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Vážení spoluobčané,
Přicházejí Velikonoce,

vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
co nám přinese. V odlesku vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle s rodinou a příjemné okamžiky bez starostí
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Tebe,
každého
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
člověka tajemství Velké noci přineslo naději, že život smrtí nekončí. Tímto skutkem vše bylo řečeno, nebojme se proto dnes velikonočního
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Text: Gabriela Žitníková
Foto: Marie Machková

Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města
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Vážení spoluobčané,
před několika dny mě zaskočila tisková zpráva, vydaná společností Visteon – Autopal. Píše se v ní, že americká společnost Visteon Corporation
podepsala dohodu o prodeji divize
světelné techniky s Varroc Group,
společností se sídlem v Indii, a to za
92 milionů dolarů. Transakce se týká
i dvou závodů v Moravskoslezském
kraji – v Novém Jičíně a Rychvaldě.
Dotkne se cca 2200 zaměstnanců
v těchto dvou městech a dojde k ní ve
třetím čtvrtletí tohoto roku.
Informace o uvažovaném prodeji se
objevovala již před několika měsíci.
Proto jsme zhruba před 5 týdny vyvolali s místostarostou města
Ing. Přemyslem Kramolišem jednání s vrcholnými představiteli
společnosti Visteon – Autopal. Ředitel společnosti Visteon - Autopal a výrobní ředitel divize klimatizace pro Evropu Walter Thomas a ředitel pro vnější vztahy a legislativu společnosti Ing. Oldřich
Rybnikář nás ujistili, že situace v továrně je stabilizovaná a žádný
prodej se v současné době nechystá. Bohužel vše je jinak.
Visteon – Autopal je největším zaměstnavatelem v Novém Jičíně
a zaměstnanost je pro vedení radnice klíčová. Bohužel již nikdy
nenastane tak příhodná doba, jaká byla mezi léty 1995 – 2005, kdy
se budovaly v celé republice průmyslové zóny a do měst přicházeli
zahraniční investoři a stavěli zde výrobní závody – v okolí můžeme
jmenovat Mošnov, Kopřivnici, Nošovice, Hranice atd. Tuto dobu
minulá vedení trestuhodně a pro mě nepochopitelně prováhala
a my se nyní pokoušíme napravovat to, co už možná ani napravit nepůjde. Máme sice průmyslovou zónu, kde jsou ovšem zatím pouze skladovací haly. A i když intenzivně spolupracujeme
s vlastníkem – soukromou developerskou společností CTP Invest
a připravují se další etapy rozšiřování průmyslového parku, včetně
výstavby tří výrobních hal, v době hospodářské stagnace je situace
v průmyslu i na trhu práce velmi nejistá. Proto se musíme zajímat,
jaká je situace u nejvýznamnějšího zaměstnavatele ve městě.
Samozřejmě vnímám, že Visteon – Autopal je soukromou společností, tudíž město do jeho chodu nemůže nijak zasahovat. Přesto mohu chtít informovanost, abychom na vzniklou situaci mohli
adekvátně reagovat. Věřím, že v době, kdy budete zpravodaj pročítat, už budu vědět více o dalších záměrech společnosti, i to, jak
se transakce dotkne zaměstnanců - našich novojičínských spoluobčanů. Nyní mohu napsat jen to, že ještě do konce měsíce března se chci na radnici sejít s vrcholným managementem Visteonu.
I kvůli výše zmíněným zásadním otázkám vyvolám v blízké době
jednání i s představiteli indické společnosti Varroc Group. Samozřejmě chceme závod v Novém Jičíně udržet, a i když je to nyní
předčasné, v případě, že by se chtěla společnost u nás dále rozvíjet a rozšiřovat, nabídneme jí pozemky a budovy.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Desáté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín 13. 3. 2012:
Toto mimořádné zasedání bylo svoláno z podnětu opozičních
zastupitelů. Jediným bodem programu byl technicko-ekonomický
a právní audit s návrhem konsolidace procesu řízení. Ten však zastupitelé neschválili, stejně jako další návrhy opozice o jeho rozšíření o body, které se rovněž týkaly auditu na radnici a v některých
příspěvkových organizacích. Jednání proto bylo předčasně ukončeno. Reorganizaci úřadu i zmíněných příspěvkových organizací
budou zastupitelé projednávat na řádném dubnovém zasedání.
Dvacátá devátá schůze Rady města Nový Jičín dne 14. 3. 2012:
V úvodu jednání zazněla zpráva o bezpečnostní situaci na území
města v roce 2011. Rada města rozhodla v souladu se školským
zákonem o vyhlášení konkurzního řízení na funkce ředitelů základních a mateřských škol a SVČ Fokus, příspěvkových organizací města.
Radní doporučili zastupitelům schválit finanční podíl města na
obnovu bočního oltáře Nejsvětější trojice v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v minimální výši 57 143 Kč. Doporučující stanovisko
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zaznělo i v případě kandidatury Nového Jičína na uspořádání akce
Národní zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2013.
Bytovému podniku města bylo uloženo provést výběrové řízení
na dodavatele úklidových prací v domech s pečovatelskou službou.
Radní vzali na vědomí informaci o reklamaci nekvalitní distribuce
Novojičínského zpravodaje a dodavateli služby uložili smluvní pokutu. Odbor obecní živnostenský úřad informoval o stavu podnikání
ve městě v loňském roce, o aktivitách v oblasti cestovního ruchu.
Také se řešila problematika kanalizačních přípojek v Loučce a Žilině. Bylo schváleno vypracování projektů a povolení na dodatečné
přípojky v Žilině. Zastupitelstvu bylo adresováno doporučující stanovisko k finančním příspěvkům na vybudování šesti domovních
čerpacích stanic v Loučce. Radní souhlasili s návrhem III. etapy
abonentního a rezidentního parkování ve městě.
Radní schválili návrh na způsob a četnost ocenění dárců krve,
nositelů Jánského plakety. Radní vyhověli nové žádosti osadního
výboru městské části Žilina a povolili v katastrálním území Žilina
u Nového Jičína průjezd závodu Valašská rallye po komunikaci
ve vlastnictví města.

Změna adresy i distributora
Marie Machková, tisková mluvčí
S Novojičínským zpravodajem jsou od dubna 2012 spojeny dvě
zásadní změny. Pro zasílání příspěvků, fotografií do soutěže, ale
i pro případné připomínky a reklamace byla zřízena nová emailová adresa: njzpravodaj@novyjicin-town.cz Po dohodě se zhotovitelem zpravodaje, tiskárnou Moravapress Ostrava, byl změněn
distributor periodika.
Od dubna 2012 roznáší měsíčník Česká pošta prostřednictvím
svých doručovatelek. Věříme, že díky tomu se Novojičínský zpravodaj skutečně dostane k 5. dni v měsíci do každé domácnosti,
která nemá na schránce informaci o zákazu příjmu nevyžádaných
tiskovin. Pokud se stane a některá domácnost zpravodaj neobdrží,
lze tuto službu reklamovat na výše uvedeném emailovém kontaktu, a to nejpozději do 10. dne v měsíci. Pokud občan ke stížnosti
uvede svou doručovací adresu (pouze v rámci města a jeho částí),
měl by mu být zpravodaj dodatečně doručen do schránky. Jinak
samozřejmě zůstává možnost bezplatného vyzvednutí měsíčníku
v informačním centru na náměstí, ve vestibulu radnice a budově
městského úřadu na Divadelní ulici 1.

Nabídková řízení
Lenka Juříčková, odbor sociálních věcí
Město Nový Jičín informuje občany, že dochází k průběžnému
vyhlašování nabídkových řízení na pronájem volných bytových jednotek. Formou nabídkového řízení jsou vyhlašovány všechny byty
ve vlastnictví města o velikosti 1+3, dále zejména byty nacházející
se v městské památkové rezervaci. Nabídková řízení jsou vyhlašována nepravidelně, o zveřejnění záměru rozhoduje rada města. Aktuálně jsou vyhlášeny především byty o velikosti 1+3 v lokalitě Loučka. Seznam konkrétních bytů i s podmínkami účasti jsou na úřední
desce zveřejňovány po dobu dvaceti dnů. Bližší informace poskytne
p. Juříčková, pracovnice oddělení sociálního a bytového, odboru
sociálních věcí, tel.: 556 768 291, dále jsou zveřejněny na úřední
desce MěÚ, elektronické úřední desce, webových stránkách města.

Občanská statistika – únor 2012
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Bernartice nad Odrou
- Živoříce u Nového Jičína
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé
Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

24 305
20
10
10
5
1
1
47
18
14
21. 4. 1911
29. 9. 1913
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MĚSTO NOVÝ
JIČÍN
MĚSTO
NOVÝ JIČÍN Lávka se už opravuje
Machková, tisková mluvčí
RADA MĚSTAMěstská policieMarie
RADA MĚSTA
v pondělí 12. března 2012 uzavřela kvůli havarijnímu stavu lávku pro pěší přes Křivý potok. Oprava mostku, který
vyhlašuje vyhlašuje spojuje ulice Hřbitovní a Luční s ulicí Slezská v Novém Jičíně, byla
Kvůli špatnému technickému stavu začala jeho rekonkonkursní řízení na vedoucí plánovaná.
strukce o několik dní dříve.
„Nosná konstrukce,
včetně zábradlí a betonových patek, zůstane
konkursní řízení
na vedoucí
pracovní
místa ředitelů příspěvkových
organizací:
pracovní
místa
ředitelů
na místě samém. Nebude se demontovat ani jinak výškově upravovat. Průtočný profil pod lávkou zůstane ve stávající výšce po celou
příspěvkových
organizací:
1. Základní
škola Nový Jičín, Jubilejní
3, příspěvková organizace
dobu opravy i po rekonstrukci. Na lávku se nesmí vstupovat, hrozí
Základní škola
Jičín,
Jubilejní
3, příspěvková
organizace
tu nebezpečí úrazu,“ uvedl Petr Bittner z odboru obecního podniká2.1. Základní
školaNový
Nový
Jičín,
Tyršova
1, příspěvková
organizace
2. Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace ní. Na mostku se budou vyměňovat poškozené ocelové části kon3.3. Základní
škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková
strukce. Beton a asfalt bude nahrazen dřevěnými latěmi. Odstraní
4. Základní
škola
Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
organizace
se starý nátěr a lávka se natře znovu. Oprava přesáhne 1 600 000
Základní škola
Komenského
66, příspěvková
5.4. Mateřská
školaNový
MájJičín,
Nový
Jičín, K. Čapka
6, příspěvková organizace
korun. Uzávěra lávky potrvá do poloviny května.
organizaceškola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace
6. Mateřská
5. Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková
7. Mateřská
organizaceškola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace
Vítězslav Černoch, předseda fondu
8.6. Středisko
volného
Nový Jičín,
Mateřská škola
Sadyčasu
NovýFokus,
Jičín, Revoluční
52, příspěvková
příspěvková organizace

Pomáháme dětem

Již 9. rokem působí v Mořkově na Novojičínsku humanitární Fond
organizace
pro
opuštěné ařízení
handicapované
děti a mládež, který má za cíl pomá7.
Mateřská
škola
Trojlístek
Nový
Jičín,
Máchova
62,
příspěvkoa oznamuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
a konkursních
hat této skupině dětí. Jeho představiteli jsou Heidi Janků, hokejista
vá organizace
komisích,
požadavky
pro konkursní
řízení.
NHL Rostislav Klesla, Vladimír Hron, Monika Žídková, Petra Kvitová
8. Středisko
volného
času Fokus,
Nový Jičín, příspěvková orgaa Vítězslav Černoch. Fond pracuje na principu dobrovolnosti, nemá
nizace
a oznamuje
Předpoklady
: v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech žádný placený aparát, pracujeme pro tyto děti zcela zdarma. Za
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pedagogických
a) předpoklady pro
pro přibližně 4000 dětí. Stejně jako vloni bude hlavní akci fondu IV.
kursní řízení.
pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
setkání opuštěných a handicapovaných dětí z Moravskoslezského
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b) znalost
problematiky
řízení,dané
znalost
závazných
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zejména na
z oblasti
kraje,předpisů
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školství;
které mají k naší práci důvěru a jimž skládáme účty z naší práce.
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
c) občanská
a morální bezúhonnost;
b) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných práv- Děkujeme všem, kdo nám důvěřují a pomáhají nám. Další stručné
d) plná způsobilost
k právním
informace o práci fondu naleznete na www.fond-heidi.cz.
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o funkci
zdravotní
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k vykonávaní činnosti ředitele/ky (ne starší 2
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starší 2trestů
měsíců);
- výpis
evidence (ne
Rejstříku
(ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání;
výpis
z
evidence
Rejstříku
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starší 3 měsíců)
neboúčely tohoto konkursního řízení ve
- písemný souhlas se zpracováním(neosobních
údajů pro
doklad o jeho vyžádání;
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č. 101/2000
Sb., o ochraně
-smyslu
písemný
souhlas
se zpracováním
osobních osobních
údajů proúdajů
účely a o změně některých zákonů;
- koncepce
rozvoje školy,
3 strany strojopisu).
tohoto konkursního
řízeníškolského
ve smyslu zařízení
zákona č.(maximálně
101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů;
Fond připravil pro postižené a opuštěné děti desítky akcí
- koncepce rozvoje školy, školského zařízení (maximálně 3 straFoto: Vítězslav Černoch
Ředitel školy
bude
jmenován
na
dobu
určitou
šesti
let
s
předpokládaným
nástupem do
ny strojopisu).
funkce
od 1.školy
srpna
2012.
Ředitel
bude
jmenován na dobu určitou šesti let s předVýstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
pokládaným řízení
nástupem
do funkce
1. srpna 2012.
Ke konkursnímu
budou
přijatyodpřihlášky
doložené kompletními
s vlastnoručním
TOMÁŠdoklady
ČERNOCH,
grafika, ISIDOR IDES, intermédia
Ke
konkursnímu
řízení
budou
přijaty
přihlášky
doložené
kompletVernisáž
s
hudebním
programem:
podpisem uchazeče včetně jeho kontaktní adresy, telefonu, příp. e-mailu.
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Projekty financované z Regionálního operačního programu

Fokus je bez bariér
Hana Růžová, ředitelka SVČ Fokus
Středisko volného času
Fokus v Novém Jičíně prošlo v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí. Díky financím z fondů ROP a podpoře
našeho zřizovatele Města
Nový Jičín se volnočasové zařízení otevírá opravdu
všem, protože se stalo zcela
bezbariérovým.
Děti i dospělí tak využívají
nové učebny výtvarné výchovy, keramiky, výpočetní
techniky, kuchyňky s moderním vybavením. Kromě
dalších úprav jednotlivých
učeben prošly celkovou rekonstrukcí sociální zařízení, V budově vznikly nové bezbariérové
včetně vybudování nových sprchy
Foto: SVČ Fokus
sprch. Maminky s malými dětmi a předškoláci jistě uvítají novou rekreační zónu před
vstupem do Fokusu. Největší radost ovšem mají hendikepovaní
a také senioři. Jistě potěší i to, že se Fokusu podařilo udržet zápisné do kroužku na loňské úrovni.

Podpořte novojičínský projekt
Lidmila Kramolišová, manažerka SOŠ Educa
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila
soutěž o nejzajímavější projekt ROP Moravskoslezsko „Nej kačka
z Evropy“. Do této soutěže byl zařazen jako jediný, z oblasti Nového Jičína, i projekt „Novojičínské vzdělávací centrum“, který realizovala EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín a jehož
partnerem bylo město Nový Jičín. V rámci tohoto projektu vzniklo
z bývalé základní školy na ul. B. Martinů modernizované vzdělávací zařízení. Ve dnech 10. 4. - 25. 4. 2012 bude probíhat internetové
hlasování na www.nejkacka.eu. Podpořte svým hlasováním tento
projekt, informace o něm najdete na www.educa-sos.eu.

ZŠ Komenského 66 v novém
Emilie Řeháková, ředitelka školy
Do roku 2012
vstoupila naše
škola v novém
„kabátě“. Hlavním cílem náročného projektu města Nový
Jičín byly především energetické úspory. Byl
zateplen vnější
plášť budov, vyměněna okna
Nevzhlednou šeď fasády nahradily moderní a zářivé a vstupní dvebarvy
Foto: ZŠ Komenského 66 ře, zcela nově
pak byly rekonstruovány střechy na třech pavilonech. Přestože
stavební práce probíhaly za plného provozu, bylo narušení organizace výuky minimalizováno i díky pochopení a spolupráci
všech zaměstnanců školy a respektování omezení ze strany
našich žáků.
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Pedagogičtí pracovníci již od 1. září ověřují ve výuce nové metodické materiály, učební texty, kurzy, animace, multimediální prezentace, které zpracovávají v rámci projektu ministerstva školství
ČR „EU peníze školám“. Z prostředků „EU peníze školám“ je nově
vybaveno 6 učeben 1. stupně interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry, počítači a multifunkčními katedrami. Stejným způsobem jsou vybaveny i dvě učebny 2. stupně.
Ve výchovně vzdělávacím procesu se naši žáci setkávají nejen
s kvalitním a kvalifikovaným pedagogickým sborem, ale mají k dispozici i nadprůměrné materiální zázemí včetně moderních didaktických pomůcek, které rozšiřují možnosti při výuce jednotlivých předmětů a umožňují propojení klasické výuky s moderními informačními
a komunikačními technologiemi. Věříme, že absolventi naší školy
budou dobře připraveni pro své další společenské uplatnění.

Žáci dostali novou učebnu
Magda Trávníčková, ředitelka školy
Základní škola Tyršova má díky projektu Regionální rady Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007
– 2013 novou multimediální počítačovou učebnu. Z programu byla
financována i obnova a pořízení vybraného HW a SW zařízení
a vybavení do PC učeben a vybavení dvou tříd základní výpočetní,
informační a komunikační technikou. Projekt bylo nutné realizovat
z důvodu nedostatečné, nekvalitní,
zastaralé
a opotřebované
techniky. Nové
vybavení
školy
výukovou technikou přispěje ke
zlepšení metod
a forem výuky.
Hlavním
cílem
projektu
bylo
rozšířit, zkvalitnit
a zmodernizovat ZŠ Tyršova vybudovala z dotace EU mimo jiné novou
technickou infra- multimediální učebnu
Foto: Gustav Žídek, učitel informatiky
strukturu školy,
zavést výpočetní,
informační a komunikační techniku a moderní technologie do výuky
a prostřednictvím jejich využívání implementovat moderní výukové
metody a formy výuky.
Náklady tvořily 3 920 254 Kč, z toho 293 000 Kč financovalo
město Nový Jičín.

Škola modernizovala prostory
Svatava Hajdová, ředitelka školy
Z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko a z rozpočtu zřizovatele školy města Nový Jičín
proběhla modernizace i na Základní
škole Komenského 68, Nový Jičín,
a to i za běžného
provozu,
tedy
účasti 436 žáků,
pedagogů a dalších zaměstnanců a návštěvníků
školy.
Předmětem celého projektu byla
modernizace výuky, učeben, vi- Škola má například novou počítačovou učebnu
zualizace výuky a
Foto: ZŠ Komenského 68
aktivního zapojení
žáků do výuky, dále modernizace tělocvičny a revitalizace školního
dvora na víceúčelové hřiště a zázemí pro výuku i relaxaci.
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Karneval v MŠ Trojlístek

Rodiče v lavicích

Pavla Butkovová, zástupkyně ředitelky MŠ
Ve čtvrtek 16. 2. 2012 nás navštívili studenti 3. ročníku oboru
cestovní ruch ve spolupráci s obory management sportu a reklama
a umění Střední odborné školy Educa v Novém Jičíně, kteří si říkají
Animáčci. Připravili si pro naše děti dopoledne plné hudby, tance,
soutěžení, písniček a spoustu veselých, dovádivých scének. Karneval moderovali šášulové Pepík a Danek, kteří vytvořili pro děti
veselou atmosféru. Sluníčka, motýlci, berušky, šášulové a kašpárci
se dětem velmi líbili. Domů si odnášely výhry z kouzelného měšce, pamlsky, diplomy za účast, balonky a hlavně spoustu krásných
zážitků. Děkujeme studentům za spontánní vystupování a těšíme
se na další návštěvu u nás v mateřské škole.

Alexandra Sahajová
V úterý 6. března se na ZŠ Komenského 66 konal seminář pro
rodiče, který měl za cíl představit možnosti a formy domácí výuky angličtiny. Seminář, vedený lektorkou Mgr. Slavomírou Klimeszovou z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, byl organizován ve spolupráci s Britskou radou, s níž naše škola úzce
spolupracuje.

Do lavic tentokrát zasedli rodiče
Dětem se karneval moc líbil

Foto: MŠ Trojlístek

Puellae et Pueri přivezli zlato
Andrea Dostálová
Zatímco školní prázdniny všem vrcholily, sbor Puellae et Pueri
z Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně se vydal do Prahy na mezinárodní soutěž Canti veris Praga, která se konala ve dnech 24. až
26. února 2012. Neradi jezdíme jenom soutěžit, a tak jsme vyrazili
v pátek hned ráno v 5.45 hod. regiojetem (jaký komfort!), ačkoliv
zahajovací koncert začínal až večer. Prošli jsme si centrum Prahy,
ale stihli jsme i malý koncert pro přítomné jevištní techniky přímo na
prknech Národního divadla. Druhou píseň, která zazněla na nádvoří Národního divadla u voskového srdce pro Václava Havla, jsme
vnímali jako další přípravu na zítřejší soutěž.
Ráno jako vymetené, hurá na rozcvičku. V areálu parku kromě nás pobíhali už jen majitelé čtyřnohých přátel a s údivem nechápali naše dechová cvičení. Rozezpívání na pokoji, přesun do
centra města, akustická zkouška, která byla jako samotné vystoupení, protože porotci seděli v místě a psali si již poznámky,
půlhodinová pauza a znovu koncentrace. Teď. Teď se musíme
snažit nejvíc! Sbor dýchá jako jeden, piano je jemné, křehké, forte
pořádné, až se kostel rozléhá. Poslední akord Skyride a odcházíme. Celé odpoledne s napětím čekáme, jaké budou výsledky.
Večer, po slavnostní fanfáře, přichází moderátor a jmenuje sbory a
jejich ocenění. Jsou tady sbory z Ruska (až z Krasnojarsku – získávají stříbro), z Dánska i z jiných zemí. Jmenují nás. Puellae et
Pueri získávají zlaté pásmo!! Hurá!! Po stříbrném pásmu z mezinárodní soutěže ve Finsku v červnu 2011 je to další úspěch obyčejných studentů gymnázia.
Večer teprve začíná, stejně jako celá sezona. 22. - 26. 4. 2012
budeme v rodinách hostit kamarády z konzervatoře v Blois (Francie), aby oni mohli, na oplátku, od 16. do 24. 6. hostit nás. 25. dubna připravujeme společný koncert s jejich studentským orchestrem
v Beskydském divadle, kde proběhne i křest nového CD našeho
sboru. Jste srdečně zváni!

Sbor Puellae et Pueri
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Foto: ZŠ Komenského 66

V rámci semináře byly představeny materiály, dětské knihy
a internetové stránky, které mohou pomoci posilovat pozitivní vztah
dětí k anglickému jazyku a motivovat je k dalšímu samostatnému
studiu. Cílem semináře bylo také reagovat na podněty a dotazy
rodičů k domácí přípravě a výuce anglického jazyka.
Ráda bych poděkovala všem rodičům za aktivní účast a cenné
připomínky. Věřím, že materiály a aktivity, které byly na semináři
představeny, poslouží rodičům jako netradiční forma při domácím
procvičování angličtiny.

Rozálka bude hrát s filharmonií
Jan Machander, ředitel ZUŠ
Umění je dlouhé a život krátký, věděl již Seneca. A že je dobré
se umění věnovat vážně a bez dlouhého otálení, vědí i dnes mnozí
začínající výtvarníci, hudebníci či tanečníci. Věnují se uměleckým
oborům mnohdy již od předškolního věku a pokud mají potřebné
nadání, vůli, schopnost učit se, dobré učitele a podporu rodičů,
dosahují brzy viditelných výsledků, stvrzených cenami ze soutěží
a medializovanými vystoupeními. K těmto úspěšným mladým umělcům se v současné době řadí i žákyně Základní umělecké školy
Nový Jičín, osmiletá klavíristka Rozálie Stoklasová, která studuje
ve třídě paní učitelky Timey Sariny.

Rozálka uspěla v mezinárodní klavírní soutěži

Foto: ZUŠ

Rozálka je žákyní druhého ročníku a během svého studia již
stihla získat několik významných ocenění, která stojí za to zmínit.
Je vítězkou celostátního kola soutěže MŠMT ve hře na klavír
a držitelkou první ceny ze soutěže Prague Junior Note, v letošním
školním roce získala 2. cenu na mezinárodní klavírní soutěži Amadeus a vítězství v konkurzu o účast v cyklu Jeunesses musicales,
který pořádá Janáčkova filharmonie Ostrava. Rozálie Stoklasová
bude mít tedy v koncertní sezoně 2012 - 2013 milou povinnost
za doprovodu ostravské filharmonie vystoupit na koncertě. Rozálce a její paní učitelce gratulujeme a budeme se těšit na další libozvučné výsledky jejího uměleckého růstu!
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Vzdělávání úředníků

Jiří Vlček
Již třetím rokem úspěšně probíhá na Městském úřadě v Novém
Jičíně projekt s názvem „Zajištění vzdělávání v eGovernmentu ORP
Nový Jičín a ORP Odry“. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání
úředníků v oblasti eGovernmentu, tj. elektronizaci veřejné správy,
která umožňuje občanům komunikaci s institucemi státní a veřejné
správy v elektronické podobě. Do tohoto projektu, jak již napovídá jeho název, jsou z území ORP Nový Jičín a ORP Odry aktivně
zapojeni jak volení zastupitelé městských a obecních samospráv,
tak zaměstnanci obecních a městských úřadů i jejich příspěvkových
organizací. Školení v eGovernmentových dovednostech, jako je
např. Informační systém datových schránek, zaručený elektronický podpis, různé agendy portálu Czech POINT, základy aplikací
Word či Excel atd., probíhá formou eLearningu (výuka prostřednictvím počítače a internetu) i prezenčně. Projekt čítá od svého samotného zahájení, tj. od 1. 1. 2010, již více než 2000 úspěšných
absolventů kurzů. Tento projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Evropský sociální fond ČR)
a z obecního rozpočtu.

Úředníci se pravidelně vzdělávají

v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu
použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové
dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě.
Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek
a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Poděkování občanům
Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí
Často se při diskuzích o odpadovém hospodaření města setkáváme s námitkou, že se do třídění odpadů zbytečně vkládají peníze, čas a energie a přitom svozová firma – v našem případě TSM
– stejně všechno vyveze na skládku. Ráda bych občany několika
čísly za rok 2011 přesvědčila o opaku.
V roce 2011 se ve městě Nový Jičín vytřídilo a následně prodalo
téměř 1558 t papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartónů dohromady. Jenom tím, že tento materiál nebyl uložen na skládku,
se ušetřilo 3,44 mil. Kč. Za jeho prodej bylo inkasováno 1,28 mil.
Kč a ještě město získalo od firmy EKOKOM příspěvek na třídění
pro uvedené množství „surovin“ 1,77 mil. Kč. Sečteno a podtrženo:
vytříděním a prodejem využitelných složek komunálního odpadu
získalo město 6 494 879 Kč. A to už je opravdu zajímavá suma,
i když – v rámci objektivity – bude odečtena částka cca 1 mil. Kč,
kterou město na separaci odpadů ročně vynakládá.
Poděkování patří obyvatelům města za to, že odděleně shromaždují papír, sklo bílé i barevné, plasty, kovy i nápojové kartóny.
Zbývá věřit, že konkrétní čísla povzbudí „třídící“ občany v jejich úsilí
a některé pesimisty přesvědčí, aby se k nám s tříděním odpadů
přidali – má to smysl!

Využitelné složky komunálního odpadu v letech
2008 - 2011

Foto: Jiří Vlček

Jak využít nefunkční zářivky?
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné
zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace
nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těch-
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Na sběr použitých zářivek byly vyčleněny modré kontejnery
Foto: Marta Kiššová

to výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale
i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití,
jež u zářivek v současnosti dosahuje 85 - 87 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na Palackého třídě nebo v obchodě při
nákupu nových výrobků. V loňském roce přinesli občané na separační dvůr bezmála půl tuny osvětlovacích zařízení, které společnost EKOLAMP svezla do specializovaných recyklačních firem,
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Nejlepší sportovci města
Marie Machková, tisková mluvčí
Městský sportovní ples je tradičně spojený s vyhlašováním nejlepších sportovců. V pátek 2. března 2012 byli ve společenském sále
střediska volného času Fokus oceněni nejúspěšnější trenéři, sportovní kolektivy, jednotlivci a byl udělen i titul rytíři sportu. Letos byla
akce obohacena i o tipování veřejnosti. V anketě, kterou vyhlásil
Fokus, dávala hlas nejoblíbenějšímu sportovci Nového Jičína.
„Všem oceněným sportovcům přeji hodně dalších úspěchů
a co nejméně zranění,“ řekl v úvodu plesu starosta města Jaroslav Dvořák, který s předsedou sportovní komise Josefem Neklem
ceny předával.
Ocenění jednotlivci: Ultramaratonec Karel Ligocki, nositel
několika vytrvalostních rekordů zapsaných v Guinessově knize rekordů. David Zumer a Matěj Rubeš, juniorští reprezentanti ČR
v basketbale. Plavkyně Petra Klosová, pětinásobná mistryně ČR.
Reprezentant juniorů ČR v plavání Jakub Knesl. Juniorští reprezentanti v plavání s ploutvemi Jakub Jarolím, Martin Mazáč, Petr
Španihel. Atletka Kristýna Hermannová. Mistr republiky v ledním
hokeji David Květoň.

Ocenění jednotlivci. Zleva Martin Mazáč, Kristýna Hermannová, Jakub
Jarolím, Jakub Knesl, Petr Španihel, David Květoň, Matěj Rubeš, David
Zumer, Karel Ligocki. Petra Klosová chyběla

Oceněné kolektivy: Družstvo žen TJ Nový Jičín, oddíl volejbalu, které hraje 17 let nepřetržitě I. ligu. Tým juniorů klubu vodních sportů Laguna a cyklistický oddíl Team Forman Cinelli.

Zástupci oceněných kolektivů

Ocenění trenéři:
Jaromír
Toman,
hlavní trenér cyklistického klubu Team
Forman Cinelli. Držitel trenérské licence „B“ Jaromír Kvita, trenér fotbalového družstva starších
žáků.
Jaromír Kvita a Jaromír Toman

Novojičínský zpravodaj

Rytíř sportu: Dlouholetý hráč a posléze trenér oddílu házené TJ Nový Jičín
Rudolf Jaroň.

Titul rytíř sportu byl udělen
Rudolfu Jaroňovi

Nejoblíbenější sportovec a kolektiv: Vítězem ankety, ve které
hlasovala
veřejnost,
se stal hokejista David
Květoň a nejoblíbenějším kolektivem byl
Nejoblíbenějším sportovcem zvolila veřejnost vyhlášen tým juniorů
Davida Květoně, blahopřeje mu starosta Ja- v plavání s ploutvemi
roslav Dvořák
Foto: Marie Machková klubu Laguna.

Nejúspěšnější sportovec okresu
Marie Machková, tisková mluvčí
Významná událost v oblasti sportu, vyhlašování
ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2011 na Novojičínsku, se letos odehrála
v Novém Jičíně. Sportovce
z celého okresu, v kategoriích kolektiv roku, jednotlivci,
handicapovaný sportovec a
trenér roku, nominovala porota složená z členů výkonného výboru okresního sdruMezi kolektivy byli oceněni junioři z klubu žení Českého svazu tělesné
vodních sportů Laguna
výchovy.
Nový Jičín bodoval v kategorii jednotlivců, sportovních kolektivů
a na domácí půdě zůstalo i ocenění pro celkového vítěze ankety.
Juniorský tým plavců s ploutvemi klubu Laguna ve složení Martin
Mazáč, Petr Španihel, Jan Bartek a Jakub Jarolím má na kontě
z loňského roku např. šest medailí z mistrovství Evropy juniorů, titul
mistra ČR ve štafetě i v družstvech. Junioři několikrát překonali český národní rekord ve štafetách.
Mezi jednotlivci byla
oceněna plavkyně Petra
Klosová, pětinásobná
mistryně České republiky, která se kvalifikovala
i na mistrovství Evropy
v Polsku, kde postoupila do semifinále. Cenu
dostal i Jakub Knesl,
další člen novojičínského plaveckého klubu. Za Jakuba Knesla, který byl na soustředění,
Jakub byl úspěšný na převzal ocenění jeho otec, uprostřed Petra
mistrovství ČR, junior- Klosová
ský reprezentant ČR se dokáže
prosadit i mezi dospělými. Celkovým vítězem ankety a titul Nejúspěšnější sportovec Novojičínska roku 2011 si odnesl reprezentant v plavání s ploutvemi
Matěj Obšivač.
„Jsme velmi rádi, že tato prestižní akce proběhla u nás v Novém Jičíně. Velké poděkování
patří organizátorům, ale hlavně
sportovcům. K ocenění jim gratuluji,“ řekl v závěru ceremoniálu
v Beskydském divadle starosta
Absolutní vítěz ankety Matěj Obšivač
Foto: Marie Machková Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
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Tak žije Loučka…

Skautský příměstský tábor

Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
Utekla zima, která byla letos taková nějaká zvláštní, a už se neodvratně blíží tolik očekávané jaro. Úmyslem tohoto článku však
není psát o počasí, ale o tom, jak žijeme a co se za uplynulé skoro
tři měsíce nového roku událo v naší městské části Loučka.
Pravděpodobně největší spolek, pokud se týká členské základny,
ZO Českého svazu chovatelů, se dlouhodobě snaží ve svém areálu pořádat různé akce určené nejen občanům bydlícím v „původní“
zástavbě, ale i těm ze sídliště. Jednou z nich byl únorový dětský
maškarní rej s programem, pořádaný společně s místní MŠ, jehož
se zúčastnilo na čtyřicet spokojených dětí se svými rodiči. Skoro
sedmdesát účastníků se velmi dobře bavilo na březnovém tradičním Papučovém bálu. V pondělí 30. dubna se v areálu chovatelů
uskuteční od 19 hodin tradiční slet čarodějnic a ve sváteční den
8. května akce u táboráku s opékáním buřtů a soutěžemi určená
nejen pro děti, ale i jejich rodiče.

Barbora Heryánová, vedoucí tábora
Středisko Pagoda Nový Jičín se letos pouští do nového projektu – skautský tábor pro neskauty. Děti, které do skautu nechodí, si budou moci vyzkoušet, jaké by to bylo, kdyby se přidaly k téměř 47 000 skautů v ČR a milionům skautů po celém
světě, kteří letos v létě na tábor pojedou. Aby poznávání tajů
skautského světa nebylo pro malé objevitele tak náročné, rozhodli se pořadatelé pro formu příměstského tábora. Na tábor
tak mohou jet i prvňáčci, kteří by jinak bez rodičů celý týden nevydrželi, a pro rodiče je to zajisté finančně výhodnější varianta.
Další obrovskou výhodou, kterou skauti nabízí, je zázemí jejich
vedoucích, kteří nejsou najímání pouze na letní hlídání, ale věnují
se dětem a jejich výchově aktivně po celý rok a za tímto účelem
se vzdělávají na různých kurzech a školeních. První ročník Skautského příměstského tábora má podnázev Letem světem", který
"
slibuje, že se děti společně se svými vedoucími a hlavní organizátorkou Barborou Heryánovou podívají do různých zemí, poznají dosud nepoznané a zábavnou formou se naučí věcem, které
je škola nenaučí.
Pro velký počet předpokládaných zájemců jsme se rozhodli
"
uspořádat hned dva turnusy (poslední a předposlední týden v srpnu), které mají stejnou tématiku, ale rozdílný program, takže rozhodně nebude na škodu, když se někdo odhodlá strávit s námi oba
týdny, pozná prostě 10 zemí místo 5. Rozhodně se nudit nebude.
Pokud se dětem tábor zalíbí, mohou se účastnit pravidelných schůzek během školního roku a další léto již jet na klasický skautský
tábor se vším, co k němu patří," uvádí Heryánová s tím, že více
se zájemci dozví z webových stránek střediska http://pagodanj.cz.

Maškarní ples v Bludovicích
Naděžda Seidlová, osadní výbor
Tak jako každý rok, i letos připravil náš osadní výbor ve spolupráci s městem Nový Jičín maškarní ples pro dospělé. Konal
se 25. února v místní restauraci Boss.
ZO Českého svazu chovatelů připravila pro děti maškarní rej
Foto: Adam Svojanovský

Dalším spolkem, který vykazuje dobrou činnost, je ZO Českého
svazu žen se svými třiadvaceti členkami. Organizace, která v Loučce působí již 40 let. Jak vyplynulo ze zprávy předsedkyně Eleny
Kotasové na březnové výroční schůzi, zapojují se „lučanské“ ženy
do akcí pořádaných okresní a krajskou radou ČSŽ, jako je MDŽ, víkendy pro ženy, velikonoční nebo vánoční výstavy, květinkový den.
Velmi populární nejen v našem městě je taneční skupina doplněná
o ženy z Nového Jičína, místního klubu seniorů i ze Straníku, která
baví nejen ženy svým vystoupením s country tanci. Samozřejmostí
je i aktivní pomoc při zajišťování kulturně-společenské akce ke Dni
matek v Loučce.
Posledním zájmovým sdružením v Loučce je Křesťanská tělocvičná jednota Orel zaměřená především na děti a mládež. Přes
určité, již delší dobu přetrvávající „funkcionářské“ problémy, se daří,
především díky panu Ligockému, zajišťovat různé formy sportovní
činnosti dětí. V provozu mají taky bowlingovou hernu, v níž konají
nejen své vlastní turnaje, ale využití herny nabízejí za příznivé ceny
i široké veřejnosti.
Již devět let je v Loučce v činnosti klub seniorů, jehož výbor se
snaží vytvářet program pro ty „odrostlejší“. Kromě každotýdenního posezení u kávy a jiných „pochutin“ i třeba u příležitostí oslav
narozenin, to jsou i různé další formy zábavy. K těm v 1. čtvrtletí
patřila výroční schůze s programem, končinová zábava s hudbou
a pohoštěním, akce k MDŽ, turnaj v bowlingu i zájezd do divadla
v Ostravě. Již podruhé po sobě se budou členky klubu prezentovat
programem na setkání klubů seniorů v Sedlnici.
Tolik ve stručnosti ke spolkové činnosti v Loučce v první části
roku. Protože v Loučce, která má celkem přes tři tisíce obyvatel,
není kromě sálu restaurace chovatelů a dvou diskoték žádné jiné
větší zařízení, v němž by se daly konat kulturně-společenské akce
určené zejména pro střední i starší generaci, musí se občané Loučky spokojit s tím, co jim výše uvedené spolky nabízejí.
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Vítězná maska

Foto: Michal Macek

Masky jsou rok od roku originálnější, všechny byly krásné, nápadité, tombola bohatá, ceny v ní hodnotné, nálada výborná. Přispěla
k ní skvělá hudba dua Angeles, po půlnoci vtrhnul do sálu revival Pepa Vojtek a přivedl všechny do varu směskou hitů od skupiny Kabát.
Věříme, že se ples návštěvníkům líbil. Děkujeme organizátorům
za přípravu, sponzorům za štědrost, návštěvníkům za přízeň a za
rok se těšíme zase na shledanou.
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Legionáři křtili knihu

Program Europe Direct

Alois Petroš, tajemník jednoty ČsOL Nový Jičín
Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa 1914 –
1918. Pod tímto názvem vydala Československá obec legionářská,
jednota Nový Jičín, v těchto dnech publikaci, ve které se autoři Václav Langer a Bohumil Vlach snaží přiblížit vznik a činnost našich legií
a podat svědectví o hrdinech, kteří se v našem okrese narodili nebo
zde žili. Slavnostní křest této publikace proběhl na vernisáži stejnojmenné výstavy 2. března 2012 ve Fulneku v kostele sv. Josefa.
Obě tyto významné iniciativy novojičínské obce legionářské
vznikly za úzké spolupráce s OV Českého svazu bojovníků za
svobodu, Muzeem Novojičínska, občanským sdružením Comenius Fulnek a městem Fulnek jako příspěvek k projektu Legie 100.
Z tohoto projektu byly hrazeny výdaje na tisk zmíněné publikace,
a proto bylo možno publikaci v omezeném počtu darovat všem
MěÚ, OÚ, knihovnám a školským zařízením v okrese.
Legie 100 - je název projektu Československé obce legionářské
ke stému výročí vzniku Československa. Cílem projektu je v souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa připomenout
široké veřejnosti zásadní historické zásluhy československých legií
v boji za vznik našeho samostatného státu a současně připomenout i 100. výročí jejich vzniku v roce 1914. Projekt je naplánován na mnoho let a v jeho rámci se mimo jiné počítá s obnovou
hrobů legionářů, s důstojnou péčí o válečné hroby, s pietními akty,
výstavami, přednáškovou a publikační činnosti, zřízením muzea
legií a zakladatelů států, natočením velkofilmu o historii vzniku státu
a dalšími akcemi.

Miroslava Krbová
Středisko Europe Direct si Vás dovoluje pozvat na výstavu
„ZKUSTE TO S NÁMI, ANEB DOBROVOLNOSTI SE MEZE NEKLADOU“, která je k vidění v minigalerii střediska Europe Direct,
a to do 30. dubna 2012. V prvním čtvrtletí roku 2011 vyhlásila Asociace TRIGON pro děti a mládež se specifickými problémy stejnojmennou výtvarnou soutěž. Do soutěže bylo přihlášeno 218 kreseb, z nichž osmadvacet dorazilo až ze vzdálené Zambie. Obrázky
malovaly chudé handicapované děti z dětských domovů, kterým
pomáhá česká organizace Papežská misijní díla.
Informační síť EUROPE DIRECT ČR a zastoupení Evropské komise v ČR, vyhlašují znalostní soutěž „EUROTIME 2012“ pro věkové kategorie 0 - 14 let a 15 - 99 let. Soutěž probíhá formou znalostního kvízu s tématikou Evropské unie. Soutěží se o hodnotné ceny.
Přijďte si k nám vyzvednout kvíz. Vyhrát můžete hned dvakrát. Vyplněný celý kvíz je nutné nám doručit do 30. dubna 2012 (prosíme
o doručení celých kvízů s vašimi odpověďmi, ne pouze seznamů
odpovědí bez názvů otázek).
Středisko Europe Direct a středisko volného času Fokus si Vás
dovolují pozvat na akci „DEN ZEMĚ“, která se uskuteční 20. dubna
na Masarykově náměstí od 8 do 13 hodin a zároveň ve Smetanových sadech v době od 8 do 12 hodin. Moderuje Petra Dorazilová
a Martin Jakůbek. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Středisko Europe Direct Nový Jičín, Policie ČR Územní odbor
Nový Jičín, Městská policie Nový Jičín a Poradna pro oběti násilí
při Centru nové naděje Frýdek-Místek si Vás dovolují pozvat na
přednášku „MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA“, která proběhne
26. dubna od 9 hodin v aule městského úřadu, Masarykovo náměstí 1. Přednáška se bude zabývat tématem násilí, páchaném
na seniorech a naopak.

Kam na Velikonoce?

V kostele ve Fulneku byla pokřtěna nová publikace o legionářích
Foto: Ivan Pavelek

Velice významnou součástí těchto aktivit bude také projekt Legiovlak, který předpokládá pořízení repliky legionářského vlaku
z období bojů na Transsibiřské magistrále a s jeho jízdami po
dobu šesti let do měst a obcí po celé České republice. Projekt
uskutečňuje Československá obec legionářská v úzké spolupráci
s Českými drahami, Národním technických muzeem a nadací
Křídla na kolech.
Neméně zajímavý a významný projekt, který již Československá
obec legionářská v minulých dnech spustila, je projekt Krev legionáře. Vychází z myšlenky, že v České republice žije odhadem milion
potomků československých legionářů. Jeho cílem je proto umožnit
široké veřejnosti přístup do databáze údajů o čs. legionářích tak,
aby si občané mohli zjistit, zda některý z jejich předků či příbuzných
byl legionářem, kde bojoval a kde případně zahynul. Proto byly vytvořeny webové stránky http://www.krevlegionare.cz/.

Velikonoční jarmark 2012
Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ
Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně proběhne od pondělí
2. 4. 2012 do soboty 7. 4. 2012 tradiční Velikonoční jarmark. Na
ploše Masarykova náměstí budou umístěny dřevěné stánky, ve
kterých si budou moci návštěvníci jarmarku zakoupit především
velikonoční zboží, sýry, oříšky a jiné pochutiny. Velikonoční atmosféru jistě navodí i kulturní program, který se uskuteční v úterý
a ve středu. Pro děti budou přichystány oblíbené atrakce. Navštivte Masarykovo náměstí v tyto pěkné jarní dny.
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Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ
Vydejte se s celou rodinou na místa, kde prožijete Velikonoce
se vším všudy. Můžete poznat, jak Velikonoce v Beskydech slavili naši předci, vyzkoušet si pletení pomlázek či malování vajíček.
To vše a spoustu dalšího poznáte v různých koutech Beskyd
a Valašska. Stačí si jen vybrat z nabídky, kterou pro vás připravují provozovatelé hradů a zámků. Jste zváni na místa, která právě
nyní ožívají velikonočními tradicemi.
Snad každé náměstí ve městě před Velikonocemi ožije tradičními jarmarky a trhy. Zavítejte v termínu 5.- 7. 4. do Frýdku-Místku,
kde vás čeká spousta zábavy, koncertů a vystoupení. Pokud se
však chcete dozvědět více o Velikonocích, mají pro vás připraven
ve středu 4. 4. také Velikonoční Den s průvodcem, sraz u baziliky
minor ve Frýdku-Místku v 16.00 hodin. Náměstí olemované dřevěnými stánky a spoustou velikonočního zboží čeká obyvatele a návštěvníky v Novém Jičíně, kdy po celý týden od 2. do 7. 4. si mohou
zakoupit velikonoční výzdobu do svých domovů. 4.- 5. 4. můžete
navštívit také Kopřivnici a jejich tradiční jarmark.

Přijeďte do Beskyd!
Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ
Dobová atmosféra hradů a zámků jistě přispěje k intenzivnímu
prožití jarních svátků. Velikonoční jarmark s prodejem lidových
a uměleckých předmětů pořádají v areálu frýdeckého zámku
v neděli 1. 4. O den dříve, 31. 3., se můžete vydat na jarmark
do Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Přivítat jaro, zakoupit
si rukodělné výrobky či se podívat pod ruky řezbáři, kovářovi,
keramikovi či kožešníkovi můžete na hradu Hukvaldy 8. - 9. 4.
To pravé velikonoční hodování si užijete na Štramberské Trúbě
7. - 9. 4. a na Velikonoční pondělí se můžete těšit na Hradní houpačku, jakou Štramberk ještě neviděl. Velikonoční jarmark připravili
také na hradě Starý Jičín 8. 4., čekají tam na vás s originálními
výrobky, ukázkami výroby, spoustou občerstvení a historickou
střelnicí. Taktéž o Velikonoční neděli 8. 4. se na Soláni nudit nebudete. Od 13 hodin si zatancujete s cimbálovou muzikou Soláň
a podíváte se na ukázky tradičních řemesel. Více na stránkách
www.beskydy.com a www.beskydy-valassko.cz.
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Charitativní koncert
Petra Javorková
21. dubna od 19 hodin se v sále SVČ Fokus uskuteční druhý ročník charitativního koncertu, který stejně jako minulý rok připravilo
zastupitelstvo dětí a mládeže. Výtěžek z akce poputuje na svoz
dětí do Základní a Mateřské školy speciální v Novém Jičíně. Navázali jsme spolupráci s rockovou skupinou a zároveň objevem roku
v anketě Anděl 2011 Goodfellas, dále také s mladou, ale již zkušenou punk-rockovou skupinou Outsider z Valašského Meziříčí a jako
host se nám představí nadějný mladý zpěvák Voxel, který se svým
singlem V Síti" vyhrává žebříčky českých rádií. Předprodej vstupe"
nek od 18. do 20. 4. od 16 do 17.30 hod. ve vestibulu SVČ Fokus
za 50 Kč, na místě za 70 Kč. Více informací na www.zdmnj.cz

Řemeslo má zlaté dno
Marie Machková, tisková mluvčí
Ve dnech 25. a 26. dubna 2012 proběhne v Kopřivnici tradiční
přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno. Letos je zaměřena na profese strojírenského, stavebního a elektro oboru,
kterých je v našem okrese nedostatek. Akce se uskuteční ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici na Husově ulici 1302 od
9 do 16 hodin. Na přehlídce, která je určena žákům 8. tříd a jejich
výchovným poradcům, ale i rodičům žáků a veřejnosti, se budou
prezentovat významné firmy z regionu, v nichž mohou absolventi
technických oborů najít v budoucnu uplatnění.

Návštěvnické centrum zve
Radka Bobková, vedoucí návštěvnického centra
Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků si vás
dovoluje pozvat na
veřejný
workshop,
který se uskuteční
16. dubna 2012 od
10.00 do 17.00 hod.
v prostorách ateliéru
návštěvnického centra. Ukázka tvarování
minikloboučků zábavnou formou s možností zahrát si i na módní
návrháře.
V období od 14.
do 27. dubna 2012
můžete
zhlédnout
prodejní
výstavu
moderních panenek
v historických háčkovaných
šatech
v prostorách placené
expozice návštěvnic- Zdobení minikloboučků baví i děti
Foto: Vlasta Foltová
kého centra.
Bližší informace naleznete na www.mestoklobouku.cz.

Vítání jara s nemocnicí
Petra Ondruchová Uvírová
Nemocnice Nový Jičín připravila pro všechny zájemce na čtvrtek
12. dubna Den zdraví. Všichni příchozí budou mít možnost si od
13 do 17 hodin nechat zdarma zjistit hladinu cukru v krvi, naměřit
EKG či krevní tlak nebo si nechat změřit dioptrie či nitrooční tlak.
Připravena bude také osvěta z oblasti prevence karcinomu prsní
žlázy a tlustého střeva. Všechna vyšetření poté bude možné zkonzultovat s lékeřem. Připravena je i dietologická poradna spojená
s ochutnávkou zdravých, ale přitom dobrých pokrmů. Vynecháni
nebudou ani naši nejmenší ve školkách, kteří by chtěli vidět nemocnici z blízka. Pro ně bude od 10 hodin připravena prohlídka
vybraných oddělení s malým programem.
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Hokejisté Nového Jièína
Vás zvou na

HC
XVI. PODBESKYDSKÝ

A U TO S A LÓN

5.5 - 6.5. 2012 od 9.00 - 17.00 hod.

NEJVÌTŠÍ MOTORISTICKÁ AKCE REGIONU
Zimní stadion Nový Jièín

Pozvánky na vzdělávací akce
Petra Vávrová
Projekt Práce na dálku zve v dubnu na tyto bezplatné vzdělávací
webináře a workshopy.
Webináře probíhají online z domova nebo z kanceláře.
1) Jak efektivně pracovat se zaměstnanci na mateřské dovolené
Termín: 4. 4. v čase 14.00 -16.00 hod.
2) Pro zaměstnavatele: Rychlokurz počítačových dovedností pro
práci na dálku 1
Termín: 26. 4. v čase 13.00 - 15.00 hod.
Workshopy se konají v Poradenském centru práce na dálku, Máchova 30, Nový Jičín
1) I po padesátce mám nárok sladit svůj osobní a pracovní život
Termín: 11. 4. v čase 14.00 -18.00 hod.
2) Pro zaměstnavatele: Flexibilní úvazky v praxi
Termín: 12. 4. v čase 9.00 -13.00 hod.
3) Dobré praktiky pro práci na dálku
Termín: 18. 4. v čase 14.00 -18.00 hod.
Přihlášení a více informací na www.pracenadalku.cz/vzdelavani

Poradna pro spotřebitele
Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ
Občanské sdružení spotřebitelů TEST zahájilo činnost Poradny
pro spotřebitele, která nabízí právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 a je v provozu od
pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Poradenství je zdarma, platí se
pouze cena běžného hovoru. Spotřebitelská poradna pomáhá při
řešení různých spotřebitelských situací – např. reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, ubytování v hotelu
nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, neplatná ujednání
pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné. Podrobnější
informace na www.dtest.cz.

Klub rodáků a přátel města NJ
zve všechny své členy a příznivce ve středu 11. dubna 2012
v 16.30 hod. na přednášku s dataprojekcí s názvem 10 let od udělení titulu Historické město roku
Novému Jičínu (17. 4. 2002). Vzpomínat bude tehdejší starosta
města pan Pavel Wessely, moderuje Karel Chobot. O týden později, 18. dubna 2012, ve stejný čas, zveme na virtuální prohlídku
spojenou se vzpomínáním nazvanou Naše město v létech padesátých a dnes, opět v režii Pavla Wesseleho. Obě přednášky se
uskuteční v klubových místnostech na baště na ulici Gen. Hlaďo,
stejně jako se zde uskuteční v pondělí 30. dubna 2012 od 18 hod.
aprilová taškařice Naše milé čarodějnice. V sobotu 28. dubna 2012
se uskuteční ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus
Otvírání studánek, neboli cesta za tuctem studánek na modré trase
Puntíkem. Bližší informace a pokyny, případně zprávy o odložení v případě nepříznivého počasí, sledujte, prosím, na vývěskách
a webové stránce Klubu.

Novojičínský zpravodaj

Duben 2012
 Neděle 1. dubna v 16.00 • Květa
Kuršová: VELRYBA LÍZINKA • Pohádka o zatoulané malé velrybě v
českých řekách. Pohádku provázejí
NOVÝ
JIČÍN písničky Marka Ebena. Divadlo Krapet
Praha. Malý sál. Vyprodáno.
 Čtvrtek 12. dubna v 19.00 •
KAMDEŠ?! – LEMURA a Ti3 • První
repríza nového programu hudební formace tvořené čtyřmi členy divadla Sklep - herečkou L. Vychodilovou a hudebníky D. Nollem, J.
Podzimkem a V. Vytiskou. Divadlo za oponou. Předprodej od 6. 3.
 Pátek 13. dubna v 14.00 • Krajské kolo postupové přehlídky
tanečního oboru ZUŠ Moravskoslezského kraje • ZUŠ Nový
Jičín.
 Sobota 14. dubna v 19.00 • Henry Meyerson: FÍGL • Příběh
baviče, který se náhle ocitne ve složité soukromé i profesní situaci.
V režii L. Smočka hrají: A. Vránová, V. Postránecký a M. Vančurová.
Divadlo Ungelt Praha. Vyprodáno.
 Úterý 17. dubna v 19.00 • Georges Bizet: CARMEN • Jedna
z nejslavnějších oper vůbec je plná ohnivých melodií, které vystihují atmosféru Andalusie, žár jejich písní i tanců. Opera bude uvedena v originále. Režie: M. Tarant. Moravské divadlo Olomouc.
Předprodej od 6. 3.
 Čtvrtek 19. dubna v 19.00 • Stanislav Štepka: LEN TAK
PRIŠLI • Najnovšia komédia Radošinského naivného divadla priamo a dosť jednoznačne pomenúva súčasné negatívne spoločenské javy. Režie: O. Spišák. Radošinské naivné divadlo Bratislava.
Předprodej od 6. 3.
Pondělí 23. dubna v 19.00 • SZIDI TOBIAS - AŤ SE DOBRÉ
DĚJE • Szidi Tobias představuje zbrusu nové písně svého posledního CD. Svým chraplavým a zároveň sametovým hlasem nechává
vzduchem poletovat písně plné melancholie, radosti i bláznovství.
Studio DVA Praha. Předprodej od 6. 3.
 Středa 25. dubna v 18.00 • Francouzský orchestr EOLE
a křest CD PUELLAE ET PUERI a SEXTETU • Na tradičním jarním
koncertu smíšeného sboru studentů Gymnázia Nový Jičín proběhne
křest CD Short People" a přivítáme Sextet a dechový symfonický
"
orchestr studentů
Konzervatoře z Blois (Francie). Gymnázium Nový
Jičín. Předprodej od 3. 4.
 Čtvrtek 26. dubna v 18.00, pátek 27. dubna v 18.00 • TANEČNÍ
VEČER • Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Nový
Jičín. Předprodej: 18 – 20. 4. 14.00 – 17.00 v ZUŠ 2 vstupenky na
žáka dle seznamu. 23. – 25. 4. 14.00 – 17.00 v ZUŠ volný prodej.
 Pondělí 30. dubna v 18.00 • Lawrence Roman: DOHAZOVAČ
• Úspěšná a bohatá manažerka odejde z firmy, protože si uvědomí,
že jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život. Režie:
P. Hruška. Hrají: K. Brožová, D. Syslová, A. Procházka, M. Mejzlík, J.
Meduna, R. Trsťan. Agentura AP-prosper Praha. Předprodej od 3. 4.
Připravujeme:
 Pátek 11. května v 18.00 • V RYTMU JARA • Májový koncert
Pěveckého sboru ONDRÁŠ Nový Jičín. Jako hosté vystoupí SEXTET - vokální chlapecké seskupení při Gymnaziu a SOŠ Nový Jičín,
NAPKELTE - hráči na bubny a jiné netradiční hudební nástroje Nový
Jičín, KUBUKU - bubenická škola Nový Jičín. Předprodej od 3. 4.
B E S K Y D S K É

DIVADLO

Program Muzea Novojičínska
 Do 15. dubna 2012 • KERAMIKA,
SKLO, PORCELÁN ZE SBÍREK MUZEA
NOVOJIČÍNSKA • Rytířský sál.
 11. dubna – 6. května 2012 • PŘEHLÍDKA
LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2011
• Ve spolupráci s Okresním mysliveckým
spolkem Nový Jičín. Vernisáž výstavy se
uskuteční v úterý 10. dubna 2012 v 16.00
hodin. Nová galerie.
 Muzejní čtvrtky: čtvrtek 12. dubna 2012, 16.30 hodin •
MAGICKÉ CESTY ZA POZNÁNÍM • Vyprávění o zážitcích ze dvou
poutních cest v letech 2010 a 2011 do galijského města Santiago de
Compostela doplněné bohatými videozáznamy. Přednášející: Josef
Sosík, Eduard Valeš. Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál.
 Pondělí 30. dubna 2012, 18.00 – 22.00 hodin • ČARODĚJNÁ
MUZEJNÍ NOC • 19.00 hod., vystoupení Dětského divadelního
souboru divadla Pod věží Štramberk, ukázky dobových mučicích
nástrojů, prohlídka čarodějně vyzdobeného Žerotínského zámku.
Vstupné: dospělí snížené vstupné 30,- Kč, děti zdarma.

Novojičínský zpravodaj

 Po 2. až St 4. 4. v 18.00 hod.
• NAVŽDY SPOLU • Co kdyby
vás ten, koho milujete, doslova
a do písmene nepoznával? Romantické drama. Mládeži přístupno. Digital 2D, 104 min., titulky.
 Po 2. až St 4. 4. ve 20.00 hod. • THE ARTIST • Romantická
komedie / drama. Mládeži přístupno. Digital 2D, 100 min., titulky.
 Čt 5. až Ne 8. 4. v 18.00 hod. • PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ • Romantická komedie. Do 15 let nevhodný. Digital 2D,
113 min., titulky.
 Čt 5. až Ne 8. 4. ve 20.15 hod. • ZATÍMCO SPÍŠ • „Denně se
probouzíte do bezpečí svého domova. Ale na jak dlouho je bezpečný?” Horor. Do 15 let nevhodný. Digital 2D, 102 min., titulky.
 Čt 5. a Pá 6. 4. v 16.00 hod. • SNĚHURKA • Rodinná komedie
plná dobrodružství. Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat
vládu nad královstvím. Uprchlá princezna se rozhodne jednat za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků. Mládeži přístupno. Digital 2D,
106 min., dabing.
 So 7. a Ne 8. 4. v 16.00 hod. • KOCOUR V BOTÁCH • Úžasná
dobrodružství Kocoura známého z filmu Shrek. Mládeži přístupno.
Digital 2D, 90 min., dabing.
 Po 9. 4. v 16.00 hod. • HOP • Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček Hop snící o budoucnosti rockové hvězdy. Mládeži
přístupno. Digital 2D, 95 min., dabing.
 Po 9. až St 11. 4. v 18.00 hod. • TITANIC /3D/ • Oscarový
film se vrací na plátna kin ve 3D. Mládeži přístupno. Digital 3D,
194 min., dabing.
 Čt 12. až Ne 15. 4. v 18.00 hod. • VRÁSKY Z LÁSKY • Nová
česká komedie s hvězdným obsazením o trampotách stáří. Mládeži
přístupno. Digital 2D, 101 min.
 Čt 12. 4. ve 20.00 hod. • POUPATA • České sociální drama. Do
12 let nevhodný. Digital 2D, 94 min.
 Pá 13. 4. ve 20.00 hod. • ALOIS NEBEL • Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu. Mládeži přístupno. Digital 2D, 87 min.
 So 14. 4. ve 20.00 hod. • NEVINNOST • Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. České drama. Mládeži přístupno.
Digital 2D, 102 min.
 Ne 15. 4. ve 20.00 hod. • ODCHÁZENÍ • Film Václava Havla.
Mládeži přístupno. Digital 2D, 94 min.
So 14. až Ne 15. 4. v 16.00 hod. • MUPETI • Příběh známých
loutkových postaviček, ve kterém bojují o záchranu svého divadla.
Mládeži přístupno. Digital 2D, 110 min., dabing.
 Po 16. až St 18. 4. v 18.00 hod. • SIGNÁL • Český film o malém
chytrém podrazu. Mládeži přístupno. Digital 2D, 115 min.
 Po 16. až St 18. 4. ve 20.15 hod. • SLEČNA NEBEZPEČNÁ •
Poněkud ztřeštěná Stefanie je na tom mizerně. Nemá práci, nemá
peníze, nemá manžela a navíc jí právě zabavili auto. Akční krimi komedie. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 91 min., titulky.
 Čt 19. až Ne 22. 4. v 18.00 hod. • BITEVNÍ LOĎ • S mimozemšťany si to rozdají stateční námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou
dělostřelkyni Raikesovou, v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. Do 12
let nevhodný. Digital 2D, titulky.
 Čt 19. a Pá 20. 4. ve 20.15 hod. • TALISMAN • Americké drama.
Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 101 min., titulky.
 So 21. a Ne 22. 4. ve 20.15 hod. • S LEDOVÝM KLIDEM • Akční
thriller. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 120 min., titulky.
 Pá 20. až Ne 22. 4. v 16.00 hod. • KNOFLÍKOVÁ VÁLKA • Rodinný dobrodružný. Mládeži přístupno. Digital 2D, 100 min., dabing.
 Po 23. až St 25. 4. v 18.00 hod. • ŽELEZNÁ LADY • Životopisné
drama. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 105 min., titulky.
 Po 23. až St 25. 4. ve 20.15 hod. • VRTĚTI ŽENOU • Svěží romantická komedie. Do 15 let nevhodný. Digital 2D, 100 min., titulky.
 Čt 26. 4. v 18.00 hod. • TURNÉ 4 MŮSTKŮ – ZDENĚK IZER a
ŠÁRKA VAŇKOVÁ • Předprodej lístků v informačním centru.
 Pá 27. až Ne 29. 4. v 18.00 hod. • MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
• Česká komedie. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 102 min.
 Pá 27. až Ne 29. 4. ve 20 15 hod. • HAVRAN • Detektiv je povolán k případu brutální vraždy dvou žen. Do 15 let nevhodný. Digital
2D, 111 min., titulky.
 Pá 27. až Ne 29. 4. v 16.00 hod. • PIRÁTI • Animovaná komedie.
Mládeži přístupno. Digital 3D, 88 min., dabing.
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Duben 2012
 Pondělí 2. až středa 4. dubna SVČ
FOKUS • VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA • Výstavka prací dětí z výtvarných
kroužků a kroužků keramiky. Prodej
drobné keramiky pouze v pondělí od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.
 Čtvrtek 5. dubna 9.00 – 12.00 SVČ FOKUS • MALOVANÉ VEJCE •
Zdobení velikonočních vajíček a povídání o velikonočních zvycích a tradicích s paní Jiřinou Bokovou. Přineste si vyfouklá vejce! Vstup: 30,- Kč.
 Sobota 7. dubna od 8.30 hod. SVČ FOKUS • VELIKONOČNÍ
STOLNÍ TENIS • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Cena: 30,- Kč za hráče. Kategorie: 1) mladší žáci a žákyně: 6 - 12 let, 2) starší žáci: 13 - 18 let, 3), starší žákyně: 13 - 18 let,
4) muži a ženy: 18 a více let. Informace: Pavel Sedlář 737 970 008,
sedlar@fokusnj.cz.
 Úterý 17. dubna od 9.00 hod. SVČ FOKUS • VÍTÁNÍ JARA • SVČ
Fokus ve spolupráci s Dětským centrem Nový Jičín vás zvou na tradiční
přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby speciálních škol a zařízení
okresu Nový Jičín. Zveme všechny přátele a kamarády.
 Pátek 20. dubna 8.00 – 12.00 Smetanovy Sady • DEN ZEMĚ•
V rámci Dne Země proběhne ve Smetanových sadech environmentální
program plný her a soutěží pro děti 1. – 3. tříd základních škol.
 Sobota 21. dubna od 19.00 hod. SVČ FOKUS • CHARITATIVNÍ
KONCERT ZDM • V sobotu 21. dubna 2012 od 19.00 hodin připravuje
Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín II. ročník charitativního koncertu pro Speciální ZŠ a MŠ v Novém Jičíně. Vystoupí hudební skupina
Goodfellas - objev roku v anketě Anděl 2011, kapela Outsider, jako host
zpěvák Voxel. Vstupné v předprodeji 50,- Kč, na místě 70,- Kč. Více
informací najdete na www.zdmnj.cz.
 Pátek 27. a sobota 28. dubna od 16.00 hodin SVČ FOKUS • ČARODĚJNÁ NOC • Kouzelná zábava pro děti 1. stupně ZŠ s přespáním.
Pátek 27. 4. od 16.00 do soboty 28. 4. do 10.00 hodin. Program: čarodějná zábava pro děti – čarodějná dílna, oheň, hry a soutěže, čarodějný
kvíz, čarodějný tanec, čarodějná pohádka před usnutím a další čarodějné věci. Cena: 150,- Kč. Přihlášky a bližší informace: www.fokusnj.cz,
Drahoslava Štrbavá, 607 586 77.
 Čtvrtky a pátky (5., 12., 13., 19., 20., 26., 27. dubna) 15.00 – 19.00
• KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny zájemce, kteří si chtějí
vyzkoušet práci s hlínou. Vždy od 15.00 do 19.00 hodin v ateliérech
SVČ pod vedením p. Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti – 40,- Kč, dospělí – 70,- Kč.
Připravujeme:
 Sobota 12. května od 15.00 hod. SVČ FOKUS • PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ • speciální odpoledne pro všechny rodiče, kamarády
i nadšence bojových umění.
 2. – 30. 4. Městská
knihovna • po-pá 8.3018.00 • EKOFÓR 2011 S
TÉMATEM „VODA“ – výstava. Putovní výstava soutěžních prací kreslených vtipů s
tématikou životního prostředí. Soutěž je organizována
Hnutím Brontosaurus.
 2. 4. (po) Čajovna Archa • 18.00 hod. • 40,- • SHAMBALLA – přednáška spojená s léčebnou meditací. Přednáší mistr Shambally a Reiki.
 3., 10., 17., 24. 4. (út) Čajovna Archa • 18.00 hod. • MAGIC: THE
GATHERING – klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností
atp. Akce trvá do 21.00.
 5. 4. (čt) Čajovna Archa • 18.00 hod. • SETKÁNÍ S TICHEM – Meditativní posezení bez učitele a beze slov. Otevřený spolek pro všechny
meditující, sedící, ležící a mlčící.
 6. 4. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 90,- • ZNOUZECTNOST – 25
let na scéně! Plzeňská punková legenda slaví neuvěřitelných 25 let na
scéně a vy musíte být u toho!
 7. 4. (so) Čajovna Archa • 20.00 hod. • ŽIVOT PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU – přednáška spojená s meditací. Vše o meditaci. Bezejmenný
poutník přítomnosti sanjasyn Osha, učeň mistrové Ambu z Indie.
 8., 22. 4. (ne) Čajovna Archa • 15.00 hod. • DESKOVÉ HRY – tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie. Magic TCG, Hobit,
Pilíře země, Dobyvatelé vesmíru, Svět – otázky a odpovědi, Bang!, Activity a další desítky her.
 9. 4. (po) Čajovna Archa • 18.00 hod. • 50,- • POVÍDÁNÍ S IVOU
A PAVLEM – povídání s lektory seberozvoje osobnosti. Pravidelná setkání nad tématy každodenního života. Vztahy v rodině, na pracovišti,
partnerské vztahy. Hledání sami sebe, komunikační dovednosti apod.
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Témata: Proč nejsem pořád šťastný, radostný a veselý? Kde se poděly
mé dětské sny? Je pravda, že stárnu a lepší to už nebude? Změním
sebe, změním svůj život, změním svět. Pod vedením zkušených lektorů,
pracujících dlouhodobě v oblasti seberozvoje osobnosti – Mgr. Ivanou
Mutinovou a Mgr. Pavlem Žywczokem.
 10. 4. (út) Městská knihovna • 18.15 hod. • 30,- • ANGLIE – ÚZEMÍM KELTŮ NA KOLE - cestopisná beseda. Pozvánka na projížďku
zelenými pastvinami, pahorkatinou s žulovými vrcholky i posvátnými
místy Keltů, kde na vás dýchne kouzlo starých časů. O své zážitky se
podělí paní Miroslava Rýcová.
 13. 4. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 50,- • HADRY Z TĚLA
- hradní folk-punk. Neotřelá kapela se syrovým zvukem a repertoárem,
jehož kořeny sahají až do středověku.
 14. 4. (so) Hudební kavárna • 20.00 hod. • 50,- • URBAND – ruská
lidovka jako pouliční pes. Brněnská kapela, jedna z funkčních destinací
pozoruhodného flašinetáře, houslisty, zpěváka, skladatele a elektronického pokušitele Tomáše Vtípila (rovněž autor hudby k filmu Pouta).
Ruské lidovky, pouliční šraml.
 14. 4. (so) Čajovna Archa • 6.10 hod. • ČAJOVÝ VÝLET PODÉL
MORAVICE 2 – pokračování kultovního výletu. Odjezd vlakem 6.22 z
NJ, příjezd 7.58 do Vítkova. Odtamtud na Podhradí a pak po červené
podél řeky Moravice až do Hradce nad Moravicí (cca 17 km). Prohlídka
hradu a lesní čaj samozřejmostí. Návrat pozdě odpoledne.
 20. 4. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 80,- • LONGITAL + LUCKA
REDLOVÁ & GARDE - dvoják. Daniel Salontay & Shina jsou deset let
na scéně, za tu dobu odehráli stovky koncertů, vydali několik alb a našli
si příznivce nejen na Slovensku a v Čechách, ale také v Irsku, Polsku a
dalších zemích. Kytara, baskytara a „neživý“ člen laptop. Hostem koncertu je Lucka Redlová se svým Garde.
 21. 4. (so) Hudební kavárna • 20.00 hod. • SPRING IS the BLACKHOLE – electro sleeping party. Dance black hour a pokračování prosincové Sabriny se zmrzlou číčou. Nová dýžejská dvojice Australopitecus
a Made in China představí nejmodernější elektronické výboje i to, co
bylo progresivní v době, která neznala slovo „retro“.
 21. – 22. 4. Městská knihovna • 30,- • VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH
MODELŮ A KOLEJIŠŤ …ve spolupráci se Společností přátel železničního modelářství a železnice se uskuteční v prostorách oddělení pro
děti a mládež, zvány jsou všechny generace. Otevírací doba výstavy:
sobota 21. 4. 9.00 – 17.00, neděle 22. 4. 9.00 – 14.00.
 23. 4. (po) Čajovna Archa • 18.00 hod. • 50,- • POVÍDÁNÍ S IVOU
A PAVLEM – povídání s lektory seberozvoje osobnosti.
 25. 4. (st) Čajovna Archa •18.00 hod. • 50,- • NA VÝCHOD / HABOCTOK - festival cestopisných filmů. Aconcagua - výstup na nejvyšší
vrchol obou Amerik a zároveň na jednu z nejstudenějších hor světa po
klasické trase. Mont Blanc - zajímavý a netradiční výstup na nejvyšší
vrchol Alp po trase prvovýstupů, která se dnes používá jen málo. Kazbek - subtropická Gruzie nabízí kromě vína a památek na středověkou
dobu rozkvětu také vysoké hory Kavkazu. Výstup na vyhaslý vulkán
vysoký přes 5000 m je jen jednou z možností, kterou tato krásná země
nabízí. Pik Majakovského - prvovýstup novou cestou na pamírskou
šestitisícovku na hranicích Tádžikistánu a Afghánistánu zaznamenali čeští horolezci na konci sezony. Cestopis o zajímavých končinách
střední Asie, kam se jen velmi těžko dostává. Kosovo - nová evropská
země nabízí mnoho zajímavých věcí. Od nebetyčných hor po zajímavé
památky osmanského i křesťanského středověku. Představení Kosova
jako destinace, kde lze i na dovolenou.
 26. 4. (čt) Městská knihovna • 18.15 hod. • ETIKA A ŽIVOT přednáška České křesťanské akademie Nový Jičín. Na co by měl každý
člověk ve svém jednání brát ohled a proč. Přednáší prof. PhDr. Jan
Sokola, PhD.,CSc., český filosof, překladatel, vysokoškolský pedagog
a publicista.
 27. 4. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 70,- • JAZZ KLUB & INNER
SPACES (Pl/ČR) - jazzové pohlazení. Kapela byla založena v Polsku.
V březnu 2011 vydala debutové album. Repertoár tvoří výhradně autorské kompozice, čímž se kapela snaží oslovit co nejširší publikum a v jistém smyslu se zkouší tvorbou propojit s českou a polskou jazzovou tradicí. Jako host vystoupí přední český jazzový kytarista David Dorůžka.
Kapela zahraje speciální program zkomponovaný pro tuto příležitost.
 28. 4. (so) Hudební kavárna • 19.00 hod. • CHILL OUT VEČER.
Elektronická hudbá jemného stylu. Poslechový večer. Volný vstup.
Připravujeme:
 4. 5. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 60,- • ROUILLEUX - psychedelický noise/folk. Temný písničkář Rouilleux, toho času sídlící v Praze.
 5. 5. (so) Klub Galerka • 20.00 hod. • 40,- • BLOOD MANACLE
support: BE YOURSELF – náhradní termín. Řezavé kytary, rytmika,
která vám rozproudí krev v žilách v podání místních Blood Manacle!
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Kino Květen Nový Jičín, čtvrtek 26. 4. 2012, začátek v 18.00,
vstupné 230 Kč. Předprodej vstupenek: Návštěvnické centrum
- Turistické informační centrum Nový Jičín
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Přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU
do ORL ambulance v Novém Jičíně,
audiologická specializace vítána.
Práce jen na ranní směnu.

V případě zájmu zašlete, prosím, životopis s přihláškou na
e-mail: blazena.janyskova@janmed.cz,
písemně: JanMed s.r.o., Žižkova 10, 741 01 Nový Jičín
1/12
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Salon Yvonne
Vám nabízí tyto služby:

ä Péče o ruce – manikúra klasická, P-shine
75
(japonská
manikúra), lakování nehtů, parafínový zábal
25
ä Péče o nohy - pedikúra klasická, ošetření zarostlých
5
nehtů,
kuřích ok, NOVINKA - thajské masáže nohou
25
ä Mobilní
pedikúra podle domluvy
0

V5 měsíci dubnu proběhne v salonu Yvonne speciální
akce zaměřená na prodej české kosmetiky a pomůcek na
ruce a nohy za velmi příznivé ceny, dárkové balení v ceně
0

Na Vaši návštěvu se těší Blanka Prušková,
tel.: 737 459 725, salon Yvonne, Revoluční 6, Nový Jičín
11/12
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TSR

Tříděním a zpracováním kovového odpadu
přispíváme k ochraně životního prostředí!
Přispějte i Vy
a umožněte nám ekologicky zpracovat Váš kovový odpad.

Šrot jsou peníze!

Váš šrot vykoupíme za výhodné ceny
v naší provozovně v Novém Jičíně!
Provozní doba:
Po – pá 6.30 – 14.30 hod.
tel.: 556 708 262, fax: 556 701 316
mobil: 725 184 580

Adresa provozovny:

TSR Czech Republic s.r.o.,
provozovna Nový Jičín, Suvorovova 118,
741 01 Nový Jičín

www.tsr.cz
Dále Vám nabízíme:
 přistavujeme zdarma kontejnery pro občany Nového Jičína
a přilehlých obcí
 totéž pla� i pro drobné podnikatele, spolky, sdružení a obce
 paličské práce pro demolice a likvidace ocel. konstrukcí
a nadrozměrných kov. čás�
13/12
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Ploutvaři přivezli 17 medailí

Hoši ve finále zvítězili

Simona Klapcová, trenérka
Kolotoč Světových pohárů CMAS v plavání s ploutvemi pro rok
2012 roztočil tradiční maďarský pořadatel v plaveckém areálu lázeňského Egeru. Na startovní bloky vyslalo své ploutvaře 45 klubů z patnácti států. Velkého úspěchu dosáhlo 14 ploutvařů KVS
Laguny Nový Jičín, kteří přivezli 17 světových medailí (9 zlatých
– 3 stříbrné – 5 bronzových), 8 pokořených českých rekordů
a nominace na Mistrovství světa juniorů.
Světový pohár je nejvyšší klubovou soutěží světového plavání
s ploutvemi, plave se na 7 kol, boduje se právě v kategoriích juniorů (do 18 let) a seniorů (tj. mužů a žen od 18 let výše).
Nejúspěšnější z novojičínských ploutvařů, vicemistr Evropy Jakub Jarolím vyplaval 4 zlaté medaile. Tři vítězství slavil v nových
českých rekordech juniorů. Dalším medailistou byl Martin Mazáč. Ten zvítězil v českých rekordech ve sprintech s monoploutví
a kraulem v bifinách.
Třetím do party medailistů byl štrekař Petr Španihel, dvakrát
bronzový. Novojičínskou štafetu skvěle doplnil čtvrtý člen Ondřej
Dofek, který byl 2x čtvrtý.
Hvězdou v juniorkách se stavá Klárka Křepelková. Vybojovala
3 zlaté a 1 bronzovou medaili.
Ve štafetě juniorek 4x100 PP bojovaly Klárka Křepelková
s Vendou Figarovou, Veronikou Rosovou a Martinou Hanzelkovou o zlato a zvítězily.

René Bárta, trenér
Po vítězství v krajském finále ve volejbalu základních škol odjeli
žáci i žákyně ZŠ Komenského 66 na kvalifikaci na Mistrovství ČR
základních škol ve volejbalu do Bojkovic na jižní Moravě. Z této
kvalifikace si zajistil postup pouze vítěz finále!
Děvčata v silné konkurenci po vyrovnaném boji prohrála 2:1
s pozdějším vítězem z Prostějova a nakonec obsadila pěkné

Vítězný volejbalový tým ZŠ Komenského 66

Foto: Ondřej Rýc

3. místo. Chlapci rozjeli kvalifikaci výborně a hned v prvním utkání
jasně přehráli školu z Prostějova 2:0. Ve finále o postup na mistrovství pak nastoupili proti Zlínu, který měl v Bojkovicích téměř
domácí prostředí. Před zaplněnou halou se v prvním setu rozpoutal
boj o každý míč, který dospěl až do závěrečné koncovky (23:23),
v níž se ukázala větší sehranost a zkušenost chlapců z Nového
Jičína, kteří vyhráli první set nejtěsnějším výsledkem 25:23. Ve druhém setu se Nový Jičín ještě zlepšil a nedal Zlínu šanci na zvrat
v utkání. ZŠ Komenského 66 si tak po vítězství v kvalifikaci zajistila
účast na Mistrovství ČR ZŠ ve volejbalu pro rok 2012, jež se bude
konat v Liberci na konci března!
Základní školu Komenského 66 a město Nový Jičín reprezentovali: Martin Janírek, Jan Václavík, Ondřej Rýc, Tomáš Koptík, Jiří
Krejsa a Ondřej Hrůzek z 8. C, Tomáš Studený, Daniel Rýc a Dominik Richter z 9. C. Trenér Mgr. Oldřich Valenta.

Lyžování se sluníčkem na Bílé

Medailisté z Laguny

Foto: Simona Klapcová

O své první světové medaile mezi muži se zasloužil Matěj Obšivač. Na 50 Bifins doplaval těsně stříbrný a na dvojnásobné trati
skončil bronzový a po loňském finále na Mistrovství světa začíná svoji další mužskou kariéru. Pěkné osobní výkony podali i další
členové juniorského (Tomáš Zelík, Dan Hanák, Nikola Jurečková,
Lenka Kokešová) i seniorského týmu (Andrea Gašperiková).

Odbor KČT TJ nabízí
všem příznivcům turistiky celoročně nabídku výšlapů a zájezdů. Na nejbližší období připravujeme:
14. 4. 2012 Syrákov – Vartovna - Vsetín, pro pěší,
doprava vlakem a autobusem.
21. - 22. 4. 2012 Velký Meder, autobusový zájezd
s KČT Příbor.
28. 4. 2012 Suchou nohou – tradiční pochod pořádaný oddílem zdravotně postižených turistů pro pěší, doprava vlakem
do Suchdola.
Ve dnech 16. - 17. 6. 2012 pořádáme zájezd na Slovensko –
Vtáčnik, Strážovské vrchy.
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Šárka Kantorová, učitelka
Jako loni, tak i letos se v týdnu od 26. února do 2. března
46 dětí 1. – 3. tříd naší školy ZŠ Komenského 68 vypravilo společně s dvanácti dospěláky do zasněžené krajiny Beskyd. Letos jsme
byli ubytováni v lesnickém učilišti, kde se děti i stravovaly.
Hned po příjezdu děti vklouzly do lyžařské výstroje a vyrazily na
svah, kde si je instruktoři rozdělili dle dovedností do skupin. Spolu
s nimi každé dopoledne i odpoledne pečlivými obloučky sjížděly
i ty nejnáročnější
sjezdovky. Jeden
z největších zážitků pro ně byl
výlet na sněžnicích a „blejdech“.
Děti mají energie
na rozdávání, tudíž i po večerech
pro ně byl připraven zábavný
program. Jednou
jsme se vydali po
stopách Yettiho Lyžování na Bílé přálo i počasí
hledat poklad a
Foto: ZŠ Komenského 68
po dvakráte nás
navštívil kouzelník Vlasta, který uměl nejen žonglovat a chodit po
rukou, ale i polykat oheň. Na konci kurzu jsme všichni hravě zvládli
slalom a dojeli si tak pro diplom a vysněnou medaili.
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Fotosoutěž čtenářů
Na konci letošní zimy se novojičínští fotoamatéři, k našemu potěšení, projevili jako velice akční. Rekordní počet zaslaných soutěžních
fotografií bylo sympatickým završením prvního roku našeho společného úsilí, nacházet nové zajímavé pohledy na naše krásné město.
Nastal ale příjemný problém pro hodnotící čtyřku, a to vybrat z té spousty snímků tři nejoriginálnější.
„Medailové“ umístění by si nepochybně zasloužily i další ze zaslaných záběrů.

První místo patří
sn
snímku
Boženy Svrčinové, která jím možnov
ná chce naznačit, že
n
našemu
na
známému
kloboučnickému podklobou
niku stále
st
vychází (jistě
doufáme, že i nadále
douf
bude vycházet)
vych
slunce.
Druhé pořadí získala
Druh
Sandra
Trávníčková
Tr
za zajímavě
zaj
nasměrovaný objektiv z radničvan
ní věže. Noční záběr
n
Lumíra Jurky na třetím
Lum
místě lze považovat za
m
symbolické rozloučení
symbolick
se zimou.

Podmínky fotosoutěže: Účastník
Úč
zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na NOVOU e-mailovou adresu:
njzpravodaj@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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