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Muzeum získalo plán letounu konstruktéra
ˇ
ing. Viléma Zurovce

g Muzeum Novojičínska je bohatší o jeden vzácný exponát.
František Pavelčík z příborské pobočky č. 18 Svazu letců ČR
mu věnoval plán letadla z roku 1929, jehož autorem je konstruktér světového jména Vilém Žurovec. Originál nákresu
letounu s krátkým vzletem a startem našel v soukromém archivu jednoho sběratele. Plán bude uložen ve sbírkách muzea.
„Ten výkres jsem našel úplnou náhodou. Sběratel, který ho
měl u sebe, o jeho hodnotě zřejmě ani nevěděl. Písemností
o bratřích Žurovcových, kteří zasvětili svůj život letectví, není
mnoho. Kdyby se plán, existující pouze v jednom exempláři,
nedostal včas do rukou odborníků, rozpadl by se,“ řekl
František Pavelčík.
Muzeu se Zemským archivem v Opavě se podařilo nákres
zachránit a zrestaurovat. Jeho trvalé vystavení ale není

možné, nebo je citlivý na denní světlo. Veřejnost si bude moci
prohlédnout jeho naskenovanou kopii. „Plán letounu typu
STOL má úžasnou vypovídací cenu. Svědčí o erudici Viléma
Žurovce, který svými projekty předběhl světový vývoj v tehdejším leteckém průmyslu o 30 let,“ řekl kurátor novojičínského muzea Jan Číp.
Vilém Žurovec pocházel z našeho kraje, z malé vesničky
Harty, která musela v 50. letech ustoupit výstavbě letiště
Leoše Janáčka v Mošnově. Letectví propadli i jeho dva mladší
bratři Leopold a Josef. Ten například v roce 1912 sestrojil
první letadlo domácí konstrukce na Moravě. Vilém pracoval
jako elektrotechnik ve Vítkovicích, kde mu vedení továrny
umožnilo vystudovat průmyslovku a pak i techniku v Berlíně.
Pokračování na straně 8

Konstruktér Vilém Žurovec. Nárysy letounu STOL.
Ředitelka muzea Sylva Dvořáčková přebírá od Františka Pavelčíka nalezený plán letadla

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
g Jedenáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 6. 6. 2011:
V úvodu zasedání vystoupil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný a zástupce společnosti AGEL
Roman Gavanda a společně informovali radní o možném budoucím vývoji novojičínské nemocnice. Ta v současnosti hospodaří s dluhem 215 milionů korun.
Po finanční problematice rada města vzala na vědomí podněty občanů, které se týkaly bytových záležitostí. Další bod
programu se věnoval řešení postavení příspěvkové organizace města Kina Květen. Rada města navrhla jeho sloučení
s městským kulturním střediskem. Součástí procedury bylo
i odvolání stávajícího ředitele.
Radní neodsouhlasili partnerskou smlouvu se sdružením
Proficio. Bylo přijato souhlasné usnesení k návrhu hodnotící
komise na zadání zakázky malého rozsahu, a to na opravu
odpadového hospodářství, včetně elektroinstalace, vodoinstalace a podlahy ve školní jídelně ZŠ Tyršova 1. Společnost
ASEKOL s.r.o. věnovala městu finanční dar ve výši 50 tisíc
korun, který je určen na zabezpečení separačního dvora na
Palackého ulici.
Byl projednán návrh na změnu územního plánu Nového Jičína, zazněla informace, že jednou z navržených změn je také
úprava regulativů zastavěnosti na území města. Touto problematikou se bude zabývat zastupitelstvo. Radní schválili
směrnici o poskytování informací a nový sazebník úhrad za
tyto služby.
Zazněl návrh na řešení bezbariérové městské hromadné
dopravy, které k 1. 9. 2011 končí doba udržitelnosti původního projektu. Cílem je racionální snížení nákladů na její provozování. Byly vyhodnoceny tyto akce: velikonoční jarmark,
pálení čarodějnic a veletrh Novojičínska. O změnách ve vysílání televize Polar, v souvislosti s probíhající digitalizací přenosu, informoval ředitel společnosti Petr Panáč.
Sídliště Bezručova-Riegrova bylo doporučeno do programu
regenerace sídliš. Radní doporučili zastupitelstvu, které se
tímto tématem bude zabývat, aby schválilo zpracování projektu na tuto akci. Výbor Regionální rady Moravskoslezsko
schválil poskytnutí dotace na výstavbu nového mostu U Jezu
v Novém Jičíně, na výstavbu mostu Na Poříčí v Žilině a na
rekonstrukci lávky U Kaple v Bludovicích.
Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu dotaci ve
výši jednoho milionu korun na zpracování projektové dokumentace cyklostezky Nový Jičín-Hostašovice. Radní vzali na
vědomí informaci o projektu „Odkanalizování vybraných obcí
a měst regionu Novojičínska a doporučili zastupitelstvu schválení dodatku ke smlouvě o financování projektu.
Rada schválila dohodu o ukončení platnosti smlouvy o provozování kanalizace a čističky odpadních vod v Libhošti, nebo
vlastnická práva přešla na obec, která se osamostatnila. Také
byla odsouhlasena dohoda o výpovědi smluv s SmVaK Ostrava
v souvislosti s budováním nové kanalizace v Žilině a Loučce.
Radní doporučili zastupitelstvu vydat novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Novelizovat by se měla i vyhláška o místním poplatku
za služby spojené s odstraňováním komunálního odpadu. Ve
vybraných místech ve městě by se měla změnit vyhláška
o místním poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem. Novelizovat by se měla i vyhláška o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Průběžná zpráva informovala radní o dělení a předávání
majetku mezi městem Nový Jičín a oddělením vzniklou obcí
Libhoš.
g Dvanáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 23. 6. 2011.
Jednání radních bylo zahájeno finanční problematikou. Vyhověli žádosti Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína
o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a zastupitelstvu doporučili sankci prominout. Poté
byl projednáván dodatek ke smlouvě o dílo, která ošetřuje stavební úpravy domu č. 45 na Masarykově náměstí, který je přestavován na návštěvnické centrum.

Poslední bod byl věnován majetkoprávní problematice. Rada
města například doporučila zastupitelům, aby schválili odkoupení pozemku na tržnici od podnikatele, který tam měl
v minulosti prodejní stánek.
g Páté zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína dne
23. 6. 2011. Po běžných procedurách si zastupitelé a přítomná
veřejnost vyslechli informace k vývoji novojičínské nemocnice s poliklinikou. Náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Karel Konečný oznámil, že krajští zastupitelé podpořili záměr zařízení dlouhodobě pronajmout společnosti Agel,
a že kladou velký důraz na kvalitní přípravu smlouvy. Za Agel
promluvil místopředseda představenstva Roman Gavanda,
který mj. uvedl, že se společnost zavazuje, že uhradí dluh nemocnice a zrekonstruuje operační sály na ARO a JIP.
V bloku majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili
výkup pozemku na tržnici od soukromého trhovce. Podpořili
memorandum k výstavbě silnice I/35 — palačovská spojka.
Ve finanční problematice vzbudil největší diskusi návrh na
navýšení rozpočtových výdajů na vydávání Zpravodaje. Tady
nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé schválili příspěvek nemocnici ve výši 75 tisíc korun na nákup novorozeneckých postýlek. Byl odpuštěn odvod a penále Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína.
Byl schválen příspěvek na kanalizační přípojku pro obyvatele Loučky a Žiliny. Zastupitelé také dali zelenou zpracování projektu regenerace sídliště Riegrova-Bezručova. Byla
schválena vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti. Rovněž byly odsouhlaseny novelizace tří vyhlášek, které ošetřují zpoplatnění využívání veřejného prostranství, povolení vjezdu do určitých lokalit ve městě a poplatky za odvoz a další služby spojené s likvidací odpadů.
Zastupitelé neschválili sloučení kina Květen s Městským
kulturním střediskem Nový Jičín. Zastupitelé vzali na vědomí
výsledky kontrol provedené kontrolním výborem, které se
týkaly nájemních smluv za nebytové prostory nebo smluv uzavřených ve volebním mezidobí v roce 2006.

Město úspěšně vyreklamovalo
vadné energetické sloupky
Marie Machková, tisková mluvčí
g Energetické sloupky na náměstí, které koncem roku 2009
zatopila voda, by měly po téměř dvou letech opět fungovat.
Městu se podařilo úspěšně dovést do konce reklamační řízení
s firmou Eurovia CS, která Masarykovo náměstí v Novém
Jičíně rekonstruovala. Eurovia CS se zavázala, že vady
odstraní na vlastní náklady do 30. srpna 2011.
Při rekonstrukci náměstí bylo do země zabudováno dvanáct
energosloupků, které jsou po vysunutí do pracovní polohy
zdrojem elektrické energie. Pouze tři však byly odvodněny
napojením na kanalizaci. V listopadu 2009, před připojením
prodejních stánků před vánočními trhy na náměstí na přívod
elektřiny, zjistili pracovníci Technických služeb Nový Jičín,
že došlo k zatopení sedmi z devíti neodkanalizovaných energosloupků spodní vodou a jejich závažnému poškození.
„Byly poničeny proudové chrániče a jistící prvky. Z tohoto
důvodu nebyly tyto energosloupky způsobilé k trvale bezpečnému provozu a nebylo je možno využívat,“ uvedl ředitel
technických služeb Oskar Šíma. Aby bylo možné v následujícím období zabezpečit prodejní a kulturní akce na náměstí
v Novém Jičíně elektrickou energií, muselo se přistoupit
k náhradnímu technickému řešení.
„Firma Eurovia nyní podala návrh na odkanalizování těchto
sloupků a na opravu či výměnu jejich poškozených částí,“
uvedla Olga Veverková z odboru obecního podnikání. Odstranění závad přinese i opětovné rozkopání náměstí. „Bude
to ale vždy jen v nezbytné míře. Dělníci budou sloupky napojovat na stávající kanalizaci postupně. Když sloupek odkanalizují a opraví ho, upraví terén a položí dlažbu. Až pak
budou otevírat další šachtu a kopat,“ vysvětlila Veverková.
V rámci bezplatného odstranění vad firma zajistí i revizi
elektrických kabelů rozvedených v podzemí pod náměstím.
„Chceme mít jistotu, že voda nezatekla až tam a nepoškodila
je,“ řekl starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar.
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Termíny provádění reklamačních prací na energetických
sloupcích na Masarykově nám. v Novém Jičíně: 28. 6. — 30. 6.
2011; 5. 7.— 7. 7. 2011; 12. 7.—15. 7. 2011. V každém tomto časovém úseku budou opraveny tři sloupky. Termíny byly stanoveny tak, aby opravné práce na energetických sloupcích na
náměstí neohrozily program novojičínského kulturního léta.

Ze sídliště mizí še, přibyla
hřiště i rondely pro pěší
Text a foto Marie Machková a Ivo Domorák

jsem tu linii dlouhých sídlištních chodníků,“ uvedl architekt
projektu Ivo Domorák. V místech křížení chodníků jsou tak
rondely pro pěší.
Projekt revitalizace sídliště Máj, na který bylo vyčleněno
182 milionů korun, bude dokončen v roce 2014. Tato částka
bude použita na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství a zahrnuje prostředky města, majitelů
bytů a prostředky z EU.
Už za měsíc bude dokončena další, 2. etapa, mezi ulicemi
Dlouhá — K. Čapka. „Sídliště dostává lidskou tvář. Mnozí, zejména starší generace, původně žádnou změnu nechtěli. Věřím ale, že v roce 2014 to bude moc pěkné místo k bydlení,“
konstatoval zastupitel Vladimír Bárta.

Majitel bývalé tabačky požádal
o vydání územního rozhodnutí
Marie Machková, tisková mluvčí

Zóna mezi ulicemi Jubilejní a Budovatelů dnes a v minulosti

g

Nový Jičín dokončil první etapu revitalizace sídliště Máj,
a to v zóně mezi ulicemi Jubilejní a Budovatelů. Stavba začala vloni na podzim. Dnes má část nejstaršího a největšího
sídliště ve městě nové chodníky, osvětlení, dětská hřiště i mobiliář. Také byla omlazena zeleň. Úprava prostranství stála
6,7 milionů korun. Protože se ji podařilo zařadit do integrovaného programu rozvoje města, 85 procent bude uhrazeno
z dotace EU.
„Myslím si, že se podařilo zmírnit tu sídlištní še , i když také
tady se muselo šetřit s financemi. Obrovským pozitivem je,
že se podařila získat tak velká dotace,“ řekl starosta města
Břetislav Gelnar. Tato lokalita, jako jediná ve městě, má sklápěcí lampy veřejného světlení. Při výměně žárovek tak není
nutná zdvižná plošina ani žebřík.
Chodníky kryje speciální dlažba, která je z hlediska bezpečnosti daleko výhodnější. „Nemá sražené hrany, takže lépe
vyhovuje třeba jízdě na in line bruslích, také pro plevel je
tam méně prostoru. Lidi si zpočátku mysleli, že je ta dlažba
položena obráceně a upozorňovali nás na to,“ vysvětlil Zdeněk Klos, generální ředitel stavební společnosti Nosta, která
se na obnově sídliště podílela.
A protože Nový Jičín je často nazýván městem rondelů,
nechybí tyto prvky ani na chodnících v zrenovované části sídliště. „Je to takový malý fórek. Máme hodně kruhových objezdů na silnicích, tak jsem tady vytvořil paralelu a zrušil
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g Společnost Mocero reality, která vlastní areál bývalé tabákové továrny v Novém Jičíně a připravuje ho pro výstavbu
obchodních řetězců, požádala odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče o vydání územního rozhodnutí. Ve fázi jednání je také řešení dopravní situace ve městě
v souvislosti s výstavbou nového obchodního centra. Město
by rádo zprůjezdnilo uzavřenou Jeremenkovu ulici u kruhového objezdu u tabačky.
„V nejbližší době bude vypsán termín veřejného ústního
jednání ve věci územního řízení. Předmětem žádosti o vydání
územního rozhodnutí je umístění stavby potravinového obchodu Interspar, obchodní galerie, podzemního i nadzemního parkoviště, zpevněných ploch, inženýrských sítí, oplocení, sadových úprav a terénních úprav,“ uvedla Danuše
Křibíková ze stavebního úřadu.
Při veřejném ústním jednání mohou být uplatněny připomínky veřejnosti a je to také poslední termín pro námitky
účastníků řízení. Protože Nový Jičín má schválený územní plán,
o zahájení územního řízení bude informovat veřejná vyhláška.
Občané by proto měli sledovat úřední desku a webové stránky
města, kde bude oznámení vyvěšeno. Výsledek rozhodování
o umístění stavby by měl být znám do tří měsíců.
Z ulice Přemyslovců mají být do areálu dva vjezdy. K zásobovacím rampám a v místě, kde ještě stojí zbytky vstupní
brány do někdejší tabačky, bude vjezd na parkoviště. Do podzemních i nadzemních garáží bude příjezd i z ulice Jeremenkovy. „Studie dopravní obslužnosti naznačila, že by provozu
ulehčilo zprovoznění uzavřeného železničního přejezdu v Jeremenkově ulici,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Přemysl
Kramoliš.
Město nyní vyjednává se Správou železniční dopravní cesty, obcí Šenov, policií i vlastníkem bývalého průmyslového
areálu, za jakých podmínek je toto řešení možné. Hrubý
odhad hovoří o nákladech na přemístění výhybky a otevření
ulice ve výši 20 až 25 milionů korun, včetně DPH. „Od obce
Šenov máme předběžnou dohodu, že by na tuto akci přispěla. Také jednáme s Mocero reality a s krajským úřadem.
Osloven bude i Autopal. Město by samo tak velkou finanční
zátěž neuneslo,“ dodal místostarosta.

Finanční okénko Občanské
poradny Nový Jičín

Novinky v oblasti sociálních
služeb ve městě Nový Jičín

Richard Pešat, vedoucí pracoviště v Novém Jičíně

Lenka Galiová, odbor sociálních věcí

Z praxe občanské poradny vyplývá, že klienti často nevěnují dostatečnou pozornost čtení smluvních podmínek vztahujících se k poskytovanému úvěru a samotné smlouvě před
jejím podpisem. Rovněž často jednotlivé nabídky dostatečně
neporovnávají. Tyto skutečnosti pak vedou k řadě problémů,
z nichž některé končí i exekucí. V dnešním příspěvku si tedy
něco řekneme o tom, na co se zaměřit před podpisem úvěrové smlouvy.
Celá problematika je nově řešena zákonem č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, kdy poskytovatel spotřebitelského
úvěru má povinnost poskytnout s dostatečných předstihem
před uzavřením smlouvy celou řadu důležitých informací,
např. údaje o věřiteli, druhu spotřebitelského úvěru, době jeho
trvání, úrokové sazbě, poplatcích (např. za smlouvu, vedení
účtu), roční procentní sazbě nákladů (tzv. RPSN), celkové
částce splatné spotřebitelem, rovněž informace o sankcích
v případě opožděných plateb (tyto bývají někdy velmi vysoké).
Dále je nutné zaměřit se na druh zajištění daného úvěru, který
požaduje věřitel (např. nemovitostí, ručitelem, spoludlužníkem, směnkou, apod.). Tyto a řada dalších údajů se pak následně musí objevit i v samotné smlouvě o spotřebitelském
úvěru. Povinné zveřejnění těchto informací může dobře posloužit k tomu, aby si klient nabídky jednotlivých poskytovatelů spotřebitelského úvěru řádně porovnal. K možnému
porovnávání je ovšem nutné jednotlivým poskytovatelům
zadat stejné parametry úvěru (tj. jeho výše a doba splácení).
Samotnou smlouvu by klient neměl podepsat dříve, než se
řádně seznámí s jejím obsahem a se smluvními podmínkami.
Rovněž má právo vzít si smlouvu k prostudování domů.
Zákon dále umožňuje odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, bez
udání důvodu. V takovém případě však je zapotřebí do 30 dnů
ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu (tj. co si půjčil)
s tím, že věřitel má právo na sjednaný úrok, a to za období
ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je
jistina zaplacena (tj. připsána na účet věřitele). Věřitel v takovémto případě nemá nárok na žádné další plnění (sankce), s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených
věřitelem například orgánům veřejné správy. V každém případě však doporučujeme před podpisem smlouvy velkou
obezřetnost.

g Občanské sdružení ADRA městu oznámilo, že již nebude
provozovat Azylový dům Nový Jičín, proto v tomto zařízení
k 31. 12. 2011 ukončí svou činnost. Důvodem tohoto kroku je
snaha o.s. ADRA zaměřit se na činnosti, ve kterých vyniká —
dobrovolnictví (jejich pomoc jsme uvítali v době povodní).
V této souvislosti proběhne výběrové řízení s cílem nalézt
jinou vhodnou organizaci tak, aby provoz zařízení nebyl přerušen. Přesto nemusíme zoufat, nebo o.s. ADRA v Novém
Jičíně bude dále fungovat, právě v oblasti dobrovolnictví.
V této souvislosti se podařilo domluvit se s Dobrovolnickým
centrem ADRA ve Frýdku-Místku, aby rozšířili svou činnost
i do Nového Jičína, kde začnou spolupracovat s Domovem
Duha (domov pro seniory na ulici Hřbitovní). V průběhu měsíce září zde začne nábor dobrovolníků do tohoto zařízení.
Tím dojde naplnění jednoho z cílů komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb města Nový Jičín.
Dalším závažným krokem v sociální oblasti bylo započetí
jednání mezi městem a Moravskoslezským krajem o převzetí
domovů pro seniory na území města (Domov Duha — ul. Hřbitovní, Domov Paprsek — ul. Bezručova), jejichž zřizovatelem
je v současné době kraj. Péče o blaho svých občanů, tedy
i seniorů, je záležitostí obce, jak uvádí zákon o obcích, proto
je záměrem kraje, aby domovy pro seniory převzala města,
která tak mohou lépe reagovat na potřeby této skupiny spoluobčanů.
Komunitní plán, který jsme zde již jednou zmínili, obsahuje
také záměr zřídit ve městě nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež. Místo, kde by se mladí lidé cca ve věku 12—20 let
mohli scházet, trávit zde část svého volného času a v případě
potřeby mohli využít i poradenství odborných pracovníků zařízení. V návaznosti na finanční zdroje nezbytné k zajištění
této sociální služby se zvažuje vznik nízkoprahového zařízení i ve městě Nový Jičín v průběhu roku 2012.
Začaly přípravy na uskutečnění v pořadí již druhého dne
sociálních služeb, který se letos uskuteční dne 7. 9. 2011 od
10.00 do 16.00 hodin na Masarykově náměstí. Opět se vám
představí poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na
území města, a jejich klienti. V doprovodném programu přislíbili vystoupit například členky klubu seniorů z Loučky,
mladí tanečníci z SVČ Fokus, „flétničky“ ze ZŠ Komenského
66, pejsci z o.s. Podané ruce a další. Určitě se dozvíte a uvidíte
mnoho zajímavého, proto jste všichni srdečně zváni.
Nadále probíhají jednání jednotlivých pracovních skupin
komunitního plánování tak, aby koncem letošního roku mohl
být zastupitelstvu předložen návrh nového komunitního plánu
— plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb. Stále trvá
nabídka pro všechny občany, kteří mají zájem se zapojit do
komunitního plánování. Můžete tak učinit telefonicky nebo
e-mailem u pí L. Galiové, odbor sociálních věcí: tel. 556 768 338,
galiova@novyjicin-town.cz

g

Poradenské dny pro veřejnost
Obecní živnostenský úřad
g Vážení občané, poradenské dny Sdružení obrany spotřebitele v Novém Jičíně budou pokračovat také v měsících červenci a srpnu každou třetí středu v měsíci v době od 13.00 do
17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Nový Jičín.
Poradenské dny České obchodní inspekce se v měsících červenci a srpnu uskutečňovat nebudou. Občané se mohou obracet přímo na poradenskou informační službu ČOI v Ostravě,
telefonní číslo 596 964 675. Aktuální spotřebitelské problémy
lze řešit také přímo na Městském úřadě v Novém Jičíně, Odboru obecní živnostenský úřad, kancelář 014, Bc. Pavlína
Hastíková, Marek Stoklasa, tel. č: 556 768 311.

Upozornění návštěvníkům
městské knihovny
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
g Uzavření knihovny o letních prázdninách. Městská
knihovna v Novém Jičíně na ulici Husova č. 2 bude v termínu
25. 7.— 5. 8. 2011 uzavřena (řádná dovolená). Pro veřejnost
opět otevřeno dne 8. 8. 2011. Půjčovní doba o letních prázdninách v oddělení pro děti a mládež: pondělí—pátek 8.30—11.00;
12.00—15.00 hodin. Z důvodu malování o letních prázninách
bude oddělení pro děti a mládež uzavřeno o dva dny déle v termínu 25. 7.— 9. 8. Pro veřejnost opět otevřeno dne 10. 8. 2011.

Městská slavnost 2011
Obecní živnostenský úřad
g Vážení podnikatelé, v sobotu 10. 9. 2011 se na Masarykově
náměstí v Novém Jičíně uskuteční městská slavnost, jejíž
součástí bude tradiční řemeslný jarmark. Chcete-li v rámci
jarmarku nabídnout své zboží nebo služby, je třeba v termínu
do 31. 7. 2011 zaslat písemnou žádost na adresu Městský úřad
Nový Jičín, Odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01, Nový Jičín. V žádosti je třeba uvést jméno
a příjmení (popř. obchodní firmu), včetně adresy a IČ, nabízený sortiment a popsat typ stánku (dřevo, kov). Všichni
žadatelé budou písemně vyrozuměni do 15. 8. 2011. Upozorňujeme, že se jedná především o řemeslný jarmark,
kde je přednost dána ruční, lidové, řemeslné a umělecké
výrobě. Vlastní dřevěný stánek je výhodou.
V případě dotazů kontaktujte Bc. Pavlínu Hastíkovou, tel.:
556 768 311, e-mail: hastikov@novyjicin-town.cz
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Svodka událostí městské policie
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP
g

Ukradl jízdní kola. Dne 7. 6. po půlnoci prováděla hlídka
MP Nový Jičín kontrolu ulice 28. října. V tmavém průjezdu
spatřila muže, který tam stál a měl u sebe dvě jízdní kola. Protože si muž (26) nedokázal vybavit, komu kola patří, přivolala
hlídka Policii ČR. Krátce na to se na služebnu MP dostavili
dva muži, kteří oznámili, že jim byla ukradena jízdní kola.

Divadelní dílnu obohatily
prvky akrobacie
Marie Machková, tisková mluvčí, foto archiv MěKS NJ

g Dívka pila alkohol. Dne 10. 6. před půlnocí bylo oznámeno
na služebnu MP Nový Jičín, že na ulici Poděbradova jedenáct
mladých lidí ruší noční klid. Hlídka na místě zaznamenala
skupinku pěti osob ve věku 16 — 23 let, které se mezi sebou
tiše bavily. Dívka ve věku 16 let z Příbora ale nadýchala 1,15
promile alkoholu. Dívku na služebně MP vyzvedli rodiče.
Poznatek byl předán odboru sociálních věcí MěÚ v Příboře.
g Hádají

se kvůli studny. Dne 11. 6. telefonoval na služebnu
muž bydlící v městské části Žilina, že má problémy se sousedem, se kterým má společnou studnu. Soused mu prý vypíná
přívod vody. Muž uvedl, že v 70. letech vybudoval společnou
studnu na pozemku bývalého souseda s tím, že vodu budou
odebírat obě domácnosti. Sousední pozemek, ale získal nový
majitel a nastal problém, který chce oznamovatel řešit soudní
cestou a přes vodoprávní úřad. Hlídka souseda požádala,
aby přípojku otevřel do doby, než se celý spor vyřeší.

g Napadl řidiče autobusu. Dne 19. 6. ve 2.13 hodin telefonoval na služebnu MP Nový Jičín vrátný Technických služeb
Nový Jičín, že jeden z řidičů autobusu byl v areálu provozovny napaden. Na místo byla vyslána hlídka, které řidič
sdělil, že nějaký opilý muž mu tloukl do autobusu, nadával
mu a bouchal do něj rukama. Když odcházel k vrátnici, opilý
muž na něj zezadu skočil a povalil ho na zem. V tom přišla
skupinka asi deseti osob a začala do řidiče kopat. Řidiči přispěchal na pomoc vrátný. Incidentem se zabývá policie.

Odborná profesní příprava
strážníků městské policie
Text a foto Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP

Dětský divadelní soubor Fantazie z Nového Jičína předvedl hru
Kufry. Divadlo Líšeň předvedlo stínové divadlo
g V sobotu 18. června 2011 proběhla na Skalkách XV. Divadelní dílna. Přírodní jeviště lemováno kulisou lesa patřilo souborům místním i přespolním, hudebním i dramatickým, a letos
poprvé nechyběl prvek divadelní akrobacie. Večerem za svitu
svící a loučí provázeli Jan Dudek a Pavel Rösner.
Městské kulturní středisko Nový Jičín svou Divadelní dílnou
navázalo na tradici německého divadla, které bylo v bývalém
kamenolomu otevřeno v roce 1929. „I dnes je cítit, že tento
prostor je výjimečný, že tady působí přírodní síly, které podporují tvůrčího ducha. Tady si člověk uvědomí pomíjivost
řady věcí, různých činů, moci a nekonečnost a sílu přírody,“
řekl ředitel Městského kulturního střediska v Novém Jičíně
Petr Orság.
Divadelní dílna, která přesahuje hranice regionu a nejednou
hostila i zahraniční soubory, dává prostor neopakovatelným
představením. „Nicméně od původního záměru, že by vystoupení bylo sestaveno jen pro produkci na Skalkách, tedy aby
onen kus byl premiérou a derniérou zároveň, jsme časem
upustili,“ dodal Orság. Kromě akrobatických prvků, které
předvedl soubor Cirkus trochu jinak z Ostravy, se letos poprvé také střídal prostor jeviště.
Velmi působivé bylo stínové představení Divadla Líšeň. Domácí barvy reprezentoval dětský divadelní soubor Fantazie,
který vede paní Věra Matýsková na ZŠ Tyršova. Hra nazvaná Kufry představila příběhy ztracených kufrů. Bubenické uskupení Napkelte, které vede při Čajovně MěKS pan
Kubeša, zapojilo diváky v představení nazvaném Rytmy lesa
do zvukového divadla.

Starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar předává strážníkům
osvědčení o absolvování kurzu / Účastníci kurzu
g V měsíci červnu se zúčastnilo deset strážníků Městské
policie Nový Jičín a dva policisté Policie ČR čtyřdenního školení v rámci projektu prevence kriminality, jehož úkolem
bylo zvýšit jejich profesní přípravu. Projekt vycházel z potřebnosti soustavného rozšiřování odborných znalostí a ochoty
učit se a být profesionálně připraven k výkonu svého povolání.
Projekt navazoval na proškolení strážníků, které proběhlo
v roce 2010 v rámci projektu Medializace rajónové služby,
kdy byla strážníky vyslovena potřeba dalšího vzdělávání
v Community policing. Všichni účastníci školení byli seznámeni se základy prevence kriminality, především s příčinami
sociálně rizikových jevů, posílili si zde své osobnostní a osobní kvality, sebedůvěru a sebejistotu, připravenost a psychickou odolnost zvládat i nestandardní situace. V neposlední
řadě se prohloubila i spolupráce mezi strážníky a policisty
Policie ČR. V závěru školení předal starosta města Břetislav
Gelnar všem účastníkům osvědčení o absolvování školení.

Poprvé se na přehlídce představilo divadlo s artistickými prvky
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Program Europe Direct
Miroslava Krbová, Europe Direct
g Středisko Europe Direct si vás dovoluje pozvat na
cestopisnou přednášku o Keni, pořádanou k výstavě Kultur8, která bude k vidění v minigalerii střediska Europe Direct od 1. července do 26. srpna 2011.
Přednáška se uskuteční 1. července v 17.00 hodin
ve středisku Europe Direct. Přednášející, Jiří Pánek,
bude mluvit například o práci v chudinských čtvrtích, pozorování zvířat v Maasai Mara, výstupu na Mt. Kenya, potápění
v Mombase a cestování po západní Keni.
Kultur8 je putovní výstava fotografií zobrazující každodennost v sedmi zemích globálního Jihu a České republice
očima dobrovolníků, kteří v těchto zemích pracovali. Na fotografiích jsou předměty, situace a lidé, se kterými se dobrovolníci setkali v zemích svého dočasného působiště (mezi červencem a listopadem 2009). Ve stejném období byla nafocena
obdobná série fotografií také v České republice, aby bylo možné
přímé srovnání i s českou realitou.
Středisko Europe Direct ve spolupráci s odborem životního
prostředí městského úřadu vyhlašuje u příležitosti Dne stromů 2010 fotografickou soutěž „DŘEVINA VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH”. Soutěž je rozdělena do dvou věkových
kategorií: do 15 let a nad 15 let. Soutěžící vyberou svůj oblíbený strom nebo keř a zachytí fotoaparátem jeho proměny
při jarním rašení a v květu, v plné zeleni léta, v pestrém podzimním zbarvení listů či plodů a v období zimního odpočinku,
kdy dřeviny vyniknou strukturou kůry nebo uspořádáním větví
v koruně. Soutěžní snímky v barevném či černobílém provedení ve formátu max. A4 můžete zasílat nejpozději do 10. 10.
2011. Nejzdařilejší snímky, vybrané odbornou komisí, budou
oceněny. Soutěžní snímky budou po ukončení soutěže vystaveny v minigalerii střediska Europe Direct.

zyčné propagační materiály, jež jsou volně k dispozici také
v našem informačním centru.
Jedná se především o celostátní brožuru, představující
města Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec nad Ohří,
Kutná Hora, Litomyšl, Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk a samozřejmě
Nový Jičín, která v minulosti získala titul Historické město
roku a jsou do tohoto projektu zapojena.
Publikace Nový Jičín vás seznámí s většinou nejkrásnějších pamětihodností ve městě, naleznete zde spoustu zajímavých tipů na výlety do blízkého okolí, ale i krásné fotografie.
Nový Jičín návštěvníkům nabízí dvou, tří a sedmidenní balíček poznání, který vrcholí 10. září 2011 městskou slavností.
V neposlední řadě se jedná o soutěžní knížku, do které
mohou návštěvníci oceněných čtrnácti měst sbírat razítka
a zapojit se tak do soutěže o hodnotné ceny. Přij te načerpat
nové síly a nechte se inspirovat kouzlem našich historických sídel!

Výstava plná skla
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Novinky v informačním centru
Kateřina Švancerová
g

Pro nadcházející letní sezonu vám informační centrum
nabízí hned několik novinek, které se již objevily na našem
pultě. Především je to kniha z edice Dějiny moravských měst
od nakladatelství Lidové noviny s názvem Nový Jičín a podtitulem historie / kultura / lidé. Nejen děti jistě potěšíte koupí
drobného dárku v podobě nového puzzle s motivem Žerotínského zámku. Rovněž stávající pestrou nabídku pohledů města
jsme rozšířili o nové přírůstky. K dispozici máme nové druhy
magnetek ale i další suvenýry a upomínkové předměty.
Tipy na výlety či pozvánky na zajímavé kulturní a sportovní akce naleznete již tradičně v novinách Beskydy tourist
info. Zdarma jsou vám také k dispozici materiály vydané Moravskoslezským krajem, např. NEJ výlety nebo TOP atraktivity či Naučné stezky a mnoho dalších. S Českým rozhlasem Ostrava se můžete zapojit do letní turistické soutěže
Křížem krajem, díky které navštívíte a poznáte 12 zajímavých míst našeho kraje. Soutěžní karty Křížem krajem ale
i další materiály o městě a okolí si můžete vyzvednout v našem informačním centru. Budeme se těšit na vaši brzkou návštěvu! Informační centrum, Úzká 27, 741 01 Nový Jičín, tel.:
556 711 888, e-mail: icentrum@novyjicin.cz, www.icnj.cz
Otevřeno: po—pá: 8.00—17.00; so—ne: 9.00—12.00 hodin.

Výstavu zahájil biskup ostravsko-opavský František V. Lobkowicz
g

V úterý 21. června 2011 byla v novojičínském muzeu zahájena výstava nazvaná „Magické sklo a svět barevných skleněných ryb“. Skvosty ze sbírky Jana Bittnera a práce valašskomeziříčské střední uměleckoprůmyslové školy jsou v Rytířském sále a Kamenní síni Žerotínského zámku v Novém Jičíně
k vidění do 28. srpna 2011.

Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska
Kateřina Švancerová
g Přijměte pozvání k návštěvě čtrnácti měst České republiky, která
za svou výbornou péči o památky
získala titul Historické město roku.
Jedním z těchto měst je také Nový
Jičín, který toto prestižní ocenění získal v roce 2001.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska poté
připravilo projekt Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska, v rámci kterého byly vydány nové čtyřja-

Velká část výstavy patří světu skleněných ryb.
Sklo zdobí ruční malby
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600 let Hodslavic
Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska
g

V letošním roce si Hodslavice spolu s okolními obcemi novojičínského regionu připomínají jedno z nejvýznamnějších
výročí své historie, a to 600 let první písemné zmínky o obci.
Na počest významného výročí byla při slavnostním zahájení
oslav v sobotu 18. června 2011 vysazena před rodným domkem Františka Palackého památná lípa. Tohoto aktu se ujal
hodslavský rodák ThDr. Josef Hromádka, který při této příležitosti přijal z rukou starostky Mgr. Pavly Adamcové čestné
občanství obce. Po projevech hostů následoval bohatý kulturní program, ve kterém účinkoval hodslavský pěvecký sbor
Hlahol, děti z místní Základní školy Fr. Palackého, hodslavská dětská cimbálová muzika Trojačka, country tance předvedla skupina Hoba z Klubu důchodců z Hodslavic. Z Nového
Jičína přijel dětský pěvecký sbor Kulihrášek a chlapecká
vokální skupina Sextet plus, z Frenštátu pod Radhoštěm
folklorní taneční soubor Sedmikvítek. Večer zazářila legendární brněnská rocková skupina Synkopy 61.
Pokud se ohlédneme zpět do dávné historie k roku 1411,
majitel štramberského panství Lacek z Kravař se tehdy vzdal
práva na odúmr, tzn. práva svobodně odkazovat svůj majetek „ve prospěch měšanů štramberských a vesničanů k hradu
štramberskému náležejících“. Tato listina vydaná na hradě
Helfštýně, která se dochovala do tzv. nového věku, je zásadním dokumentem dokládajícím existenci jmenovaných obcí
štramberského panství.
Pro přiblížení obsahu a v duchu dob dávno minulých zazněly při slavnostním zahájení úvodní pasáže českého překladu latinsky psané listiny: „My Lacek z Kravař, římského

a českého krále hofmistr a hejtman země moravské, věděti dáváme
všem, nynějším i budoucím, že vedle jiných starostí, jimiž mysl
naše jest obtížena, to nás zvláště zaměstnává, kterak bychom ku
prospěchu našich poddaných mohli přispěti, statky naše zlepšili
a povznesli a zbožnými skutky naše dávné činy napravili. Z této
tedy příčiny znamenavše, shlédnuvše a uváživše všechny nedostatky, kterými naši poddaní k hradu Štramberku náležející a přebývající bu v městě Štramberku nebo v osadách níže jmenovaných, totiž v Butovicích, Veřovicích, Ženklavě, Libhošti, Rybím,
Mořkově, Bludovicích, Skorotíně, Žilině, Albrechticích, Mošnově,
Hodslavicích, Hukovicích, Nové Horce, Bartošovicích, Životicích
a Sedlnicích... chceme, jestliže by nějaký obyvatel města nebo řečených vesnic bez vlastních dětí z tohoto světa odešel, tehda všechno i jednotlivé zboží jeho movité i nemovité, aby spadlo na jeho
nejbližšího příbuzného jak z mužské tak z ženské strany...“
Hodslavice vznikly nepochybně již mnohem dříve, než je
datována první písemná zmínka, patrně ve 14. století. Počátkem 15. století byl v obci farní kostel sv. Ondřeje. Výčet majitelů panství, ke kterým Hodslavice postupně náležely, je
dlouhý a je obsažen v odborné i populárně naučné literatuře.
Významná jsou léta 1533, kdy Hodslavice připadly k panství
novojičínsko-štramberskému, a 1558, kdy se toto panství stalo
majetkem samotného císaře Ferdinanda I. a správou byla
pověřena městská rada novojická.
Co se týče náboženského vyznání, už v 15. století zde byli
katolíci i kališníci. Není bez zajímavosti, že Lacek z Kravař —
moravský zemský hejtman a nejvyšší pražský purkrabí byl
v období počátků husitského hnutí iniciátorem protestních
listů proti upálení Mistra Jana Husa.
Z období starší historie obce se dochovaly záznamy o pohromách a útrapách, kterým byli obyvatelé vystaveni: roku
1438 to byl vpád polského vojska, od letnic do Vánoc 1585
zde zuřil mor, který se vrátil ještě počátkem 17. století, v období třicetileté války obec trpěla přítomností císařských i nepřátelských vojsk i vpády Valachů, vojska zde táhla i za válek
napoleonských. V poslední třetině 18. století postihla obec
povodeň, záznamy jsou o velkém krupobití, vichřici, následné
neúrodě, bídě a hladu. Velká povodeň přišla ve století 20.
i 21., tu mají občané Hodslavic ještě v živé paměti.
K historii obcí patří významní rodáci či osobnosti, které
v místě působily. Hodslavice jsou neodmyslitelně spjaty se
jménem jedné z nejvýznamnějších osobností české historiografie — Františkem Palackým. Odkaz slavného rodáka není
jen záležitostí historických statí. Lze bez nadsázky konstatovat, že Hodslavice byly vždy iniciátorem vzpomínkových
7
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akcí, a už to byly národní poutě v 19. století, oslavy Palackého ve století 20. a 21. či každoročně pořádaná soutěž studentských historických prací Čtenice Hodslavice, která již
více než 10 let přivádí do Hodslavic studenty ze všech koutů
České republiky.
Uvědomění si sounáležitosti s místem svého původu znamená poznání jeho historie a tradic. Obdiv a úcta patří všem,
kteří toto poznání šíří doma i ve světě, a už se takovým lidem říká buditelé nebo obrozenci v 19. století či popularizátoři ve století 21. U příležitosti tak významného výročí jakým je 600 let první písemné zmínky o Hodslavicích je na
místě vyslovit poděkování osobnostem spjatým s obcí v dobách již minulých i v přítomnosti, kteří ctí slavné tradice Hodslavic a pomáhají je udržovat pro budoucnost.

Občany Hodslavic, kteří slavili výročí 600 let obce, přišel pozdravit
starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar

U oslavy nesměl chybět dort. Foto: Muzem Novojičínska

Den obce Mořkov
Ivana Váňová, starostka obce
g

Srdečně Vás zveme na den obce Mořkov s oslavou výročí
600 let od první písemné zmínky o obci dne 16. července
2011 v areálu výletiště u koupaliště v Mořkově.
Program: 15.00 hod. slavnostní zahájení; 15.15—15.45 hod.
vystoupení kynologického klubu z Veřovic; 15.45—16.00 hod.
losování tomboly; 16.00—16.30 hod. kouzelník; 16.30—16.45 hod.
losování tomboly; 16.45—17.30 hod. vystoupení skupiny Trio
Netrio; 17.30—17.45 hod. losování tomboly; 17.45—18.30 hod.
vystoupení skupiny Trio Netrio; 18.30—18.45 hod. losování
tomboly; 19.00—21.00 hod. vystoupení rockové skupiny Argema; 21.00—21.15 hod. losování tomboly; 21.15—22.00 hod. vystoupení kapely Meteor z Kopřivnice; 22.00—22.30 hod. losování tomboly — hlavní ceny; 22.30—23.00 hod. vystoupení kapely Meteor z Kopřivnice; 23.00 hod. ohňostroj; 23.30—03.00
hod. vystoupení kapely Meteor z Kopřivnice.
Doprovodný program pro děti: skluzavka, trampolína, modelování zvířátek z balonků. Občerstvení je zajištěno po celý
den. Slosovatelné vstupné 50,- Kč, děti do 15 let zdarma. Bohatá tombola.

V divadle se rozdávala
maturitní vysvědčení

Dokončení ze strany 1
Foto a text Marie Machková, Jan Číp

Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

g

V průběhu 1. světové války začal pracovat na konstrukci
upoutaného pozorovacího vrtulníku, který měl nahradit v armádě používané balony. V roce 1919 si bratři Žurovcové koupili v Ma arsku dvoumístný dvojplošník Foker a na loukách
u Albrechtiček pořádali vyhlídkové lety. Když stroj havaroval, s létáním skončili a Vilém se vrátil do Německa, kde měl
továrnu na výrobu čerpadel.
„Tam také navrhl letadlo s krátkým nebo kolmým startem
a přistáním. Svůj vynález chráněný patenty nabídl i tehdejšímu Československu a s modelem nového typu letadla udělal
řadu pokusů ve Vojenském leteckém ústavu v Praze — Letňanech a ve výzkumném ústavu v Berlíně — Adlershofu. Právě
z této doby nákres pochází,“ uvedl kurátor Číp. Dokončení
vynálezu zabránil nástup nacismu.
„Muzeum Novojičínska získalo unikátní exponát svědčící
o technickém umu lidí z našeho regionu. Přál bych si, aby se
ho podařilo doplnit o další materiály, například dobové fotografie letadel,“ řekl starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar.
Jan Číp potvrdil, že pracovníci muzea stále pátrají po dalších
věcech, které by dokumentovaly osud bratří Žurovcových.
Vilém Žurovec zemřel v roce 1935 na následky nelidského
zacházení v německém koncentračním táboře Leschwitz a stal
se tak jednou z prvních obětí nacistického režimu v meziválečném Československu. Část jeho pozůstalosti je v Národním technickém muzeu v Praze.

Třídní učitel Čestmír Glogar rozdává maturitní vysvědčení
g

Absolventi Mendelovy střední školy v Novém Jičíně zdárně
zvládli zkoušku z dospělosti a v Beskydském divadle dostávali maturitní vysvědčení. Studenti 4. ročníků obchodní akademie, ekonomického lycea, oborů veřejnoprávní činnost,
informační technologie a podnikání poprvé skládali státní
maturitní zkoušku. Poprvé také dostali tzv. europasy — doklady o jazykové způsobilosti.
Několik studentů bylo ještě oceněno za výborný prospěch
či práci pro školu. Poděkování si zasloužil i Marek Kalamár
ze 4.A ekonomického lycea, který poskytl první pomoc zraněným při autonehodě. „Škola se dnes loučí se svými žáky.
Se svými kamarády se přišli rozloučit i naši mladší studenti
a žáci základní školy Tyršova, kteří pro absolventy připravili
kulturní program,“ řekla zástupkyně ředitelky školy Monika
Kubiszová.
Za město přišel maturantům popřát vše nejlepší místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Jeho projev byl prostý
všech oficialit, a tak sklidil u studentů velký aplaus. „Předali
jste žezlo mladším spolužákům a je čas slavit. Tak si to užijte,“
rozloučil se s absolventy Mendlovy střední školy místostarosta.

Se zástupci Svazu letců hovořil i starosta města Břetislav Gelnar

Dokument citelně poznamenal čas, kurátor muzea Jan Číp s ním
musí zacházet v rukavičkách, a to doslova

Paní ředitelka Renata Važanská poděkovala studentovi Marku
Kalamárovi za to, že poskytl první pomoc zraněným při autonehodě
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Stříbrné pásmo Puellae et Pueri
v překvapivých finských vedrech

Žákovský orchestr slavil
desáté narozeniny

Text a foto Andrea Dostálová

Text a foto Marie Machková
g

U příležitosti 10. výročí založení žákovského orchestru se
v Nové galerii Muzea Novojičínska konal koncert, který ukázal, jak široký repertoár toto hudební těleso obsáhne. Soubor
mladých hudebníků byl na Základní umělecké škole v Novém
Jičíně založen v roce 2001. Na jeho jubilejním koncertu obohatili některé skladby svým výstupem členové tanečního
oboru ZUŠ.
Na koncertě zazněly skladby v úpravě nedávno zesnulého
Zdeňka Michalského, hlavně však v aranžmá Václava Ptáčka.
Za pomyslným dirigentským pultem stála Božena Varajová,
výstupy tanečníků připravila Ilona Rudelová.

Puellae et Pueri v Helsinkách
g Třicet stupňů Celsia v červnu ve finském Tampere? Nic není
nemožné! Na vlastní kůži to poznali členové smíšeného pěveckého sboru Puellae et Pueri z Gymnázia v Novém Jičíně.
Ve dnech 7.—15. června absolvovali výjezd na mezinárodní
soutěžní festival do vzdálené severské země — Finska. Konkurence byla silná a nevídaná. 48 sborů z různých koutů
Evropy, ale i ze Singapuru, všichni v jedné kategorii. V moderně řešeném kongresovém centru, v němž probíhají významné kulturní podniky, a kde má své stálé místo zdejší filharmonie, se naše těleso představilo v pátek 10. června.
Soutěžní program byl vystavěn pestře, nechyběli zde čeští
autoři Jan Novák (Laudabunt) či Zdeněk Lukáš (Tolita, toten), dále pak duchovní Ubi caritas Maurice Duruflého, gradaci zařídil působivý Cycle of the History P. Vancrayensta.
Symbolickou tečku jsme provedli odlehčenými Short People
Randy Newmana, ve kterých opět zapůsobili naši sólisté. To
už publikum zaplněného sálu s výjimečnou akustikou mohutně tleskalo a my jsme tušili, že se vystoupení povedlo.
Získali jsme stříbrné pásmo ozdobené dvěma hvězdičkami!
Jemně smutný pocit z toho, že ve finální soutěži o cenu Grand
Prix bylo oceněno sedm finských sborů z osmi, zmírňuje fakt,
že druhý novojičínský sbor zastoupený v soutěži, Ondrášek,
byl alespoň nominován do hlavní soutěže o Grand Prix a odváží si jednohvězdičkové zlaté pásmo.
Puellae et Pueri 19. dubna 2011 získalo zlaté pásmo a zvláštní cenu poroty za dramaturgii vystoupení v krajském kole
Gymnasia Cantant, čímž rozhodně potvrdilo, že patří mezi
špičková středoškolská tělesa.
Třemi koncerty ve finském Tampere, úspěšným spontánním vystoupením před dominantou Helsinek a dalším koncertem na zpáteční cestě v litevském Kaunas, získáním nejen stříbrného pásma, nýbrž i čestné plakety tamperské katedrály Tuomiokirkko, kde jedno z vystoupení proběhlo, naše
gymnaziální těleso potvrdilo, že je dokonce i rovnocenným
soutěžním partnerem evropským a profesionálním sborům.
Srdečný dík patří nejen studentům za vzornou reprezentaci
školy, města i České republiky, ale také Ministerstvu kultury, OSRPŠ při Gymnáziu v Novém Jičíně a městu Nový Jičín
za významnou finanční grantovou podporu, bez níž by celá akce
vůbec nemohla úspěšně proběhnout. Nakemiin Finlandia!
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Žákovský orchestr na svém jubilejním koncertě

Při skladbě Elvise Presleyho měla sólo sekce fléten

Na lidovou skladbu Pod dubem tančili žáci 1. ročníku,
II. stupně tanečního oboru

Skautské tábory se blíží
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín

2011

Děti tráví o prázdninách čas se svými kamarády.
Foto: Václav Dobrozemský
g

Opět se blíží letní prázdniny a s nimi vyvrcholení celoroční skautské činnosti — tábory. Letní tábory jsou důležitou a nedílnou součástí skautské činnosti. Program je
postaven tak, aby děti na táborech nejen odpočívaly, hrály
si a sportovaly, ale aby si z tábora odnesly neuvěřitelné
zážitky, stejně jako spokojený pocit toho, že něco dokázaly a strávily léto se svými kamarády.
Skauti ze střediska Pagoda Nový Jičín letos pořádají
pět táborů trvající 1— 2 týdny. Předpokládaná je účast 160
členů, z toho cca 130 dětí. Tábor 1. chlapeckého oddílu proběhne na skautské základně Chlébské na Vysočině, druhá
část 1. chlapeckého oddílu bude tábořit u Starojické Lhoty.
2. oddíl uskuteční tábor s 1. dívčím oddílem tradičně na
Oblázkové louce nedaleko Spálova. Oddíly ze Suchdola nad
Odrou a Jeseníku nad Odrou — Hůrky budou mít tábor na
louce u Manovy Studánky u Klokočova. Tábor 3. oddílu (částečně putovní) proběhne v okolí Ženklavy.
O děti se na táborech starají skautští vedoucí s náležitou kvalifikaci. Vedoucí tábora musí mít složené vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, hospodaření, zdravověda,
metodika, tělovýchova a další. Bez této kvalifikace nelze
uspořádat skautský tábor. I z těchto hledisek se jeví jako
nejspolehlivější tábory z organizací, které s dětmi pracují
celoročně.
Děti spí bu v klasických podsadových stanech (vynález
českých skautů) nebo v indiánských stanech tee-pee. Účastníci tak prožijí část prázdnin v nádherné přírodě se spoustou kamarádů, netradičním programem a množstvím zážitků a dobrodružství.

Skauti si na táborech užijí hodně zábavy. Foto: V. Dobrozemský

KINO
KVĚTEN

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, 134 min., dabing, 140,- Kč.
g Po 4. až st 6. července v 18.00 a ve 20.15 hod. X — MEN:
První třída. Počátek. Tentokrát ale jak šly do první třídy
Jean Grey, Cyclops, Beast, Storm a další mutanti. Mládeži
přístupno, Digital 2D, 110 min., titulky, 90,- Kč.
g Út 5. a st 6. července v 10.00 hod. VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ. Vyprávění mořské želvy o tom, kde
a jak žije. Nejpůsobivější 3D projekce. Mládeži přístupno,
Digital 3D, 85 min., dabing, 90,- Kč.
g Út 5. a st 6. července v 16.00 hod. FIMFÁRUM. Do třetice všeho dobrého. Český animovaný film. Tři pohádky na
motivy J. Wericha. Mládeži přístupno, Digital 2D, 75 min.,
80,- Kč.
g So 9. a ne 10. července v 18.00 hod., ne 10. 7. v 10.00 hod.
RIO. Animovaná rodinná komedie. Příběh o zdomácnělém
papouškovi Blu a jeho exotickém výletu do Ria de Janeira.
Mládeži přístupno, Digital 3D, 96 min., dabing, 140,- Kč
g Čt 7. až ne 10. července ve 20.00 hod. HANNA. Akční
špionážní film. Hubená blondýnka Hanna i přes své nevinné
vzezření likviduje agenty CIA od Antarktidy po Maroko,
jak ji to naučil tatínek. Mládeži přístupno, Digital 2D,
111 min., 120,- Kč.
g Po 11. a út 12. července ve 20.00 hod. MELANCHOLIA.
Dánské drama, sci-fi, thriller vypráví příběh o dvou sestrách
a svatbě. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 130 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 13. července ve 21.00 a čt 14. července v 00:01 hod.
Světová premiéra: NOC S HARRYM POTTEREM A RELIKVIÍ SMRTI. Jedinečná speciální projekce filmu rozděleného do dvou dílů: st 13. 7. jen ve 21.00 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI — 1. část ve 2D; čt 14. 7. jen
v 00.01 hod. — 2. část ve 3D. Dobrodružný film, dabing,
mládeži přístupný, 296 min., vstupné 1+2 část 200,- Kč.
g Čt 14. až st 20. července v 17.00 a ve 20.30 hod., so 16. a ne
17. června v 10.00 hod. Harry Potter a relikvie smrti. Dobrodružství ve 3D. Harry Potter a jeho přátelé Hermiona
a Ron mají již část svého nebezpečného putování za sebou, ale... Mládeži přístupno, Digital 3D, 150 min., dabing, 170,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. července v 18.00 hod. STROM ŽIVOTA.
Americké drama s Bradem Pittem. Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien si prošel dětstvím plným her. Dospívání mu však přináší rozčarování. Mládeži přístupno,
Digital 2D, 138 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. července ve 20.15 hod. DĚVÍNSKÝ
MASAKER. Slovenský film. Raději stokrát vidět, než jednou zažít. Loni v Bratislavě postřílel elitní střelec bezdůvodně pár svých spoluobčanů. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 69 min., 90,- Kč.
g So 23. a ne 24. července v 10.00 hod. MEDVÍDEK PÚ.
Rodinná kreslená komedie. Medvídek a jeho přátelé. Digital 2D, 70 min., dabing, 90,- Kč.
g Po 25. až st 27. července ve 20.00 hod. ŽENY SOBĚ.
I americká komedie pro holky může mít koule. Rozlučka se
svobodou se může zvrhnout tak jako Pařba ve… Mládeži
nepřístupno, Digital 2D, 125 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 28. července až st 3. srpna v 18.00 hod., ne 31. července
v 10.00 hod. AUTA 2. Animovaný film studia PIXAR. Auto
Blesk McQueen a jeho přítel odtahový vůz Burák se dostanou až za moře na závody Grand Prix. Mládeži přístupno,
Digital 3D, 110 min., dabing, 165,- Kč.
g Čt 28. až ne 31. července ve 20.00 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., 90,- Kč.
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... a Klub Galerka

Aula patřila učňům
a absolventům praktické školy
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20.

g

ABSTRAKTNÍ OBRAZY
PAVLA ZDRAŽILOVÁ
„KRAJINA ZE — MĚ“
Vernisáž s hudebním
programem Jindry Holubce:
čtvrtek 21. července 2011
v 18.00 hodin.
Od 22. července do 22. srpna.
Otevřeno: pondělí až pátek
9.00 až 11.00 hodin; 14.30 až
17.00 hodin.
gggggggggggggggggggggg

JAZYKOVÉ KURZYgggggggggggggggggggggggggg
Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Italština pro dospělé 1., 2. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Španělština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Francouzština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g

Mansourův výtvarný kurz pro začátečníky
12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách
g Mansourův výtvarný kurz pro pokročilé
12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách
g Kurz znakové řeči pro začátečníky
25 lekcí po dvou vyuč. hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz znakové řeči pro mírně pokročilé
25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz afrického bubnování
30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz hry na didgeridoo
30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Divadlo na kraji
studentské a experimentální divadlo
pro mladé divadelníky starších 15 let
g Kurz hry na kytaru
25 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně

g

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853

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

NOVOJIČÍNSKÉ LÉTO 2011
8. červenec 2011, 20.00 hod., Masarykovo náměstí. NEŘEŽ.
Česká folková legenda! http://www.nerez.sk/

g

g 15. červenec 2011, 20.30 hod. PARAMISA. Představení
Divadla Líšeň. Energický jevištní rej divadelníků, tanečníků
a muzikantů. http://www.divadlolisen.cz/
g 22. červenec 2011, 20.00 hod., Masarykovo náměstí. PUB
ANIMALS. Našlápnuté REGGAE & SKA z Českého Krumlova.
Držitel Anděla 2010 v žánrové kategorii reggae & ska!
http://bandzone.cz/pubanimals
g 29. červenec 2011, 18.00 hod., amfiteátr Skalky. JIČÍNFEST & DARK GAMBALLE. Tradiční hudební festival — 2
stage, 11 regionálních skupin, host: DARK GAMBALLE, doprovodný program: jedinečná noční free style show na BMX
& MTB a další. To vše jen na Jičínfestu!
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Místostarosta Jaroslav Dvořák a ředitelka školy Ilona Šustalová
předávají osvědčení absolventům praktické školy

NĚCO NAVÍC ggggggggggggggggggggggggggggggg

g

fax: 556 706 692

g

e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz

g

www.meks.novy-jicin.cz

KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011—2012
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Absolventi dvouletého studia na praktické škole
V aule novojičínské radnice se v pondělí 27. června 2011
předávaly výuční listy a osvědčení o závěrečné zkoušce. Za
město přivítal absolventy praktické školy a odborného učiliště
v Novém Jičíně a poblahopřál jim k životní zkoušce místostarosta Jaroslav Dvořák.
Mezi těmi, kdo přebírali doklad o absolvování studia, byli
žáci jednoletého a dvouletého oboru praktické školy a ti, kteří
se vyučili v oboru kuchařských a zámečnických prací. Devět
osvědčení o závěrečné zkoušce patřilo žákům s poruchou
autistického spektra. „Jsme jediným školským zařízením,
které umožňuje vzdělání dětem s tímto postižením,“ řekla
učitelka Naděžda Boorová. „Připravujeme je pro život. Učí se
u nás šití, vaření, rodinné výchově i sociálnímu chování,“ doplnila její kolegyně Věra Urbanová.
Všem absolventům, ale i jejich rodičům a blízkým poděkovala za práci pro školu její ředitelka Ilona Šustalová. A samozřejmě přidala gratulace. K těm se připojil i místostarosta
Jaroslav Dvořák a dodal: „Moc si vážím toho, co jste dokázali,
a že jste se dokázali poprat se životem.“
g

g Do 28. srpna 2011. SVĚT BAREVNÝCH SKLENĚNÝCH RYB. Sběratelská výstava Jana Bittnera. Rytířský sál.
g Do 28. srpna 2011. MAGICKÉ SKLO. Výstava
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Kamenná síň.
g Do 18. září 2011. RETROSPEKTIVA. Výstava
fotografií prof. Jindřicha Štreita. Nová galerie.

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00;
13.00—17.00 hod., neděle 9.00—16.00 hodin.
g Zámek Kunín do 31. srpna 2011: ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH REPUBLIKY. Výstava mapující postoje představitelů
české historické šlechty v dobách ohrožení Československé
republiky. Do 31. října 2011.
g MALÍŘ KRAVAŘSKA — FRANTIŠEK KLEDENSKÝ.
Výstava prezentuje unikátní výtvarné dílo fulneckého rodáka
Františka Kledenského (1766—1853), který zachytil život na
Kravařsku v první třetině 19. století. Ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Nový
Jičín, Moravským zemským archivem v Brně, městem Fulnek
a o.s. Comenius Fulnek.

Úspěch studentek...
Pavla Hostašová, ředitelka školy
...ze Střední pedagogické školy sv. Anežky České v Odrách
a jejich knihy pro nevidomé děti „Tak trochu jiné pohádky“ v rámci celostátní soutěže Tactus.cz
g

Velkého úspěchu dosáhly dvě studentky Střední pedagogické školy svaté Anežky České z Oder, které pod vedením
vyučující výtvarné výchovy a vyučující českého jazyka vytvořily knihu pohádek pro nevidomé děti, které se zapojily do
celostátní soutěže Tactus.
Soutěž Tactus.cz je zaměřená na vytvoření speciálních knih
pro nevidomé děti, již třetím rokem ji organizuje Asociace
rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.,
Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s. a Sdružení Hapestetika, o.s. Projekt Tactus.cz 2011 podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a koná se pod záštitou projektu na podporu čtení v ČR „Rosteme s knihou“.

Chovatelská výstava koní
Gabriela Žitníková

Dvoustrana knihy s textem a Braillovým písmem

Dekorování dětí účastnících se dostihu poníků se ujal dr. Horník
g

Asociace svazu chovatelů koní — spolek Nový Jičín v čele
s panem MVDr. Františkem Horníkem uspořádal na počátku
června v areálu chovu koní VFU v místní části Žilina tradiční
a odbornou i laickou veřejností oblíbenou dvoudenní chovatelskou výstavu.
V sobotu 4. června se během celého dne divákům předvedly
různé katogerie koní. Výstavu otvírali plemenní hřebci, následovala ostře sledovaná kolekce tříletých klisen, za nimi
koně čtyř a víceletí. Závěrečné předvedení matek s letošními
hříbaty nás nenechává na pochybách, že chov koní na novojičínsku má budoucnost a perspektivu. Odpolední program
výstavy byl ve znamení divácky oblíbeného „K-faktoru“, jenž
umožňuje jezdcům popustit uzdu své fantazii a připravit si
libovolné vystoupení se svými koňskými svěřenci. Letos bylo
k vidění přepadení dostavníku v podání jezdců ze stáje pana
Cába či vystoupení členů JO Bludička, kteří nás zavedli na
cestu kolem světa. Vítězství si odnesla elegantní ukázka jízdy
v dámském sedle.
Nedělní program byl oslavou jezdeckého sportu, a tak diváci, kteří na akci zavítali, mohli zhlédnout dramatický dostih poníků, ukázky atraktivního „zrcadlového“ skákání či
vozatajskou soutěž. Pro zpestření byl zařazen závod koně
a čtyřkolky, jenž ukázal dynamiku koní v celé kráse. Pořadatelům patří poděkování za velmi vydařený víkend ve znamení
koní, chovatelům pak přání všeho dobrého v další náročné
práci.

Studentky třetího ročníku oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika, Martina Igazová a Eliška Ambrožová se do této
soutěže zapojily a pod vedením vyučující českého jazyka —
Mgr. Lenky Rožnovské (autorky již dvou dětských knížek)
a vyučující výtvarné výchovy Mgr. Zuzany Nevřivové (z Nového Jičína) vytvořily nevšední, krásnou knihu. Jejich dílo
nese název „Tak trochu jiné pohádky“ a jedná se o soubor
deseti moderních pohádek, ve kterých místo pohádkových
bytostí a zvířátek vystupují auta, lodě, letadla a vláčky.
Vždy jednu stránku knihy tvoří text přepsaný i do Braillova
písma a druhou stránku hmatový obrázek. Obrázky studentky
vytvořily z papírů a kartonů různých struktur a obohatily je
slepotiskem vytvořeným z přírodnin, např. máku, čočky,
hrachu, rýže...
Odborná porota v Praze ocenila knihu „Mimořádným oceněním poroty“ a vybrala ji k postupu do nejužšího finále.
Jako jedna z nejkrásnějších knih byla vystavována na 17. mezinárodním knižním veletrhu na Výstavišti v Praze. K tomuto nevšednímu úspěchu studentkám blahopřejeme a děkujeme jim i našim dvěma vyučujícím za knížku, která v sobě
skrývá mnoho času a tvůrčího úsilí a nese spoustu lidského
tepla a lásky.
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Klub chovatelů valašské ovce
slaví úspěchy
Gabriela Žitníková, předsedkyně klubu

Natáčení reportáže o Valašských ovcích
Klub chovatelů a přátel Valašské ovce, jenž ma sídlo na
eko-farmě Bludička v Bludovicích, slaví po několika letech
práce svých členů drobné i větší úspěchy. Valašská ovce (před
několika lety plemeno ovcí, jemuž hrozilo vyhynutí) se utěšeně rozrůstá a zabydluje mezi chovateli nejen v české republice, ale také v cizině. Setkání členů klubu ve Starých Hamrech u pana ing. Šimečka, jenž stál na počátku záchranného
programu ukázalo, že „valašce“ se opravdu daří. Na setkání
mimo jiné zavítal prof. Horák, uznávaný odborník v chovu
ovcí a autor mnoha vědeckých publikací, který ocenil úsilí
přítomných vynaložené na záchranu Valašské ovce, což z úst
vědecké kapacity světového formátu bylo velmi povzbuzující. Radost nám také udělal fakt, že poslední publikace pana
profesora s názvem „Světový genofond ovcí a koz“, zdobí na
titulní stránce fotografie stáda Valašských ovcí z Bludovic
od amatérské fotografky Janky Vybíralové žijící v našem
městě. Valaška se dostává do povědomí laické veřejnosti
i cestou médií. Ing. Vejčík, chovatel z Jižních Čech, navázal
spolupráci s tvůrci reality show „Malá farma“, a tak se Valašky pravidelně objevují na obrazovce České televize v tomto
pořadu, zájem je i ze strany zpravodajských televizí a ostatních médií, pro něž je toto téma velmi atraktivní.
Valašská ovce však pravděpodobně bude i pomáhat v zajímavém projektu. V nedávné době byla s klubem navázána
spolupráce ze strany arcidiecézní charity Olomouc, jež se
chystá spustit program pro opuštěné děti na Ukrajině. Chov
možná právě těchto ovcí by mohl být projektem napomáhajícím zajistit ekonomickou soběstačnost dětského domova
v oblasti, kde státní sociální systém nefunguje a opuštěné děti
jsou ponechány vlastnímu osudu. Valašská ovce se tak může
stát i prostředníkem pro záchranu mnoha dětských životů.
Snad tento duchovní rozměr přinese radost a satisfakci těm,
kteří před mnoha lety přišli v dané době s poměrně nepopulární myšlenkou na záchranu původní Valašky...

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 Poohlédnutí po soutěžním seriálu
Novojičínského Zpravodaje „Poznáváš své město“. Besedovat bude v klubových místnostech na Baště v úterý 12. července 2011 v 16.30 hodin autor a hlavní garant projektu Pavel
Wessely.
Ve čtvrtek 28. července 2011 v 16.00 hodin tamtéž v besedě
nazvané Lidé 21. století bude PhDr. Karel Chobot zpovídat
dvě významné jubilující osobnosti Nového Jičína a blízkého
okolí. Oba se narodili v červenci, v rozmezí dvou dnů a dvaceti
let. Jména jubilantů zatím ponecháváme v ochranném utajení.
Další programově plánovaná beseda na téma Proměny Nového Jičína v průběhu 75 let — pohledy z výše bude realizována po odstranění technických problémů. Termín, případně další podrobnosti zveřejníme na vývěskách klubu a webových stránkách, kde se rovněž objeví bližší informace
o chystaném zájezdu ve dnech 14.—17. září 2011 do Polska.

Den dětí ve Straníku

g

Text Kateřina Redlová, foto Marek Nižnanský

Děti si svůj den náležitě užily
g V sobotu 4. června 2011 se uskutečnil na hřišti TJ Sokol
Straník Dětský den pro malé i velké. Nejen pro děti byla po
celé odpoledne připravena spousta soutěží a atrakcí. Děti
pomocí hrací karty plnily různé úkoly a disciplíny samozřejmě
za sladkou odměnu. Bylo připraveno divadelní představení
O mlynáři a čertovi a pro aktivnější také skákací hrad. Hasičské jednotky Straník a Lešná si připravily na ukázku
cvičný zásah, poté měli zájemci šanci se podívat i přímo na
vybavení hasičských aut. Příznivci motorek měli jedinečnou
příležitost zhlédnout přes dvě desítky těchto strojů, které se
v průběhu akce v areálu vystřídaly. Největším lákadlem odpoledne byla možnost usednout za volant policejních vozů
a vyzkoušet si policejní majáky a výzbroj. Po absolvování všech
úkolů obdržely děti na památku diplom a drobné dárky. I když
nám počasí příliš nepřálo, všichni zúčastněni odcházeli spokojeni.

Občanská statistika, květen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Pomník Valašské ovci je součástí naučné stezky ve Starých Hamrech
13
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Narodilo se 22 dětí, z toho 15 chlapců a 7 děvčat. Přistěhovalo se 25, odstěhovalo 42 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky
v Novém Jičíně, 7 v Kuníně. Počet obyvatel 24 341, zemřelo
15. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).

Exkurze — koncentrační tábor
Osvětim-Březinka
Lukáš Dobeš, žák 9.A
g Auschwitz-Birkenau. Už samotný název koncentračního tábora v těch, kdo slyšeli o zvěrstvech v něm páchaných nacisty
na Židech, vyvolává mrazení v zádech. Exkurze do takového místa
neláká historickými památkami,
takovými jak je obyčejně známe,
je však v mnohém důležitější
svou poučností a děsivostí, než
například prohlídka starobylého
chrámu.
To co zbylo z těchto koncentračních táborů, je upomínkou
toho, jakých hrůz byli lidé už
v minulosti schopni. Už pro připomenutí těchto křivd a nemožnosti je popřít je třeba takováto místa chránit a navštěvovat.
Navštěvovat a chránit se tak před zapomněním, nebo jak
pravil filozof a spisovatel George Santayana: „Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“
Koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau byl založen v roce
1940 poblíž germanizovaného města Oświęcim a vesnice Brzezinka, a fungoval až do osvobození v roce 1945. Za tu dobu
v tomto koncentračním, vyhlazovacím a pracovním (odloučeném Monowitz a dalších) táboře zemřelo nejméně milion sto
tisíc osob, z toho 90 procent Židů.
Většina obětí byla zavražděna v plynových komorách areálu Březinky plynem Cyklon B, smrt ostatních byla zapříčiněna hladověním spojeným s nucenou prací, která měla dle
nápisu na bráně tábora arbeit macht frei osvobozovat, dále
také absencí zdravotní péče, popravami a lékařskými „experimenty“.
Na mne osobně atmosféra tohoto místa dopadala nejvíce
s představou vlastního konce v tomto táboře, s představou
toho, že přecházím po žulových schodech prošlapaných stovkami nohou lidí odsouzených na smrt, s pohledem upřeným
na snad nekonečné kopy majetku lidí, kteří zde přišli o vše,
včetně panenek a šatů malých dětí.
Jedním pohledem bohužel a tím druhým díky za to, že tam,
kde vše pro mnoho lidí končilo, je nyní živěji než na Václavském náměstí, a už kvůli připomenutí, tak i kvůli menším
časovým úsekům stráveným např. u samotné plynové komory.
Celé procházení areálu je jako pohřeb. Zamlkle procházíte „hřbitovem“ několika set tisíců mrtvých, míchá se ve vás
zármutek, neochota uvěřit, že se cokoliv takového mohlo dít,
ne však chu toto popírat. A na rozdíl od pohřbu i vztek.

Putování se Stromovousem
Text a foto Vlasta Foltová
g

Tak se jmenoval program, který provázel pětidenní pobyt
v přírodě žáků 1.A a 4.A ze Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, p.o. Pobyt probíhal v Terénním středisku ekologické výchovy Tetřev v Horní Lomné, jehož zřizovatelem je
společenství VITA Ostrava. V rámci programu Putování se
Stromovousem se žáci obou ročníků seznámili s významem
lesa, s jeho růstem a životem. Vyzkoušeli si také ručně vyrobit svůj papír. Nechyběla ani polodenní vycházka. Pro žáky
4. ročníku se jednalo více o terénní výšlap s převýšením asi
360 m na třech kilometrech. Žáci 1. ročníku absolvovali mírnější vycházku, při které pozorovali velká lesní mraveniště.
Mimo těchto aktivit, organizovaných pracovníky terénního
střediska, byl pro žáky připraven další bohatý program. Nejvíce se žákům líbilo lovení vodních bezobratlých živočichů
a jejich následné pozorování v kelímcích s lupou. Čtvráci
museli pomocí klíče tyto živočichy určit a zakreslit do připravených pracovních listů. V době, kdy se prvňáci proháněli
s nafukovacími balonky naplněnými vodou, čtvráci lovili opět

Děti při putování se Stromovousem poznávaly přírodu
bezobratlé živočichy, tentokrát na louce. Opět je nejvíce zaujalo nejen lovení pomocí sítěk, ale i následné pozorování ve
zvětšovacích kelímcích a určování podle klíče a atlasu.
Pro oba ročníky byla připravená i vědomostní soutěž. Prvňáci měli Olympiádu lesní moudrosti a čtvráci Olympiádu
chytrých hlaviček. Společně se také vydali odvážně na Stezku
odvahy, i když někteří ve dvojicích a s pořádným strachem.
Ten byl však zbytečný. Lesem je spolehlivě vedla světýlka
lesního ducha Stromovouse, takže nemohli zabloudit.
Poslední den se všichni vydali do pralesa Mionší. Není to
sice skutečný prales, protože do jeho vývoje zasahoval člověk,
přesto se v něm nachází mnoho zajímavých stromů. A nádherné výhledy na Beskydy, ty určitě stály za návštěvu.
Program, který probíhal po celou dobu, byl velmi nabitý.
I přes častý déš se podařilo splnit téměř všechny plánované
aktivity a žákům nezbývá, než se těšit na příští rok.
Pobyt byl financován v rámci projektu Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu — Místo, kde žijeme, reg. č. CZ.1.07/
1.1.07/02.0189. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Z tohoto projektu byly financovány i pobyty dalších tříd prvního stupně Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, p.o.
Další žáci prvních tříd byli na pobytu v přírodě v Hutisku Solanec, žáci druhých a třetí třídy strávili týden na Horní Bečvě
a další skupina žáků třetí a čtvrté třídy byla v Hostýnských
vrších. Pro všechny pobyty byly připraveny aktivity. Např.
návštěva ZOO Lešná včetně zámku, návštěva Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Prvňáci si prohlédli také zajímavou výrobu svíček v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci pátých ročníků se zúčastnili třídenní exkurze v Bílých Karpatech. Pobyt, strava i doprava do Strážnice byla také
žákům hrazena v rámci projektu Poznáním k udržitelnému
rozvoji regionu — Místo, kde žijeme. Kromě plavby po Baově
kanále navštívili rozhlednu, salaš a muzeum oskeruší ve Tvarožné Lhotě, zámek ve Strážnici a dílnu výroby modrotisku.
Projekt a jeho aktivity bude probíhat i další školní rok.

Výsledky
evropské plavecké štafety
Josef Nekl
g Nový Jičín (24 463 obyvatel), organizátor Klub vodních
sportů Laguna — plavecká škola, odplavalo 683 plavců.
g Prešov (89 451 obyvatel), organizátor mesto Prešov, odplavalo 667 plavců.
g Mladá Boleslav (39 799 obyvatel), organizátor Městská
společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., odplavalo 537
plavců.
g Kopřivnice (23 287 obyvatel), organizátor Správa sportoviš Kopřivnice p.o. — Krytý bazén, odplavalo 308 plavců.

Oficiální stránky:
www.european-day-of-swimming.com/cz/
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Poháru starosty přálo počasí
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

tovní třídy, kteří měřili své síly s družstvy starších žáků. Věříme, že nasbírané zkušenosti a trénink klukům přinese za
dva roky vítězství!
Školu i město reprezentovali: Petr Ordelt, Milan Konečný,
Jan Václavík, Martin Janírek, Ondřej Ryc — 7.C, Daniel Ryc
a Jan Majer —8.C, Filip Pustějovský a Martin Uher — 9.B.
Trenér Mgr. Oldřich Valenta.

Mistrovské plavecké zkoušky
začaly...
Pavlína Skřičková, předseda PKNJ
g

Školy mezi sebou sehrály několik fotbalových zápasů.
První disciplínou atletiky byl sprint na 60 metrů
g Počátkem června patřila novojičínská sportoviště školákům. Konal se totiž tradiční pohár starosty města. Letos se
sportovní olympiády zúčastnilo 355 dětí ze všech základních
škol v Novém Jičíně.
Stadion patřil atletice a malé kopané, hala ABC vybíjené,
na hřišti u ZŠ Tyršova se konaly jízdy zručnosti. Basketbal
se hrál v hale na bazéně a v tělocvičně ZŠ Jubilejní, volejbal
si našel prostor na kurtech na ulici Msgr. Šrámka. Plocha
zimního stadionu se proměnila ve florbalové hřiště.
„Pro město je to významná akce s dlouholetou tradicí, proto
ji každoročně zaštiuje. Mládežnický sport chceme podporovat i finančně. Také si chceme udělat takovou menší analýzu,
která by měla zjistit, co mladým sportovcům ve městě nejvíce schází a které sporty nejvíce vyhledávají,“ řekl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák, který se přišel na
výkony žáků podívat.
Podle Hany Růžové, ředitelky SVČ Fokus, který pohár starosty města organizoval, se 15. ročník sportovní olympiády
mimořádně vydařil. „Přálo nám počasí, školáci podávali
skvělé výkony a při všech stálo i štěstí, nebo jsme nezaznamenali žádný úraz,“ uvedla Růžová.
Výsledky poháru starosty: 1. místo ZŠ Jubilejní a ZŠ Komenského 66 (shodný počet bodů), 3. místo ZŠ Tyršova, 4. místo ZŠ Komenského 68.

Volejbalisté ZŠ Komenského 66
úspěšně zakončili školní rok
Emilie Řeháková, ředitelka školy
g

Po vítězství v okrese, kraji a kvalifikaci si vybojovalo družstvo našich žáků postup do hlavního turnaje v Teplicích.
Zápasy ve skupině kluci úspěšně zvládli. Dvakrát vyhráli
a postoupili z prvního místa. Teprve v semifinále poprvé pocítili hořkost porážky v zápase s Českými Budějovicemi. Přestože to byl jediný prohraný zápas našich a Budějovice měly
celkem dvě prohry, podle postupového klíče nakonec novojičínští volejbalisté obsadili krásné třetí místo. Vítězství je
o to cennější, že základ družstva tvořili žáci 7. ročníku spor-

11.—12. 6. 2011 začaly mistrovské plavecké soutěže kategorií nejmladších žáků. Desetiletí se sjeli do Karviné a jedenáctiletí do Prostějova. Našim nejúspěšnějším mladším žákem
se stal Josef Kratochvíl (2001), který vybojoval stříbrnou
medaili na 200 m polohový závod a byl ještě 4 x 6. v disciplínách 100 znak, 50 volný způsob, 50 motýlek a 100 polohový
závod. Těsně pod stupni vítězů se umístil Jan Sazovský (2001),
který si vyplaval 4. místo v disciplíně 100 motýlek a přidal
i 5. místo na 50 znak a 7. místo na 100 znak. Ostatní plavci
se umístili v druhé desítce startovního pole.
Ve stejném termínu se naši starší plavci vydali do rakouského Grazu, aby zde před svými mistrovskými soutěžemi změřili své síly s mezinárodní konkurencí. Ani tady se neztratili.
Nejúspěšnější plavkyní se stala Petra Klosová (1986), která
zvítězila v disciplíně 50 volný způsob a 3 bronzové medaile
získala v disciplínách 50 a 100 znak a 100 volný způsob. Svoji
kategorii v disciplíně 200 volný způsob vyhrál Jakub Knesl
(1996), 7. místo přidal v disciplíně 1 500 volný způsob. Martin
Radina (1994) vyplaval 2 x 5. místo v disciplínách 200 prsa
a 400 volný způsob, 6. místo přidal na 200 volný způsob a 8.
místo získal na poloviční trati. Tomáš Zumer (1993) vyplaval
6. místo ve své kategorii na 100 motýlek. Jiří Maňásek (1996)
byl 3 x 7. na 50 a 100 prsa a 100 motýlek. Natálie Kulišáková (1995) přidala dvě devátá místa na 50 a 100 prsa.
Plavci svými výbornými výkony potvrdili, že jsou připraveni na mistrovské soutěže, které budou probíhat o dalších
víkendech v Plzni, Kopřivnici, Zlíně a v červenci v Praze. Přejeme jim rychlou vodu…

Dva turnaje v zápasu
Text a foto Otakar Bartoš, trenér oddílu zápasu
g 11. 6. 2011 se naši závodníci účastnili dvou turnajů v zápasech. Prvním z nich byla soutěž ve volném stylu X. ročník
memoriálu J. Klepca v zápase v.s. žáků, kadetů, juniorů a seniorů. Ve velmi početném obsazení 144 závodníků z 21 oddílů
jsme měli zastoupení jak v žákovské, tak i juniorské kategorii. Patrik Baroš, který závodil za žáky v kategorii do 66 kg,
se umístil na 3. místě. Adam Konečný v žákovské kategorii
do 59 kg skončil na 2. místě. V juniorské kategorii v hmotnosti
do 74 kg jsme měli Radomíra Brenkuše. Radomír soutěž pro
zranění nedokončil.
Druhým závodem byl 19. ročník Memoriálu Oldřicha Mrázka
v zápase řecko-římském. Zúčastnilo se ho 70 závodníků a 15
oddílů, jeden byl z Polska. Náš Ladislav Adamec se v přípravce
B, váhové kategorii do 27 kg, umístil na 2. místě.

Patrik Baroš a Ladislav Adamec si přivezli z turnajů
v Ostravě a Krnově medaile

Tým volejbalistů
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Foto Petra Vlčková

Foto Petr Vlček

Fotosoutěž čtenářů
g

Čtvrté kolo soutěže čtenářů o neotřelý záběr z našeho
města přineslo méně zajímavých fotografií, takže se umístily
tentokrát pouze dva snímky:

ˇ
N ovojicínský

zpravodaj

První místo získává snímek Petry Vlčkové, který
zajímavě zachytil průčelí
Žerotínského zámku.
Druhé místo patří snímku, jenž zaznamenává zájem občanů o Masarykovo
náměstí po rekonstrukci.
Autorem je Petr Vlček.
Třetí mimosoutěžní snímek tak trochu napovídá,
jaké záběry lze také v historickém centru našeho krásného města pořídit. Těšíme
se na další nápadité fotografie!
Podmínky fotosoutěže:
Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu mmachkova@novy
jicin-town.cz do patnáctého 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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