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Muzejní noc 2012 v Novém Jičíně

Vážení spoluobčané,

V letošním roce uplyne 125 let od založení Městského muzea v Novém Jičíně, jehož následovníkem je dnešní Muzeum Novojičínska,
příspěvková organizace. Jedno z nejstarších muzeí České republiky bylo v letošním roce poctěno jako první krajské muzeum uspořádat
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abyste našli sílu na překonávání všech překážek, které Vám rok 2012 přinese.

PhDr. Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska
Foto: Ladislav Šmidke
(Další informace na str. 3)

Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jedním z témat, která v současné
době „hýbou“ naším městem je audit.
Dobře míněný záměr se bohužel dostal do úplně jiné roviny, a to roviny
politické. Zcela se vytratila podstata
toho, co vedlo nové vedení radnice
k tomu, udělat si audit.
V prvé řadě si myslím, že každé
nové vedení, ať už radnic /v Novém
Jičíně se změnilo vedení města po 16
letech/, ale např. i podniků má právo
a možná i povinnost si prověřit to, jak
funguje organizace, kterou má spravovat. Audity v poslední době proběhly v několika městech v Moravskoslezském kraji, namátkou Příbor, Valašské Meziříčí či městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Mimochodem i bývalé vedení
města Nový Jičín připravovalo audit, a to v letech 2004 a 2005.
Audit si nové vedení města Nový Jičín nechalo zpracovat v roce
2011. Měl prověřit, jak funguje městský úřad a příspěvkové organizace bytový podnik a technické služby. Jediným cílem auditu bylo
navýšit městský rozpočet. V této těžké době je nutné jít cestou
úspor. A nejinak tomu bylo či je i ve výše zmiňovaných městech.
Závěrečná auditní zpráva ukazuje na provozní úspory a možnost efektivnějšího fungování ve všech zmíněných organizacích.
Při dodržení návrhů z ní vyplývajících, by mohl městský rozpočet
už v prvním roce ušetřit až 11 milionů, v dalších letech pak až téměř
17 milionů ročně.
Ze závěrečné auditní zprávy vyplynul v prvé řadě návrh reorganizace radnice. Podrobnou organizační strukturu poté vypracovala
tajemnice úřadu. Navrhla, po intenzivní komunikaci se všemi vedoucími odborů městského úřadu, sloučení několika menších odborů do větších celků. Počet odborů MěÚ bude snížen ze 14 odborů na 10. Tím bude snížen i počet vedoucích úředníků, a to nejen
vedoucích odborů, ale i vedoucích oddělení. Celková úspora činí
necelý 1 milion Kč ročně. Tuto organizační strukturu schválila Rada
města na svém jednání 4. 4. 2012 a vejde v platnost k 1. 7. 2012.
Závěrečná auditní zpráva poukázala, ve srovnání s institucemi
v přibližně stejně velkých městech, na jistou míru přezaměstnanosti a nižší produktivitu práce jak na bytovém podniku, tak v technických službách. Bytový podnik, jako příspěvková organizace podle
nás ztrácí v nynější době svůj smysl. V minulosti spravoval 4,5 tisíce bytů. V uplynulém desetiletí bylo prodáno téměř 3,4 tisíce bytů
a městu jich zůstalo pouhých 1150. Rádi bychom bytový podnik
přetransformovali v jeden z odborů městského úřadu. Měl by dvě
oddělení – bytových a nebytových prostor. Nezastírám, že by mělo
dojít ke snížení počtu zaměstnanců bytového podniku. Ovšem
bytová družstva, spravující ve městě obdobný počet bytů, pracují
v třetinovém počtu zaměstnanců. Úspory by měly činit až 4 miliony Kč ročně. Mimochodem, restrukturalizaci bytového podniku
mělo ve svém volebním programu povícero politických subjektů.
O restrukturalizaci bytového podniku do odboru MěÚ rozhodovalo
zastupitelstvo města 30. 4. 2012. Dojít by k ní mělo k 1. 7. 2012.
Technické služby prošly významnou změnou již na počátku ledna 2012, kdy byl Radou města odvolán jejich ředitel. Nový ředitel byl vybrán z 29 uchazečů. Výběrovou komisi, složenou např.
z ředitele technických služeb ve Frýdku-Místku či bývalého ředitele
technických služeb ve Vítkově, přesvědčil zejména svojí koncepcí
dalšího fungování organizace. Rada města ho do funkce jmenovala
k 10. 4. 2012. A co dále s technickými službami? Závěrečná auditní
zpráva např. navrhuje snížení počtu zaměstnanců o 11, odloučení
MHD do samostatného subjektu či transformaci technických služeb do obchodní společnosti. Úspory by měly činit 6 milionů Kč.
Nyní dostane nový ředitel čas a prostor, aby přišel se svými návrhy.
Taktéž budeme sbírat další data v okolních městech, abychom se
dokázali dobře rozhodnout. Technické služby jsou tu a priori pro
občana. Proto nepodnikneme nic, co by ho poškodilo.
Vážení spoluobčané. Audit byl zpracováván a hrazen z veřejných
prostředků. Proto si myslím, že máte právo vědět, co dokument
obsahuje. Kdo má zájem, najde jej vyvěšený na internetových
stránkách města. K auditu byl svolán 27. 4. seminář pro zastupitele
města a veřejnost.
Jaroslav Dvořák
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Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třicátá schůze Rady města Nový Jičín dne 2. 4. 2012:
Radní projednávali další smlouvy o majetkovém vyrovnání s Libhoští. Doporučili zastupitelům například dohodu o vypořádání nároku
na majetek ve správě technických služeb, bytového podniku, předškolských, školských a volnočasových zařízení. Ke schválení ale nedoporučili prodej dvou bytových jednotek v budově DPS U Jičínky.
Jedenácté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne
2. 4. 2012:
Největší pozornost vyvolal bod zrušení bytového podniku
k 30. 6. 2012. Na žádost opozice byl přesunut hned na úvod jednání. Nakonec se schválení tohoto bodu posunulo k projednání
na další schůzi a bylo dohodnuto, že nejprve bude k dané problematice pro zastupitele i veřejnost uspořádán seminář. Zastupitelé
schválili uzavření smlouvy o partnerství s německým Ludwigsburgem. V majetkoprávní problematice byl například schválen zpětný
převod J-klubu na stát (ve zpravodaji samostatný článek).
Byl schválen příspěvek na vybudování šesti domovních čerpacích stanic v Loučce. Každá domácnost obdrží z rozpočtu města
50 tisíc korun. Na obnovu kulturní památky bočního oltáře v kostele
Nanebevzetí Panny Marie byl schválen finanční podíl města ve výši
minimálně 57 143 Kč. Zastupitelé také schválili oficiální kandidaturu Nového Jičína na uspořádání národního zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2013.
Třicátá první schůze Rady města Nový Jičín dne 4. 4. 2012:
Radní vzali na vědomí výsledek výběrového řízení na pozici
ředitele technických služeb města a jmenovali do funkce Ing. Milana Grestenbergera. Byl schválen ceník odlehčovací služby Pohoda. Rada vyhověla požadavku mateřské školy Beruška a uložila
bytovému podniku, aby uhradil poměrnou částku za výměnu oken
v budově, a to 25 780 Kč. Žádosti nájemníků o výměnu oken v DPS
Pod Lipami radní odložili, bytový podnik nejprve musí předložit
ekonomickou rozvahu. Radní vzali na vědomí projekt reorganizace městského úřadu. Byly jmenovány komise pro konkurzní řízení
na funkce ředitelů školských příspěvkových organizací.

Návštěva ministryně kultury
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín navštívila ministryně kultury Alena Hanáková. Kromě nového návštěvnického
centra s interaktivní
expozicí, ji nadchlo
i zdejší muzeum.
Během
debaty
s vedením města se zajímala i o
osud Hückelových
vil, o sumu, která je
Ministryně kultury Alena Hanáková s poslankyní Da- z rozpočtu vynaknou Váhalovou a starostou Jaroslavem Dvořákem ládána na kulturu a
Foto: Marie Machková obnovu památek.
„Chceme, aby památky žily. Kultura nás odlišuje od ostatních živočichů a umělecké hodnoty jsou jediné, co po nás může zůstat,“ řekl
starosta Jaroslav Dvořák.

Občanská statistika – březen 2012
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Kunín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé

24291
22
12
10
1
52
14
15
Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Dr. August Bielka a výročí
125 let muzea v Novém Jičíně
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
V letošním roce slaví Muzeum Novojičínska 125 let nepřetržitého působení na poli muzejní práce. Výročí je spojeno se založením Městského muzea v Novém Jičíně, jehož spoluzakladatelem se stal také dr. August Bielka rytíř von Karltreu, rodák
z Nového Jičína.
Ještě před vznikem muzea v našem městě daroval dr. Bielka své
exponáty do jiných institucí. Mineralogicko-petrografické oddělení
Přírodopisného muzea ve Vídni bylo založeno na darech minerálů,
hornin a meteoritů několika donátorů, mezi nimiž je k roku 1887
jmenován také dr. August Bielka. Bielkovo jméno je také zmiňováno k roku 1886 jako donátor geologicko-paleontologického oddělení, a to konkrétně početného souboru obřích fosilií ze Štramberka.
Dodnes se zde nachází a v loňském roce byl po více než sto letech
opět zmapován pracovníky Muzea Novojičínska.

15. června 1889 opět navštívil dr. Bielka své rodné město, aby
se participoval v pokračování svých aktivit ve věci městského
muzea. Byl udiven sbírkou více než 600 mineralogických exponátů, kterou spravoval obecní rada Hermann Schuster, a zavázal se, že daruje předměty etnografického, mineralogického
a uměleckého charakteru do nově vznikajících muzejních kolekcí. V říjnu téhož roku přivezl dr. Bielka další dar pro kompletaci
mineralogické sbírky muzea, která se stala jednou z největších
v regionu. Skládala se ze sběrů pátera Dominika Bilimka (500
kusů), děkana Josepha Proroka (2000 kusů včetně 200 moravských minerálů) a dr. Augusta Bielky (600 kusů). Tyto exponáty
se mohly srovnávat s největším muzeem ve Vídni. Kustod vídeňské univerzitní knihovny dr. Wilhelm Haas předal pro tuto příležitost dr. Bielkovi 400 kusů odlitků mincí a pečetí pro potřeby nově
vznikajícího muzea, které doplnily početnou Bilimkovu sbírku.
Dr. August Bielka se tak stal „otcem“ Městského muzea v Novém
Jičíně. Muzeum bylo zřízeno v budově Zemské reálky na tehdejším
Döpperringu (dnešní budově Mendelovy střední školy). Slavnostní
otevření muzea proběhlo ve středu 26. prosince 1889 o půl jedenácté dopoledne za přítomnosti starosty dr. Hugo Fuxe, představitelů městské rady, okresního hejtmana Adama hraběte Romera,
prezidenta krajského soudu Ignaze Czibulky, městského faráře Johanna Parsche a ředitele Zemské reálky včetně učitelského sboru.
Prvním kustodem muzea se stal profesor Friedrich Hirth. Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno od 28. prosince.
Mezi další nejstarší dary dr. Augusta Bielky patří římské vázy
z Aquileje, čínské a japonské předměty, vzácné listiny včetně
dekretu císaře Rudolfa II., četné mince a starověká urna otomanské kultury nalezená poblíž císařského zámku Gödöllö v dnešním Maďarsku. Dodnes patří k nejcennějším exponátům novojičínského muzea.

Program Muzejní noci 2012
v Žerotínském zámku
v Novém Jičíně
Část historické vitríny s odlitky pečetí králů a císařů z vídeňského dvorního archivu.
Foto: Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Ve čtvrtek 8. září 1887 přicestoval dr. August Bielka opět do Nového Jičína k návštěvě své rodiny a až do další středy se zdržel
v rodném městě. Děkanu Josephu Prorokovi při této příležitosti
předal sbírku minerálů, která měla posloužit pro účely založení
městského
muzea.
Na
39.
zasedání
městského zastupitelstva Nového Jičína v
čele se starostou dr.
Hugo Fuxem byl dne
21. září 1887 v pátém
bodě jednání přednesen návrh novojičínského hoteliéra a
člena zastupitelstva
Hermanna Schustera
na založení městské
knihovny a městského muzea. Na
následujícím
jednáJezdecká pečeť Přemysla Otakara II. (1270 ní městského zastu– 1277), jako vévody rakouského.
pitelstva
konaném
Foto: Radek Polách, Muzeum Novojičínska
13. října 1887 byl zřízen Muzejní komitét ve složení: děkan Joseph Prorok,
dr. Heinrich Preisenhammer, Hermann Schuster, profesor Friedrich Hirth, profesor Theodor Pulitzer, odborný učitel Anton Bauer
a Josef Kraus. Předsedou byl zvolen dr. Heinrich Preisenhammer.
A druhé dodnes existující novojičínské muzeum bylo na světě.
Následujícího roku v pondělí 17. září 1888 přijel dr. August
Bielka opět na návštěvu svých příbuzných do Nového Jičína
a zdržel se zde do čtvrtku 20. září. O rok později v sobotu

Novojičínský zpravodaj

16.00 hodin – Nová galerie a Rytířský sál
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
a
vernisáž
výstavy
KAREL I. – POSLEDNÍ
ČESKÝ KRÁL u příležitosti 100. výročí návštěvy arcivévody Karla a
princezny Zity v Novém
Jičíně.
17.30 hodin – předsálí
Nové galerie
Prezentace 3D projektu
unikátního letadla Viléma
Žurovce.
18.00, 20.00 hodin – 2.
zámecké nádvoří
„DUEL“ - vystoupení vojenského
historického
klubu Husarské akademie a program pro děti.
19.00 – 23.00 hodin
– Rytířský sál
Fotografická soutěž o nejkrásnějšího prince a princeznu.
20.00 hodin – Nová galerie
Módní přehlídka u příležitosti 125. výročí založení muzea v Novém Jičíně.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin – pokladna muzea
Komentované prohlídky expozicemi muzea v Žerotínském zámku.
16.00 – 23.00 hodin
Další doprovodný program, vstup zdarma.
Další informace:
www.muzeum.novy-jicin.cz, www.cz-museums.cz
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Charita otevře šatník
Jaroslava Petřkovská
10. května 2012 bude zahájen provoz
CHARITA
charitního šatníku v azylovém domu BlaNOVÝ JIČÍN hoslavené Matky Terezy na ul. Dolní brána
č. 2075/57, Nový Jičín. Tato služba dosud nebyla ve městě poskytována. Šatník poskytne sociálně slabým spoluobčanům, ale i ostatní veřejnosti, nejen ošacení, obuv, školní potřeby, ale základní věci pro domácnost.
Charita Nový Jičín sběr, třídění a výdej darovaného zboží zajišťuje bezplatně. K vybavení šatníku byla použita část finančních
prostředků z darů Tříkrálové sbírky. Věci budou vydávány za
symbolický poplatek cca 5 Kč/kus. Finanční příspěvek bude použit
na režijní náklady (úklid, údržba, úprava, praní zboží, desinfekční
prostředky).
Finanční příspěvek na provoz a vybavení šatníku lze poskytnout
na číslo účtu Charity Nový Jičín: 2900231575/2010. Nabídku pomoci lze oznámit na tel. 556 709 240.

Nové sběrné místo zářivek
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
V dubnovém Novojičínském zpravodaji jsme vás informovali
o možnostech likvidace vysloužilých lineárních či úsporných zářivek a výbojek. Doposud bylo možno tato zařízení ukládat na separačním dvoru na Palackého třídě. Nyní nově město pro své občany
rozšířilo možnost ukládání těchto zařízení i o budovu městského

úřadu se sídlem na Divadelní ulici. Ve vstupní hale je po pravé straně umístěna modrá sběrná nádoba s označením EKOLAMP, která
je určena pro všechny, kteří chtějí zamezit špatnému zacházení
a úniku jedovaté rtuti, která ve vyšších koncentracích ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Děkujeme za každou takto vloženou
zářivku, kterou následně v rámci zpětného odběru odveze kolektivní systém EKOLAMP k recyklaci.

Likvidace autovraků zdarma
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Již osm let mohli občané využívat nabídky ekologické likvidace
autovraků zdarma, kterou město připravilo ve spolupráci s autovrakovištěm Ženklava. Jinak tomu není ani v letošním roce. Navíc letos poprvé obdrží každý předávající i malý dárek. Akce se
uskuteční v sobotu 26. května 2012 v době od 8.00 do 12.00 hod.
na parkovišti před areálem Technických služeb města Nový Jičín
na ul. Suvorovově 114.
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5 t). Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku
na shromažďovací místo je předání kompletního vozidla. V případě
nekompletního vozidla možného identifikace (VIN) podle dohody
majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý majitel
vozidla potvrzení o převzetí autovraku na ekologickou likvidaci.
Toto potvrzení slouží jako doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Doprava všech autovraků do zařízení autovrakoviště bude
zcela zdarma jak pro kompletní, tak i pro nekompletní autovraky.
Při předání vozidla je nutno předložit velký TP, majitel uvedený
v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem. Autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí
být úředně ověřena. Občané mohou i před květnovou akcí využít
odvoz nepojízdných vozidel přímo od svých obydlí, a to na základě
telefonické dohody s majitelem Autovrakoviště Ženklava panem
Petrem, tel. č. 602 550 002.
Další informace poskytne na Městském úřadu Nový Jičín, odbor
životního prostředí (kancelář č. 306, kontaktní osoba: Mgr. Marta
Kiššová, tel.: 556 768 365, e-mail: mkissova@novyjicin-town.cz).

Dobrá věc se podařila

Místo zpětného odběru
světelných zdrojů

Pavel Rozbroj, koordinátor ADRY
Ve dnech 3. a 4. dubna 2012 proběhla tradiční Velikonoční sbírka ADRY ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Frýdek-Místek
a její pobočkou v Novém Jičíně, určená na dobrovolnickou činnost
této organizace v našem okrese. Na sbírce vydatně spolupracovali také studenti místního gymnázia pod patronací paní Markéty
Hubové.
Od září 2011 působí dobrovolníci ADRY v Domově seniorů Duha
v Novém Jičíně, nyní je tam šestnáct dobrovolníků. Město Nový
Jičín na tuto potřebnou činnost přispělo částkou padesát tisíc korun. A právě na dobrovolnickou činnost byla určena tato sbírka.
Dobrovolníci vykonávají tuto činnost zcela zdarma, peníze budou
využity na školení, případně cestovné a pomůcky.
Mysleli jsme si, že kvůli zdražování a nejisté situaci na trhu práce, dojde letos k výraznému poklesu. Ale k našemu překvapení
lidé naopak přispívali více. Studenti vybrali za oba dny celkem
5 666 Kč a oslovení podnikatelé v Novém Jičíně přidali dalších
10 334 Kč, celkem tedy slušných 16 000 Kč. Morální vědomí nám říká,
že je dobré pomáhat těm, kteří se mají hůře než my. Novojičínští znovu potvrdili, že Češi jsou vysoko na špici solidarity. Ještě
jednou děkujeme.

Město hledá dobrovolníky
Do této nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Nové sběrné místo vzniklo v budově MěÚ na Divadelní ulici
Foto: Marta Kiššová
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Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
Městský úřad Nový Jičín hledá spolupracovníky – dobrovolníky,
kteří jsou ochotní a mají možnost postarat se dočasně o psa odchyceného na území města Nový Jičín. Jedná se o mimořádné situace, kdy naplněnost útulku pro psy nedovolí jeho umístění v útulku.
Dočasná péče o psa by byla za úplatu a měla by zahrnovat krmení,
napájení, venčení a odpovídající ubytování. Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, telefonním čísle
556 768 279, email: davidova@novyjicin-town.cz.
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Úspěšný Zlatý Ámos
Marie Machková, tisková mluvčí
V celorepublikové soutěži o nejoblíbenějšího pedagoga byl zastoupen i Nový Jičín. Studenti Mendelovy střední školy navrhli do ankety Zlatý Ámos svou učitelku ing. Irenu Bambuchovou.
Do soutěže bylo přihlášeno 39 kantorů ze základních a středních
škol. Irena Bambuchová postoupila do semifinále a dostala se tak
mezi 15 nejoblíbenějších pedagogů v České republice.
Jak jste se dozvěděla, že vás studenti přihlásili do ankety
Zlatý Ámos?
„Do poslední chvíle jsem to nevěděla. Zjistila jsem to až
když přišel do školy dopis, který nás zval do regionálního kola
ve Vratimově.“

Irena Bambuchová se svými žáky

Foto: Marie Machková

Co obnášela účast v regionálním kole?
„Studenti museli obhajovat svůj výběr kandidáta. Měli připravené video, představili mě jako učitelku ekonomie. Pak nás, studenty
i mě, čekal pohovor s porotou na různá témata.“
Jaká byla vaše reakce na postup do semifinále?
„Příjemně mě to překvapilo. Ale poděkování patří hlavně žákům.
Nejen mé třídě, která mě přihlásila, a která věnovala svůj čas prezentaci a přípravě na soutěž, ale i ostatním. Součástí mé přihlášky
muselo být i sto dalších podpisů od studentů školy.
Bylo celostátní kolo náročnější?
„To ani ne. Spíš tam byly úkoly, které podle mě, vyhovovaly spíše kantorům základních škol nebo vyučujícím jiné předměty než
ekonomii. Museli jsme například složit báseň, vytvořit výrobek
z papíru a podobně. Sice jsem to zvládla, ale do finále už jsem
nepostoupila.“
Tato anketa vás zařadila mezi 15 nejoblíbenějších pedagogů v republice. Co to pro vás znamená?
„Samotná soutěž byla dobrou zkušeností. Dodnes nevím, čím
jsem se zasloužila o to, že mě studenti do ankety vůbec nominovali. Jestli se jim líbí můj styl učení nebo jak k nim přistupuji. V každém případě musím každodenně dokazovat, že mezi tu patnáctku
patřím. Je to zavazující, je to hlavně o přípravě na výuku, která je
možná důležitější než samotná výuka.“
A jak na váš úspěch reagovali ve škole? Zasloužila jste se
o výbornou reklamu Mendlovy střední školy, ne?
„Někteří kolegové mi poblahopřáli, ale nejvíc mě opět překvapili
studenti. V každé třídě mě přivítali potleskem.“

se hrdě nad Temží, Tower, střežený pověstnými krkavci a skrývající ve svých zdech děsivá svědectví anglických dějin, divadlo
Globe, Buckinghamský palác, Hyde Park, Muzeum Sherlocka Holmese, Trafalgar, Piccadilly, Muzeum Madame Tussauds, Greenwich s nultým poledníkem. To vše v nás zanechalo hluboké dojmy.
A co teprve skvostný pohled na Londýn z výšky Londýnského oka!
Shora obdivujeme nádherné budovy Parlamentu i Big Ben. Kromě
Londýna jsme navštívili také proslulé univerzitní město Cambridge,
které dýchá nezapomenutelnou atmosférou.

Jaro ve škole a učilišti
Marie Mynářová, asistentka pedagoga
Přes zimní období připravuje Odborné učiliště a Praktická škola v Novém Jičíně tradičně dvě akce, ve kterých se prezentuje
hned na začátku jara. První příležitostí, kde se ukázalo, jak pečlivě
a intenzivně na sobě žáci pracovali, byla taneční kolona. Letos se
30. března uskutečnila již po třinácté a účastnilo se jí 35 párů. Žáci
na parketu
zúročili vše,
co se během
předešlých
dvou měsíců naučili v
rámci tanečního kurzu.
Mazurku,
valčík, polku, ptačí tanec, country,
makarenu,
rock´n´roll,
čardáš.
V
Foto: Marie Mynářová
závěru kolo- Žáci tančí úvodní mazurku
ny se role obrátily a na taneční parket si žáci odvedli své nejbližší
z řad rodičů, sourozenců a známých, kteří je přišli podpořit.
Druhou akcí byla 4. dubna velikonoční výstavka, která proběhla
v učebně školy. K vidění byly výrobky z šicí dílny, keramické dílny,
výrobky zámečnického oboru a velkou jarní invenci předvedli i žáci
nového zahradnického oboru. V jarně laděném prostředí byla pro
příchozí připravena ochutnávka velikonočního cukroví a různých
chuťovek z rukou žáků kuchařského oboru.

Vzpomínka na návštěvu císaře
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín si připomněl 225 let od návštěvy císaře a českého
krále Josefa II. Ten se 13. dubna 1787, při cestě do Ruska za Kateřinou II. Velikou, ubytoval a přespal, i se svým doprovodem, v teh-

Naše cesta do Londýna
Alena Křížová
Ve dnech 22. – 27. 3. 2012 měli žáci ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně možnost
zúčastnit se zájezdu
do Velké Británie. Cílem cesty bylo jednak
prověřit si a prohloubit
znalosti angličtiny, jednak poznat na vlastní
oči
pamětihodnosti
Londýna. A bylo co
obdivovat.
Katedrála
sv. Pavla, velkolepý
Výlet se školákům moc líbil
Foto: ZŠ Komenského 66 Tower Bridge, klenoucí
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Císař v podání Miloslava Leška v doprovodu starosty Jaroslava Dvořáka
Foto: Marie Machková

dejším hostinci U Zeleného stromu, v domě č. 10 na novojičínském
náměstí. Ceremoniál, včetně položení kytice a čestné salvy, byl
v režii klubů vojenské historie.
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Postupují na mistrovství světa

Netradiční hodina dějepisu

Kvitová Marcela, trenérka
Podařilo se! Družstvo žáků - volejbalistů ze ZŠ Komenského 66
se stalo v Liberci mistrem ČR ve věkové kategorii 14–17 let s právem postupu na mistrovství světa škol, které se koná ve Francouzském Toulonu ve dnech 2.-10. června 2012. Akci zastřešuje Asociace školních sportovních klubů ČR, která je oficiálním zástupcem

Ivana Micková
Již několik let úspěšně spolupracujeme se skupinou historického šermu Renegáti, agentura Pernštejni. V letošním školním roce
jsme vybrali představení „Jak válčili husité“. Program vybíráme
vzhledem k probíranému učivu a pořádáme jej pro žáky od 4. do
7. ročníku. Děti mají možnost zapojit se do vystoupení. Tento pořad nejen zpestří výuku, ale děti lépe motivuje ke vztahu k historii.
O tom ostatně svědčí úspěchy naší školy v dějepisné olympiádě,
kdy se naši žáci již potřetí za sebou probojovali do krajského kola
této náročné soutěže.

Gratulace po finálovém vítězství nad Příbramí

Foto: pořadatel

ČR při Mezinárodní federaci školních sportů. Výrazného úspěchu
dosáhli naši žáci po vítězství nad favorizovaným družstvem Příbrami. 12 chlapců pod vedením trenérů Oldřicha Valenty a Marcely
Kvitové bude reprezentovat nejen naši školu, ale i město, region
a Českou republiku. Jsou to žáci 8.C Ondřej Hrůzek, Tomáš Koptík, Jiří Krejsa, Jakub Moravčík, Petr Ordelt, Ondřej Rýc, Jan Václavík, Milan Konečný, Martin Janírek, dále žáci 9.C Jan Majer, Daniel
Rýc, Tomáš Studený. Úspěch družstva podtrhlo i udělení ceny Fair
play. Všem blahopřejeme a držíme palce!

Podzim života na fotkách
Rozálie Domoráková, členka ZDM NJ
Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín vyhlašuje pro děti a mládež fotografickou soutěž s názvem Podzim života. Důvod, proč
nás na fotografiích zajímají senioři, je jednoduchý. Evropská unie
vyhlásila rok 2012 Rokem seniorů. A proto chceme udělat výstavu fotografií a obrázků o našich babičkách a dědečcích, o jejich
životě, práci i odpočinku. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci
základních, středních a učňovských škol. Oceněny budou 3 fotografie z každé kategorie rozdělené podle věku. Předpokládáme,
že výsledky soutěže vyhlásíme na Dni sociálních služeb na Masarykově náměstí a nejlepší fotky budou zpracovány a vystaveny ve vestibulu radnice. Své práce můžete posílat do 30. 5. 2012
na adresu zdm-nj@seznam.cz.

Jaro plné tance a pohybu
Martin Jakůbek
V sobotu 12. května 2012 se uskuteční ve velkém sále SVČ
Fokus v Novém Jičíně tradiční soutěžní taneční přehlídka Novojičínské taneční jaro. Mladí tanečníci ve věku od 12–20 let se mezi
sebou utkají ve třech kategoriích, a to v diskodance, showdance
a hip-hopu. Očekáváme účast soutěžních týmů z celého Moravskoslezského kraje. Tuto soutěž podpořilo svým grantem Město Nový
Jičín. Na Novojičínské taneční jaro navazuje další soutěžní přehlídka, a to v aerobicu a zumbě, která bude ve Fokusu 12. 5. 2012
od 14 hodin. Termín odevzdání přihlášek: do 7. 5. 2012 na adrese
SVČ Fokus, K Nemocnici 23, Nový Jičín nebo emailem: fokusnj@
fokusnj. Veškeré informace najdete na www.fokusnj.cz.
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Tělocvična se proměnila v bojiště husitů

Foto: Radka Kusáková

Rozšířený systém parkování
Petr Zdráhal, Marie Machková
Město Nový Jičín bylo nuceno reagovat na zvyšující se počty aut
parkujících v ulicích. Kvůli zajištění bezpečnosti, plynulosti dopravy a hlavně zlepšení podmínek bydlení a služeb ve městě, byl od
1. 5. 2012 rozšířen režim rezidentního a abonentního parkování od
centra směrem k nákupnímu středisku Kaufland.
S regulací parkování započal Nový Jičín v roce 2009. V centru
města byly vytvořeny tři oblasti s rezidentním a abonentním stáním
vozidel. Nyní byla do systému parkování zanesena zóna čtvrtá.
Rezidentní resp. abonentní karty zajišťují jejich držitelům vyšší komfort bydlení či podnikání, neboť jsou vázány na trvalý pobyt, vlastnictví
nemovitosti či místo podnikání. Ostatní řidiči budou moci parkovat
v uvedené zóně také, s parkovacím kotoučem maximálně tři
hodiny. Aby nebyli omezováni zaměstnanci institucí sídlících
v dané lokalitě a občané dojíždějící za lékařskou péčí do nemocnice, bylo v některých úsecích ulic Husova, Divadelní a Slovanská,
včetně části parkoviště pod nemocnicí, ponecháno parkování
bez omezení.
Vymezená oblast města Nový Jičín č. 1:
Městská památková rezervace ohraničená vnější stranou ulic
Sokolovská, Gen. Hlaďo, Tyršova a Štefánikova.
Vymezená oblast města Nový Jičín č. 2:
Území ohraničené vnitřní stranou ulic Bezručova, Sokolovská,
vnější stranou ulice Novosady (včetně přilehlých nemovitostí
na vnější straně ulice), vnitřní stranou ulice Nábřežní po křižovatku
s ulicí Riegrova, vnější stranou sídliště Riegrova k ulici Komenského, vnější stranou ulice Komenského (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně ulice), vnější stranou ulice Komenského (včetně
přilehlých nemovitostí na vnější straně ulice.
Vymezená oblast města Nový Jičín č. 3:
Parkoviště Riegrova, včetně přilehlých nemovitostí.
Vymezená oblast města Nový Jičín č. 4:
Území ohraničené vnitřní stranou ulice Tyršova, mimo parkoviště
na ulici Divadelní v úseku mezi ulicemi Tyršova a Husova, vnější stranou ulice Derkova (včetně přilehlých nemovitostí na vnější
straně ulice), vnitřní stranou ulice K Nemocnici po křižovatku s ulicí
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Jiráskova, vnější stranou ulice Jiráskova po křižovatku s ulicí Slovanská (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně ulice), vnější
stranou ulice Slovanská (včetně přilehlých nemovitostí na vnější
straně ulice a ve slepé části ul. Purkyňova mimo areál NSP Nový
Jičín) po křižovatku s ulicí Boženy Němcové, vnější stranou ulice
Boženy Němcové (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně
ulice), vnější stranou ulice Vrchlického (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně ulice), vnější stranou ulice Purkyňova po
křižovatku s ulicí Divadelní (včetně přilehlých nemovitostí na vnější
straně ulice), vnější stranou ul. Divadelní po křižovatku s ulicí Jiráskova (včetně přilehlých nemovitostí na vnější straně ulice), vnější
stranou ulice Jiráskova (včetně přilehlých nemovitostí na vnější
straně ulice), vnější stranou ulice Poděbradova (včetně přilehlých
nemovitostí na vnější straně ulice).
PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM AUTOMATEM A PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍ ZÁVOROU:
Tento systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti města č. 1.
Tarify a provozní doba placeného stání:
Ulice Gen. Hlaďo, Tyršova, Divadelní, Revoluční: 10,- Kč/hodinu nebo 5,- Kč/30 minut. Ulice Na Valech (parkoviště s parkovací
závorou): První hodina zdarma pro všechny, druhá a každá další
započatá hodina 30,- Kč/hodinu, rezidenti a abonenti z vymezené
oblasti č.1 20,- Kč/hodinu. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00
do 18.00 hodin, sobota od 8.00 do 12.00 hodin.
PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM KOTOUČEM:
Ve vymezené oblasti města č. 2, ve vymezené oblasti města
č. 3 na 10 parkovacích místech při vjezdu na parkoviště Riegrova
a ve vymezené oblasti č. 4. Parkovací kotouč je možné zakoupit
v kanceláři Návštěvnického centra na náměstí.
Provozní doby a maximální doby parkování
Ulice Novosady, Msgr. Šrámka, Žižkova, Hoblíkova, Komenského, Nábřežní, parkoviště Riegrova: parkování s parkovacím kotoučem na dobu max. 2 hodiny. Ulice Komenského od křižovatky

s ulicí Msgr. Šrámka po křižovatku s ulicí Novosady, Derkova,
Jiráskova, Purkyňova, B. Němcové, Vrchlického, Dostála Bystřiny, Poděbradova a částečně ulice Slovanská, Husova a Divadelní:
parkování s parkovacím kotoučem na dobu max. 3 hodiny. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin.
REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ PARKOVÁNÍ:
Ve vymezené oblasti města č. 1 a č. 2, ve vymezené oblasti města č. 3 na parkovišti Riegrova, ve vymezené oblasti města č. 4 na
ulici Derkova, Jiráskova, Purkyňova, B. Němcové, Vrchlického,
Dostála Bystřiny, Poděbradova a částečně na ulici Slovanská, Husova a Divadelní.
Pro výdej rezidentní karty musí žadatel předložit: občanský
průkaz, osvědčení o registraci vozidla žadatele (velký technický
průkaz). Každému žadateli mohou být vydány maximálně dvě parkovací karty, vázané nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu.
Pro výdej abonentní karty musí žadatel předložit: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, případně vyrozumění
o zápisu místa podnikání nebo provozovny ve vymezené oblasti města, osvědčení o registraci vozidla žadatele (velký technický
průkaz). Každému žadateli může být vydáno více parkovacích
karet, a to jako karty vázané nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu
a nebo jako karty přenosné.
Ceny rezidentního a abonentního parkování:
Rezidentní parkovací karta pro první kartu vydanou osobě
s trvalým pobytem, nebo osobě vlastnící nemovitost, vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ: 0,- Kč, pro druhou
kartu: roční 1600,- Kč, pololetní 800,- Kč, čtvrtletní 400,- Kč.
Parkovací karta pro první kartu vydanou osobě se sídlem, provozovnou nebo místem podnikání, vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ: roční 2000,- Kč; pololetní 1000,- Kč; čtvrtletní 500,- Kč, pro druhou a každou další kartu vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ, nebo kartu přenosnou: roční
8000,- Kč; pololetní 4000,- Kč; čtvrtletní 2000,- Kč. Parkovací karty
je možno zakoupit v kanceláři MHD.

Vymezené oblasti města Nový Jičín s rezidentním a abonentním stáním vozidel

Novojičínský zpravodaj
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Seznámení s partnerskými městy Nového Jičína:

Novellara v Itálii
Kateřina Redlová, informační centrum
poloha: kraj Reggio Emilia, Itálie
počet obyvatel: 14 000
starosta: Raul Daoli
web: www.comune.novellara.re.it
vzdálenost od Nového Jičína: 1041 km
partnerství: družba mezi městy 11. 9. 1964
průmysl: kovoprůmysl, textilní a chemický průmysl
partnerská města: Nový Jičín – ČR, Neve Shalom – Izrael, Sancti
Spiritus – Kuba, Santa Gertrudes – Brazilie
Město Novellara leží v provincii Reggio Emilia v Itálii s téměř
14 tisíci obyvateli. Nejstarší archeologické nálezy, které byly provedeny ve městě, jsou pozůstatky římského osídlení. Šlechtický
rod Gonzagů proměnil toto místo v hlavní město malého a nezávislého království téměř na čtyři století. „Zlatou dobou” této rodiny
se stalo 16. století, kdy začali razit své mince a změnili město
v ideální místo pro život. Základy tvrze (Rocca Gonzaga) položil
v roce 1385 Guido Gonzaga, syn zakladatele „Gonzagovy Novellary”. Během 16. století získala tvrz stavebními úpravami charakter
renesančního zámku. V současné době zde v jednotlivých křídlech
sídlí novellarská radnice, bohatě zdobená Městká aula, Historické
divadlo sloužící dodnes ke svému účelu a po několikaleté rekonstukci i skvostné Gonzagovo Muzeum, kde se nachází velmi cenná sbírka 170 váz ze 16. století, pocházející z jezuitské lékárny.
Novellara má krásné historické centrum s velkým náměstím a podloubím a s mnoha zachovalými a zrekonstruovanými domy. Mezi
nejdůležitější památky patří kapitulní kostel Svatého Stefana, který
se nachází na hlavním náměstí, Casino di Sotto a Casino di Sopra,
které byly letními rezidencemi Gonzagovy rodiny.

Ohlédnutí za výročím
Karel Chobot
Právě před deseti léty zažíval
Nový Jičín významnou událost,
jak bylo v kronice zaznamenáno a z něhož vyjímám:
„Jak známo, naše starobylé město Nový Jičín zdárně pečuje
o dávný odkaz předků, historickou kulisu města, šperk nevyčíslitelné hodnoty, neboli městskou památkovou rezervaci. A toto mnohaleté úsilí o zlepšení jejího vzhledu a podmínek života, s cílem vytvořit pro tam bydlící a pracující občany a návštěvníky města optimální
podmínky pro trávení času završil Nový Jičín ve středu 17. dubna
2002, kdy převzal starosta města pan Pavel Wessely z rukou předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón a titul Historické město roku
2001. Poprvé v historii soutěže cenu získalo město ze severní Moravy, čímž významně stoupla prestiž Nového Jičína. Mimochodem,
ve finále jsme „porazili“ takové věhlasné městské konkurenty, jako
jsou bezesporu města Prachatice a Františkovy Lázně. Přiřadili
jsme se tím k městům Kroměříž, Litomyšl, Kutná Hora, která toto
ocenění získala v minulosti“.

Ocenění je umístěno na radnici

Dominanta Novellary - Rocca Gonzaga

Nejznámnější
akce
ve
městě jsou: Slavnost San
Cassiano, která je obdobou
novojičínské městské slavnosti, trvá však několik dní vždy
na přelomu dubna a května,
„Miss vodní meloun” – soutěž
o nejtěžší a nejsladší meloun,
Antique trh, Keltský festival
a Kulturní festival.
Novellara je také známa
tím, že se zde narodil Augusto
Daolio, zpěvák a zakladatel
skupiny Nomadi (významem
srovnatelní s naší skupinou
Olympic). Tak jako v Novém
Jičíně máme ulici Novellara,
můžete nalézt v nové části
města Novellara ulici Nový Typická novellarská keramika
Jičín.
Foto: Informační centrum
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Foto: Pavel Wessely

Potud ve zkratce údaje z kroniky. Sám tehdejší starosta města
Nového Jičína Pavel Wessely na celou událost dnes vzpomíná: „Tři
města či obce z více než dvou set historických sídel České republiky bývají každoročně nominovány na základě hodnocení odborné
komise z vítězů krajských kol. Naše město bylo oceněno za úsilí,
které bylo vynaloženo pro obnovu Městské památkové rezervace
v prvním „porevolučním“ desetiletí. Slavnostního udílení Ceny, které se pravidelně odehrávalo ve Španělském sále Pražského hradu,
se účastní ministři kultury a místního rozvoje, představitelé Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, odborné veřejnosti
a samozřejmě starostové a zástupci historických měst a obcí (roku
1999 se udílení zúčastnil i tehdejší prezident Václav Havel). V roce
2002, kdy se prováděla velká obnova Španělského sálu, se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení v Jízdárně Pražského hradu. Nejen
zcela zaplněný sál, ale díky sdělovacím prostředkům i nejširší veřejnost zaznamenala tehdy poměrně překvapivý úspěch našeho
města. Nepochybně tato událost zvýšila povědomí a prestiž Nového Jičína v celé zemi. Dlužno ještě připomenout, že součástí ceny
navenek reprezentované jedinečným uměleckým dílem z českého
křišťálu (umístěno ve vitríně tzv. malé zasedací síně na radnici)
– viz snímek – je i finanční obnos ve výši 1 000 000,- Kč. Město
Nový Jičín, na základě schválení tehdejším zastupitelstvem,
tuto částku věnovalo na obnovu památek historickým sídlům
v Čechách, zasažených tehdejší katastrofální povodní“.

Novojičínský zpravodaj

Květen 2012

Ondrášek slavil 45. narozeniny
Karel Chobot
Každé narozeniny se mají řádně oslavit, neboť je to příležitost
k zastavení, zamýšlení nad uplynulým věkem, rekapitulací, mnohdy i vzpomínkám. Jedno, týká-li se narozeninová událost lidské
bytosti, či spolku. Dětský pěvecký sbor Ondrášek Základní umělecké školy v Novém Jičíně slaví pětačtyřicátou sezónu existence
v podstatě již od tradičního lednového novoročního koncertu, sedmnáctého v pořadí, jak jsme zaznamenali v únorovém zpravodaji.
A při každém svém koncertním vystoupení potvrzuje, že v pěveckém umění dětských a komorních sborů patří nejen mezi rodinné
zlato našeho města Nového Jičína, ale zároveň ke špičkovým pěveckým sborům České republiky evropského renomé. Což se plně

ru se vrátíme v dalších vydáních zpravodaje. Je jasné, že dětský
sbor potřebuje doplňovat místa po odchozích členech. Proto všem
zájemcům o dětské sborové umění Ondrášek sděluje, že v úterý 29. května a 6. června 2012, vždy od 14 do 17 hodin bude ve
svých zkušebnách Základní umělecké školy v Novém Jičíně vybírat
nové členy. Rodiče, chcete-li, aby se právě vaše dítko pěvecky
kultivovalo a zažilo nezapomenutelné chvíle při koncertních
vystoupeních, neváhejte a se svou ratolestí přispěchejte. Třeba
právě z vašeho dítěte vyroste pěvecká hvězda, anebo další mistr
sborového umu. Bližší informace na www.ondraseknj.cz; případně ondrasek@zus-nj.cz; Ondrášek novojičínský sbor, Derkova 1,
741 01 Nový Jičín, tel. 556 708 488.

XIII. veletrh Novojičínska
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad
Město Nový Jičín zve v sobotu 12. 5. 2012 od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli 13. 5. 2012 od 10.00 do 6.00 hodin na zimní stadion
a do areálu fotbalového stadionu na další ročník veletrhu Novojičínska. Součástí veletrhu bude prezentace integrovaného záchranného systému a Májová veletržní pouť. Na návštěvníky čeká přehlídka
služeb, výrobků, potravin, farmářských produktů, oděvů a dalšího
zboží z nabídky podnikatelů Nového Jičína a jeho okolí, ale také
soutěž Kadeřník roku 2012 Nový Jičín, módní přehlídky, bohatá
tombola, občerstvení, prodej vín, ochutnávky výrobků, pouťové
atrakce a bohatý kulturní program. Vstup je zdarma s výjimkou večerního programu Májové veletržní poutě.

Město vrátí J-klub státu
Ondrášek oslavil 45. narozeniny

Foto: Jaroslav Bělík

projevilo jednak na jarním koncertování připravných sborů v pátek 23. března 2012, jednak při odlehčeném ondráškovském plesání neboli společenském večeru u příležitosti pěveckého jubilea
sboru v sobotu 24. března 2012 v 19 hodin večer v sále Střediska volného času – FOKUS. V dvouhodinovém pěveckém úvodu
po blahopřání zástupce starosty města Nového Jičína pana ing.
Přemysla Kramoliše se představil jak sbor komorní, tak koncertní,
ba i částečně již před pěti léty vzkříšený bývalých, dětským střevíčkům odrostlých členek Ondrášku v podobě tzv. „starého Ondry“
– název je ale matoucí, protože dámy ukázaly, že jsou vpravdě
věčně mladé jak charizmatickým elegantním zjevem, tak kultivovaným zpěvem. O vystoupení obou hlavních sborů, tedy komorního i koncertního, se dá napsat jen chvála, chvála a opět chvála. Možná proto, že nešlo vpravdě o koncert svázaný koncertním
či divadelním sálem, byla obě vystoupení živá, milá, pěvecky dokonalá, nespoutaná nervozitou či trémou. Komorní sbor lidovými písněmi obohacenými o divadelní projev zavzpomínal zřejmě na své
úspěšné loňské mezinárodní soutěžení v Talinu, zatímco koncertní
Ondrášek zazářil brilantně provedenými ukázkami světových muzikálů. Pochopitelně v roli dirigenta exceloval mistr Josef Zajíček,
který, sám bývalý člen sboru, před dvaceti léty převzal uměleckou
štafetu od zakladatele Ondrášku Mgr. Václava Ptáčka. Dojemné
bylo filmové vzpomínání v podobě DVD záznamů promítaných na
plátno, zcela v réžií autora námětu Josefa Zajíčka, které z bohaté
archivní kolekce sboru či mistra samotného připravil Jaroslav Bělík
se svým vnukem Davidem Rajnochem. Vzpomínky ožily, významné události sboru od prapočátku do současnosti citlivým neformálním způsobem promlouvaly ke každému z přítomných. Škoda jen,
že oni dva první, stojící u kolébky sboru, totiž Václav Ptáček a Ervín
Bártek, již mohli celou produkci sledovat jen z nebeské hůry spolu
s ostatními sborovým kumštem podobně naladěnými – Jaroslavem
Štindlem, Karlem Pavlisem, Olgou Janovskou či Josefem Lankočím. Ale jsem přesvědčen, že i oni byli spokojeni a přáli sboru
štěstí, radost ze zpěvu, další úspěšná soutěžní i nesoutěžní klání
tak jako my pozemští, na koncertu osobně přítomni. A nepochybuji,
že naší duchovní či sponzorskou podporu bude Ondrášek při svém
letošním koncertním putování Korejí či Čínou potřebovat.
Ondráškovské plesání pětačtyřicátého jubilea se zcela určitě
zdařilo a tradičně obohatilo novojičínskou kulturu. K historií sbo-

Novojičínský zpravodaj

Marie Machková, tisková mluvčí
Bývalé kulturní zařízení J-klub v Novém Jičíně se po téměř deseti
letech vrátí do vlastnictví státu. Zastupitelé Nového Jičína vyhověli
požadavku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha. Město získalo nemovitý majetek v roce 2003 bezplatně. Nesplnilo však podmínku, že zařízení zrekonstruuje a dá do užívání
dětem a mládeži, a proto ho muselo vrátit.

Takto dnes vypadají vnitřní prostory

Foto: Marie Machková

„Budova je v havarijním stavu. Oprava a přestavba by stála desítky milionů korun, a ty v městském rozpočtu nemáme. Byly tady
určité plány, ale do dnešního dne nebyl vyhlášen žádný dotační
titul, ze kterého by mohla být rekonstrukce financována,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
V roce 2010 obdrželo město od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových oznámení o porušení povinností vyplývajících
ze smlouvy a návrh na převod J-klubu zpět na stát. Zastupitelé v minulém volebním období dohodu se státem zamítli a žádali úpravu
podmínek převodu. Počátkem letošního roku přišla na město další
výzva k navrácení J-klubu. „Abychom předešli případnému soudnímu sporu, podepíši souhlasné prohlášení o navrácení majetku.
Jsem rád, že jsme se na tomto stanovisku shodli napříč politickým
spektrem,“ dodal starosta Jaroslav Dvořák.
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Tak žije Loučka… II.

Pozvánka na akce ve Straníku

Jaroslav Kotas, předseda Osadního výboru
V návaznosti na článek v dubnovém vydání Novojičínského
zpravodaje „Tak žije Loučka…“ chci čtenáře seznámit s akcemi
investičního i jiného charakteru, které se začaly realizovat v naší
městské části Loučka v loňském a letošním roce.
V první řadě je to velká investiční akce projektu „Odkanalizování
vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“, realizovaná z finančních zdrojů EU - „Fondu soudržnosti“ ve výši 217 mil. Kč, s půjčkou 24 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR, s dotací
7 mil. Kč od MSK a s 10% spoluúčastí obcí a měst do projektu
zařazených, tedy i našeho města, vše v celkové výši 70 mil. Kč.
V naší městské části byla akce zahájena vloni v červnu a v současné době je téměř před dokončením, když příznivé podmínky do
konce ledna umožnily položení nového asfaltu na všech komunikacích, na kterých se stavba realizovala. Z celkového 96,7 % objemu
prací v Loučce bylo vybudováno 2737 metrů kanalizace, 439 metrů
kanalizačních přípojek a 85 ks domovních šachtiček. Po provedení
přeložky plynu na ul. Mlýnské (stoka „H“) bude realizována poslední
část v délce cca 200 metrů, čímž bude stavba v Loučce ukončena
a poté by měla v co nejkratší době začít sloužit svému účelu.

Čestmír Pavlík
Osadní výbor, TJ Sokol Straník a SDH Straník zvou všechny
občany v pátek 4. května 2012 na lampionový průvod a táborák.
Sraz účastníků je v 19 hodin u památníku padlých na místním hřbitově, kde pronese krátký proslov PhDr. Karel Chobot. Následuje
lampionový průvod na hřiště TJ Sokol. Ve 20 hodin bude zapálen
táborový oheň.
Okresní myslivecký spolek Nový Jičín ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Straník pořádá v sobotu 19. května 2012 okresní
kolo dětských soutěží „Zlatá srnčí trofej“ a „Mladý ochránce přírody “, které jsou zaměřeny na znalosti v oblasti ochrany přírody,
orientace v terénu, zoologie, botaniky, tábornických dovedností
a zručností, zdravovědy a také různých sportovních disciplín (střelba z luku, vzduchovky a překonávání disciplín). Akce se koná
za finanční podpory města Nový Jičín od 8 hodin v areálu TJ Sokol
Straník a okolí.

Odstraňování povodňových škod

Foto: Jaroslav Kotas

Druhou akcí, která byla zahájena v Loučce v únoru letošního
roku, je „Odstraňování povodňových škod na potoce Grassmanka“,
prováděna Povodím Odry, a týká se úseku od km 0,000 (Jičina) po
km 6,725 (Šenov). Nejde o investiční akci, jde jen o vyčistění tohoto
potoka od naplavenin a částečné úpravy narušených břehů povodní v roce 2009. Koncem měsíce března bylo vyčistění Grassmanky v Loučce ukončeno v části její dřívější úpravy břehů kamenem
a „výdřevou“, v současné době je prováděno „čistění“ tohoto potoka v jeho původním neupravovaném korytě v horní části Loučky.
Právě tyto navazující práce na odstranění naplavenin jsou podle
obyvatel, bydlících v tomto prostoru, zcela nedostatečné, neboť potok je zanesen až jeden metr vysokou vrstvou naplavenin a voda
způsobuje trvale mnoho problémů v jejich domech. Občané tyto
práce oprávněně urgují a očekávájí sjednání nápravy.
Poslední akcí, která se netýká jen občanů Loučky, ale všech, kteří
jezdí po krajské komunikaci Císařská, je oprava mostku pod Bochetou, poničeného povodní v roce 2009. Trvalo dlouhé tři roky oprávněných urgencí ze strany našeho města, než se správci této komunikace - Správě silnic MSK, podařilo „najít“ peníze na rekonstrukci
tohoto mostku, která začala koncem března letošního roku.

Veřejná schůze v Loučce
Jaroslav Kotas, předseda Osadního výboru
Osadní výbor městské části Loučka zve srdečně občany této
místní části na veřejnou schůzi, která se uskuteční za účasti
vedoucích představitelů města a dalších pracovníků odborů městského úřadu a zařízení zřízených městem, v úterý 22. května 2012 od
17 hodin v restauraci U Chovatelů. Na programu budou kromě zprávy o činnosti osadního výboru podány i informace o investičních
a jiných akcích realizovaných v Loučce v roce 2011 a 2012, zejména akce „Kanalizace splaškových vod“ a „Odstraňování povodňových škod na potoce Grassmanka“ i výhled do dalších let.
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KČT TJ Nový Jičín připravuje
Martina Fiedlerová
12. 5. 2012 Valašská Bystřice - pěší trasy 20
a 10 km, autobusový zájezd.
17. – 20. 5. 2012 Berounsko, autobusový zájezd
pořádaný KČT Příbor.
26. 5. 2012 Tesák – Troják – Lázy – Police, pro
pěší, doprava vlakem.
2. 6. 2012 pořádá náš turistický oddíl ve spolupráci s Městem
Nový Jičín pro veřejnost 5. ročník pochodu Okolím Nového Jičína. Připraveny budou trasy pro pěší v délce 1,5 km (pro nejmenší
děti), 8, 15 a 25 km, pro cyklisty 40 nebo 70 km. Trasy povedou
po značených turistických cestách, ale i méně známými pěšinami. Na kontrolách pěších tras budou opět připraveny soutěže pro
děti, ale i dospělí si budou moci ověřit své znalosti topografie,
turistických značek, morseovky, rostlin a našich pamětihodností.
Pro odvážné bude nachystána provazová lávka. Start bude již tradičně
ve Smetanových sadech v altánku od 8 hodin pro trasu 25 km
a od 9 do 10 hodin pro ostatní pěší trasy a pro cyklisty. Cíl pochodu
a cyklojízdy bude v penzionu Lamberk, kde se účastníci mohou pobavit při country nebo opékání špekáčků.
Podrobné informace o našich akcích naleznete na stránkách
www.kctnovyjicin.cz

Zveme na květinový jarmark
Marie Machková, Stanislav Bartoň
V pátek 18. května 2012 oživí Masarykovo náměstí v Novém Jičíně květinový jarmark. Město poskytne prodejcům prodejní místo
bezplatně. Nebude účtovat zapůjčení stánku ani místní poplatek.
Návštěvníci si mohou na jarmarku už od rána od 8 hodin koupit sazenice květin na záhony i do truhlíků, květináče, hnojiva, ale třeba
i řezané kvítí do vázy. Na této premiérové akci by nemělo scházet nic z toho, co dělá zahrádky, balkóny a okenní parapety hezčí
a živější. Květinový jarmark je jednou z akcí, kterými chce radnice
oživit novojičínské náměstí. Věříme, že podnikatelé v oboru květinářství připraví Novému Jičínu to nejlepší ze své nabídky.

Klub rodáků a přátel města NJ
zve všechny své členy a příznivce na připravovanou besedu
Eberharda Kraighera na téma
Schlaraffie v Rakousku – termín této akce – středa 9. května, koná
se jako obvykle v klubovně Na baště. Dále zveme na výlet nazvaný Cesta za poznáním s cílem navštívit a objevit či připomenout
historické pamětihodnosti a zajímavosti Frenštátu pod Radhoštěm,
Trojanovic, Čeladné a Frýdku-Místku. Výlet se koná ve čtvrtek
10. května 2012, odjezd autobusu v 8.30 hod. od Čedoku. Bližší
dispozice na vývěskách. Zároveň doporučujeme navštívit květnové unikátní akce Muzea Novojičínska p.o., především 17. 5. 2012
vernisáž výstavy věnované novojičínskému rodáku – evropskému
malíři Hugo Baarovi a o den později Národní zahájení Muzejních
nocí. Plánovaná Májová merenda se i letos uskuteční v červnu.

Novojičínský zpravodaj

Květen 2012
 Pátek 11. května v 18.00 •
V RYTMU JARA • Májový koncert
Pěveckého sboru ONDRÁŠ. Jako
hosté vystoupí SEXTET - vokální
NOVÝ
JIČÍN chlapecké seskupení při Gymnáziu
a SOŠ Nový Jičín, NAPKELTE - hráči na
bubny a jiné netradiční hudební nástroje
Nový Jičín, KUBUKU - bubenická škola
Nový Jičín. Předprodej od 3. 4.
 Úterý 15. května v 19.00 • KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY • PAVEL
ČERNÝ – varhany, JAROSLAV HALÍŘ – trubka. Zaznějí skladby J. S.
Bacha, G. F. Händela, B. Martinů, L. Janáčka a dalších. Farní chrám Nanebevzetí p. Marie Nový Jičín. Kruh přátel hudby. Předprodej od 3. 4.
 Středa 16. května v 18.00 • ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ JUBILEJNÍ •
Předprodej v ZŠ Jubilejní Nový Jičín
 Středa 23. května v 19.00 • Milan Kundera: JAKUB A JEHO
PÁN • Nejslavnější český Jakub a jeho pán - Jiří Bartoška
a Karel Heřmánek – skládají po více než třiceti letech opět hold Denisi Diderotovi, neméně slavnému Milanu Kunderovi, ale hlavně divadlu,
které nepostrádá šarm a vtip! Dále hrají: V. Freimanová, Z. Žák, J. Carda, D. Morávková, P. Pospíchal, K. Janečková, M. Kubačák. Divadlo
Bez Zábradlí Praha. Předprodej od 10. 4.
 Čtvrtek 24. května v 18.00 • Pavel Nilin: POPRVÉ VDANÁ • Onewomen show Taťjany Medvecké. Poetická komedie vypráví o láskách a neláskách jedné betonářky. Agentura MR Praha. Předprodej od 10. 4.
 Pondělí 28. května v 19.00 • CESTOU NECESTOU • One man
show Miroslava Donutila. Moravská umělecká agentura Brno. Předprodej od 10. 4.
 Úterý 29. května v 19.00 • C. S. Forester: AFRICKÁ KRÁLOVNA
• Úsměvný příběh anglické misionářky a kanadského dobrodruha. V
režii V. Čermákové hrají L. Rybová a H. Čermák. Agentura Ap-prosper
Praha. Předprodej od 17. 4.
 Středa 30. května v 19.00 • Dan Gordon: RAIN MAN • (náhradní
titul za představení „Každý den, šťastný den“). Příběh o velmi překvapivém setkání dvou bratrů a složitých a nečekaně krásných zákoutích
lidské duše. V režii P. Kracika hrají R. Valenta, J. Konečný, A. Schmidtmajerová, M. Kopečný, H. Seidlová, R. Přibil. Divadlo Pod Palmovkou
Praha. Předprodej od 17. 4.
Připravujeme:
Pátek 1. června v 16.00 • SETKÁNÍ • Miniatury novojičínských divadelních souborů Divadlo Na Kraji a Fantazie. Malý sál. Prodej vstupenek před akcí.
 Pondělí 4. června v 16.30 • AKADEMIE SVČ FOKUS • Předprodej
od 15. 5.
 Úterý 5. června v 19.00 • RayCooney: PRACHY!!! • Situační komedie, v níž kolotoč bizarních situací roztočí nález kufříku plného peněz. V režii J. Kališové hrají V. Hybnerová, J. Polášek, R. Trsťan, M. Novotný, J. Štrébl, N. Boudová, P Kikinčuk/ S. Rašilov,
Z. Košata. Agentura Ap-prosper Praha. Předprodej od 2. 5.
 Středa 6. června v 18.00 • (náhradní termín za 30. 4.) Lawrence Roman: DOHAZOVAČ • Úspěšná 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 2. 5.

B E S K Y D S K É

DIVADLO

 Po 30. 4. až St 2. 5. v 18.00 hod.
• PROBUDÍM SE VČERA • Nová
česká komedie s J. Mádlem, F. Blažkem, E. Josefíkovou, V. Preissem, P.
Nárožným a spoustou dalších známých herců. Mládeži přístupno. Česká komedie. Digital 2D, 120 min.
 Po 30. 4. až St 2. 5. ve 20.30 hod. • PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ • Jablečný koláč coby trenažér prvního sexu už nečekejte. Hoši si vzpomenou, co velkého na střední od života čekali, jak
málo toho ve skutečnosti dostali, a rozhodnou se to napravit. Do 15 let
nevhodný. Digital 2D, 113 min., titulky.
 Čt 3. až Út 8. 5. v 18.00 hod. • AVENGERS • Super hrdinský tým
všech dob Avengers - Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye
a Black Widow - společně bojuje za záchranu světa. Do 12 let nevhodný. Akční scifi. Digital 3D, 137 min., dabing.
 Čt 3. až Út 8. 5. ve 20.30 hod. • OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA • Po obrovském úspěchu televizního seriálu
se producenti rozhodli přenést nejslavnější fotbalový klub v Česku i na
plátna kin. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 104 min.
 So 5. a ne 6. 5. v 16.00 hod. • KRÁLOVSTVÍ HMYZU • Úžasný svět,
kde dešťové kapky padají jako ruční granáty, lístek váží více než auto. Mládeži přístupno. Přírodovědný /dokumentární. Digital 3D, 40 min., dabing.

Novojičínský zpravodaj

 St 9. 5. v 18.00 hod. • BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD • Skupina
anglických důchodců odjíždí do Indie na místo, kde stráví své zasloužené stáří, obklopeni přepychem a vymoženostmi. To si jenom myslí.
Mládeži přístupno. Digital 2D, 124 min., titulky.
 St 9. 5. ve 20.30 hod. • LÁSKA A MODŘINY • Náhodné setkání a
následný intenzivní a spalující vztah v režii talentovaného čínského režiséra Lou Ye. Do 15 let nevhodný. Drama. Digital 2D, 105 min., titulky.
 Čt 10. až Ne 13. 5. v 18.00 hod. • STREETDANCE 2 • Film bude
překvapovat novou a neotřelou kombinací tanečních stylů. Mládeži přístupno. Digital 3D, 85 min., titulky.
 Čt 10. 5. ve 20.00 hod. • LOV LOSOSŮ V JEMENU • Dr. Jones
(E. McGregor) je požádán, aby se zapojil do bláznivého projektu, jehož
cílem je vybudování řeky pro lososy na přání jemenského šejka. Do 12
let nevhodný. Digital 2D, 111 min., titulky.
 Pá 11. až Ne 13. 5. ve 20.00 hod. • HNĚV TITÁNŮ • Perseus se
vydává na zrádnou a nebezpečnou výpravu do podsvětí, aby osvobodil
Dia, přemohl titány a zachránil tak celé lidstvo. Do 12 let nevhodný.
Akční. Digital 3D, 110 min., titulky.
 So 12. a Ne 13. 5. v 16.00 hod. • LORAX • Animovaný film Lorax
je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel. Mládeži
přístupno. Digital 2D, 86 min., dabing.
 Po 14. až St 16. 5. v 18.00 hod. • KOUPILI JSME ZOO • Svobodný
otec (Matt Damon) koupí dům uprostřed ZOO. S nulovými zkušenostmi,
omezeným časem a minimem financí se vydá na těžkou cestu k znovuotevření zoo. Mládeži přístupno. Digital 2D, 124 min., titulky.
 Po 14. až St 16. 5. ve 20.30 hod. • KRÁLOVSKÁ AFÉRA • Skutečný příběh zakázané lásky dánské královny a dvorního lékaře v 2. pol. 18.
století. Film, jenž z velké části vznikal v Česku, spojuje osudovou lásku s
osvícenstvím. Mládeži přístupno. Historický. Digital 2D, 138 min., titulky.
 Čt 17. až St 23. 5. v 18.00 hod., Po 21. až St 23. 5. ve 20.00 hod.
• LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL • Volné pokračování komedie Líbáš jako Bůh.
Mládeži přístupno. Digital 2D, 113 min.
 Čt 17. až Ne 20. 5. ve 20.15 hod. • DIKTÁTOR • Po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi si Cohen navlékl mužný plnovous a spolu
s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya. Do 15 let
nevhodný. Digital 2D, 83 min., titulky.
 So 19. a Ne 20. 5. v 16.00 hod. • HURÁ DO AFRIKY • Animované
dobrodružství surikaty, vegetariánského lva, ledního medvěda, tasmánského čerta a spousty dalších zvířat v rezervaci Okovango. Mládeži přístupno. Digital 2D, 93 min., dabing.
 Čt 24. až Ne 27. 5. v 18.00 hod. • PROJEKT X • Tři studenti střední školy se pokusí vylepšit si reputaci ve škole – uspořádají party, na
kterou nikdo nezapomene. Do 12 let nevhodný. Komedie. Digital 2D,
88 min., titulky.
 Čt 24. až Ne 27. 5. ve 20.00 hod. • MOJE LETNÍ PRÁZDNINY • Honičky, přestřelky a sarkastický humor Mela Gibsona na útěku v Mexiku.
Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 95 min., titulky.
 Po 28. až St 30. 5. v 18.00 hod. • TOMORROW WILL BE BETTER
• Libor Podmol – freestyle motokros. Do 12 let nevhodný. Dokumentární. Digital 2D, 73 min.
 Po 28. až St 30. 5. ve 20.00 hod. • TEMNÉ STÍNY • Upírská komedie Tima Burtona s Johnny Deepem, Michelle Pfeiffer, Evou Green. Do
12 let nevhodný. Digital 2D, 113 min., titulky.
 Čt 31. 5. až Ne 3. 6. v 18.00 hod., Po 4. až St 6. 6. ve 20.00 hod.
• MUŽI V ČERNÉM 3 • Agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones)
jsou zpět. Mládeži přístupno. Digital 3D, 104 min., dabing.
 Čt 31. 5. až Ne 3. 6. ve 20.15 hod. • SNĚHURKA A LOVEC • Zapomeňte na křehkou Sněhurku. V téhle verzi princezna neváhá vlézt do
brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem v ruce. Do 15 let nevhodný.
Digital 2D, dabing.
 So 2. a Ne 3. 6. v 16.00 hod. • TADY HLÍDÁM JÁ • Snímek navazuje na
tradiční úspěšné české komedie. Mládeži přístupno. Digital 2D, 110 min.

Program Muzea Novojičínska
 Do 6. května 2012 • PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2011 • Ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Nový
Jičín • Nová galerie.
 17. května – 26. srpna 2012 • HUGO BAAR
1873 – 1912 • Výstava obrazů u příležitosti 100.
výročí úmrtí novojičínského malíře ze sbírek Muzea Novojičínska a nejvýznamnějších galerií na
Moravě. Vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 16. května 2012 v 17.00 hodin • Nová galerie.
 Pátek 18. května 2012 • MUZEJNÍ NOC 2012.
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
sobota, neděle
9.00 – 16.00
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Květen 2012
 Sobota 12. května od 10.00
hodin SVČ FOKUS • NOVOJIČÍNSKÉ TANEČNÍ JARO • Velká
taneční soutěž různých tanečních
stylů. Očekáváme účast soutěžních
klubů MS kraje. Tuto akci podporuje
svým grantem město Nový Jičín. Vstupné: 30 Kč.
 Sobota 12. května od 14.00 hodin SVČ FOKUS • SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKA AEROBICU A ZUMBY • Soutěžit budou ve skupinových formacích děti od 5 do 18 let. Přijďte podpořit své děti a
známé. Vstupné: 30,- Kč.
 Od pondělí 21. do pátku 25. května 2012 od 13.00 do 20.00
hodin • TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SVČ FOKUS • Vedoucí oddělení poskytnou zájemcům informace o činnosti v kroužcích.
Zájemci si mohou činnost ve vybraném kroužku vyzkoušet. Více
informací najdete na www.fokusnj.cz.
 Čtvrtky a pátky (3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. května) 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.
 Sobota 12. a pátek 25. května od 9.00 do 14.00 hodin • SOBOTNÍ TOČÍŘSKÁ DÍLNA • Pro všechny zájemce, kteří si chtějí
vyzkoušet práci na kruhu. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti – 40,- Kč, dospělí – 75,- Kč.
Připravujeme:
 HEPA BLADENIGHTS 2012 NOVÝ JIČÍN • SVČ Fokus Nový Jičín ve spolupráci s HEPA outdoor fitness připravuje opět hromadné
jízdy in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína za doprovodu Music-car, ze kterého hraje po celou dobu jízdy hudba. Termíny najdete
na www.fokusnj.cz.
 Pátek 1. června od 8.00 hodin • POHÁR STAROSTY MĚSTA
• Tradiční akce, která se uskutečňuje pod záštitou města Nový Jičín na sportovištích ZŠ, TJ, HC a BC Nový Jičín.
 Pátek 1. června od 15.00 hodin Areál venkovního bazénu
• VELKÝ DEN DĚTÍ – CIRKUS JEDE • Oslava svátku dětí - hry,
soutěže, doprovodný program. Areál venkovního bazénu. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve Fokusu.
 Pondělí 4. června od 16.30 hodin Beskydské divadlo • AKADEMIE FOKUS 2012 • Tradiční přehlídka činnosti SVČ Fokus
Nový Jičín, která se koná v Beskydském divadle.
 Sobota 9. června od 10.00 hodin Smetanovy sady • VELKÝ SPORTOVNÍ DEN • SVČ Fokus Nový Jičín ve spolupráci se
sportovními kluby pořádá akci plnou sportu pro všechny členy rodiny. Akce je zdarma a bude probíhat ve dvou blocích, od 10.00 do
12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin.
 Stále probíhá nabídka táborů na léto 2012. Od 10. května začíná
zápis do kroužků a kurzů na nový školní rok 2012/2013.
 30. 4. – 10. 5. Městská knihovna • 8.30
– 18.00 hod. • BIBLE
VČERA, DNES A ZÍTRA
- Unikátní putovní výstava představí Bibli a její
poselství. Výstavu můžete zhlédnout v oddělení
pro dospělé čtenáře.
 1. 5. (út), 8. 5. (út), 22. 5. (út), 29. 5. (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.
 3. 5. (čt) Čajovna Archa • 18.00 hod. • SETKÁNÍ S TICHEM
– meditativní posezení bez učitele a beze slov.
 4. 5. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 70,- • ROUILLEUX
– psychedelic folk/noise. Původně temné apokalyptické písničky
o kytaře, hluku a anglickém vokále.
 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!
 6. 5. (ne) Čajovna Archa • 15.00 hod. • DESKOVÉ HRY – tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 11. 5. (pá) Městská knihovna • 18.15 hod. • DÁNSKO, ZEMĚ
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LEGA - Středisko Europe Direct a Městská knihovna Nový Jičín si
Vás dovolují pozvat na přednášku, která se pořádá v rámci Dne Evropy a zároveň při předsednictví Dánska EU. Přednáší Mgr. Ivona
Černohausová, vedoucí Dánské sekce Severské společnosti.
 12. 5. (so) Čajovna Archa • 20.00 hod. • 50,- Kč • MONTY
- plnotučný folk. Chlapík, co má holou prdel, ale v hlavě a v srdci
mu zní melodie.
 12. 5. (so) Klub Galerka • 20.00 hod. • 80,- • TY LIDI & JARYN JANEK & DOROTA BAROVÁ - sólový projekt fenomenálního basáka.
 15. 5. (út) Čajovna Archa • 18.00 hod. • 200,- Kč • VZTAHY,
EMOCIONÁLNÍ KONFLIKTY A PRÁCE S ENERGIÍ – duchovní
workshop. Na přednášce/workshopu Miloše Matuly se naučíte nejen
pracovat s energií, ale dostanete i návod, jak kontrolovat své energetické a emocionální pochody a nenechat se zatahovat do věčných
emocionálních konfliktů, které jsou pro naše okolí pouhým zdrojem
energie. Pro studenty a důchodce zlevněné vstupné (100,- Kč).
 15. 5. (út) Městská knihovna • 18.15 hod. • 30,- Kč • METODA
RUŠ - Přednáší terapeut metody RUŠ Libor Domitra z Kopřivnice.
 18. 5. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 60,- • BASTARDO
DENTRO & BORN – dvojkoncert.
 19. 5. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 30,- • SHEEVA YOGA
UNPLUGGED – fastcore acoustic inferno. Poměrně unikátní možnost a netradiční pohled na extrémní hardcore.
 19. 5. (pá) Čajovna Archa • 16.00 hod. • DESKOVÉ HRY
– Seznámíme vás s několika desítkami deskových her pro děti i dospělé. Přímo na místě půjdou hry zakoupit za výrazně zvýhodněné
ceny! Akce trvá do 19.00.
 20. 5. (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.
 24. 5. (čt) Čajovna Archa • 18.00 hod. • 70,- Kč • ENERGIE
ŽIVOTA. ROVNOVÁHA DÁVÁNÍ/PŘIJÍMÁNÍ – přednáška pro
podporu osobního rozvoje. Přednášející: Lucie Hovjacká (Ostrava),
Monika Heraltová.
 25. 5. (pá) Klub Galerka • 20.00 hod. • 70,- • JAZZ KLUB &
PETRA BÖRNEROVÁ BAND (CZ/SK) - bluesový bonbonek. Fenomenální zpěvačky Petry Börnerové si nemohl nevšimnout žádný
milovník blues nebo folku. Pokud ano, měl by to napravit. Petra
kromě zpěvu hraje na akordeon. Doprovází jí Tomáš Bobrovniczky
- perkuse, kytara, zpěv, a fenomenální slovenský jazzový kytarista
Miloš Železňák - kytara, banjo, mandolína.
 26. 5. (so) Hudební kavárna • 20.00 hod. • 50,- • SKY TO
SPEAK / ODAIBE (PL) – audio/visual ambient. České duo SKY
TO SPEAK jako soundtrack k neexistujícímu filmu, jeden ladí hudbu,
druhý obraz, živá performance jako syntéza obou prvků. S nimi přijede vratislavský VJ, grafický designér, hudebník a performer Bartek
Szlachcic aka ODAIBE, který kombinuje elektronické bicí a midi kontrolery do psychedelicko/dubového tripu. Rovněž s projekcí.
 26. 5. (so) Čajovna Archa • 7.50 hod. • ČAJOVÝ VÝLET NA
SV. HOSTÝN – Odjezd autobusem 8.05 ze zast. 6 na AN v NJ
do Mořkova (žel. st.). Odtamtud vlakem do Bystřice pod Hostýnem
a pak busem nahoru a pěšky do Rajnochovic (cca 15 km) přes Chvalčov, Smrdutou, Černavu, Kelčský Javorník a zříceniny Šaumburk
a Zubříč. Lesní čaj. Návrat ve 20.00.
Připravujeme:
 16. 6. (so) Kamenné divadlo Skalky • 18.00 hod. • 50,- • DIVADELNÍ DÍLNA - divadelní přehlídka.Tradiční setkání divadelníků
i nedivadelníků za svitu ohňů a loučí.
 29. 6. (pá) Amfiteátr Skalky • 16.00 hod. • 40,- • VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN & GABRIELA GUNČÍKOVÁ & RYBIČKY 48 &
COOKIES - Ukončení školního roku a vítání prázdnin s bohatým programem!
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
ZAKARPATSKÁ UKRAJINA
ZAPOMENUTÝ A CHUDÝ KRAJ, KDE SE
ČAS ZASTAVIL
prof. ing. arch. Osvald Labaj, CSc.
Vernisáž: úterý 1. května v 17.00 hodin, 2.
– 29. května 2012.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 – 11.00, 14.30 – 17.00 hodin.
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Salon Yvonne
Vám nabízí tyto služby:

Kvalitní oděvy za nejlepší ceny
Beskydská 138,
Žilina u Nového Jičína

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

Slevy na veškeré
textilní zboží až 40 %

ä Mobilní pedikúra podle domluvy
Akce květen - potahování přírodních nehtů biogelem
a vytvrzení v UV lampě na rukou i nohou, velmi vhodné pro
letní měsíce - dokonalá úprava a fixace barevného lakování
Na Vaši návštěvu se těší Blanka Prušková,
tel.: 737 459 725, salon Yvonne, Revoluční 6, Nový Jičín
4/12

17/12

ZAHRADNICTVÍ KUNÍN
pro� kunínskému zámku odbočit a přes most přes Jičínku

Tel. 734 379 134, e-mail: kunin276@gmail.com,
www.zahradnisluzba.cz

LETNIČKY

OKRASNÉ ROSTLINY
Otevřeno: ÚTERÝ - SOBOTA 8-12, 13-17 hod. (v květnu do 18 hod.!)
1/12

1/18

Novojičínský zpravodaj – ceník inzerce
NOVINKA

Možnost inzerce v Novojičínském zpravodaji.
Náklad 9 900 ks. Roznáška do všech domácností
v Novém Jičíně včetně částí města
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina.
V případě zájmu o inzerci
v Novojičínském zpravodaji kontaktujte:
obchod@moravapress.cz nebo
tel.: 597 450 386, 597 450 376

1 STRANA

190x259 mm

190x128 mm

1/2 STRANY

Velikosti inzerce a ceny bez DPH
1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8

STRANA
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY

10
6
4
3
2
2

000
000
500
500
900
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

190x85 mm

1/3 STRANY

93x125 mm

1/4
STRANY

Slevy ze základních cen bez DPH
OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

-5%
- 10 %
- 20 %

93x85 mm

93x61 mm

Uzávěrka příjmu inzerátů
Objednávky inzerce Novojičínského zpravodaje
přijímáme do 20. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 22. den v měsíci.
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1/6
STRANY

1/8
STRANY
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JIŽ DRUHÁ LÉKÁRNA DR.MAX V NOVÉM JIČÍNĚ!

ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA
Dukelská 672
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ve V
studio ss.r.o.
© PLAN
.r.o.
PLANstudio

OC TESCO
OTEVÍRACÍ DOBA:
DENNĚ 8:00 – 20:00
Nízké ceny pro Vaše zdraví

19/12

Insolvenční správce
JUDr. Alena Schmidtová

PCI Geofug®

Prodej bytů, rodinných domů,
pozemků v NJ a okolí
– majetek z konkurzů a oddlužení

www.judrschmidtová.cz

Ideálně čisté spáry.
Navždy.
znečištění
cementové
spárovací hmoty
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PCI Geofug®
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Velikonoční turnaj v Novellaře
Pavel Kelar, prezident klubu
V době velikonočních svátků se zúčastnilo družstvo Basketbalového klubu Nový Jičín mezinárodního turnaje v našem družebním
městě, v italské Novellaře. Pořadatelé z místního basketbalového
klubu uspořádali jubilejní 25. ročník turnaje ve velkém stylu, se
snahou obsadit turnaj špičkovými celky.
Tento turnaj byl určen pro hráče ročníku narození 1995 a mladší.
Novojičínské družstvo odcestovalo k turnaji s třinácti hráči. Základ

Na úvod turnaje si sice připsali porážku 41:51 s polským celkem
KS Cracovia, pak ale zdolali postupně maďarský KD Budapešť
(59:37), slovenský tým KAC Jednota Košice (70:47) a v semifinále
i bratislavský MBK Karlovka (48:41). Jejich finálovým sokem byl další
maďarský tým Honvéd Budapešť. Naši kluci sice bojovali, ale na konci zápasu se z turnajového triumfu bohužel radoval jejich soupeř po
výsledku 58:42. I tak si ale náš tým pod vedením trenéra Karla Davida zaslouží obrovskou pochvalu za výbornou reprezentaci klubu.
Z jednotlivců jmenujme alespoň 3 nejlepší střelce: Martin Rudolf
(117 bodů celkem), Vojtěch Střítezský (51 bodů) a Dominik Macháček (30 bodů), své samozřejmě odvedli i ostatní kluci: T. Paulo,
M. Beneš, J. Kozelský, V. Kubáň, S. Brádler, V. Polák, S. Šimčík,
A. Vyštejn a P. Jelič, jimž také patří poděkování.

Úspěchy mladých hokejistů
Jiří Mohler
Novojičínští hráči ledního hokeje se v závěru sezony zúčastnili
několika turnajů, na kterých výborně reprezentovali klub a město Nový Jičín. Hráči 6. třídy pod vedením trenérů Kamila Glabazni
a Jaroslava Vaška získali ve Dvoře Králové zlaté medaile, když bez

Novojičínské basketbalové družstvo v Novellaře

Foto: Basketbalový klub

týmu tvořilo pět hráčů ročníku 1995 – Jan Krutílek, David Gerla, Daniel Rýdel, Adam Choleva a Daniel Panák, čtyři hráči ročníku 1996
– Ondřej Pokorný, Adam Kostelník, Jakub Stodůlka a Lukáš Kudry
a doplněno bylo čtyřmi hráči ročníku 1997 – Jaroslav Kretschmann,
Dušan Pernický, Zdeněk Jakubů a Jan Kelar.
Ve třech dnech družstvo odehrálo čtyři utkání. V turnaji osmi
družstev vybojoval novojičínský tým krásné třetí místo. Podle místního tisku jsme byli největším překvapením turnaje. Pravdou je,
že ostatní družstva disponovala větším počtem vysokých hráčů,
ovšem náš výkon zdobila bojovnost a velice úspěšná střelba ze
střední a dlouhé vzdálenosti. Nejlepším střelcem turnaje se stal
s 85 body Jan Krutílek a na třetím místě ve stejné statistice figuroval s počtem 67 bodů Adam Choleva. Byl to po sportovní stránce
hodnotný turnaj, v němž naši hráči získali mnoho herních zkušeností v mezinárodní konkurenci.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městu Nový Jičín za finanční podporu, díky které se náš klub mohl zúčastnil tohoto turnaje.

Basketbalisté získali stříbro
Radoslav Horák, Jana Střítezská
Novojičínští chlapci z basketbalového týmu U14 se ve dnech
5. - 8. dubna zúčastnili mezinárodního turnaje mládežnických kategorií, který proběhl v Ostravě. Ve své věkové třídě se jim dařilo, když
v konečném hodnocení obsadili krásné druhé místo.

Úspěšný basketbalový tým U14 vybojoval stříbrné medaile
Foto: Jana Střítezská
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Vítězný tým HK NJ 6. třída

Foto: Martina Paličková

porážky prošli celým turnajem. Úspěšní byli také hráči ročníku 2003
a mladší, kteří se zúčastnili turnajů ve Frýdku-Místku a v Orlové.
Týmy vedené Petrem Macháčkem a Jaroslavem Fleischmannem
přivezly zlaté medaile, když v obou turnajích nenašly přemožitele.
Hráči ročníků 2005 a 2006 si poprvé vyzkoušeli turnajové utkání na
domácím zimním stadionu, kde se v konkurenci čtyř týmů umístili
shodně na třetím místě. Hráči ročníků 1998 a 1999 se ve Valašském Meziříčí umístili na čtvrtém místě.

Velká cena Borohrádku
Otakar Baroš, trenér
Dne 7. 4. 2012 proběhla velká cena Borohrádku. Zúčastnilo
se jí 179 závodníků z 21 oddílů. Z novojičínských zápasníků
se dařilo nejvíce Ondrovi Dobiáši ve váze do 23 kg, který se umístil
na 3. místě, a mladším žákům Tomáši Čambalovi ve váze 40 kg,
který získal 6. místo, a Patriku Pečivovi ve váze 44 kg, který obsadil
5. místo. Děkujeme klukům za reprezentaci oddílu a města.

Trenér Kamil Škarka a úspěšní zápasníci Patrik Pečiva, Tomáš Čambal
a v popředí Ondřej Dobiáš
Foto: Kamil Škarka
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Fotosoutěž čtenářů
Čtrnácté kolo bylo obesláno celou řadou snímků zachycujících různé poetické nálady. A pro některé jakoby nepostačoval prostor našeho města. Nádherný západ slunce za starojický hrad se žel už vymykal podmínce, aby snímek přinesl námět právě z našeho města.
Vítězství tentokrát patří snímku Adély Havrlantové. Také
druhé místo obsadil snímek poeticky laděný, v němž autor
Josef Bolcek zaměřil na konci Svojsíkovy aleje svůj objektiv na Bludovice. Možná tím potěší tamní spoluobčany
v čase, kdy si připomínají 710. výročí založení obce. Zcela
výjimečným způsobem nám představuje poezii historické
části Nového Jičína Petr Vlček, kterému k získání třetího
místa postačilo fotografovat stíny a zajímavě je sestavit.

Gratulujeme nejúspěšnějším a děkujeme všem dalším soutěžícím. Byla to opět krásná série a nepochybně budeme hledat vhodnou příležitost, jak prezentovat širší výběr ze zaslaných fotografií.
Podmínky fotosoutěže: Účastník 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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