působnost
v redakční radě Novojičínského zpravodaje pan Jaroslav Bělík. „Je krásné počasí, nabízejí se ideální snímky a já pořád
nemám čas. Dokonce jsem ještě nestihl udělat ani fotoalba
svým, dnes už dospělým, dětem,“ posteskl si s úsměvem muž,
jehož životním koníčkem je fotografování, a který svou zálibu
dokázal přeměnit na umění vysoké kvality. Za město mu za
dlouhodobou a obětavou práci pro Nový Jičín a pro zpravodaj
poděkoval místostarosta Jaroslav Dvořák. Pan Bělík ale přislíbil, že se dál bude podílet na vyhodnocování snímků fotoamatérů zaslaných do soutěže Novojičínského zpravodaje.

Panu Jaroslavu Bělíkovi poděkoval za práci pro město
místostarosta Jaroslav Dvořák
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Ondráš slavil s Vejvanovskými
Text a foto Marie Machková
g V sobotu 7. května se v Beskydském divadle uskutečnil první
ze série koncertů, na kterých pěvecký sbor Ondráš z Nového
Jičína slaví 60 let od svého založení. Druhý, nejstěžejnější
koncert, za účasti zahraničních hostů se uskuteční 1. října
a 24. října vystoupí soubor s filharmonií z Chrudimi.
„Ondráš dnes v podstatě zahájil obrovskou oslavu a letošní
rok pojal jako velký flám,“ řekl na úvod slavnostního jarního
koncertu odlehčeným tónem konferenciér večera Karel Chobot. Ve druhé půli koncertu doplnil zpěváky na jevišti Komorní
orchestr P. J. Vejvanovského, který má také významné jubileum, a to 40. narozeniny.
7. května zněla Beskydským divadlem hudba barokních
mistrů, zpěvy klasické i moderní, jako sólistka vystoupila
sopranistka Aneta Šukalská. Řada členů Ondráše byla oceněna za dlouholetou práci ve sboru a propagaci umění zlatými
a stříbrnými plaketami a zlatým odznakem s granátem.

Ondráš s uměleckou vedoucí Evou Poláškovou

XII. veletrh Novojičínska
navštívilo přes sedm tisíc lidí
Text a foto Marie Machková

Starosta města Břetislav Gelnar, místopředseda hokejového klubu
Lubomír Furmánek, předseda sdružení podnikatelů Jan Šastný
a Stanislav Bartoň při prohlídce exponátů
g O víkendu 14. a 15. května proběhl XII. veletrh Novojičínska.

Ondráš s Komorním orchestrem P.J.Vejvanovského

Sólistka Aneta Šukalská
9
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V areálu zimního stadionu se letos sešlo na osm desítek vystavovatelů a prezentačních firem. Akci, která slouží k podpoře malého a středního podnikání, navštívilo okolo sedmi
tisíc lidí. Její součástí byla Májová veletržní pou, mediálním
partnerem bylo Hitrádio Apollo.
„Město musí takovéto aktivity podporovat. Tím podporuje
i zaměstnanost,“ řekl při zahájení veletrhu starosta Nového
Jičína Břetislav Gelnar. Pily, okna, elektrokola, ale i svatební
šaty, kosmetika a potřeby pro dům a zahradu, ochutnávky vín
či sjednání pojištění nebo možnosti studia — tak široká byla
nabídka na veletrhu.
Byly připraveny veletržní slevy, soutěže o ceny. „Pro návštěvníky byl vstup bezplatný. Plocha, na které podnikatelé
prezentovali svoji činnost, byla městem rovněž poskytnuta
zdarma,“ dodal vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Stanislav Bartoň.

Na veletrh do Nového Jičína se přijel z partnerského města Görlitz
podívat i ředitel organizace Evropské město Görlitz-Zgorzelec
Lutz Thielemann

B E S K Y D S K É

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

Pátek 3. června v 19.00 hodin. Charles — Camille Saint-Saëns: SAMSON A DALILA. Romantická opera s prvky
impresionismu patří k nejhranějším dílům autora. Operu
uvedeme v originále s českými titulky. Slezské divadlo
Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 3. 5.

g

g Pondělí 6. června v 19.00 hod. Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA. Trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Lesk a bída divadla, trochu ironický, ale i sebeironický pohled zvenku i zevnitř. V režii Arnošta Goldflama
hrají: Lábus Jiří, Kretschmerová Jaroslava, Loubalová Lenka, Vršek Petr, Slach Jakub, Mrázik Roman, Skočdopolová
Barbora, Bohadlo Martin. Studio Ypsilon Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 3. 5.
g Úterý 7. června v 19.00 hod. RADŮZA. Zpěvačka a autorka hudby i textů, představí za doprovodu kapely (Peter
Binder kytara, Miloš Dvořáček bicí, Jan Jakubec basa) nejen své poslední CD Miluju vás. Praha, Předprodej od 5. 4.

Sobota 11. června v 14.00 a v 16.00 hod. Helena Štáchová: HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND. Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava
kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní
Kateřině, ale i dvěma medví atům, která utekla z cirkusu.
Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 3. 5.

g

g Pondělí 13. června v 19.00 hod. Neil Simon: ...VSTUPTE!
Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi. Neil
Simon má vzácnou schopnost vidět pod komickým vnějškem
svým postavám do duše a hledá v nich to podstatné — lidské.
Režie: Pavel Háša. Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička,
Jan Čenský, Libuše Švormová. Agentura Harlekýn, Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 3. 5. Vstupné: 300,
280, 240,- Kč.

Připravujeme:
Pátek 9. září v 19.00 hod. Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909. Severské drama.
Divadlo Járy Cimrmana, Praha. Předprodej od 31. 5.
Vstupné: 370, 350, 320,- Kč.
g Středa 14. září v 19.00 hod. MLÝNY. Na motivy divadelní
hry Václava Havla a Karla Bryndy „Život před sebou“ upravili: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David Vávra. Legendární
představení z prostředí vojenské posádky, nespočet gagů
a narážek a k tomu vynikající výkony aktérů. Divadlo
Sklep, Praha. Předprodej od 31. 5.
g Čtvrtek 29. září v 19.00 hodin. András Kern: HÁDEJ,
KDO PŘIJDE… Autentický příběh Spencera Tracyho
a Katharine Hepburnové. V hlavních rolích: Eliška Balzerová a Tomáš Töpfer. Divadlo Na Fidlovačce, Praha. Předprodej od 31. 5.
g

2011
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Čt 2. až ne 5. června v 18.00 a ve 20.15 hod. LIDICE.
Český film. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří
se absurdní náhodou připletli do cesty „dějinám“. Do 12 let
nevhodný, Digital 2D, 126 min., 100,- Kč.
g So 4. a ne 5. června v 16.00 hod. Ne 5. června v 10.00 hod.
MEGAMYSL. Animovaný rodinný film. Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech. Mládeži přístupno, Digital 2D, 96 min., dabing, 90,- Kč.
g Po 6. až st 8. června v 18.00 a 20.00 hod. X — MEN: První
třída. Další X-Menovský film. Počátek. Mládeži přístupno,
Digital 2D, 110 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. června v 16.00 hod., ne 12. června v 10.00 hod.
KUNG FU PANDA 2. Pokračování filmu o legendárním
dračím bojovníkovi, který společně s pěti přáteli hájí rodné
údolí. Mládeži přístupno, Digital 3D, 90 min., dabing,
140,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. června v 18.00 hod. PAUL. Anglická sci-fi
komedie. Roadmovie se sprostým, požitkářským, polonahým mimozemšanem, který se chce dostat domů. Do 12 let
nevhodný, Digital 2D, 104 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. června ve 20.00 hod. PAŘBA V BANGKOKU. Americká komedie. Ve filmu jedou Phil, Stu, Alan
a Doug do exotického Thajska na Stuovu svatbu. A zase
se to zvrtne Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 100 min.,
titulky, 90,- Kč.
g Pá 10. června v 16.30 hod. JANEK A ANEŽKA. Premiéra
studentského filmu ze Zlína. Námět historického filmu vychází z helfštýnské pověsti o Zelené paní, kterou napsala
Věra Krejčířová. Odkaz www.janekaanezka.cz
g Po 13. až st 15. června v 18.00 hod. KRÁLOVA ŘEČ.
Anglické historické Oscarové drama. Film zachycuje potíže s koktáním britského krále Jiřího VI. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 118 min., titulky, 90,- Kč.
g Po 13. až st 15. června ve 20.15 hod. TETRO. Drama od
Francise Forda Coppoly. Bennie se vydává do Buenos Aires,
aby našel svého zmizelého bratra. Do 12 let nevhodný,
127 minut, titulky, 90,- Kč.
g Čt 16. až st 22. června v 18.00, ne 19. června v 10.00 hod.
V PEŘINĚ. Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F.A.
Brabce. Mládeži přístupno, Digital 3D, 103 min., 150,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. června ve 20.00 hod. PRINC A PRUĎAS.
Americká komedie o dvou princích. Mládeži nepřístupno,
Digital 2D, 102 min., titulky, 90,- Kč.
g Po 20. až st 22. června ve 20.00 hod. TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC. Americká romantická komedie.
Atraktivní třicátnice zvyklá z oslav a večírků chodit sama
se jednou ráno probudí vedle snoubence svojí kamarádky.
Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 113 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. června v 18.00, ne 26. června v 10.00 hod.
PAN POPPER A JEHO TUČNÁCI. Hřejivá americká rodinná komedie s Jimem Carreym. Žije klidným podnikatelským životem, než zdědí šest velkých krabic, ve kterých
jsou milá a neškodná stvoření — tučňáci. Mládeži přístupno, Digital 2D, 104 min., dabing, 90,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. června ve 20.00 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách podivna. Americký dobrodružný film.
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka
Sparrowa v příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů.
Mládeži přístupno, Digital 2D, 137 min., titulky, 100,- Kč.
g Po 27. až st 29. června v 18.00 a ve 20.15 hod. THOR.
Americký dobrodružný film. Poznáte ho podle kladiva. Bez
něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se stane
legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Do 12 let nevhodný,
Digital 2D, 114 min., dabing, 90,- Kč.
g Čt 30. až ne 3. července v 18.00 a ve 20.15 hod., ne 3. července v 10.00 hod. TRANSFORMERS 3. Americké akční
sci-fi. Ve třetím díle se konečně objasní, co na Měsíci našla
posádka Apollo 11 a co si NASA nechala pro sebe. Mládeži
přístupno, Digital 3D, 108 min., dabing, 140,- Kč.
g
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... a Klub Galerka
Výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20.

g

AHMED MANSOUR, kresby.
DVA KOUTY (NOVÝ JIČÍN
& DARKNESS VISIONS).
Vernisáž: středa 1. června
2011 v 18.00 hodin.
Od 2. do 28. června 2011.
Otevřeno: pondělí až pátek
9.00 až 11.00 hodin;
14.30 až 17.00 hodin.

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
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g 1.— 30. 6. Městská knihovna, 8.30—18.00 hod. VÝSTAVA
EKOFÓR. Putovní výstava soutěžních prací kreslených vtipů
s tematikou životního prostředí.
g 3. 6. (pá) zahrada Nové Slunce, 20.00 hod., 80,-/100,- Kč.
DVA + LESNÍ ZVĚŘ, garden party (alternative lounge). DVA
jsou dva a žijí elektro-akustickou world music pro opice v lidech, hrají od Pobaltí po Reunion.
g 4. 6. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. SANDOR MESTER,
klasická kytara. V případě hezkého počasí venkovní koncert
na zahradě, jinak uvnitř.
g 5. 6. (ne) zahrada Nové Slunce, 17.00 hod. MĚSTSKÝ
DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA NOVÝ JIČÍN, nejen pro
seniory.
g 7., 14. a 21. 6. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC: THE
GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro
všechny hráče Magic: The Gathering TCG.
g 8. 6. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. RUŠ, přednáška o metodě řešení potíží. Pomocí této metody se zcela
zbavíte řady svých potíží během relativně krátké doby, navíc
s trvalým efektem. Přednáší Libor Domitra.
g 10. 6. (pá) Zahrada Nové Slunce, 20.00 hodin, 80,-/100,- Kč.
KOFE-IN & IMODIUM, dvojkoncert na zahradě! Opavští
Kofe-in přijedou s novou deskou „Libertin“.
g 11. 6. (so) Zahrada Nové Slunce, 19.00 hodin, 99,-/120,- Kč.
NOVOJIČÍNSKÝ ŠIŠÁK, festival folk & country. Předprodej Informační centrum Nový Jičín.
g 11. 6. (so) Čajovna Archa, 7.50 hodin, ČAJOVÝLET DO
ODERSKÝCH VRCHŮ, přírodní osvěžení. Sraz v 8.00 hod.
na vlakovém nádraží v NJ, odjezd 8.10 hod. (Suchdol n. O.,
Heřmánky). Pěší pochod Heřmánky, Spálov, Údolí Suché, Varta, Dobešov, Odry (19 km). Vaření lesního čaje a prohlídka
protileteckých bunkrů v ceně. Odpolední návrat.
g 12. 6. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hodin, DESKOVÉ HRY,
tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie. Bang!,
Carcassone, Osadníci z Katanu, Magic TCG, Abalone, Puerto
Rico, Scrabble a další desítky her.
g 15. a 29. 6. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. KURZ
AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ. Pod Kuželovým odborným vedením budeme hrát na africké bubny djembe. Určeno pro
všechny. Několik bubnů k zapůjčení, délka cca dvě hodiny.
g 18. 6. (so) Kamenné divadlo Skalky, 17.30 hodin, 50,- Kč.
DIVADELNÍ DÍLNA XV., tradiční divadelní setkání za svitu
ohňů a loučí.
g 22. 6. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 50,- Kč. NADA SHAKTI: MŮJ ŽIVOT S HIMALÁJSKÝMI MISTRY, zpívání,
mantry a povídání o její nové knize. Hluboké sdílení našich
životních cest. Díkuvzdání, oslavné písně a mantry Indie zpívané v sanskrtu. Všichni jsou vítáni, těšíme se na společný
bohatý večer, který nám může dát novou inspiraci do našeho
života.
g 25. 6. (so) Čajovna Archa, 16.00 hod., ČAJOVÁ ZAHRADA,
7. ročník pohodového hudebně čajového festivalu. 16.00 hod.
Mira Golich, didgeridoo; 17.00 hod. Jan Ombre Blahynka,
zpěv, kytara, vlastní tvorba, folk, beatbox-vocal; 18.00 hod.
Nebeztebe, akustický etnobeat spojující v sobě nejrůznější
hudební prvky; 20.00 hod. Lucie Redlová, písničkářka z Va-
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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
Pátek 3. června od 8.00 hod. POHÁR STAROSTY MĚSTA.
Akce se uskuteční pod záštitou města Nový Jičín na sportovištích ZŠ, TJ, HC a BC Nový Jičín. Partneři akce: TJ Nový Jičín, HC Nový Jičín, BC Nový Jičín, ZŠ Jubilejní, ZŠ Tyršova,
Europe Direct.
g Pátek 3. června od 15.00 hod. VELKÝ DEN DĚTÍ. Oslava
svátku dětí, hry, soutěže, doprovodný program. Vstup zdarma,
prvních 300 dětí dostane limonádu. Akci podporuje Mattoni.
g Sobota 11. června od 9.00 hod. Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně proběhne 15. ROČNÍK STREETBALLU. Prezence: 8.15—8.45 hod., od 9.00 hod. začátek turnaje.
g Pátek 17. června od 20.00 hod. HEPA BLADENIGHTS 2011
NOVÝ JIČÍN. SVČ Fokus Nový Jičín ve spolupráci s HEPA
outdoor fitness pořádá hromadnou jízdu in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína za doprovodu Music-car, ze kterého hraje
po celou dobu jízdy hudba. HEPA BladeNights nejsou závod,
neplatí se žádné 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 18. června od 10.00 hod. VELKÝ SPORTOVNÍ DEN
aneb všechny sporty ve Smetanových sadech. SVČ Fokus
Nový Jičín ve spolupráci se sportovními kluby pořádá akci
plnou sportu pro všechny členy rodiny. Akce je zdarma a bude
probíhat ve dvou blocích, od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.
g Čtvrtek 30. června od 16.00 hod., Skalky. VÍTÁNÍ PRÁZDNIN & BEN CHRISTOVAO. Zábavné odpoledne na závěr
školního roku. Od 16.00 hodin hry a soutěže, od 18.00 taneční
elixír — vystoupení tanečních kroužků SVČ Fokus.
g

g HEPA BLADENIGHTS 2011. SVČ Fokus Nový Jičín ve spolupráci s HEPA outdoor fitness pořádá 19. srpna hromadnou
jízdu in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína za doprovodu Music-car, ze kterého hraje po celou dobu jízdy hudba.
g TANEČNÍ PODZIM 2011. Deset lekcí kurzu tance a společenské výchovy. Zahájení kurzu 23. září 2011. Více informací
včetně přihlášky najdete na našem webu www.fokusnj.cz.
Cena: 1 200,- Kč.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍ TÁBORY 2011!
NABÍDKU A PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA
WWW.FOKUSNJ.CZ
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

lašského Meziříčí. Zvučené pódium v areálu čajové zahrady,
v případě nepřízně počasí uvnitř. Výtvarná dílna se soutěží
o nejlepší malůvky.
g 28. 6. (út) Městská knihovna, 11.00 až 16.00 hod. NAMALUJ POHÁDKU, setkání výtvarníků a malířů. Pod názvem
(projekt pro školní družiny a 1. stupeň ZŠ) „Neobvyklá velká
výstava malovaných leporel“ od malířů a malířek ze škol,
kteří se zapojili do projektu Školní družiny při ZŠ Tyršova 1
a Městské knihovny v Novém Jičíně. Kromě výstavy prací
vás čekají soutěže tematicky zaměřené na pohádky a představení dětského divadelního souboru. Den s malovanou pohádkou bude probíhat v zahradě u Městské knihovny Nový
Jičín, za nepříznivého počasí v budově městské knihovny
v oddělení pro děti a mládež.
g 30. 6. (čt) Amfiteátr Skalky, 16.00 hod., 40,- Kč. VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN & BEN CRISTOVAO. Ukončení školního roku
a vítání prázdnin s bohatým programem...

g Do 12. června 2011. KOŠÍKÁŘSKÉ ŘEMESLO.
Tvorba košíkářky Dany Ptáčkové, Nositelky tradic lidových řemesel. Rytířský sál Žerotínského
zámku.
g 22. června až 28. srpna 2011. SVĚT BAREVNÝCH SKLENĚNÝCH RYB. Sběratelská výstava Jana Bittnera. Vernisáž výstavy se uskuteční
v úterý 21. června 2011 v 17.00 hodin, součástí
vernisáže bude krátký film „Skleněná magie“.
Rytířský sál.
g 22. června až 28. srpna 2011. MAGICKÉ SKLO. Výstava
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 21. června 2011
v 17.00 hod., součástí vernisáže bude krátký film „Skleněná
magie“. Kamenná síň.
g Do 18. září 2011. RETROSPEKTIVA. Výstava fotografií
prof. Jindřicha Štreita. Nová galerie.

Zpěvu dar všech srdcí vroucích...

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

g Šedesátá sezona smíšeného pěveckého sboru Ondráš byla
zahájena v sobotu 7. května 2011 slavnostním jarním koncertem, o kterém je psáno na jiném místě. Šedesátiny sboru
jsou úzce spjaty neviditelnou šňůrou novojičínských rodných
kořenů a vzpomínek, které nelze přetrhnout. Ještě mnohokráte budeme vzpomínat vynikající osobnosti, především čestného občana města Nového Jičína a zakladatele sboru, pana
Ervína Bártka. Já chci dnes vzpomenout jiné dva matadory,
tvořící historií sboru od jeho prapočátku v sezoně 1951 až
1952. Dnes žijí jen tři: Josef Mattivi, Ladislav Linart, Antonín Březina, přičemž oba posledně jmenovaní v rozkvetlém
měsíci máji a následném červnu oslavili svá jubilea životní:
Ladislav Linart pětasedmdesátiny, Antonín Březina o pět let
více. Ladislav Linart před deseti léty k padesátinám sboru
napsal text, ve kterém se vyznává:
„Sborový zpěv je droga, které se nelze zbavit, jde s vámi
celým životem. Již jako malé dítko mne fascinovala chrámová
hudba. Slavnostně osvětlený chrám, ozářený oltář vůně kadidla a nádherná melodie pastorální mše splňovaly mé představy o ráji. Později jako malý kluk jsem poznal a po otcově
vysvětlení si uvědomil, jak může sborový zpěv zapůsobit i na
posluchače, na jejich pospolitost a sjednocení myšlení. Bylo
to na jednom z prvních poválečných koncertů Pěveckého sdružení moravských učitelů v Novém Jičíně, kdy při prvních tónech slavného Nešverova sboru „Moravě“ všichni přítomní
povstali a mnozí slzeli.
Když jsem poprvé v roce 1951 slyšel zpívat na novojičínském náměstí náš pěvecký sbor, v té době mládežnický soubor, nabyl jsem přesvědčení — chci být jedním z nich. Po hlasové zkoušce jsem byl přijat jako kandidát, a za půl roku, po
zhodnocení docházky, přezkoušení ze znalosti repertoiru,
se splnil můj sen — stal jsem se členem sboru. To už se psal
rok 1952 a já tehdy ani v nejmenším netušil, že zůstane mou
drogou plných 49 (ve chvíli aktuálního roku 2011 již 59) let.
Vzpomínek je za tak dlouhou dobu mnoho. A již na první
zájezd sboru v roce 1961 za „železnou oponu“ do Francie,
kde dokonce nevěřili v amaterismus pěvců sboru, či mnoho
dalších zájezdů. Avšak jako dnes vidím obří stan, kde probíhá slavná INTER-TIE mezinárodní soutěž pěveckých sborů
z celého světa v anglickém Middlesbrough v roce 1968. Povinnou skladbou v tomto těžkém mezinárodním klání je moteto ALLELUJA Johanna Sebastiana Bacha. Sbor je perfektně
připraven, nastupuje na podium, je cítit určité napětí, zazní
akordeon a z hrdel pěvců se ozývají první tóny. Tu však se
ozve od stolu porotců nějaký zvuk a porota přerušuje zpěv
v domnění, že sbor zpívá v nesprávné tónině. A zde se projevuje zkušenost a jistota i pevné nervy dirigenta pana Ervína
Bártka. S pověstným klidem odchází ke klavíru, uhodí akord
C-dur, obrátí se na porotce a salutuje jim na znamení správnosti tóniny. Začínáme znovu, napětí díky počínání dirigenta
opadlo, zato soustředění je ještě větší. My vám to ukážeme!
A skutečně, byl to jeden z největších zahraničních úspěchů
sboru.
V životě je řada náhod. A jedna z nich mi dopřála, že jsem
s naším vzácným a nezapomenutelným dirigentem působil
řadu let na stejné škole. Z mnohých našich společných úvah
a debat, nejen o pěveckých problémech, mi utkvěla myšlenka,

Deset let umělecké činnosti
Karel Chobot

Žákovský orchestr, foto ZUŠ Nový Jičín
g

Deset let umělecké činnosti žákovského orchestru Základní umělecké školy Nový Jičín si připomeneme jubilejním
koncertem, který pořádají Základní umělecká škola v Novém
Jičíně a Klub přátel umění při ZUŠ v Nové galerii Muzea
Novojičínska p.o. v úterý 21. června 2011 v 16.30 hodin. Pro
vyšší umělecké vyznění obohatí koncert tancem žáci paní Ilony
Rudelové z tanečního oboru Základní umělecké školy.
V té souvislosti si připomeňme malinko historie. V roce 2001
vznikl na Základní umělecké škole v Novém Jičíně brilantní
nápad vytvořit malý orchestr, tvořený žáky školy. V konečné
podobě nově vzniklý orchestr čítal 28 členů a vynikal pestrostí nástrojů — zobcové a příčné flétny, klarinety, trubka,
několikeré housle, klavír, dvojí klávesy, kytary, kontrabas
a bicí. Dirigentkou se stala učitelka hudby této školy paní
Božena Varajová. Z propagačních textů se pak dovídáme,
že s repertoárem, tvořeným skladbami v úpravě nedávno zesnulého Mgr. Zdeňka Michalského, hlavně však Mgr. Václava
Ptáčka, orchestr vystupoval a vystupuje pravidelně na koncertech školy, příležitostně i jinde, například v amfiteátru ve
Štramberku nebo lázních Teplicích nad Bečvou. Poslední léta
je ozdobou městské slavnosti v Novém Jičíně.
Boženě Varajové se podařilo téměř nemožné — přesvědčit
žáky o správnosti úsilí, které je korunováno úspěchem. Nejen
potleskem posluchačů v sálech při koncertech, ale i účasti
a vítězstvích v okresním a krajském kole soutěží pořádaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro základní
umělecké školy. Repertoár orchestru tvoří lidové a jazzové
skladby, hudba scénická a muzikálová, jak se určitě rádi přesvědčíme na uvedeném slavnostním jubilejním koncertě.

Karel Chobot

Ladislav Linart a Antonín Březina

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

12

která mne až dosud provází: „Staré zásluhy je třeba stále
obnovovat novými činy.“ A troufám si říci, že toto krédo v našem pěveckém kolektivu stále žije“.
Mgr. Ladislav Linhart zpívá ve sboru tedy již téměř šedesát let, jeho sóla se stala příslovečnou lahůdkou každého
z ondrášovského koncertu, a jím zazpívaná lidová píseň „Já
som bača tuze starý“ dojímala celé generace posluchačů
a ctitelů sborového umu. Veřejnosti je Ladislav Linart zároveň
znám jako skvělý učitel matematiky, na kterého vzpomínají
nesčetní žáci.
Kantorem, středoškolským profesorem je i další jubilant,
osmdesátiletý Mgr. Antonín Březina. Sportovec, obětavý
kolega, nadšený houslista, který doprovázel mnohá vystoupení Ondráše právě hrou na housle. Celá desetiletí pomáhal
Ervínu Bártkovi s nácvikem skladeb vedením mužské části
sboru, v 70. létech působil ve funkci předsedy Ondráše, který
musel tak často vysvětlovat, proč sbor zpívá to či ono a tamto
nikoliv. I pro něho platí vyznání shora uvedená Ladislavem
Linhartem — konečně Antonín Březina se ze své náklonnosti
k Ondráši vyznal při padesátiletém jubileu sboru autorstvím
statě historie sboru 1951— 2001.
Oběma jubilantům, jakož i mnoha dalším jubilujícím členům novojičínského pěveckého sboru Ondráš v následujících
měsících blahopřejeme a do dalších let pevné zdraví, stálý
elán, optimismus a moře krásné sborové hudby vinšujeme.

Připomínka zajímavého výročí
Text a foto Pavel Wessely

Klub rodáků a přátel města NJ
Za výbor klubu Karel Chobot
g Klub rodáků a přátel města

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce na tradiční májovou merendu, tentokráte netradičně, protože poprvé v klubových místnostech
na Baště a navíc v sobotu 4. června v 18 hod. K tanci a poslechu bude hrát populární hudba oblíbeného Josefa Wagnera. V úvodu merendy se můžeme těšit na malé překvapení
z dílny Mgr. Václava Ptáčka a Mgr. Ivana Janíka.
Ve středu 15. června 2011 v 17.00 hodin rovněž v klubových
místnostech na Baště bude JUDr. Dagmar Jahnová přednášet a besedovat s doprovodem fotografií v elektronické podobě na téma Kanada — nejen Národní kanadské parky,
podobně pak ve čtvrtek 23. června 2011 v 16.30 hod. PhDr. Karel Chobot a František Holub o novojičínských podnikatelích 20. století — fy Preissenhammer, Spitzer a Klapholz.
Zároveň doporučujeme všem milovníkům vážné hudby rovněž v sobotu 4. června v 18 hod. navštívit zámek Kunín, kde
ve spolupráci s mezinárodním hudebním festivalem Janáčkův máj, pod záštitou Dagmar Novosadové, starostky obce
Kunín, bude ve velkém sále uveden recitál Axela Wolfa,
předního mezinárodního loutnisty a hráče na theorbu. O přestávce koncertu je připravena malá neformální vernisáž výstavy neznámých plánů barokního stavitele Johanna Lucase
von Hildebrandta z vídeňských archivů. Výstavu připravenou za podpory Česko-německého fondu budoucnosti uvede
autorka výstavy Mgr. Klára Magrová.
Ve čtvrtek 9. června 2011 můžete navštívit v rámci mezinárodního dne archivů a archivářů akce státního okresního
archivu, letos konané pod sjednocujícím názvem Archivy veřejnosti otevřené.
V sobotu 18. června 2011 v nedalekém rodišti Františka Palackého budou slavit Den obce Hodslavic a připomínat 600
let první písemné zmínky, podobně jako v sobotu 2. července
obec Ženklava, nebo obou obcí se týká táž listina z roku 1411.
V sobotu 25. června 2011 zcela určitě navštívíme již tradiční XIII. zámecké slavnosti v Kuníně. Upřesnění, příp.
podrobnosti ke všem výše zmiňovaným akcím na vývěskách
a webové stránce.

Státní okresní archiv Nový Jičín
Karel Chobot, ředitel Státního okresního archivu Nový Jičín

Eberhard Kraigher s chotí obdivovali krásné výhledy na Svinci
g

V uplynulém měsíci si členové Klubu rodáků a přátel města
Nového Jičína připomněli dvě výročí jednoho z významných
malířů, kteří v minulém století tvořili v našem městě. Letos
uplynulo 125 let od narození a 60 let od úmrtí Otto Mlčocha
Kraighera. Ve známé publikaci Nový Jičín a jeho výtvarní
umělci (vznikla z popudu klubu rodáků) nalezneme několik
ukázek z jeho tvorby, ale především se tam z pera jeho syna,
Eberharda Kraighera, dočteme mnohé ze života umělce, pocházejícího z korutanského Klagenfurtu.
Zmíněná výročí přiměla klub rodáků k pozvání Eberharda
Kraighera s chotí do Nového Jičína a k přednesení přednášky o věhlasném otci i jeho uměleckých souputníků a přátel, kterými byli i tak věhlasní umělci jako Egon Schile nebo
Oskar Kokoschka. Vyprávění novojičínského rodáka Eberharda Kraighera zaujalo posluchače jak z řad členů klubu,
tak i studentů výtvarného umění ze zdejší ZUŠ. A naopak
náš rakouský host ocenil při jednodenním výletu členů klubu
po Kravařsku, co vše dnes dokáže nabídnout nejbližší okolí
Nového Jičína, někdejšího kulturně-společenského centra
tohoto kraje.
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g u příležitosti Mezinárodního dne
archivů, slavící se od r. 2008 jako
připomínka založení Mezinárodní
archivní rady (www.ica.org.) dne
9. června 1948 při UNESCO v Paříži, pořádá pod záštitou České archivní společnosti v rámci archivního společenství Zemského archivu
v Opavě, letos pod sjednocujícím
názvem Archivy veřejnosti otevřené, Den otevřených dveří.
Dne 9. června 2011 připravil komentované prohlídky archivu
na ulici K Archivu 1, vždy v 9, 11, 13, 15 hod. Zároveň mohou
zájemci využít nabídky odborných pracovníků archivu v akci
nazvané Namaluj si a sestav svůj erb a vytvořit si základ
rodové heraldiky. V 16,30 hod. v malém sále přednese ředitel
archivu PhDr. Karel Chobot přednášku nazvanou Adolf Turek, archivářská legenda.
Informace, případně objednávky skupin na telefonních číslech 556 770 139, 556 770 122 nebo e-mailem na adrese
p.sustala@nj.archives.cz. Těšíme se na vaši návštěvu!

Občanská statistika, duben
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 17 dětí, z toho 6 chlapců a 11 děvčat. Přistěhovalo se 21, odstěhovalo 35 občanů. Bylo uzavřeno 6 sňatků
v Novém Jičíně, 4 v Kuníně. Počet obyvatel 24 344, zemřelo
16. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).

Základní škola Dlouhá 56
v Londýně

28. mezinárodní mistrovství
v plavání masters ČR

Text a foto Gabriela Šustalová

Vlastimír Perna, plavecký klub a Marie Machková
g

g

Ve dnech 7.—12. dubna 2011 se někteří žáci Základní školy
Dlouhá 56 v Novém Jičíně zúčastnili poznávacího zájezdu do
Velké Británie. Nádherné počasí, které nás po celou dobu provázelo, bylo jako na objednávku. Hned první den v Londýně
jsme mohli obdivovat rozkvetlé stromy a zahrady či parky,
tudíž i náročná prohlídka těch nejznámějších pamětihodností
byla o to veselejší. Navštívili jsme Tower, křižník Belfast, strašidelný London Dungeon, katedrálu sv. Pavla, Galerii moderního umění, Tower Bridge a Shakespearovo divadlo. Posledním
výletním místem tohoto dne byl nultý poledník na Greenwichi.
Náš autobus nás pak zavezl do místa ubytování v Allhallows,
kde jsme v karavanech usnuli tvrdým spánkem.
Druhý den našeho putování začal v leteckém a vojenském
muzeu a pokračoval návštěvou studentského města Cambridge, kde jsme navštívili známé koleje a nakoupili první suvenýry.
Třetí den jsme se vypravili opět do Londýna a pokračovali
v prohlídce dalších památek — Westminster, Big Ben a Houses
of Parliament, část Soho, Oxford Street, Downing Street, dále
jsme viděli výměnu stráží u Buckinghamského paláce, prošli
jsme se Hyde parkem, kde jsme měli příležitost poslechnout
si všemožné názory lidí v tzv. Speaker corner. Také jsme
byli na Trafalgarském náměstí, Piccadilly circus a Leicester
square a poslední, ale o to zajímavější byla naše poslední
zastávka — Muzeum voskových figurín — Madame Tussaud.
Všichni účastníci zájezdu se zde vyfotili alespoň s jednou
slavnou osobností, zhlédli jsme 4D film a vláčkem jsme projeli část Spirits of London. Po tomto skvělém zážitku nás čekal
návrat do kempu, kde jsme museli všechno sbalit a uklidit,
protože jsme brzy ráno vyrazili do Paříže. Tady jsme prohlídku města začali pohledem na celou Paříž z třetího patra
Eiffelovy věže, poté jsme se
lodí po Seině dopravili k Notre
Dame a na zpáteční cestě
k Troccaderu jsme si alespoň
zvenčí prohlédli Louvre. Nastoupili jsme do autobusu a do
pěti minut všichni usnuli. Domů jsme se vrátili hodně unavení, ale se spoustou zážitků
a hlavně fotografií.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se zasloužili o bezproblémový průběh celého zájezdu, především tedy paní Jarce
Šimurdové — hlavní organizátorce.
Žáci při zpáteční cestě zavítali
i do Paříže

O víkendu 14. a 15. května se v Novém Jičíně uskutečnilo
28. mezinárodní mistrovství v klasickém plavání masters ČR
2011. Tentokrát se sešlo na 190 plavců z více než 40 klubů
České republiky, Slovenska a Polska, aby změřili své síly v jednotlivých věkových kategoriích. Bylo úžasné vidět, jak dokáží
zkušení sportovci zvládat předstartovní nervozitu a bojovat
o co nejlepší výkony a medaile.
Sportovce přišel pozdravit starosta města Břetislav Gelnar.
„Jsem velkým příznivcem plavání. Nějakou dobu jsem ho i trénoval. Táhne mě to do vody, ale dnes musím být v obleku,
protože mě čekají ještě další pracovní povinnosti,“ řekl účastníkům mistrovství starosta. Závody byly určeny plavcům od
dvaceti let. Nejstarší účastnici bylo 86 roků. Pro mnohé mladší
účastníky bylo velmi poučné sledovat nejen to, jak dlouho lze
aktivně provozovat plavecký sport, ale jak skvělých výkonů
jde i v pokročilém věku dosáhnout. Nebylo výjimkou, že se
mladší plavci dívali v závodě svým starším soupeřům na paty.
Přesto se celý mistrovský víkend nesl v přátelském duchu.
Ti nejlepší obdrželi diplomy a medaile, ale ocenění si zasloužili všichni, kteří úspěšně zvládli své disciplíny. Nelze nezmínit dva nové evropské rekordy Sandry Kazíkové (SpPř) v discilínách 50 motýlek (28,61) a 50 volný způsob (25,82). Taky
domácí borci Ivan Ferák, Vladimír Kramoliš, Petr Kahánek,
Jakub Minář, Jana Minářová, Renata Beránková, Radmila Dofková, Jan Šperlich a Robert Bittmann se neztratili.

Závodníky přišel pozdravit starosta města Břetislav Gelnar.
Foto Marie Machková

Na startu jsou ženy, čeká je zdolání 800 metrů volným způsobem.
Foto Marie Machková
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Mistrovství ČR družstev
v plavání s ploutvemi v Olomouci
Simona Klapcová
g Muži Laguny Nový Jičín se v olomouckém plaveckém bazénu stali mistry České republiky družstev 2011 v plavání
s ploutvemi, ženský tým vybojoval bronzovou medaili. Republikový šampionát potápěčských družstev při svém 44. ročníku
nominoval šest nejsilnějších týmů žen, šest týmových družstev
mužů z České republiky spolu s výběrem reprezentace Slovenska a týmem z Rakouska.
Zlaté medaile v mužích vybojovali reprezentanti ČR Matěj
Obšivač, Tomáš Mixa, Petr Španihel, Jan Bartek, Martin Mazáč, Jakub Jarolím s dlouholetým členem družstva Tomášem
Jančálkem.
V týmu žen proběhly změny a letos reprezentovaly tradiční
opory Linda Škubalová, Aneta Pivoňková, Andrea Gašperiková, Vendula Figarová, Irena Musilová i nováčci Martina
Hanzelková a Klárka Křepelková.
„Specifické pro tuto soutěž je maximální počet sedmi závodníků v družstvu mužů a žen, kteří si mezi sebou musí rozdělit všechny disciplíny. Jediným cílem je potom úspěšnost
družstva jako celku v počtu získaných bodů v těchto disciplínách, což vyžaduje od ploutvařů velké odhodlání, protože ne
vždy plavou své obvyklé či oblíbené tratě. O to více je tato
soutěž cennější pro svůj týmový duch,“ vysvětluje prezident
novojičínského klubu Josef Nekl. Republikový šampionát družstev uzavřel první etapu přípravy závodníků, nyní se soustředí
na své individuální mistráky, ti nejlepší na mistrovství Evropy
či světa.

Medailové výsledky 44. mistrovství ČR v plavání s ploutvemi družstev 2011, muži: 1. KVS Laguna Nový Jičín, 595 bodů; 2. Uhlomost sport Most, 485 bodů; 3. Modrá Hvězda Praha, 454 bodů. Ženy: 1. KSP Olomouc, 574 bodů; 2. Modrá Hvězda Praha, 513 bodů; 3. KVS Laguna Nový Jičín, 498 bodů.

Dominika Dostálová vybojovala v Ostravě na memoriálu
F. Fojtíka druhé místo, třetí stupínek patřil Radomíru Brenkušovi
Dne 15. května 2011 se naši zápasníci účastnili také memoriálu Františka Fojtíka v Ostravě. V zápase ve volném stylu
v žákovské kategorii mladších žákyň do 44 kg hmotnosti se
nejlépe umístila Dominika Dostálová. Skončila na druhém
místě. V juniorské kategorii do 84 kg váhy se umístil na pěkném třetím místě Radomír Brenkuš.

Úspěšné reprezentantky naší
školy i města ve volejbalu 2011
Mgr. René Bárta
g

7.C sportovní volejbalová třída na ZŠ Nový Jičín, Komenského 66: Vítězky Moravskoslezského poháru ml. žákyň
2011, konečné pořadí: 1. Nový Jičín, 2. Bílovec, 3. Kopřivnice.
3. místo na Mistrovství Moravy 2011, konečné pořadí: 1.
Prostějov, 2. Přerov, 3. Nový Jičín, 4. Bílovec, 5. KP Brno. 1. místo v minivolejbalu základních škol 2011 a postup do krajského kola. Naši školu reprezentují: Cruzová Sarah, Bajerová Vendula, Dušková Caroline, Fridrichová Iveta, Jachová
Kateřina, Jurčová Kristýna, Kociánová Lada, Koudelková Milina, Pavlíková Eva, Polášková Karolína, Švihlová Eliška,
Urválková Kristýna.

Pozvánka KČT na pochod
okolím Nového Jičína
Jiří Pauk

Členové oddílu zápasu byli na
velké ceně úspěšní
Text a foto Otakar Bartoš, trenér oddílu zápasu
g Dne 30. dubna 2011 se novojičínský oddíl zápasu řecko-římského a volného stylu zúčastnil velké ceny Borohrádku.
Tento závod byl kvalitně obsazen. Přijeli i závodníci z Polska.
Při účasti 132 závodníků a 19 oddílů se naši nominovaní závodníci probojovali až na medailové pozice. V kategorii přípravka C do 40 kg hmotnosti zvítězil Mikuláš Malec. V kategorii přípravka B do 36 kg váhy obsadil druhé místo René
Dostál a v kategorii přípravka B hmotnosti do 31 kg patřila
první příčka Ladislavu Adamcovi. V kategorii mladších žákyň do hmotnosti 44 kg skončila na třetím místě Dominika
Dostálová. Našim závodníkům gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů v závodění.
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g Odbor Klubu českých turistů TJ
Nový Jičín ve spolupráci s Městským
úřadem v Novém Jičíně zve všechny
příznivce turistiky a cykloturistiky na
pochod okolím Nového Jičína. Koná
se v sobotu 4. června 2011. Tato akce
navazuje na již v minulých třech letech pořádaný pochod okolo Svince.
V letošním roce došlo se změnou názvu i ke změně a rozšíření tras pro
pěší turistiku.
Start a prezentace bude od 9 do 10 hodin v altánku ve Smetanových sadech, ukončení v Žilině na Lamberku v restauraci na fotbalovém hřišti.
Pro rodiče s dětmi je připravena asi šest km trasa, která
vede na Skalky, kde budou pro děti připraveny různé soutěže
a odtud půjdou k mlýnkům pod Puntíkem a do Žiliny na hřiště. Nejmenší děti mohou ukončit putování již na Skalkách.
Pro zdatnější turisty jsou připraveny dvě trasy: 15 a 25 km,
které povedou částečně po značených turistických cestách i po
vlastním značení. (Skalky, Čerák, Libotín, Puntík, Žilina.)
Také bude připravena asi 45 km trasa pro vyznavače cykloturistiky přes Svinec na Starý Jičín, Šenov, Sirkovy lázně a do
Žiliny na hřiště.
Všechny trasy povedou přes kontrolní stanoviště, kde budou připraveny soutěže a zajímavosti z oblasti turistiky pro
děti i pro dospělé. Například na cestě na Skalky bude v kamenném divadle za dozoru horolezců možnost vyzkoušet si
své dovednosti při přejití provazové lávky. V cíli bude hrát
od 14 hodin pro účastníky pochodu k tanci i poslechu country
skupina RANEC.

Fotosoutěž čtenářů

Foto Lenka Malinová

Foto Petra Vlčková

g

Zdá se, že po prvním váhání si nová soutěž čtenářů našla
své příznivce v řadách fotoamatérů, a tak dnes můžeme představit úspěšné účastníky z dobře obeslaného třetího kola:
1. místo získává snímek Lenky Malinové, který by se uplatnil i v nedávno ukončeném seriálu „odkud byl snímek pořízen“. Odvážná autorka pro tento záběr zdolala dnes už zbouraný komín někdejší klouboučnické továrny rodiny Peschlů
v sousedním Šenově!
2. místo získal zajímavý snímek Petry Vlčkové pořízený
v nové vstupní pasáži Smetanových sadů.

ˇ
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Foto Petr Vlček

3. místo bylo přiděleno snímku Petra Vlčka, který dokládá, že jinak nežádoucí auta na našem náměstí mohou být
zajímavou inspirací. Úspěšným soutěžícím blahopřejeme!
Podmínky soutěže: Účastník zašle elektronickou cestou
neokoukaný záběr z našeho města na e-mail mmachkova@
novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí zástupci
redakce Novojičínského zpravodaje, tři nejlepší otiskneme
a autoři budou odměněni. Upozornění: Každý autor může
zaslat v probíhajícím měsíci pouze jeden snímek!

Pavel Wessely
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