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20 let Městské policie Nový Jičín
Město Nový Jičín zřídilo městskou policii obecně závaznou vyhláškou č. 6/1992 o zřízení obecní policie, která nabyla účinnosti
1. 7. 1992. Počátky městské policie byly velmi skromné. Velmi důležitým preventivním pomocníkem v oblasti zabezpečování veřejného
pořádku se stal od roku 1998 městský kamerový dohlížecí systém. Od počátku roku 2009 funguje projekt postupného zavedení rajónové
služby městské policie, kterým se město rozdělilo na 6 rajónů a v nich slouží vyčlenění strážníci.

Foto: Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Novojičínského zpravodaje bych se rád věnoval „lehčímu“ tématu, a to našemu záměru oživit centrum města a vrátit na náměstí trhy
v jejich původní podobě. Myslím si
totiž, že veřejnost už je unavena různými malichernými spory s nádechem
politikaření, často odtrženými od běžného života.
A od lidí a života je tak trošku odtrženo i naše náměstí. Máme tady
sice úžasné Novojičínské kulturní léto
s bohatým programem i městskou
slavnost, ale centrum Nového Jičína poskytuje možnosti i pro širší
nabídku. Mělo by to být místo, kde se lidé rádi a pravidelně setkávají. A není třeba vymýšlet žádnou novinku. Postačí, když se ohlédneme do daleké minulosti, tak jako to už udělala řada obcí v okolí,
kde například pořádají farmářské trhy. Tak proč říkat, že v Novém
Jičíně to nejde?
V pátek 18. května si odbyl svou premiéru na novojičínském Masarykově náměstí květinový jarmark. Sazeničky okrasných rostlin
jsou žádaným sortimentem nejen u zahrádkářů. Už 22. června
budou stánky na náměstí patřit farmářům. Věřím, že místní i návštěvníci Nového Jičína si rádi zakoupí sýry, zeleninu, ovoce a další
potraviny v jiných prostorách než v supermarketech.
Naším přáním je, aby se na náměstí prezentovali různí řemeslníci.
Ruční práce má pořád vysokou kvalitu a je velmi žádaná. Dny řemesel by měly nabídnout keramiku, dřevěné výrobky, kovové předměty, sklo. Dalším v pořadí bude cukrářský jarmark, jehož součástí by
měla být volba cukrovinky, která by se do budoucna stala pro Nový
Jičín typickou, tak jako například perníkové uši pro Štramberk.
Milým doplněním akcí by měla být vystoupení žáků zdejší základní
umělecké školy, o kterých jsme už s vedením ZUŠ jednali.
Protože každý začátek je těžký, zřejmě chvíli potrvá, než se u nás
tradice jarmarků zavede. Věřím ale, že se časem Nový Jičín stane
vyhledávaným místem pro prodejce i návštěvníky z celého okolí.
Jaroslav Dvořák

Zahrada mění tvář
Marie Žambochová, ředitelka MŠ
Poznáváte zahradu Mateřské školy Revoluční v Novém Jičíně?
Z neupravené travnaté
a lesoparkové plochy
vyrůstá nádherné dětské
hřiště, jehož součástí
bude i arboretum. Zkulturněnou zahradu bude
moci využívat nejen
předškolní zařízení, ale
i základní školy a rodiče
s dětmi od tří do deseti
let. Práce na revitalizaci
zahrady v těchto dnech
vrcholí. V půli června ji Dříve neupravený terén se mění v nádhernou
budeme otevírat!
zahradu
Foto: Marie Žambochová

Občanská statistika – duben 2012
Počet obyvatel
Narozeno dě�
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
- Bernar�ce nad Odrou
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé
Kalíšek Vilém
Vavříková Marie
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24 285
17
11
6
4
3
2
37
21
12
21. 4. 1911
29. 9. 1913

Partnerská smlouva podepsána
Stanislav Bartoň, živnostenský úřad
V soboru 19. května 2012 došlo v německém Ludwigsburgu
k slavnostnímu podpisu partnerské smlouvy mezi Novým Jičínem
a Ludwigsburgem. Oficiálně tak byla stvrzena spolupráce, navázaná již před více než dvaceti léty.
Slavnostní akt podpisu smlouvy se uskutečnil v ludwigsburgském
Kulturním centru a byl pojat velmi důstojně. Nesl se ve velmi srdečné atmosféře, v duchu spojené Evropy. Ludwigsburští pozvali k této události do svého města zástupce svých partnerských měst, kterými jsou francouzský Montbéliard, velšské Caerphilly, ukrajinská
Jevpatorija a St. Charles z USA, dále byl pozván český generální
konsul v Mnichově pan Vladimír Krňávek a přítomni byli i zástupci
krajanského sdružení Kuhländchen.
Už při vstupu do sálu procházely jednotlivé delegace špalírem,
který připravil náš historický pěší pluk č. 7 - Franz Xavier Harrach.
Během aktu vystoupil pěvecký sbor Vocal Affair, Ludwigsburgské
žesťové kvinteto a náš pěvecký sbor Ondrášek, ti zvládli i jednu
skladbu společně. Starostové všech měst pronesli slavnostní projevy a zvlášť dojemný byl závěr, kdy všichni vystupující a i celý sál
zazpíval společně evropskou hymnu Ódu na radost a vůbec nevadilo, že každý ve svém jazyce.
Večer pak následoval v jednom z hlavních ludwigsburských chrámu Friedenskirche společný koncert několika sborů z Ludwigsburgu, do kterého se zapojil i náš Ondrášek. Velmi náročná kompozice, kdy se jednotlivé sbory prolínaly v proudu náročných vícehlasů,
působily ve velké chrámové prostoře neskutečně pompézně, za
což byli vystupující odměněni od plně naplněného chrámu bouřlivými ovacemi. Opět vyniklo mistrovství našeho Josefa Zajíčka,
který zvládl s Ondráškem nacvičit své party a během jednoho dne
zkoušek se začlenit do tak nádherné kompozice.
Podpis smlouvy byl orámován jednou z nejvýznamnějších Ludwigsburgských akcí – nedělními tradičními Koňskými trhy, které
patří k nejstarším v Německu. Ty jsou vždy doprovázeny velkým
slavnostním průvodem. Bylo tomu tak i letos, ale účast ve více
než dvouhodinovém průvodu ve 30 0C byla velmi náročná. Velmi
dobře se představil náš pěší pluk Harrach společně s Ondráškem, který si neodpustil krátké vystoupení přímo před tribunou
pro všechny přítomné, hlavně pro vrchního starostu Ludwigsburgu pana Wernera Spece. V neděli večer pak ještě vystoupil
Ondrášek na společném koncertě s laureáty Ludwigsburské
hudební školy v dalším ludwigsburgském chrámu Stadtkirche.
A opět obrovské ovace. Na tomto místě je třeba poděkovat
Ondrášku a Historickému pěšímu pluku Harrach za důstojnou
reprezentaci Nového Jičína.
Představení města Ludwigsburg v našem mini seriálu o partnerských městech a originál textu Smlouvy o partnerství přineseme
v příštím čísle Novojičínského zpravodaje.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třicátá druhá schůze Rady města Nový Jičín dne 25. 4. 2012:
Radní schválili nominace na ocenění osobností z oblasti sociální, školství a kultury. Dali souhlas s umístěním malé fotovoltaické
elektrárny na střeše zimního stadionu. Rada města souhlasila se
zařazením žádosti nájemníků domu DPS Pod Lipami na výměnu
oken do plánu údržby v roce 2013.
Třicátá třetí schůze Rady města Nový Jičín dne 30. 4. 2012:
Rada města pověřila řízením bytového podniku radního Ing. Václava Dorazila.
Dvanácté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne
30. 4. 2012:
Bylo schváleno zrušení bytového podniku k 30. 6. 2012 a jeho
začlenění do organizační struktury městského úřadu. Zastupitelé
vzali na vědomí rezignaci Ing. Milana Grestenbergera na post uvolněného radního. O jednoho se tak sníží počet uvolněných zastupitelů města a počet členů rady byl stanoven na 7 členů.
Třicátá čtvrtá schůze Rady města Nový Jičín dne 16. 5. 2012:
Radní schválili dotaci ve výši 400 tisíc korun na provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež a 140 tisíc korun na provoz noclehárny Charity.
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Čtvrtky jen pro objednané
Dagmar Veličková, odbor vnitřních věcí
Úsek cestovních dokladů a občanských průkazů na úřadě prožívá zatěžkávací zkoušku. Město již připravilo opatření, která by
měla situaci zlepšit.
Klienti si každý rok ponechávají vyřízení cestovních dokladů na
poslední chvíli. Letos je situace o to horší, že k 26. červnu 2012
končí platnost zápisu dětí v cestovním dokladu rodičů a děti, pokud
chtějí vycestovat do zahraničí, musí mít svůj vlastní cestovní doklad
(cestovní pas nebo občanský průkaz, nově i pro děti mladší 15 let).
Na tuto skutečnost jsme upozorňovali v dostatečném předstihu
a pokud by rodiče reagovali, mohlo být mnoho dokladů vyřízeno
bez stresu a dlouhého čekání.
Situace, kterou zažívají na úseku dokladů v tomto období nejen
klienti, ale i úředníci, nám není lhostejná. Máme k dispozici pouze
3 technicky vybavená kombinovaná pracoviště (ministerstvo vnitra
hledá finanční prostředky na posílení a vybudování alespoň dalších
výdejových pracovišť), kde na každém z nich lze nabírat žádosti
o cestovní doklad, o občanský průkaz a uvedené doklady po jejich
vyrobení i vydávat. Zlepšení situace a snížení čekací doby tak zásadně neřeší dostatečný počet úředníků.
Přijali jsme již opatření, která zrychlí (na úkor žadatelů o cestovní pas nebo občanský průkaz, jejichž odbavení trvá podstatně
déle) předávání vyrobených dokladů a sníží se tak počet čekajících
ve frontě. Zavedli jsme také objednávkový systém. Čtvrtky jsou vyhrazeny přednostně pro objednané. Objednávky přijímáme na telefonních číslech: 556 768 319, 556 768 321 a 556 768 322.
Zapojením tzv. asistenta - koordinátora chceme zlepšit informovanost a orientaci klientů, poskytnout pomoc s vyvolávacím
systémem apod., což by rovněž mělo přispět ke zrychlení jejich
odbavení. Ke zlepšení komfortu čekajících klientů s dětmi se připravuje vybudování dětského koutku a k dispozici bude rovněž
přebalovací pult.
INFORMACE��PRO�OBÈANY ÈESKÉ�REPUBLIKY
Plánujete�letní�dovolenou�v�zahranièí�a�nemáte�platný�cestovní�pas?
Pozádejte�o�vydání�nového�cestovního�pasu�a�nenechávejte�podání
zádosti�az�do�doby�pøed�letní�turistickou�sezónou.�Vyhnete�se�tak
zbyteèným�frontám�na�úøadech�a�ušetøíte�èas.
Máte-li�platný�cestovní�pas,�zkontrolujte�si,�do�kdy�platí.�Hodláte-li
cestovat�mimo�Evropskou�unii,�zjistìte�si�u�zastupitelského�úøadu
daného�státu,�jakou�minimální�dobu�platnosti�cestovního�pasu
vyzaduje.
Upozoròujeme,�ze�dnem�26.�èervna�2012 skonèí�moznost�cestování
dìtí�zapsaných�v�cestovních�dokladech�rodièù.�Po�tomto�datu�musí
mít kazdý�obèan�Èeské�republiky�k�vycestování�do�zahranièí�vlastní
cestovní�doklad. Z�tohoto�dùvodu�doporuèujeme�vèas�pozádat
o�vydání�cestovního�dokladu�dítìti. K�vycestování�do�státù
Evropské�unie lze�kromì�cestovního�pasu pouzít�rovnìz�obèanský
prùkaz. Od�1.�ledna�2012�lze�pozádat�o�vydání�obèanského�prùkazu
také�pro�obèany�mladší�15�let.

skládky ASOMPO, a.s., kde jsou odpady
v současné době ukládány (přimíchány
ve směsném komunálním odpadu nebo
jako odpady – oděvy samostatně).
REVENGE, a. s., zpracovává v třídícím
závodu v Boskovicích 400 až 500 tun
oděvů, bot a jiných textilních materiálů
měsíčně. Z tohoto množství část textilu
slouží opětovně ke svému původnímu
účelu, část je recyklována podle druhu (peří, svetrovina, denim, bavlna...)
a dále zpracována do ekologického produktu - např. čistících tkanin, stavebních
izolací, které mají průmyslové využití.
Jen poměrně malý zbytek se termicky
zhodnocuje.
Takto vypadají kontejnery
Staré šatstvo, boty a hračky lze odklá- na sběr šatstva
dat na níže uvedených místech:
Foto: archiv MěÚ
1. Nový Jičín, Na Valech (parkoviště u tržnice), vedle nádob na
separovaný odpad,
2. Nový Jičín, Jugoslávská (Ford Cartip), vedle nádob na separovaný odpad,
3. Bludovice č. 13 (u benzinové čerpací stanice), vedle nádob na
separovaný odpad,
4. Žilina U Partyzána, vedle nádob na separovaný odpad,
5. Loučka před domem č. 35, vedle nádob na separovaný odpad,
6. Separační dvůr na Palackého třídě.

Charita otevřela šatník
Marie Machková, tisková mluvčí
V Novém Jičíně byl otevřen sociální šatník. Tuto novou službu
bude provozovat místní Charita každý čtvrtek od 13 do 17 hodin
v azylovém domě na ulici Dolní brána.
Šatník bude sloužit občanům města a okolních obcí, kteří se ocitli
v tísni, ale jistě pomůže i těm, kteří mají doma nepotřebné, ale hezké ošacení a obuv a rádi by je darovali.
„Tato služba na území města dlouhodobě chyběla. Proto jsem
moc rád, že Charita, která provozuje své služby v Novém Jičíně
teprve od ledna, v tak krátkém čase šatník zřídila,“ řekl starosta města Jaroslav Dvořák. Město poskytlo Charitě budovu a její
pracovníci suterén přebudovali na prostory, kam mohou dárci
nosit věci a sociálně slabí občané je tam mohou za symbolický
poplatek získat.
„Hlavní zásluhu na šatníku mají naši dobrovolníci, zejména paní
Jaroslava Petřkovská. Ta dala celý tým dohromady. Dobrovolníci
prostory připravili, ale budou je i zadarmo uklízet, věci třídit, prát,
žehlit, rovnat do regálů a na věšáky. Ten symbolický poplatek, který bude začínat asi na pětikoruně, bude sloužit na pokrytí energií,
pracích prostředků a podobně,“ uvedl ředitel novojičínské Charity
Marcel Brož. Šatník bude přijímat oblečení, obuv, školní potřeby,
ložní prádlo, ručníky, ale i potřeby pro domácnost. Základní podmínkou je, aby věci byly čisté, nepoškozené a funkční.

Sběr obnošeného šatstva
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín ve spolupráci se společností REVENGE, a.s.,
zajistilo pro své občany šest speciálních kovových kontejnerů
určených ke sběru obnošeného šatstva, obuvi, bytového textilu
a použitých hadrových a plyšových hraček.
Ze statistik vyplývá, že každý z nás ročně vyprodukuje cca
15 kg starého šatstva, které je však převážně ukládáno do nádob
na směsný komunální odpad a následně odváženo na skládku.
V rámci spolupráce se společností REVENGE, a.s., z Boskovic,
která výše uvedené komodity zdarma sbírá, třídí a recykluje, je
v Novém Jičíně prozatím rozmístěno 5 ks kontejnerů a jedna kovová klec na separačním dvoru. Pokud se spolupráce osvědčí,
dojde k postupnému rozšiřování kontejnerů do dalších lokalit. Odevzdáním nepotřebného oblečení do sběrných nádob bude mimo
příznivého ekologického dopadu zároveň prodloužena i životnost
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Ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo a starosta města
Jaroslav Dvořák otevírají šatník
Foto: Marie Machková
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Bleskové povodně v roce 2009 prověřily akceschopnost strážníků, kdy po boku Integrovaného záchranného systému pomáhali
v záplavových oblastech, zejména v místní části Žilina. Nedílnou
součástí práce městské policie se stala také prevence negativních
jevů, kde lze zmínit například přítomnost strážníků na přechodech
pro chodce v blízkosti škol, výuku dopravní výchovy dětí na dopravním hřišti, kterou ročně absolvuje cca 400 dětí, besedy ve školách,
upozorňování řidičů na zavádění změn v dopravním parkovacím
systému ve městě, kontrola restauračních zařízení apod. V rámci
získaných prostředků z programu prevence kriminality je možné
zmínit akce, jako montáž řetízků pro seniory, kurzy sebeobrany pro
ženy, školení pro rajónové strážníky a další aktivity.
V uplynulém roce se na městskou policii v Novém Jičíně obrátili
občané s žádostí o pomoc nebo s oznámením na negativní jev ve
4 017 případech. Strážníci řešili 6 706 přestupků, nejvíce v oblasti dopravy, proti veřejnému pořádku, proti majetku a na úseku
alkoholismu a jiné toxikomanie. Přibližně 90 % jich bylo vyřešeno na místě.
Postupem doby se také zvyšovaly nároky na odbornost strážníků. Každé tři roky absolvují před komisí ministerstva vnitra zkoušku
odborné způsobilosti ze znalosti zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů. Také se zvýšily nároky na požadované
vzdělání, zdravotní způsobilost apod. Strážníci pravidelně absolvují
výcvik, který se skládá z fyzické a střelecké přípravy. V současné
době pracuje u Městské policie v Novém Jičíně 31 strážníků a jeden občanský zaměstnanec.
Městská policie Nový Jičín si za dobu dvaceti let našla v oblasti
zabezpečování veřejného pořádku své místo a stala se partnerem
policie ČR, hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné
služby, ale hlavně partnerem a pomocníkem občanů.
René Škoda, ředitel městské policie

Pozvánka na Den se strážníky
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MěP
U příležitosti 20 let od založení Městské policie Nový Jičín
se uskuteční v pátek 8. června 2012 celodenní akce, na níž se
představí nejen místní strážníci, ale také kolegové z jiných
městských policií, složek Integrovaného záchranného systému,
BESIP a další.
Program se odehraje od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Dopolední část bude určena především dětem
z mateřských a základních škol, odpolední těm, kteří chtějí poznat
vybavení všech zúčastněných složek, ukázky sebeobrany, slaňování a podobně. Budou zde připraveny také atrakce, soutěže
a odměny pro děti.

Farmářský trh
Stanislav Bartoň, živnostenský úřad
V rámci oživení centra města a obnovy tradice trhů bude
dne 22. 6. 2012 od 8 hodin na Masarykově náměstí v Novém
Jičíně uskutečněn farmářský trh, na kterém si návštěvníci budou moci zakoupit farmářské produkty (např. ovoce, zeleninu,
sýry a jiné). V letošním roce poskytne město farmářům prodejní stánky i prodejní místa bezplatně. Farmáři mohou podávat
přihlášky na farmářský trh do 16. 6. 2012 na Městský úřad
Nový Jičín, odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovo nám.
1/1, PSČ 741 01 nebo elektronicky na e-mailovou adresu
hastikov@novyjicin-town.cz.
V případě zájmu farmářů o prodej jejich produktů mimo konání farmářského trhu mohou využít městskou tržnici, kde se
prodej čerstvé zeleniny a ovoce stal již tradicí. Farmáři zde
mají denně od 8 hodin přednostně rezervovány prodejní stoly.
Zájemci o prodej mohou oslovit provozovatele tržnice, kterým
jsou Technické služby města Nového Jičína (tel. 556 764 833)
nebo přímo správkyni tržnice (tel. 731 532 934).
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Seznámení s partnerskými městy Nového Jičína

GÖRLITZ - NĚMECKO
Kateřina Redlová, informační centrum
poloha: spolková země Sasko, Německo
počet obyvatel: 57 000
starosta: Joachim Paulick
web: www.goerlitz.de
vzdálenost od Nového Jičína: 430 km
partnerství: od roku 1981
průmysl: strojírenský průmysl, výroba elektronických a optických
přístrojů, stavební podniky
partnerská města: Nový Jičín – ČR, Wiesbaden – Německo,
Zgorzelec – Polsko, Amiens – Francie, Molfetta – Itálie

Nejstarší knihovna v Sasku

Město Görlitz je východní město a okresní sídlo Německa. Šesté
největší město svobodného státu Sasko leží na horním toku Lužické Nisy. Dnes čítá okolo 57 000 obyvatel. První doložená zmínka
o městě je z roku 1071, okolo roku 1220 se začalo vyvíjet první
městské osídlení. Městem začaly vést hlavní obchodní cesty z východu na západ a ze severu na jih, což pro město znamenalo větší
důležitost i růst.
Období hospodářského rozkvětu, stejně jako sebevědomí a bohatství občanů, se zrcadlilo především v architektuře. Dnes se zde
nachází okolo 4000 památek. Budovy z pozdní gotiky, renesance,
baroka i secese zůstaly zachovány a z větší části obnoveny. Pro
Görlitz jsou typické radniční domy. Jejich impozantní klenuté stropy, které se rozkládají po celé délce chodeb, dovolily volný pohyb
celému koňskému spřežení.
Z těchto pozoruhodných budov s prvky pozdní gotiky a renesance se jich 35 zachovalo v části starého města Görlitz. Např. Biblický dům na Neißstraße, jehož malebné průčelí zachycuje výjevy
ze Starého a Nového zákona. V těsné blízkosti se nachází sousední dům s číslem 30, za jehož nádherným barokním průčelím se
nachází jedna z nejstarších knihoven v Sasku, původně nejvyšší
krajská vědecká knihovna.
Jedním z charakteristických znaků města je pojmenování po horském Landškrounském pivovaru Görlitz.
V rámci rozdělení měst po druhé světové válce byl Görlitz rozdělen na dvě části. Na východním břehu Lužické Nisy vzniklo město
pod polskou samosprávou. Dnes jsou samostatná města Görlitz
i Zgorzelec spojena vzájemným partnerstvím.
Nejznámější akce ve
městě jsou: Jazzové
dny Görlitz na přelomu
května a června, Slavnosti starého Görlitz
(Altstadtfest) v srpnu,
které jsou obdobou
novojičínské městské
slavnosti, nebo Bachův
festival v první polovi- Kostel sv. Petra
ně září.
Foto: Informační centrum
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Napojení na novou kanalizaci
Petr Bittner, odbor obecního podnikání
Informace pro obyvatele místní části Žilina a Loučka u Nového Jičína:
S ohledem na množství nemovitostí, rozmanitost druhů napojení
a postup výstavby nelze stanovit přesný časový harmonogram jednotlivých kroků pro každou nemovitost.
Samotné spuštění provozu, tedy ostré propojení nemovitostí,
bude záviset od dokončenosti hlavních stok, povolení zkušebního
provozu kanalizace jako celku, provádění kontrol jednotlivých přípojek nemovitostí a uzavření smlouvy vlastníka nemovitostí s provozovatelem kanalizace (Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a.s.).
1. Podmínky provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci a odvádění odpadních vod
Vlastník připojované nemovitosti (žadatel) je povinen v dostatečném časovém předstihu před realizací doručit na příslušné zákaznické centrum SmVaK Ostrava, a.s. žádost o zřízení kanalizační
přípojky včetně příslušného povolení ve smyslu stavebního zákona
vydaného stavebním úřadem a projektovou dokumentaci kanalizační přípojky. Projektová dokumentace bude zpracována projektovou organizací nebo fyzickou osobou, která má ve smyslu platných předpisů oprávnění k této činnosti.
Tuto povinnost má vlastník napojované nemovitosti i v případě,
že realizuje jen část kanalizační přípojky uloženou na soukromém
pozemku. Součástí dokladů doložených na zákaznické centrum
bude i aktuální výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnický
vztah k připojované nemovitosti.
1.1 Zástupci MěÚ Nový Jičín připraví žádost o zřízení kanalizační přípojky včetně příloh:
a. povolení ve smyslu stavebního zákona vydaného stavebním
úřadem
b. projektovou dokumentaci kanalizační přípojky (zpracována projektovou organizací nebo fyzickou osobou, která má ve smyslu
platných předpisů oprávnění k této činnosti)
c. aktuální výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnický vztah
k připojované nemovitosti
d. aktuální snímek z katastru nemovitostí
e. souhlas vlastníka kanalizace
1.2 Žádost o zřízení kanalizační přípojky bude vlastníkům nemovitostí zaslána poštou:
a. Vlastník nemovitosti podepíše žádost a doručí ji na MěÚ Nový
Jičín, Masarykovo náměstí 1, mezipatro - dveře č. 003 těmto
kontaktním osobám:
Petr Bittner, tel. 556 768 247,
e-mail: bittner@novyjicin-town.cz
Ing. Blanka Zagorská – tel. 556 768 357,
e-mail: bzagorska@novyjicin-town.cz
Žádost bude doručena poštou na výše uvedenou adresu nebo
osobně, a to vždy v pondělí nebo středu od 8.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 16.00 hod.
1.3 SmVaK Ostrava, a.s. jako provozovatel odsouhlasí přijaté žádosti o zřízení kanalizační přípojky a připraví návrh
smlouvy o připojení kanalizační přípojky:
a. Po zpracování návrhu smluv a kolaudaci nově vybudované kanalizace budou vlastníci nemovitostí informováni o možnosti zahájení realizace kanalizační přípojky včetně podmínek i způsobu
její realizace včetně termínů kontroly přípojky odpovědnými osobami před jejím zásypem.
1.4 Realizace (výkop, položení) a kontrola kanalizační přípojky před zásypem:
a. provádí se kontrola provedení celé přípojky
b. provedení napojení části přípojky od nemovitosti směrem na připojovací šachtu
c. kontrolu fyzického odpojení septiku (případné propojení septiku
musí být min. 150 cm profil)
d. vyloučení napojení srážkových vod do kanalizační přípojky
Potvrzení o provedené kontrole napojení kanalizační přípojky zástupcem SmVaK Ostrava, a.s. bude vystaveno na samostatném
formuláři SmVaK Ostrava, a.s.
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Současně s prováděním kontroly provedení kanalizační přípojky bude odběrateli předložena k podpisu „Smlouva o odvádění
odpadních vod kanalizací“ a provedeno zaměření místa zaústění
kanalizační přípojky do kanalizace včetně části odbočení (části kanalizační přípojky) a místa připojovací šachty.
1.5 Majitelům nemovitostí bude poskytnut příspěvek na vybudovanou kanalizační přípojku za předpokladu, že majitel doloží:
a. Majitel nemovitosti doloží kopii uzavřené smlouvy se SmVaK
Ostrava, a.s. a potvrzení o provedené kontrole na MěÚ Nový
Jičín Masarykovo náměstí 1, mezipatro - dveře č. 003 těmto kontaktním osobám:
Petr Bittner – tel. 556 768 247,
e-mail: bittner@novyjicin-town.cz
Ing. Blanka Zagorská – tel. 556 768 357,
e-mail: bzagorska@novyjicin-town.cz
b. S majitelem nemovitosti bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku a příspěvek proplacen následně na bankovní účet.
c. Příspěvek ve výši 300,- Kč/bm domovní části kanalizační přípojky bude hrazen v souladu s usnesením Rady města Nového
Jičína ze dne 14. 3. 2012 – č. j. 626/29/2012, výhradně podle
délek uvedených v jednotlivých projektových dokumentacích,
které občané převzali.
Kontaktní osoba:
Petr Bittner, investiční referent
odbor obecního podnikání
oddělení investic
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1
741 01 Nový Jičín
telefon: +420 556 768 247
eMail: bittner@novyjicin-town.cz
web: www.novyjicin.cz

Nová oční ambulance
Hana Szotkowská, mluvčí AGEL
V prostorách novojičínské nemocnice byla otevřena nová oční
ambulance. Pacienti tak budou moci využívat špičkovou oftalmologickou péči lékařů pod vedením primáře MUDr. Jiřího Kunce. Nová
oční ambulance poskytuje své služby v přízemí nalevo od hlavního vchodu do nemocnice, hned vedle budovy dětského oddělení. Ordinační doba je každý pracovní den od 7.00 do 14.30 hodin.
K vyšetření se není potřeba předem objednávat.

Odlehčovací služba Pohoda
Alice Hynčicová, vedoucí PS
Obyvatelé Nového Jičína se konečně dočkají otevření dlouho
očekávané a ve městě velmi chybějící odlehčovací služby. Tu, na
základě požadavku zařazeného v komunitním plánu, zaregistrovala a bude provozovat Pečovatelská služba Nový Jičín, organizační
složka města. Pobytová odlehčovací služba s kapacitou 2 lůžek je
určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Služba je poskytována na předem domluvenou dobu, kdy se pečovatel nebo rodina nemůže o žadatele postarat.
Pro vytvoření zázemí služby, která ponese jméno Pohoda, byly
vyčleněny prostory v Domě s pečovatelskou službou Pod Lipami
19, s výhledem do zahrady a na Starý Jičín. Místnost je uzpůsobena tak, aby připomínala domácí prostředí a klient se cítil co nejlépe. Součástí je i plně vybavená kuchyňka, bezbariérová koupelna
s vanami i sprchovým koutem a WC.
Pro klienty bude vytvářen individuální program. Budou moci
využívat místní knihovnu, prostory denního stacionáře, nabídku
společenských her, cvičební pomůcky, ale také venkovní prostory, vhodné k procházkám nebo posezení. Cílem je zajistit klientovi
bezpečné i příjemné trávení času v době nepřítomnosti vlastního pečovatele.
Provoz bude zahájen pravděpodobně v půli měsíce června. Informace budou zveřejněny na internetových stránkách
www.psnj.cz nebo je poskytne sociální pracovnice Kateřina Adámková, tel. 556 471 018, 734 523 241.
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Květinový jarmark měl úspěch
Marie Machková, tisková mluvčí
První květinový jarmark v Novém Jičíně byl velmi úspěšný. Ve
třinácti stáncích, doplněných mobilními stojany a kontejnery, byly
nabízeny sazenice květin, ale i bylinky a okrasné dřeviny. Prodejci
během dne obsloužili stovky zákazníků.
„Jsem ráda, že se nám květinový jarmark hned napoprvé povedl.
Reakce ze strany návštěvníků i prodejců jsou pro nás signálem,
že v podobných akcích máme pokračovat,“ uvedla místostarostka
Blanka Faluši. Město poskytlo podnikatelům prodejní stánek bezplatně. Prodejci nemuseli platit ani místní poplatek.
„Je to super akce. Pokud ji bude Nový Jičín opakovat, rád přijedu
zase,“ prohlásil Libor Klos ze Zahradnictví a květinářství Sedlnice.
A spokojena byla i Zdeňka Pjatkanová z místní firmy Zahradnické
služby Bártek. „Takový zájem ze strany zákazníků nás až zaskočil,
ale mile. My máme slušné tržby a lidem se zase líbil sortiment, ale
i styl prodeje formou jarmarku na náměstí,“ řekla paní Pjatkanová.

Největší zájem byl o letničky

„Tato akce je tradičně pořádána na podporu drobného
a středního podnikání v regionu. Všem vystavovatelům přeji, aby
tady našli spoustu zákazníků,“ zahájil veletrh starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Město poskytlo vystavovatelům prostory zdarma, bezplatný byl i vstup pro návštěvníky. V tombole bylo zásluhou
podnikatelů i města rozdáno více než sto cen.
„Na 150 lidí se zúčastnilo ochutnávky pokrmů připravených podle
kuchařky Jak šmakuje Moravskoslezsko a následného hlasování.
Nejvíce chutnaly fazole uvařené po havířsku. Místní podnikatelky
paní Imrýšková a Kocúrková toto jídlo dokonce chtějí zařadit do
jídelníčku ve své provozovně,“ řekl vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Stanislav Bartoň.

Kadeřník roku má vítěze
Markéta Pomklová
V sobotu 12. 5. 2012 se v rámci veletrhu Novojičínska konal na
zimním stadionu první ročník soutěže Kadeřník roku 2012. Soutěže
se účastnilo šest kadeřníků, kteří před zraky diváků a odborné poroty vytvářeli na hlavách modelek svatební účes. Odborná porota
hodnotila nápad a originalitu, náročnost práce, čistotu provedení
a konečnou úpravu účesu.
O svém kadeřnickém umu a talentu porotu nakonec přesvědčil
student střední školy v Odrách Marek Kostelník, který získal titul
Kadeřník roku 2012. „V Novém Jičíně a jeho okolí je mnoho talentovaných kadeřníků, proto doufáme, že letošní první ročník soutěže
byl impulsem k tomu, aby se nebáli a přihlásili se příští rok,“ dodala
pořadatelka soutěže Barbora Kudělková.

Foto: Marie Machková

Veletrh nabídl řadu novinek
Marie Machková, tisková mluvčí

Kadeřník roku 2012

Foto: Viktor Fiker

Den sociálních služeb

Ženy se mohly nechat nalíčit

Foto: Marie Machková

XIII. veletrh Novojičínska o víkendu 12. a 13. května navštívilo
7 300 lidí. Téměř sedm desítek vystavovatelů prezentovalo veřejnosti produkty z oblasti stavebnictví, zahradnictví, cestovního ruchu, gastronomie, ale i kosmetiku, oděvy a módní doplňky. Kromě
doprovodného hudebního programu byla součástí veletrhu i módní
přehlídka, soutěž Kadeřník roku 2012 a volba nejchutnějšího regionálního pokrmu. Kvůli deštivému počasí však musel být částečně
omezen program pod širým nebem.

6

Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Městského úřadu Nový
Jičín ve spolupráci s poskytovateli
sociálních
služeb na území města Nový Jičín a dalšími
organizacemi pořádají dne 20. 6. 2012 od 9.30 do 16.00 hodin
na Masarykově náměstí v Novém Jičíně Den sociálních služeb.
Můžete se těšit na ukázky z činnosti jednotlivých poskytovatelů,
získat mnoho užitečných informací, ale také na zajímavý kulturní program.
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Jarní společný koncert

Přehlídka talentů na Dlouhé

Karel Dostál, sbormistr
Pomalu si zvykáme na to, že si mezi novojičínskými pěveckými
sbory našlo své pevné místo i gymnaziální těleso Puellae et Pueri.
Spolu se Sextetem nabízí publiku všední i nevšední koncertní zážitky. Při jarním koncertu v Beskydském divadle 26. 4. 2012 měli
diváci možnost si jeden takový nevšední zážitek vyslechnout. Především v podobě dechového symfonického orchestru EOLE konzervatoře Blois, vedeného panem Raymondem Pousséo.
Již při dopoledním koncertu pro studenty našeho gymnázia bylo zřejmé,
že se nápad společného vystoupení smíšeného sboru Puellae et Pueri
a EOLE vydařil. Málokdy
totiž publikum, navíc středoškolské, které bývá poměrně kritické, aplauduje vestoje!
Foto ze společného vystoupení
V 18 hodin se koncert
Foto: gymnázium Nový Jičín rozjel ve velkém stylu.
Sbor zpíval sebevědomě, jednu skladbu si zadirigoval i náš bývalý kolega Josef Zajíček, se kterým jsme se symbolicky rozloučili
– bylo to velmi emotivní. 16 kluků sboristů opět nezklamalo v Lásce opravdivé, po provedení skladby Afrika následoval obrovský
aplaus, choreografie byla přesvědčivá.
Dalším slavnostním okamžikem se stal křest nového CD „Short
People“. Mezi kmotry se sešli dirigent Raymond Pousséo, lékař
Dušan Laskafeld a budoucí kněz Pavel Marek (zakládající člen
Sextetu). Sextet, který se několika skladbami podílel na novém CD,
zazpíval svou první skladbu na chodbě při otevřených dveřích do
sálu, čímž dosáhl potřebného „ECHA“.
Po přestávce už bylo podium rezervováno pro naše hosty - francouzský orchestr. Diváci si mohli vychutnat např. úpravu Vivaldiho
Čtvero ročních dob, filmovou hudbu z Války Keltů nebo dynamickou show se sólovými xylofony. Prostě paráda, precizní výkon tělesa tvořeného hráči ve věku 12 – 19 let.
V závěrečné části nechybělo tradiční slavnostní vyřazení sboristů – maturantů. Symbolickým okamžikem se stalo předání šeku
v hodnotě 3000,- Kč z výdělku koncertu. Tato částka je určena na
podporu projektu „Smyslová zahrada“ – pro děti z novojičínského
Dětského centra.
Tak jako dopoledne i večer vrcholil společným Titanikem (zde
předvedla krásný pěvecký výkon studentka 1. ročníku pedagogického lycea Tereza Vašutová) a francouzskou národní písní Les
Chaps Elysées.

Gabriela Šustalová

Děti se nestyděly ukázat svůj talent

Foto: ZŠ Dlouhá

Čtvrteční odpoledne 10. 5. 2012 patřilo na škole Dlouhá 56, odloučeném pracovišti Základní školy Jubilejní 3, již 2. ročníku zábavné show Ukaž, co umíš. V bohatém programu se vystřídaly všechny možné disciplíny: zpěv, tanec, hra na hudební nástroje, recitace,
gymnastika. V dopoledním představení navíc vystoupili i dva mladí
představitelé cirkusu Bernes, Ludvík a Robert Berouskovi, kteří
hostovali v Novém Jičíně. Děkujeme všem odvážným žákům a žákyním a paní učitelce Mirce Hermanové.

Páťáci v celostátní soutěži
Žáci 5. B
Na podzim se všichni žáci naší třídy 5. B zaregistrovali do celostátní soutěže pro páté ročníky nazvané „Hravě žij zdravě“, zaměřené na zdravou výživu a zdravý životní styl. Soutěž probíhala formou internetového kurzu, kde jsme plnili různé úkoly a vyplňovali
deníčky o jídle a pohybu. Na konci každé lekce byl vědomostní test.
Soutěž úspěšně dokončilo 125 tříd z celé ČR. V našem kraji
jsme skončili první, celkově jsme se v rámci republiky umístili na
krásném 2. místě.

Město patřilo bruslařům
Petr Kocián
SVČ Fokus ve spolupráci s HEPA outdoor fitness uspořádalo
v pátek 18. května 2012 večerní inline bruslení městem Nový Jičín.
Příznivci inlinů si opět
po roce mohli vyzkoušet, jaké to je projet se
večerními ulicemi Nového Jičína. Na trasu,
která měřila celkem 11
kilometrů, se vydalo
v pohodovém tempu,
za zvuku hudby rádia
Orion, více než 150
bruslařů. Hladký průjezd městem zajišťovala
Policie ČR a městská
policie. Na zdraví účastPrvní letošní večerní in-line bruslení
Foto: Petr Kocián níků dohlížela i sanitka
záchranné služby. Ti,
kteří letošní první inline jízdu nestihli, budou mít další příležitost
22. června a 24. srpna. Sraz účastníků je vždy ve 20.00 hodin
u zimního stadionu. Aktuální informace na: www.fokusnj.cz.

Novojičínský zpravodaj

Školáci s částí výhry trampolínou a obřím švihadlem
Foto: Radka Kusáková

Chráněná dílna vystavuje
Občanské sdružení Ostrava
Kaštanový krámek, občanské sdružení, zve na jednodenní
prodejní výstavu své chráněné dílny, která vytváří pracovní příležitosti pro osoby zdravotně znevýhodněné. Prodejní výstava
se uskuteční 18. června 2012 od 8.30 do 15 hodin ve vestibulu
radnice v Novém Jičíně.
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Zemřel Lumír Sklenák
Karel Chobot
„Když jsem v tom věku byl,
v kterémž se lidskému rozumu
rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné
mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jimiž
se zanášejí, zdálo mi se toho
nemalá býti potřeba, abych
se dobře, k kterému bych se
houfu lidi připojiti a v jakých
věcech tráviti měl, rozmyslil…“
Jan Ámos Komenský, Labyrint
světa a ráj srdce
Citaci z díla velkého evropského myslitele a učitele jsem
při vzpomínce na Lumíra Sklenáka, který tak náhle a nečeLumír Sklenák
Foto: archiv
kaně ve věku 77 let odešel na
věčnost, vybral záměrně, neboť i on, podobně jako Komenský,
putoval životem, hledal a nalézal. Proslulý novověký filozof mu
v mnohém byl vzorem, vždy se snažil nalézat pravdu, ať již konal
jako učitel, pro něhož profese byla posláním, či výtvarník, poutník a objevovatel krás přírody, památek, ctitel ducha a umu. Lumír Sklenák byl jedním z posledních velkých osobností let 19671970, ovlivňujících kulturní a výtvarný život oné doby v Novém
Jičíně a celém okrese, přítel a blízký spolupracovník Jaroslava
Štindla, Ervína Bártka, Jaroslava Krále. Svým původem patří
Trnávce u Příbora, kde se 17. února 1935 v učitelské rodině narodil. Pedagogickou kariéru zahájil v Hladkých Životicích, v krizových létech působil jako inspektor kultury Okresního národního výboru v Novém Jičíně, spolupracoval a účastnil se autorsky
výstav v Žerotínském zámku, a to až do počátku normalizace,
kdy byl odvolán a přeložen se svou manželkou na dlouhých
27 let do dvojtřídní školy ve Fulneku-Jerlochovicích. Výtvarník,
který zároveň miloval poezií, mohl pak vystavovat až po revoluci.
Jak zdůraznila při posledním rozloučení 23. dubna 2012 ve zcela
zaplněné smuteční síni ve Fulneku starostka města Fulneku paní
Bc. Jana Mocová, miloval Fulnek, kde manželé Sklenákovi našli
po padesáti letech prožitých v Hladkých Životicích před chystanou demolicí jejich domku v rámci výstavby dálnice v posledních
létech nové rodinné zázemí: „Nejen zámek, ale celý Fulnek byl
jeho srdeční záležitostí. Kresby doplňoval verši svého nejoblíbenějšího básníka Jana Skácela. Měl rád přírodu a krajinu svého
domova. Milované Poodří, které prošel a projel na kole se svou
ženou, se stalo dalším hlavním tématem jeho prací. Zátočiny
a břehy Odry, tiché hladiny rybníků se objevují na jeho malbách
pastelem. V posledních letech se věnoval práci s textilem, tvořil
koláže z ústřižků různých druhů textilu doplněných syntetickým
rounem. Po revoluci uspořádal několik samostatných výstav
v Novém Jičíně, v Odrách, v Hustopečích a poslední v loňském
říjnu 2011 ve Fulneku. Bohužel, zlá a zákeřná nemoc čekala
každou chvíli na svou příležitost. Překonala úsilí na zlepšení
zdravotního stavu, nedbala snahy lékařů a sestřiček na oddělení
jednotky intenzivní péče v nemocnici v Bílovci. Vybrala si svou
daň 17. dubna 2012 v pět hodin ráno.“ Rodina novojičínských
a fulneckých výtvarníků osiřela o jedno jméno. Mgr. Lumír Sklenák odešel za vyšším údělem, ale jeho dílo žije dál.

Májový koncert Ondráše
Karel Chobot
Zaplněný sál Beskydského divadla v pátek 11. května 2012
v 19 hodin večer se rozezněl bubny a zpěvem. Letošní tradiční
májový koncert pěveckého sboru Ondráš a jeho hostů nazvaný
V rytmu jara byl koncipován nově: zpěv, hudba, poetické mluvené
slovo. Zdánlivě stejné, ale díky hostům zcela jiné. Kytice skladeb
K. V. Holana-Rovenského, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů,
Zdeňka Lukáše, Jana Šimíčka, Leoše Janáčka, Ivana Hrušovského, Václava Ptáčka, Karla Dostála, ale také třeba Karla Jenkinse,
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Julio C. Reynaga, Danny Fonga, libý zpěv Ondráše, doplněný bubny či jinými netradičními hudebními nástroji hostů – skupiny bubeníků Napkelte a bubenické školy Kubuku s uměleckým vedoucím
Pavlem Kubešou, to vše zcela určitě naplnilo posluchače jarní poetickou a optimistickou energií, kterou pak v druhé půli koncertu
ještě více úmocnil další host – vokální chlapecké seskupení Sextet,
působící pod uměleckou taktovkou Karla Dostála šestou sezonu
při novojičínském gymnáziu a střední odborné škole. K tradicím
májového koncertu pěveckého sboru Ondráš patří, že při tomto
jarně hudebně poetickém večeru se dostává ocenění nejvýznamnějším členům sboru za jejich dlouholetou a úspěšnou sborovou
činnost. V pátek do pomyslné síně sborové slávy vstoupil a představiteli oblastního výboru Unie Českých pěveckých sborů pány
Mgr. Janem Mlčochem a Mgr. Davidem Martinákem byl oceněn
zlatým odznakem s granáty dlouholetý člen Ondráše pan Mgr. Ladislav Linart, který se sám vyznal: „Nedávno jsem si dělal bilanci,
kolik to bylo sólových vystoupení, za která vděčím váženému příteli, zesnulému panu Ervínu Bártkovi. Zpíval jsem toho požehnaně
– vlastně od kantát padesátých let, přes Miljutinovu „Tajgu“ až ke
„Golgotě“. Nejvíce však, již od osmnácti let věku „Já som bača
velmi starý“ (asi 350 krát).“

Pěvecký sbor Ondráš

Foto: archiv

David Stančík, novojičínský rodák a nyní brněnský právník, procitěně recitoval vhodně vybrané poetické texty (Marie Dohnálová),
sbor střídavě řídili pánové Karel Monsport, který se po dlouhé těžké
chorobě vrátil k aktivní činnosti, mladý a nadějný Petr Lichnovský
a současná umělecká vedoucí sboru paní Eva Polášková.
Publikum, kde byl účasten starosta města Nového Jičína pan
PhDr. Jaroslav Dvořák, spokojeně odměnilo účinkující dlouho
trvajícím potleskem. Zdařila se dobrá věc, novojičínský kulturní život byl opět obohacen o významnou událost. Není mnoho měst
v republice, které se mohou chlubit výbornými koncerty na profesionální úrovni zdánlivě amatérských těles, jako je Nový Jičín a jeho
Ondrášek včetně připravných sborů, Ondráš, Komorní orchestr
P. J. Vejvanovského, Jitřenka, nebo výše jmenované soubory či
taneční obory zdejší základní umělecké školy. Těšme se tedy na
hluboké zážitky při dalších koncertních vystoupeních.

Výstava děl Hugo Baara
Karel Chobot
Ve středu 16. května 2012 v 17 hodin odpoledne v Nové galerii
Žerotínského zámku Muzea Novojičínska p.o. v Novém Jičíně byla
zahájena velmi zajímavá výstava děl novojičínského rodáka, malíře Hugo Baara. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace,
svébytným slavnostním způsobem takto připomíná sté výročí úmrtí
autora, jehož dílo patří k nejvýznamnějším uměleckým souborům
sbírkového fondu novojičínského muzea. Na výstavě jsou ale rovněž prezentována plátna z Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Moravské galerie v Brně, Muzea umění Olomouc a poprvé od
soukromých sběratelů. Výstavu doprovází zajímavý katalog, obsahující životopis autora a ukázky z jeho díla. Na vernisáži výstavy
v úvodu zahrála na klavír talentovaná žákyně Základní umělecké
školy v Novém Jičíně Rozálie Stoklasová, výstavu uvedla charisPokračování na str. 9
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matická ředitelka Muzea Novojičínska p.o. paní PhDr. Sylva Dvořáčková, která mimo jiné připomenula: „Novojičínský malíř Hugo
Baar byl autorem žijícím a působícím ve svém rodišti. Profiloval se
jako výrazná umělecká osobnost, a také jako organizátor kulturního a společenského života nejen v Novém Jičíně, ale i v širším
moravském regionu. Narodil se 3. 3. 1873 v Novém Jičíně jako
syn obchodníka Johanna Nepomuka Baara. Po studiích na německé reálce navštěvoval v letech 1889-1892 odbornou tkalcovskou školu v Novém Jičíně; už zde se projevil jeho výtvarný talent.
Na Škole uměleckých řemesel ve Vídni studoval nejprve u ředitele
školy H. Storcka, pak u prof. R. Ribarze. Na mnichovské akademii
byl žákem G. Hackela a později H. Knirra. V roce 1903 se oženil

uspořádá pod záštitou České archivní společnosti v rámci archivního společenství Zemského archivu v Opavě, letos pod sjednocujícím názvem Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností, Den
otevřených dveří.
Ve čtvrtek a pátek 7. - 8. června 2012 jsou připraveny komentované prohlídky v budově archivu na ulici K Archivu 1. Dopoledne je vyhrazeno pro školy, je třeba se však objednat předem
e-mailem na podatelna@nj.archives.cz, příp. na telefonním čísle
556 770 139. Během prohlídky budou moci školáci využít nabídky odborných pracovníků archivu v akci nazvané Namaluj si a sestav svůj erb a vytvořit si základ rodové heraldiky. Pro zájemce
z řad veřejnosti budou prohlídky ve čtvrtek v 15 hod. a v pátek ve
13 hod. Vystaveny budou ukázky nejstarších listin archivních souborů zdejšího archivu, které se vrátily z konzervačních dílen a veřejnosti nejsou běžně přístupné. V sobotu 9. června 2012 v 10 hod.
přednese ředitel archivu PhDr. Karel Chobot přednášku nazvanou
Po kom se jmenují novojičínské ulice – Kdo byl Dostál-Bystřina?

Ekosoutěž pro školy
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín, odbor životního prostředí a SVČ Fokus pořádají
velkou ekosoutěž pro děti základních škol s názvem „Zpětný odběr
elektrospotřebičů“. Dosloužil vám elektrospotřebič? Varná konvice,
fén, žehlička, mobil? Rozhodně nepatří do kontejneru na směsný
komunální odpad! Nefunkční elektrospotřebiče předejte dětem, ať
je přinesou do školy. Nejlepší třídní kolektiv obdrží jako hlavní cenu
5000,- Kč, oceněny budou i kolektivy na 2. a 3. místech a nejlepší sběrač Nového Jičína. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční
20. června 2012 v kině Květen. Do soutěže se přihlásily ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského 66 a ZŠ Komenského 68.
Výstava potrvá do 26. srpna 2012

Foto: Jan Číp

s Leonií Fritsche, dcerou úředníka továrny na klobouky v Novém
Jičíně. Žil ve Vídni, od roku 1906 se trvale usídlil v rodném Novém
Jičíně. Hugo Baar byl členem spolku umělců Hagenbund ve Vídni,
účastnil se několika výstav tohoto spolku (např. v roce 1911 se
uskutečnila výstava v Praze). První úspěch v moravském regionu
mu přinesla výstava Společnosti přátel umění v Olomouci v roce
1904. Přátelil se s mnoha umělci české národnosti – B. Jaroňkem,
J. Úprkou. V roce 1907 se zúčastnil výstavy moravských výtvarných umělců v Hodoníně, kde kromě jmenovaných umělců vystavovali A. Mucha, J. Štursa, M. Švabinský, Fr. Barwig, A. Kašpar
a další. V roce 1907 stál u založení Muzejního spolku v Novém
Jičíně, s pomocí výboru spolku uspořádal téhož roku výstavu. Druhé výstavy v roce 1908 se účastnil s malíři a sochaři
z Kravařska nebo umělci, kteří měli ke Kravařsku vztah (V. Vita,
E. Veith, Fr. Barwig, A. Kolig, H. Temple, L. Jadrníček). Iniciativou
H. Baara bylo v roce 1909 založeno Sdružení německo-moravských výtvarných umělců se sídlem v Brně. Předsedou byl Hugo
Charlemont, veškerou činnost spolku však organizoval H. Baar
jako místopředseda. V roce 1910 podnikl cestu do Německa,
Belgie a Holandska, o rok později k Baltu. Náměty z cest se odrážejí např. v pracích Rybářská vesnice u Baltského moře, Rybářské
sítě na pobřeží, Lázně na pobřeží. V roce 1912 odjel do Mnichova, aby v tamějších litografických dílnách pracoval na zakázce
zhotovení originální litografie. Práci nedokončil, zemřel náhle
18. 6. 1912 v Mnichově. Hugo Baar je pohřben na novojičínském
hřbitově. Architektonický návrh na pomník (dosud zachovaný
na původním místě) vypracoval novojičínský architekt Hugo
Blum, autorem sochy na náhrobku je Leopold Hohl (narozen
13. 11. 1886 v Novém Jičíně).“
Návštěvníci Žerotínského zámku si mohou výstavu prohlédnout
do 26. srpna 2012. Obdivovatelé jeho díla pak mohou být přítomni
při odhalení pamětní desky na Baarově rodném domě ve výroční den jeho úmrtí 18. června 2012 v 16 hod.

Mezinárodní den archivů
Karel Chobot
Státní okresní archiv Nový Jičín u příležitosti Mezinárodního dne
archivů, slavící se od roku 2008 jako připomínka založení Mezinárodní archivní rady dne 9. června 1948 při UNESCO v Paříži,
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Skautský příměstský tábor
Barbora Heryánová, vedoucí tábora
Skauti ze střediska Pagoda Nový Jičín letos pořádají 1. ročník příměstského tábora, určeného pro všechny neskauty, kteří si chtějí
vyzkoušet skautské dovednosti, najít nové kamarády a zažít spoustu
zábavy. Jsou naplánovány 2 turnusy, 20. - 24. 8. a 27. - 31. 8. 2012.
Pokaždé se budou děti vydávat do jiných koutů světa, takže se mohou přihlásit na oba turnusy. Zábavnou formou her se naučí spoustu
nových věcí, které jim mohou být užitečné ve škole, ale především
v běžném životě.
Díky variantě spaní doma, která je typická pro většinu příměstských
táborů, se podařilo nastavit příznivou cenu 1 300 Kč za týden. Na
tábor se tak mohou vydat i prvňáčci, kteří by celý týden bez rodičů
nevydrželi. Další informace najdete na www.pagodanj.cz.

Talentové zkoušky ZUŠ
Jan Machander, ředitel školy
Vedení Základní umělecké školy v Novém Jičíně vyhlašuje talentové zkoušky pro přijetí žáků ve školním roce 2012-2013. Talentové zkoušky proběhnou:
DPS Ondrášek * 6. června 2012 od 14.00 do 17.00, Derkova 3
Taneční obor
* 8. června 2012 od 14.00 do 17.00, Derkova 1
Hudební obor
* 8. června 2012 od 14.00 do 17.00, Derkova 1
Výtvarný obor
* 8. června 2012 od 14.00 do 16.30, Derkova 1
Upozornění pro rodiče:
ZUŠ je státem subvencovanou školou, nikoli jakýmsi kroužkem či družinou.
Odhlašování žáků z výuky během pololetí není možné a je nezbytné si předem zjistit ve školním řádu podmínky studia a výši
úplaty za vzdělávání v daném školním roce.Výuka je zajištěna kvalifikovanými učiteli a její průběh je popsán ve školních osnovách,
od roku 2012 ve školním vzdělávacím programu, chceme tímto
upozornit, že studium v ZUŠ vyžaduje od žáků pravidelnou domácí přípravu a od rodičů vytvoření podmínek k takové přípravě. Přijatí
žáci budou zařazeni do přípravných oddělení.
Žáci, kteří prokáží dostatečnou míru předpokladů ke studiu
v ZUŠ a nebudou přijati z kapacitních důvodů, mohou být zařazeni do pořadníku.
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Koncert pomůže dětem

Klub rodáků a přátel města NJ

Kateřina Janovská, člen ZDM NJ

zve všechny své členy a příznivce na tradiční májovou merendu, letos opět netradičně,
podruhé v klubových místnostech na Baště, v pátek 8. června 2012 v 18 hod. K tanci a poslechu
bude hrát populární hudba oblíbeného Josefa Wagnera.
V pondělí 18. června 2012 v 16 hod. odpoledne u příležitosti stého výročí úmrtního dne novojičínského malíře Hugo Baara bude
na jeho rodném domě (ul. 5. května čp. 2, v horním rohu náměstí)
z iniciativy Klubu rodáků odhalena pamětní deska. Poté se odebéřeme na novojičínský hřbitov na malý historický exkurz, podíváme
se na umělcův hrob a položíme zde kytici květů. Průvodcem bude
PaedDr. Tomáš Bouda a předseda Klubu rodáků Pavel Wessely.
Zároveň doporučujeme ve dnech 7. – 9. června 2012 v rámci
Mezinárodního dne archivů a archivářů akce Státního okresního
archivu, které se letos konají v celé republice pod sjednocujícím
názvem Archivy – křižovatka mezi minulostí a přítomností. V sobotu 23. června 2012 zcela určitě navštívíme již tradiční XIV. zámecké slavnosti v Kuníně. Upřesnění, případně podrobnosti ke všem
výše zmiňovaným akcím, na vývěskách a webové stránce.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína tímto zároveň blahopřeje k významnému životnímu jubileu svému dlouholetému
členu, který po roce 1990 zastával důležité funkce ve vedení města Nového Jičína, ať již jako místostarosta či tajemník úřadu, panu
Ing. Miroslavu Šrámkovi. Pevné zdraví, stálý elán a optimismus, životní pohodu a smysl pro komično nejméně do další sedmdesátky
přeje výbor Klubu.

Skupina Good Fellas se členy dětského zastupitelstva
Foto: Kateřina Janovská

Dne 21. 4. 2012 uspořádalo Zastupitelstvo dětí a mládeže v Novém Jičíně charitativní koncert. Výdělek byl určen na svoz dětí ze
ZŠ a MŠ speciální v Novém Jičíně. Na koncertu vystoupila skupina
Outsider z Valašského Meziříčí, nadějný zpěvák Voxel (Václav Lebeda) a úspěšná kapela Good Fellas, která vyhrála ocenění objev
roku v hudební anketě Anděl 2011. Koncertu se zúčastnily desítky
lidí a celá akce proběhla bez jakýchkoliv komplikací. Celkový výtěžek, který poputuje handicapovaným dětem, činí 7 270 Kč. Všem
sponzorům a zúčastněným děkujeme.

Den matek v Loučce
Jaroslav Kotas, předseda Osadního výboru
Již poněkolikáté uspořádal osadní výbor městské části Loučka se
základní organizací Českého svazu žen, základní organizací Českého svazu chovatelů a Klubem seniorů v Loučce společenskou
akci ke Dni matek, určenou především ženám seniorského věku.
V pátek odpoledne 11. května se v sále restaurace U chovatelů,
po blahopřání předsedy osadního výboru Jaroslava Kotase a přípitku k tomuto svátku, přítomné ženy velmi dobře bavily při kulturním
programu. Nejdříve vystoupili muži s pásmem písní a básní, pak
taneční soubor žen z Klubu seniorů Loučka, Straník a členek ČSŽ
Nový Jičín s novým programem „Holky z naší školky“ a country
tanci „Veselé dámy“. Ženy potěšil nejen program, ale radost měly
i z krásných růží, které jim předali členové osadního výboru. Sladkosti a jiné pohoštění, o které se postaraly členky Klubu seniorů,
také harmonika pana Bači, to vše přispělo ke spokojenosti přítomných žen. Akce se uskutečnila za finanční podpory města a částečně i spolupořadatelů.

Program Europe Direct
Miroslava Krbová
V minigalerii střediska Europe Direct je až do 30. června 2012
k vidění výstava „Divy přírody v jihovýchodní Evropě“. Fotografie
zachycují uchvacující scenérie jihovýchodní Evropy, její přírodní rezervace a chráněné zóny. Výstava je projektem generálního ředitelství pro rozšíření ve spolupráci s Wild Wonders of Europe.
V úterý 5. června v 10 hodin se v aule na radnici uskuteční přednáška „Cestování do zemí EU - jednotný pracovní trh“. Přednáší
Lucie Holubová. Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte účast na
europedirect@novyjicin-town.cz nebo telefonicky na 556 768 255.
Ve čtvrtek 21. června se na Masarykově náměstí uskuteční tradiční hudební akce s názvem Evropské svátky hudby. Těšit se můžete
například na Junior Fortes, Ostravičku, Catena Musicu, skupinu No
Problemo a Elvis Presley Revival Band.

Náhradní termín očkování
Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
Omlouváme se všem chovatelům psů, kteří se se svým psem
dostavili v sobotu 28. dubna do parčíku na ulici Nábřežní v Novém
Jičíně a marně čekali na veterinárního lékaře, který měl provést
vakcinaci jejich psa proti vzteklině. Náhradní termín očkování se
uskuteční na stejném místě – tj. v parčíku na ulici Nábřežní v pátek
8. 6. 2012 od 15.30 do 16.15 hod.
Ještě jednou se omlouváme za vzniklé nepříjemnosti a učiníme
příslušné kroky, aby se podobná situace neopakovala.

KČT TJ Nový Jičín připravuje

V programu vystoupil i taneční soubor žen z Loučky a Straníku
Foto: Jaroslav Kotas
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Martina Fiedlerová
9. 6. 2012 • Lašskem a Valašskem – 29. ročník,
pěší trasy 6, 12, 20 a 25 km, pořádá KČT Kopřivnice, autobusový zájezd
16. – 17. 6. 2012 • Vtáčnik, Strážovské vrchy, autobusový zájezd
23. 6. 2012 • Horní Lideč – Pulčín – Lužná, pro
pěší, doprava vlakem
Naše zájezdy a výlety jsou určeny nejen pro organizované turisty,
ale pro všechny příznivce turistiky. Podrobné informace o našich
akcích naleznete na stránkách KČT Nový Jičín www.kctnovyjicin.cz
nebo v informační skříňce na ulici Lidické.

Novojičínský zpravodaj

Červen 2012
 Pátek 1. června v 16.00 • SETKÁNÍ
• Miniatury novojičínských divadelních
souborů Divadlo Na Kraji a Fantazie.
Malý sál. Prodej vstupenek před akcí.
NOVÝ
JIČÍN  Pondělí 4. června v 17.00 • 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 Jany 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 • Lawrence Roman: DOHAZOVAČ
• ZRUŠENO!
 Pátek 15. června v 19.00 • MarcCamoletti: MILÁČEK ANNA
• (náhradní titul za představení Dohazovač). Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě tehdy,
když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu
služka Anna. Režie: Zdeněk Tyc. Hrají: M. Hudečková, D. Prachař,
L. Rybová, S. Rašilov, V. Hybnerová. Agentura AP Prosper Praha.
Předprodej od 2. 5.
 Sobota 16. června v 16.00 • Martin Klásek: HURVÍNKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ • Krásné letní počasí vyláká do přírody nejen
pana Spejbla a Hurvínka, ale také Máničku s paní Kateřinou. Výlet
se však nečekaně zkomplikuje. Ještě, že s sebou mají pejska Žeryka, který, jak se ukáže, je nejlepším přítelem nejen člověka! Divadlo
Spejbla a Hurvínka Praha. Předprodej od 2. 5.
Připravujeme:
 Středa 19. září v 19.00 • CHUDÁK HARPAGON • Josef Dvořák
v komedii na motivy Moliérova Lakomce. Dále hrají: R. Stupková,
D. Schlehrová, A. Zejfartová, M. Hrubešová, R. Trtík. Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha. Předprodej od 2. 5.
 Úterý 25. září v 19.00 • Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ •
(náhradní termín za 6. 6.). V režii Jakuba Nvoty hrají: I. Janžurová,
M. Vladyka, B. Munzarová, S. Remundová. Předprodej od 17. 4.
B E S K Y D S K É

DIVADLO

 Po 4. 6. až St 6. 6. v 18.00 hod.
• 2 dny v New Yorku • Mingus
a jeho francouzská přítelkyně Marion Dupré vedou celkem poklidný
život ve svém newyorském bytě
s nevychovanou kočkou a svými dvěma dětmi z předchozích vztahů. Dokud ovšem nepřiletí na návštěvu Marionin tatínek Jeannot
a její nadržená sestra Rose. Mládeži přístupno. Komedie. Digital 2D,
91 min., titulky.
 Po 4. 6. až St 6. 6. ve 20.15 hod. • Muži v černém 3 • Agendi
J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) jsou zpět, opět včas, aby
zachránili lidstvo. Mládeži přístupno. Akční komedie. Digital 3D,
104 min., dabing.
 Čt 7. 6. až Ne 10. 6. v 18.00 hod. • Prométheus • Ridley Scott,
režisér filmů „Vetřelec“ a „Blade Runner“, se vrací s žánrem, ke kterému pomáhal psát pravidla. V Prometheovi stvořil další výjimečný
svět, v němž napínavé pátrání po kořenech naší civilizace na planetě
Zemi zavede skupinu průzkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. Do 15 let nevhodný. Digital 3D, 124 min., titulky.
 Čt 7. 6. až Ne 10. 6. ve 20.30 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 sci-fi. Digital 3D, 137 min., dabing.
 Po 11. 6. až St 13. 6. v 18.00 hod. • Prométheus • Do 15 let
nevhodný. Digital 2D, 124 min., titulky.
 Po 11. 6. až St 13. 6. ve 20.30 hod. • Příběh z periferie • Příběh
vypráví o Radce a Honzovi, kteří vyrůstají na předměstí a prožívají svůj první zamilovaný vztah. Do jejich cesty ale vstoupí Radčiny
„růžové brýle“ a vysněné ideály. Radka mění starou partu ze sídliště za motorkářskou bandu, kde také nachází novou lásku. Mládeži
přístupno. Hudební/drama. Digital 2D, 93 min.
 Čt 14. 6. až Ne 17. 6. v 18.00 hod. • Madagaskar 3 • Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit
letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu.
Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na
palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středo-
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zemním mořem. Mládeži přístupno. Animovaná komedie. Digital 3D,
92 min., dabing.
 Pá 15. 6. až Ne 17. 6. v 16.00 hod. • Madagaskar 3 • Digital
2D, 92 min., dabing.
 Čt 14. 6. až Ne 17. 6. ve 20.00 hod. • Pařmeni • Bláznivá
komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do
australského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se
postarají o řadu skandálních situací. Mládeži přístupno. Digital 2D,
97 min., titulky.
 Po 18. 6. až St 20. 6. v 18.00 hod. • Don´t stop1983 • Do
komunistického Československa konečně dorazil PUNK naplno.
Osmnáctiletý Miki se svým provokativním kamarádem Dejvidem
nechtějí zůstat pozadu. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 98 min.
 Po 18. 6. až St 20. 6. ve 20.00 hod. • Intouchables: Nedotknutelní • Komedie s dramatickou zápletkou o tom, že i nejméně pravděpodobné spojení melancholického multimilionáře a extrovertního
recidivisty může humorně zapůsobit na diváka. Mládeži přístupno.
Digital 2D, 112 min., titulky.
 Čt 21. 6. a Pá 22. 6. v 18.00 hod. • Bajkonur • „Cokoliv spadne
z nebe, to si můžete nechat“. Zákon náruživě dodržovaný obyvateli malé vesnice, kteří sbírají vesmírné trosky, které spadnou dolů
z blízké vesmírné stanice Bajkonur. Do 15 let nevhodný. Romantická
komedie. Digital 2D, 94 min., titulky.
 Čt 21. 6. a Pá 22. 6. ve 20.00 hod. • Piraňa 3DD • Rok po útoku
prehistorických piraní na Viktoriině jezeře se můžeme znovu těšit
na tato stvoření, která pro změnu začnou cestovat přes městskou
kanalizaci a najdou si cestu k bazénům i do aquaparku Big Wet. Do
15 let nevhodný. Horor/thriller. Digital 3D, titulky.
 So 23. 6. a Ne 24. 6. v 18.00 hod. • Piraňa 3DD • Do 15 let
nevhodný. Digital 3D, titulky.
 So 23. 6. a Ne 24. 6. v 20.00 hod. • Titanic • Byl obrovský
a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, že je nepotopitelný.
Když vyplouval Titanic na svou první plavbu, byli na jeho palubě
také chudý Jack a bohatá Rose. Mládeži přístupno. Digital 3D,
194 min., dabing.
 Po 25. 6. až St 27. 6. v 18.00 hod. • Rok konopí • V roce
2009 byl Janu Hrnčířovi diagnostikován nádor v oku. Aniž dodnes
s jistotou ví, zda jde o zhoubný či nezhoubný nález, začal se intenzivně zajímat o možnosti léčby rakoviny. Ta ho zavedla až k léčebným vlastnostem konopí. Mládeži přístupno. Dokumentární. Digital
2D, 90 min.
 Po 25. 6. až St 27. 6. ve 20.00 hod. • Jak porodit a nezbláznit
se • Tato komedie je humorným pohledem do života pěti párů v radostném očekávání. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, titulky.
 Čt 28. 6. až Ne 1. 7. v 18.00 hod. • Doba ledová 4: Země
v pohybu • Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka
Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka
Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Mládeži přístupno.
Digital 3D, 94 min., dabing.
 Pá 29. 6. až Ne 1. 7. v 16.00 hod. • Doba ledová 4: Země
v pohybu • Digital 2D, 94 min., dabing.
 Čt 28. 6. až Ne 1. 7. ve 20.00 hod. • Líbáš jako ďábel • Volné
pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh. Mládeži přístupno.
Digital 2D, 113 min.

Program Muzea Novojičínska
 Do 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.
Nová galerie.
 Do 26. srpna 2012 • KAREL I. – POSLEDNÍ
ČESKÝ KRÁL • Výstava u příležitosti 100. výročí
návštěvy arcivévody Karla a princezny Zity v Novém Jičíně. Rytířský sál.
 15. června – 19. srpna 2012 • JARI VASSINGER – VIDĚNÍ • Výstava skleněných plastik
 Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 14. června 2012 v 17.00
hodin. Kamenná síň.
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
sobota, neděle
9.00 – 16.00
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Červen 2012
 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 17.00 hodin, Beskydské divadlo •
AKADEMIE FOKUS 2012 • Tradiční přehlídka činnosti SVČ Fokus
Nový Jičín, která se koná v Beskydském divadle. Předprodej od
15. května v Beskydském divadle.
 Pátek 8. června od 14.15 hodin SVČ Fokus • FOKUSÁCKÝ
TROJBOJ • Soutěž jednotlivců o největšího siláka. Kategorie I - do
16 let a kategorie II - nad 17 let. Více informací na e-mailové adrese
loksa@fokusnj.cz nebo na tel. čísle 732 734 208, Jiří Lokša.
 Pátek 8. června v 18.00 a sobota 9. června v 10.00 hodin, SVČ Fokus • TURNAJ V COUNTER STRIKE 1,6 • Druhý
ročník turnaje v Counter Strike 1,6 pro „jakýkoliv“ věk. Přihlásit
svůj tříčlenný tým můžete do 5. 6. 2012 na e-mailové adrese
loksa@fokusnj.cz (pouze prvních 16 týmů). Startovné na tým činí
120,- (platí se u registrace).
 Sobota 9. června od 10.00 hodin, Smetanovy sady • VELKÝ
SPORTOVNÍ DEN • Ve spolupráci se sportovními kluby, akce plná
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.
 Sobota 9. června od 19.00 hodin, SVČ Fokus • FOKUS DANCE SHOW • Skvělé diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee.
Vstup 30,- Kč. Akce je přístupná pouze mládeži do 18 let.
 Sobota 16. června od 9.00 hodin, Masarykovo náměstí •
STREETBALL 2012 • V 8.15 – 8.45 hodin prezence, od 9.00 hodin začátek turnaje. Přihlášky si můžete vyzvednout ve SVČ Fokus nebo v sekretariátu BC Nový Jičín. Vyplněné je odevzdejte do
11. 6. 2012 tamtéž. V případě deště se streetball uskuteční na
zimním stadionu.
 Středa 20. června od 8.30 hodin, Kino Květen • VELKÁ EKO
SOUTĚŽ • Slavnostní vyhlášení vítězů velké eko soutěže „Zpětný
odběr elektrospotřebičů“. Oceněny budou tři nejlepší třídní kolektivy z každé soutěžící školy a nejlepší jednotlivec.
 Pátek 22. června od 20.00 hodin, Nový Jičín • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM NOVÝ JIČÍN • SVČ Fokus Nový Jičín ve spolupráci s HEPA outdoor fitness pořádá hromadné jízdy in-line bruslařů
ulicemi Nového Jičína za doprovodu policejních vozů. Přítomný je
také Music-car, ze kterého hraje po celou dobu jízdy hudba.
 Čtvrtek a pátky (1., 7. a 8. června) 15.00 – 19.00 hodin •
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.
 1. 6. (pá) Klub Galerka • 20.00 • 40,- • GIPSY WORLD – Romské
písně mají velmi kouzelnou moc, jsou skvostem
romské kultury.
 3. 6. (ne), 17. 6. (ne)
Čajovna Archa • 15.00
• DESKOVÉ HRY – tradiční i moderní hry pro všechny věkové
kategorie.
 5. 6. (út), 12. 6. (út), 19. 6. (út) Čajovna Archa • 18.00 • 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.
 7. 6. (čt) Čajovna Archa • 18.00 • SETKÁNÍ S TICHEM – meditativní posezení bez učitele a beze slov.
 8. 6. (pá) Hudební kavárna • 20.00 • 50,- • BONUS & MARTIN TVRDÝ TRIO – Mix písničkářství, elektroniky a rapu, který se
nepodobá ničemu, co znáte.
 10. 6. (ne) Zahrada Nové Slunce • 16.00 • DECHOVÝ
ORCHESTR MĚSTA NOVÝ JIČÍN.
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 16. 6. (so) Kamenné divadlo Skalky • 15.00 hod. • 60,- •
DIVADELNÍ DÍLNA XVI – tradiční setkání divadelníků i nedivadelníků za svitu ohňů a loučí.
 21. 6. (čt) Čajovna Archa • 18.00 • 70,- • OBLASTI – PRÁCE,
ŽIVOTNÍ CÍL A SMYSL – přednáška pro pochopení souvislostí
a tím naplnění svého životního poslání. Vhodné pro zájemce, kteří
mají pocit, že by měli změnit povolání, nebo cítí, že mají nějaký
životní úkol, který by měli uskutečnit, a nejsou si jisti tím, co je to.
Také pro ty, kdo hledají práci, která by jim lépe vyhovovala. Přednášející: Lucie Hovjacká (Ostrava).
 23. 6. (so) Čajovna Archa • 7.40 • ČAJOVÝ VÝLET NA
BYSTŘIČKU – dobrodružná expedice. Výprava z Valašského Meziříčí do Vsetína po naučné stezce Jana Karafiáta k v.n. Bystřička
a dále po naučné stezce Klenov s přírodní rezervací a skalním hradem. Sraz v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v NJ, stanoviště 3. Odjezd v 7.50 do Valašského Meziříčí.
 26. 6. (út) Čajovna Archa • 18.00 • RIHLA (CESTA) – ze života
českých muslimů a muslimů v Česku – projekce spojená s diskusí.
Promítnutí nového filmu české televize a The Alumni Engagement
Innovation Found o životě mladých muslimů v České republice.
Diskutovat budou: Lukáš Lhoťan – autor knihy Islám a islamismus
v České republice, Kamil Vývoda – Centrum na podporu integrace
cizinců v Ostravě.
 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!
 30. 6. (so) Čajovna Archa • 16.00 • ČAJOVÁ ZAHRADA –
8. ročník hudebně čajového festivalu.
16.00 Kubuku - djembe z Nového Jičína a okolí
17.00 Chleba s máslem - pop-rock z Nového Jičína a okolí
18.00 Café Industrial - jazz-folk z Ostravy
20.00 Bohemian Club - world music-jazz z Ostravy
Po celou dobu festivalu výtvarná dílna se soutěží o 3 nejpovedenější počiny.
Připravujeme
 6. 7. (pá) Masarykovo náměstí • 20.00 hod. • NIGHTWISH
REVIVAL – koncert v rámci Novojičínského léta.
 13. 7. (pá) Masarykovo náměstí • 20.00 hod. • POLE DANCE
FIREFLY N. J. - STREET WORKSHOP.

Hudební legendy na Skalkách
Hudební legendy již po třetí na Skalkách! Dne 9. 6. 2012 od
19 hodin.
Jako předkapela vystoupí novojičínská kapela Věšák. Hlavní
hvězdy jsou Peter Nagy + Indigo a skupina Citron. Akci o přestávce doplníme módní přehlídkou a navštíví nás i Captain Morgan
z Caribiku.

Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
Od 15. do 28. června 2012 • PROMĚNLIVÉ
NÁLADY • linoryty a kombinovaná technika
na papíře. Mgr. PETRA JOVANOVSKÁ
Otevřeno: pondělí až pátek
9.00 – 11.00, 14.30 – 17.00 hodin
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Platnost akce
4.6.-22.6.2012
POZOR!!! „Všude ceny rostou, u nás klesají!!!”
– 160x200 cm
Cena původní: 7.998,-

6.498,-

Laťkový rošt

- rozměr: 80x200 cm, 90x200 cm
- masív dřevo 340,- 16 lamel

Dvoulůžko THEA

Noční stolek – RONDO 1

Dvoulůžko LEONA

- masív borovice
- včetně roštů a matrací
zvýhodněný komplet
SKLADEM!!!

Postel MARKO

- masív borovice, lak natur
- rozměr: š. 43/v. 41/hl. 35 cm
SKLADEM!!!

- 180x200 cm
Cena původní: 9.208,-

6.883,-

- masív borovice
- včetně roštů a matrací
6.978,zvýhodněný komplet
- 180x200 cm
SKLADEM!!!

Cena původní: 9.208,-

- včetně roštu
a matrace
- ložná plocha:
90 x 200 cm
zvýhodněný komplet
SKLADEM!!!

Komoda – RONDO 5

865,-

- masív borovice, lak natur
- rozměr: š. 79/v. 74/hl. 35 cm
SKLADEM!!!

Cena původní: 1.321,-

Dvoulůžko KAPPA

BO
MB
7.940,A!!

8.490,-

!
Cena původní:
11.200,- bez polštářků

s polštářky

Rohová sed. souprava KLEMENS

Matrace LENKA

1.690,Cena původní: 2.030,-

Sedací souprava JANA

- cena zahrnuje:
pohovka + 2x křeslo
- rozkládací, pružinová, úl. prostor

- rozkládací s úložným prostorem
KA - provedení levé i pravé
IN
V
možnost nastavení opěrky hlavy
NO
- rozměry: 245x160x98 cm
- rozklad: 125x185 cm

- dezén: ořech baltimore/wenge (eben)
- komplet obsahuje: postel 180x200cm +
2x noční stolek, šatní skříň, komoda

Obývací stěna PACO
- lamino
- dezén: ořech vlašský/bílý Uni
- rozměry: š. 160/hl. 42/v. 170 cm

1.880,-

SKLADEM!!!

- lamino
- dezén: ořech vlašský/bílý Uni
- rozměry: š. 223,2/hl. 42/v. 180 cm

2.440,Cena původní: 2.930,-

4.615,Kuchyně ROXI 240

- dezén: hruška, olše,
jasan, ořech, wenge
- rozměry: 240 cm
- variabilní sestavení

+ kuchyně ROXI 260

11.330,-

Obývací stěna PACO HIT

12.900,-

4.950,-

NOVINKA !!!

Cena původní: 12.690,-

Cena původní: 15.810,-

– 160x200 cm
Cena původní: 5.040,-

- 180x200 cm
Cena původní: 5.400,-

Ložnice MANDY – komplet

9.990,-

Cena původní: 2.300,-

- kombinace: kov/dřevo: třešeň antická
- včetně roštu, bez matrace
SKLADEM!!!

- matrace sendvičového typu
- rozměr: 80x200 cm, 90x200 cm
- v. 12 cm, nosnost do 100 kg

- výplň: molitan
- pravá/levá
- rozměry: š. 200, v. 74, hl. 80 cm
po rozložení: 150x182cm
Cena původní: 7.020,- 5.300,-

VÁ

7.390,-

Dvoulůžko VENEZIE

1.890,-

- celočalouněné dv. s polyuretanovou matrací
- polohování hlava+nohy

NO

– 90x200 cm
Cena původní: 10.453,-

Cena původní: 2.930,-

Pohovka MARIKA

– 90x200 cm
Cena původní: 4.954,- 3.829,-

CE

- masív borovice,
lak natur
- včetně roštů
a matrací
- možnost rozložení
na dvě samostatná
lůžka o rozměru
90x200 cm
zvýhodněný komplet
SKLADEM!!!

6.498,-

Cena původní: 570,-

- masív borovice,
lak natur

Patrová postel
JUNIOR

– 160x200 cm
Cena původní: 7.998,-

Cena původní: 6.537,-

5.990,-

Cena původní: 13.590,-

Obývací stěna GŘEŠ

- lamino
- dezén: samoa teak, teak
- rozměry: š. 211/hl. 50/v. 200 cm

SKLADEM!!!

Poskytujeme množstevní slevy organizacím, školám, nemocnicím, atd.

GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN!!!

Jestliže si v některých našich prodejnách, nebo v našem e-shopu koupíte zboží,
které posléze naleznate jinde levněji a prokážete to,

VRÁTÍME VÁM V RÁMCI TRVÁNÍ AKCE CENOVÝ ROZDÍL!!!

GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN
E-SHOP s nejlevnějším nábytkem
Neručíme za textové chyby, foto pouze ilustrační.

4.490,-

Cena původní: 4.963,-

Obývací stěna QUADRO

- dezén: ořech vlašský/bílý Uni
- rozměry: š. 276/v. 204,9/hl.
52,7 (29,6) cm

5.490,-

5.819,-

Cena původní: 5.769,-

Cena původní: 6.739,-

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Přijímáme všechny běžné platební karty.
Odchylky jsou vyhrazeny.
Na přání Vám zajistíme dopravu a montáž. Všechny míry jsou v cm.

U nás můžete nakoupit výhodně i na splátky,
přes společnost HOME CREDIT
(bližší informace získáte na našich prodejnách)
………. více z naší široké nabídky nábytku a sedacích souprav
naleznete
na našich prodejnách MAX-ORION

nebo v e-shopu www.maxorion.cz!

MAX-ORION, s.r.o.
U Grasmánky 2-4
741 01 Nový Jičín
tel. 739 453 736
novyjicin@maxorion.cz

MAX-ORION, s.r.o.
Jičínská 1524
742 58 Příbor
tel. 724 221 090
pribor@maxorion.cz

MAX-ORION, s.r.o.
Masarykovo nám.1
742 35 Odry
tel. 724 559 166
odry@maxorion.cz

provozní doba: po – pá: 9 – 18 hod.
so: 9 – 11.30 hod.

provozní doba: po – pá: 8.30 – 18 hod.
so – 8 – 11.30 hod.

provozní doba: po – pá: 8.30 – 17 hod.
so – 8 – 11 hod.
20/12
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Výhodné půjčky,
řešení
exekucí majetku.
Pouze seriózní a slušné jednání
10/12

Kontakt: 608 922 229

100
95

22/12

100
75

Plavecký klub Nový Jičín, o. s., pořádá
5
za 9mezinárodní
konkurence a účasti reprezentantů ČR
75
25
5
25
0
5

36. ročník MALÉ CENY NOVÉHO JIČÍNA
a 22. ročník CENY MORAVSKÉ BRÁNY

Datum a místo: 13. a 14. 10. 2012,
zahájení závodů v sobotu ve 13.00 hod.,
v neděli v 9.00 a ve 14.00 hod.
krytý bazén Nový Jičín, Novosady 10

Aktuální
informace najdete na: www.pknj.cz
0
11/12
23/12

PENíze netiskneme,
��������������������������
��������

Spolehlivý dodavatel vzduchotechniky

WWW.MORAVAPRESS.CZ

Potřebujete vyřešit větrání ve svém domě, bytě nebo v jiných prostorech?
Navštivte nás na pobočce v Novém Jičíně, poskytujeme i technické poradenství.
Sleva při předložení tohoto kupónu 5%.
Multi-VAC, K Nemocnici 61/2122, Nový Jičín, tel.: +420 556 455 071-073

www.multivac.cz

�������������������������������������������������������
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Dívky přivezly zlato
Lenka Malinová

Adriana Pagáčová získala cenu v jednotlivcích

ství ČR, které se bude konat v Brně. Školu reprezentovala tato
děvčata: Nikol Geryková, Dominika Habermannová, Pavla Košárková, Karolína Macíčková, Anna Majerová, Eva Petřeková, Tereza
Strnadlová, Karolína Žváčková, Tereza Sušilová, Kristýna Klosová,
Nikol Ondrušová, Simona Šimíčková.

Foto: Lenka Malinová

Členové týmu Funtime Nový Jičín vyrazili do Prahy na Mistrovství ČR v Cheerleadingu a ve svých kategoriích obsadili krásná
místa. V jednotlivcích se členka týmu Funtime dostala na 3. místo
a v týmech obsadili první příčku. Členky vítězného týmu Anička
Valešová, Nathalie Křižanová, Rafaela Boban, Karolína Kolyptová,
Barbora Novotná, Tereza Škubalová, Vanda Machýčková, Nikola
Regeciová, Markéta Randýsková, Maki Müllerová a Kája Malinová tak přivezly do Nového Jičína zlatou medaili. Třetí místo v jednotlivcích si vybojovala malá Adriana Pagáčová, Hance Novákové
o vlásek uniklo. Poděkování patří i trenérce Petře Žákové, která je
členkou našeho národního týmu, a Venduli Heroltové.

Družstvo s trenérkou Kvitovou přivezlo zlato

Foto: ZŠ Komenského 66

Úspěch zápasníků v Polsku
Otakar Baroš, trenér
Mezinárodní turnaj ve volném stylu žáků, žákyň a kadetů proběhl
5. května 2012 v polském městě Piesczyce. Turnaje se zúčastnilo
160 závodníků a závodnic z Polska a České republiky.
Z naší výpravy získal Tomáš Čambal 2. místo v kategorii mladší
žáci do 38 kg, Dominika Dostálová 1. místo v kategorii žákyně
do 43 kg a Patrik Baroš dostal cenu za techniku boje v kategorii
kadetů do 69 kg. Děkujeme za velmi dobrý výsledek na mezinárodní soutěži.

Dívky soutěžily v těchto kategoriích:
Junior AllGirl Small B - 1. místo
Peewees Individual - 3. místo
Senior Individual - 4. místo
Peewees Large - 5. místo

Volejbalistky byly první
Marcela Kvitová, trenérka
Základní škola Komenského 66 sbírá volejbalové úspěchy!
14. 4. 2012 se utkala družstva mladších žákyň, která pilně trénovala na mistrovství moravskoslezského kraje ve volejbalu. Až do
posledního zápasu finálového turnaje nebylo jasné, kdo vyhraje.
Po tvrdé práci a pod vedením trenérky Marcely Kvitové však volejbalistky ze 7. C mistrovství moravskoslezského kraje mladších
žákyň vyhrály a obsadily 1. místo. Dívky tak postupují na mistrov-
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Medailisté v doprovodu Stanislava Dostála a Romana Kopeckého
Foto: archiv Romana Kopeckého
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Fotosoutěž čtenářů – 15. kolo
Tentokrát mně bylo znovu líto, že pro ocenění nemohu navrhnout alespoň pět soutěžních snímků. Výběr byl kvalitní a soutěžící se
převážně zaměřili na hledání nového záběru. Takový, který jim připadá všední – vidí ho z okna svého bytu denně, ale je zajímavý pro
všechny z nás.

Zcela jasného vítězství dosáhl Jan Kopera se snímkem zachycujícím v jihovýchodním pohledu zimní stadion, zástavbu řadových domků
v západní části města, část objektů nemocnice, objekt domu s pečovatelskou službou Pod Lipami i novější rodinné domy na jihu města.
Hlavně nám ale sděluje, že někteří naši občané z okna svého bytu vidí i legendární horu Radhošť!

O druhé a třetí pořadí se dělí snímek Radky Vrbkové, zjevně pořízený z výškového domu na Nerudově ulici, a objevný pohled na budovu novojičínského gymnázia Ivana Čejky.
Děkujeme za všechny zaslané snímky a těšíme se, že tak jako tentokrát se také příště předvedou i noví fotografové.
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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