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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 19. května 2012 jsem podepsal za
město Nový Jičín partnerskou smlouvu
s německým městem Ludwigsburg. Stalo se tak při oficiální zahraniční návštěvě
tohoto 85 tisícového města ležícího ve
spolkové zemi Baden-Württembersko
nedaleko Stuttgartu. Tímto podpisem
byla stvrzena spolupráce mezi Novým
Jičínem a Ludwigsburgem, datující se rokem 1991.
Ludwigsburg je krásné historické barokní město, založené vévodou Eberhardem Ludwigem na počátku 18. století. Vévoda se rozhodl v roce 1704 vystavět letohrádek pro lovecké výpravy a k letnímu pobytu. Nakonec vznikl, a v roce 1733 byl dokončen, jeden
z největších a nejreprezentativnějších barokních zámků v Německu. Zámek byl v minulosti sídlem württemberských vévodů a králů.
Vévoda při zámku nechal založit město – roku 1709 začal zvát
řemeslníky a obchodníky k osidlování. Stavební parcely dostávali
zdarma a byla jim poskytnuta 15letá daňová svoboda. Vyrostlo tak
nádherné barokní město, které si svůj šarm uchovalo dodnes.
Ale zpět k naší návštěvě. Delegace do Ludwigsburgu čítala deset zástupců vedení města a MěÚ, mezi nimiž nechyběl místostarosta města Ing. Přemysl Kramoliš, ředitel Beskydského divadla
a zastupitel Mgr. Pavel Bártek, radní města PaeDr. Jiří Vávra, zastupitel města Bc. Pavel Rozbroj či bývalý starosta Nového Jičína
pan Pavel Wessely. Kulturní obec zastupovaly historický pěší pluk
č. 7 – Franz Xavier Harrach a pěvecký sbor Ondrášek. Program
návštěvy byl velmi nabitý. Jmenoval bych např. slavnostní akci
u pomníku „Tančících Kunvalďanů“, kterou zorganizovali rodáci pocházející z Novojičínska. Velkolepou podívanou jsme zažili při historickém průvodu na „Koňském trhu“, což je nejvýznamnější akce,
konající se každoročně v Ludwigsburgu. Mně a mojí manželce se
dostalo cti jet v úvodním kočáře se starostou města panem Wernerem Specem. Průvod čítal desítky kočárů a nepočítaně alegorických vozů. Cesta byla lemována špalíry ludwigsburských občanů,
kterých bylo na 30 tisíc.
Ale hlavním bodem naší návštěvy byl samozřejmě slavnostní akt
podpisu partnerské smlouvy mezi Novým Jičínem a Ludwigsburgem. Ten se uskutečnil v ludwigsburském „Kulturním centru“, za
přítomnosti zástupců dalších partnerských měst Ludwigsburgu.
Tedy francouzského města Montbeliard, velšského města Caerphilly, ukrajinské Jevpatorije a St. Charles z USA. Přítomni byli též členové městské rady Ludwigsburgu, zástupci sportovních, kulturních
a dalších spolků či členové krajanského sdružení „Kunvalďané“.
Nový Jičín byl přijat do svazku více než 2000 evropských měst, který započal fungovat uzavřením partnerské smlouvy mezi německým
Ludwigsburgem a francouzským městem Montbeliard. Hudebně byl
slavnostní akt podpisu smlouvy podmalován vystoupením pěveckého sboru Ondrášek, dechového kvintetu z Ludwigsburgu aj.
Ondrášku patří mé osobní poděkování za důstojnou reprezentaci Nového Jičína, zejména v rámci pompézního společného koncertu několika sborů v ludwigsburském chrámu Friedenskirche či
při koncertě v dalším chrámu Stadtkirche. Poděkování taktéž patří
pěšímu pluku č. 7 – Franz Xavier Harrach, který dokázal svými
vystoupeními ludwigsburské občany strhnout. Atmosféra této oficiální návštěvy byla skvělá a měla charakter sbližování partnerských
měst ze všech koutů Evropy a dokonce i z USA. A Novému Jičínu patřilo po těch několik dní výsadní postavení. Velmi vřelá byla
i péče německých hostitelů o celou naši delegaci včetně „Ondrášku“ a „Harrachů“.
K podpisu partnerské smlouvy na našem území dojde 21. července 2012. A bude provázen kulturním programem věnovaným
200letům výročí narození Gregora Johanna Mendela.
A co nám tato smlouva vlastně přinese? Za 20 let spolupráce
mezi Novým Jičínem a Ludwigsburgem proběhlo mnoho aktivit či
výměnných pobytů mezi oběma městy. Zmínil bych například Slavnost města v Novém Jičíně v roce 2007, která byla věnována představení se Ludwigsburgu. Dále pravidelné účasti mladých sportovců na novojičínském Mezinárodním poháru starosty města. V září
2012 proběhne v Ludwigsburgu velká mezinárodní konference za
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aktivní účasti novojičínských studentů. Školství, sport nebo kultura
však nejsou jedinými oblastmi, kde bychom mohli spolupracovat.
Ludwigsburg je městem s rozvinutým průmyslem, obchodem, živnostenským a řemeslným podnikáním. Zde vidím velikou příležitost
pro novojičínské podnikatele, stejně tak i pro město Nový Jičín.
Rád bych při červencové návštěvě starosty Ludwigsburgu pana
Wernera Spece otevřel otázku oživení novojičínské průmyslové
zóny. Příležitosti tedy jsou, nyní je jen uchopit.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třicátá pátá schůze Rady města Nový Jičín dne 23. 5. 2012:
Rada města schválila finanční dar bezpříspěvkovým dárcům
krve, kteří jsou nositeli Janského plakety a Zlatého kříže.
Třicátá šestá schůze Rady města Nový Jičín dne 6. 6. 2012:
Radní ocenili nejlepší zaměstnance městské policie za rok 2011
(více v samostatném článku). Jmenovali ředitele a ředitelky základních a mateřských škol, kteří prošli konkurzním řízením. U střediska
volného času Fokus nebylo přijato žádné usnesení. Rada města
doporučila zastupitelům schválit sloučení kina Květen s městským
kulturním střediskem. Mateřským školám byla povolena výjimka
v počtu přijímaných dětí do zařízení, aby bylo uspokojeno co nejvíce rodičů.
Třicátá sedmá schůze Rady města Nový Jičín dne
18. 6. 2012:
Ve finanční problematice se projednávala úprava rozpočtu bytového podniku a města v souvislosti s převedením této příspěvkové
organizace pod městský úřad.
Třinácté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne
18. 6. 2012:
Zastupitelé rozhodli o sloučení kina Květen s Městským kulturním střediskem Nový Jičín, a to od 1. 1. 2013. Vyslovili souhlas
se záměrem přijetí hotelu Praha jako daru od Moravskoslezského kraje a vyhradili si právo na dalším zasedání schválit podobu
darovací smlouvy. Kraj by měl naopak získat budovu Mendelovy
střední školy.
Bylo schváleno začlenění města do místní akční skupiny Lašsko,
což je uskupení sedmnácti měst a obcí Novojičínska, které by mělo
usnadnit získávání dotací z EU. Bylo také schváleno zapojení města do projektu Moravskoslezského kraje na podporu služeb sociální prevence v období 2013 až 2016.

Ocenění nejlepších strážníků
Marie Machková, tisková mluvčí
Rada města pravidelně od roku 2002 vyhodnocuje nejlepší strážníky. Letos byli oceněni Lukáš Demel, Martin David a Pavel Růža.
Za dobrou práci po dobu deseti let, co slouží u městské policie, byly
ohodnoceny Ilona Majorošová a Zdenka Malinová. Za skvělé plnění pracovních povinností byli odměněni i dva strážníci, kteří pracují
u novojičínské městské policie dvacet let, od doby jejího založení,
a to Rostislav Čubok a Pavel Němec.

Ocenění strážníci

Foto Marie Machková
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Seznámení s partnerskými městy Nového Jičína:

LUDWIGSBURG – NĚMECKO
Kateřina Redlová, informační centrum
Spolková země: Baden-Württemberg
poloha: severně od Stuttgartu
počet obyvatel: 87 000
starosta: Werner Spec
web: www.ludwigsburg.de
vzdálenost od Nového Jičína: 807 km
průmysl: strojírenský, kovoobráběcí, textilní a potravinářský
zemědělství: vinařství a ovocnářství
partnerská města: Montbéliard – Francie, Caerphilly – Británie,
Jevpatorija – Ukrajina, Saint Charles – USA, Nový Jičín – ČR
partnerství s Novým Jičínem: od roku 1991
smlouva o partnerství: slavnostní podepsání smlouvy v Ludwigsburgu 19. 5. 2012, slavnostní podepsání smlouvy v Novém Jičíně
bude 21. 7. 2012

V tomto zámku se od roku 1758 nachází expozice ruční výroby
porcelánu, která je jediná v oblasti Baden-Württemberg. Odborníci
na porcelán z celého světa oceňují hodnotné a jedinečné kousky
této místní výroby. Můžeme zde vidět speciální vázy vhodné jako
svatební dar, jídelní servisy s rodinným znakem či monogramem
a další mnohé keramické výrobky, mj. i koně téměř v životní velikosti.
V centrálním parku můžeme najít přesnou repliku sousoší Tančících sedláků od Františka Barwiga, jejíž originál zdobí Masarykovo
náměstí v Novém Jičíně.
Nejznámější akce ve městě jsou: Zámecký festival, který je největším a nejstarším kulturním festivalem jihozápadního Německa,
Vánoční trhy, Benátské slavnosti. Každoročně v květnu se konají
jedny z nejstarších koňských trhů v zemi - Koňské trhy. Zajímavá
je také výstava obrovských dýní, jak místních, tak z celého světa.
Na této výstavě nejsou ojedinělé dýně o váze 600 kg z Německa
a kolem 900 kg z celého světa, které jsou dopravovány letecky.
Ze známých osobností zde žili mimo jiné Friedrich Schiller
či David Strauss.

Město ocenilo osobnosti

Nejstarší koňské trhy v zemi

Město Ludwigsburg je součástí spolkové země Baden-Württemberg. Jádro města tvoří historické budovy a náměstí, pouliční kavárny, bistra. Stavitelé města je pojali na svou dobu velmi moderně,
o čemž svědčí parky, hlavní ulice a pěší zóny. Kulturním střediskem
města je Fórum u zámeckého parku, které je vedle sousedního
zámku také nejdůležitějším místem, kde se koná vyhlášený Ludwigsburgský zámecký festival.

Rezidenční zámek

Foto: Informační centrum

Z centrálního náměstí se po pár minutách chůze dostanete
k Rezidenčnímu zámku, největší chloubou Ludwigsburgu. Vévodou Eberhardem Ludwigem v letech 1704 až 1733 postavený rezidenční zámek se pyšní svými 452 prostorami v 18 budovách. Nyní
se v něm nacházejí 4 nová muzea. Vévoda původně zamýšlel
postavit jen letohrádek pro lovecké výpravy a k letnímu pobytu.
Po příkladu jiných knížat, zakládajících města, se nakonec rozhodl postavit zámek. Toto „švábské Versailles“ je trvale obklopeno
zahradní výstavou Kvetoucí baroko, jedinečným parkem se zahradním uměním různých období a oblastí na ploše 30 ha.
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Marie Machková, tisková mluvčí
Vedení města Nový Jičín předalo čestná uznání osobnostem
z oblasti sociální, školství a kultury. Sedm z oceněných obdrželo
titul Učitelská osobnost roku 2011, tři lidé byli ohodnoceni za významnou práci v sociální sféře. V kulturní oblasti si odnesli uznání
dva zpěváci pěveckého sboru Ondráš. Tato ocenění uděluje město
už od roku 2004.
Návrhy na ocenění osobností podávají kulturní a sociální komise,
ředitelé škol, pedagogické kolektivy, příslušné odbory městského
úřadu. Své náměty mohli na radnici zasílat i občané. Učitelskou
osobností za uplynulý rok se stala učitelka ZŠ Komenského 66
Dana Řehová, učitel ZŠ Komenského 68 Lumír Nykl, učitelka ZŠ
Tyršova 1 Ulrika Kovářová Bezděková, dva pedagogové z Mendelovy střední školy, a to Renáta Klementová a Jiří Arnošt. Za organizaci mimoškolních aktivit pro děti a mládež byl oceněn Martin
Jakůbek ze střediska volného času Fokus. Titul učitelská osobnost
roku 2011 po právu náleží i paní učitelce základní umělecké školy
Anežce Michálkové.

Držitelé ocenění

Foto: Marie Machková

V sociální oblasti byla oceněna paní Marta Holáňová, která zakládala ve městě stacionář Škola života, paní Blažena Heraltová,
která se angažovala v organizaci zdravotně postižených, a pan
Jiří Mičaník, který pracoval na sociálním odboru městského úřadu
a věnoval se zejména sociálně právní ochraně dětí. V kulturní sféře
získali čestné uznání pánové Milan Váhala a Antonín Březina, kteří
jsou desítky let pěveckými oporami sboru Ondráš.
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Organizační změny na MěÚ
Úředníci pracují na projektu
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínský městský úřad pracuje na projektu Řízení lidských
zdrojů ve městě Nový Jičín, který je spolufinancován z Evropské
unie, Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost. Na projektu se podílí tým zaměstnanců radnice a externí firma, která se specializuje na poskytování vzdělávacích služeb. Tento projekt, který začal loni na podzim
a potrvá do srpna 2014, má zkvalitnit práci úředníků a nabídnout
tak lepší služby občanům.
Kromě analýzy současného stavu řízení lidských zdrojů, dosavadního procesu vzdělávání zaměstnanců či způsobu odměňování,
je součástí projektu i proškolení interních lektorů, kteří pak budou
dál předávat znalosti svým kolegům. „Externí vzdělávací firma pro
městský úřad sestavila dotazník, který měl zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojeni s úrovní vzdělávání nebo i s formou komunikace
s nadřízenými. Vedoucí pracovníci pak absolvovali se zadavateli
dotazníku pohovory,“ uvedla projektová manažerka Kateřina Nehasilová.
Zaměstnanci úřadu by měli absolvovat tři vzdělávací kurzy zaměřené na řízení lidských zdrojů a projektové řízení. Bude také vytvořen kompetenční model, který budou vedoucí pracovníci používat
při hodnocení zaměstnanců. „Vzdělávací program se týká i zastupitelů města. Ti se například mohou zúčastnit proškolení v kurzu
Hospodaření, finanční řízení a plánování,“ dodala Nehasilová.
Z fondu Evropské unie je hrazeno nejen vzdělávání úředníků
a zastupitelů, ale i technické vybavení, jako jsou například počítače. „Cílem projektu je, aby úřad fungoval co nejlépe. Aby vedoucí pracovníci ovládali manažerské schopnosti. Změna v řízení
a v systému hodnocení by měla zkvalitnit práci úředníků, což je
jistě dobrá zpráva pro občany, kteří jsou klienty našeho úřadu,“
zdůraznila Nehasilová.

Uzavření knihovny
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
Městská knihovna v Novém Jičíně a areál dětského hřiště na ulici
Husově 2 budou z důvodu čerpání řádné dovolené ve dnech 23. 7.
až 3. 8. 2012 uzavřeny. V této době budou všechny výpůjčky automaticky prodlouženy. Změna půjčovní doby o letních prázdninách
v oddělení pro děti a mládež: pondělí – pátek 8.30 – 11.00 hodin,
12.00 – 15.00 hodin.

Vyhodnocení měření imisí
Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
V roce 2011 byla v Novém Jičíně-Kojetíně umístěna manuální
měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu, na které
byly měřeny koncentrace tzv. suspendovaných částic PM10 (poletavého prachu) a polyaromatických uhlovodíků v poletavém prachu. Průměrná denní koncentrace poletavého prachu byla měřena
vždy po dobu pěti dnů šestidenního cyklu. Každý šestý den byla
měřena koncentrace polyaromatických uhlovodíků vyjádřených
jako benzo(a)pyren. Cílem měření bylo získat přesné informace
o znečištění ovzduší v místní části Nového Jičína, která není plynofikována a převládají v ní tudíž lokální topeniště na tuhá paliva.
Z vyhodnocení výsledků měření v roce 2011 vyplývá, že imisní
limit 40 μg/m3, stanovený pro průměrnou roční koncentraci suspendovaných částic PM10, nebyl v Novém Jičíně-Kojetíně překročen.
Stejně tak nebyl překročen přípustný počet dní v roce s překročením denního imisního limitu pro tyto částice. Cílový imisní limit
benzo(a)pyrenu pro ochranu zdraví 1 μg/m3 překročen byl, přestože roční průměrná koncentrace této látky byla nejnižší ze všech
lokalit Moravskoslezského a Olomouckého kraje posuzovaných
v roce 2011. Vyšší koncentraci benzo(a)pyrenu v ovzduší způsobuje zejména používání nekvalitních tuhých paliv v lokálních topeništích (hnědé uhlí, kaly, nedostatečně proschlé dříví), zákonem
zakázané spalování odpadu a vytápění zastaralými a špatně seřízenými kotli s nízkou účinností spalování. Podrobné výsledky měření naleznete na webových stránkách města.
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Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního
Dne 23. 5. 2012 na svém 35. zasedání Rady města Nový Jičín
bylo rozhodnuto o reorganizaci městského úřadu a byl schválený
nový organizační řád MěÚ Nový Jičín.
Rada města zrušila ke dni 30. 6. 2012:
Odbor majetkoprávní, Odbor obecního podnikání, Odbor správních
deliktů, Odbor vnitřních věcí, Útvar interního auditu, Odbor informatiky včetně jednotlivých oddělení rušených odborů a oddělení Úřad
územního plánování.
Rada města zřídila s účinností od 1. 7. 2012:
a. Odbor správních činností, v rámci tohoto odboru zřídila Oddělení
občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel,
Oddělení správních deliktů a Oddělení matrik,
b. Odbor majetku, rozvoje a investic, v rámci tohoto odboru zřídila
Oddělení majetku a komunálního hospodářství a Oddělení rozvoje a investic,
c. Odbor bytový.
Rada města přejmenovala s účinností od 1. 7. 2012:
d. Oddělení financí a rozpočtu na Oddělení rozpočtů a Oddělení
účetnictví na Oddělení účtárny,
e. Odbor dopravy a silničního hospodářství na Odbor dopravy, Oddělení evidence řidičských průkazů a motorových vozidel na Oddělení registrační a silničního hospodářství,
f. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
na Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení Stavební úřad na Oddělení stavebního řádu,
g. Oddělení sociální a bytové na Oddělení sociální,
h. Odbor obecní živnostenský úřad na Obecní živnostenský úřad,
i. Odbor školství, kultury mládeže a tělovýchovy na Odbor školství.
Rada města dále schválila s účinností od 1. 7. 2012 nový Organizační řád MěÚ Nový Jičín, kterým mimo jiné určuje úplnou organizační strukturu Městského úřadu Nový Jičín a jeho členění na
jednotlivé odbory (útvary), oddělení a úseky a začlenění vykonávaných činností pod jednotlivé odbory (útvary), oddělení a úseky.
V průběhu měsíců červenec a srpen 2012 bude docházet k předávání vybraných agend v rámci odborů úřadu a začlenění agendy
zrušeného bytového podniku města pod úřad.
Následně se od září připravuje stěhování některých odborů úřadu a také stěhování nového bytového odboru. Záměrem města je
umístit všechny odbory do stávajících budov sídla MěÚ Nový Jičín
na ul. Masarykovo nám. 1, Divadelní 1 a Divadelní 8.
O všech krocích budou občané informování předem na webových stránkách města www.novyjicin.cz a také v Novojičínském
zpravodaji.

Zrušení bytového podniku
Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního
Dne 30. 4. 2012 bylo na 12. zasedání Zastupitelstva města Nový
Jičín rozhodnuto o zrušení Bytového podniku města Nový Jičín příspěvkové organizace města Nový Jičín.
Současně se zrušením bytového podniku dojde s účinností od
1. 7. 2012 k začlenění veškeré agendy vykonávané touto příspěvkovou organizací do organizační struktury Městského úřadu Nový
Jičín, a to především pod nově zřízený bytový odbor.
Město Nový Jičín zřídilo samostatný bytový odbor pro zabezpečení větší části agendy bytového podniku, zejména pak správy
SVJ a správy bytových a nebytových prostor města. Zbylá část
agendy zrušeného bytového podniku (např. správa informačních
systémů, movitého majetku, pojištění, personální a mzdová agenda, pohledávky nebo investice) bude dále rozdělena na odbory
MěÚ Nový Jičín.
Další změnou s účinností od 1. 7. 2012 je přemístění pokladny
z bytového podniku (z budovy Masarykovo nám. 15) do budovy
MěÚ Nový Jičín na ul. Divadelní 1. Pokladna v budově MěÚ přinese občanům větší komfort a zázemí při vyřizování svých záležitostí.
Ke konci roku 2012 se dále připravuje přemístění zbývající části
bytového podniku (bytového odboru) do jedné z budov sídla MěÚ
Nový Jičín. O tomto stěhování budou občané včas informováni.
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Zámecký park a vandalové

Ničí dětem hřiště

Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Park u Žerotínského zámku v Novém Jičíně je zapsán mezi významné krajinné prvky a je jednou z mála klidových odpočinkových
zón v historickém jádru našeho města. Byl by mnohem příjemnější
na strávení chvil oddechu, kdyby jeho areál nenavštěvovali pravidelně vandalové a chuligáni.
Park se nachází na místech hradebního příkopu, který sloužil již
ve středověku jako uměle vybudovaná součást obrany jihozápadního nároží městských hradeb a pevnostního systému starobylého
zámku. V 19. století byl příkop postupně zavážen a vznikla zde zahrada pro potřeby tehdejších zámeckých majitelů – Tereziánské
akademie. Teprve až po druhé světové válce se celý areál otevřel
veřejnosti jako jeden z městských parků. Z původní výsadby pochází alej jírovců a zvláště pak nádherná magnolia soulangeana,
která často i dvakrát za rok svou násadou narůžovělých květů dominuje celému okolí. Správcem parku je Muzeum Novojičínska,
které za jeho údržbu každoročně hradí nemalé finanční prostředky
z peněz daňových poplatníků.

Řeháková Emilie, ředitelka školy
V májových dnech došlo k hrubému poničení nové fasády na
Základní škole Komenského 66 v Novém Jičíně. V zimním období
zase lákaly k posezení a okopávání fasády pod okny školy široké parapety a místo kryté podloubím. Vzniklou škodu musí škola
nechat odstranit samozřejmě na vlastní náklady. A že se nejedná
o levnou záležitost!

Doskočiště po návštěvě vandalů plné odpadků

Foto: Emilie Řeháková

Opakovaně se potýkáme s poškozováním majetku na školním
hřišti. Zde se schází mládež, která se v žádném případě nevěnuje sportu, ale dělá nepořádek. Pejskaři zase využívají školní
hřiště k venčení svých psů, což je z hygienických důvodů nepochopitelné. Proto jsme se obrátili na městskou policii i policii ČR
se žádostí o častější kontroly okolí školy. Požádali jsme také
o monitorování uvedených prostor kamerami nejen jako preventivní opatření před vandalismem, ale i z hygienických důvodů kvůli
ochraně zdraví dětí.

Vzpomínka na Hugo Baara
Karel Chobot

Zámecký park po řádění vandalů

Foto: Radek Polách

Bohužel – jak se říká – pod s vícnem je největší tma a park se
před lety stal místem působení vandalů a výtržníků. Nic nepomohlo ani odstranění laviček podél zámecké zdi. Zapalování keřové
výsadby, malování nebo sprejování na zámeckou zeď, okopávání
omítek, to jsou jen primární nežádoucí jevy. Aniž by si to uvědomovali, mladiství rozebírají okapové chodníky z malých žulových
kostek a hází je přímo na travnatou plochu. Neuvědomují si, že při
nájezdu na ně sekačkou na trávu se z ní stává smrtící zbraň, která
může odstřelenou kostkou kohokoli zabít. V keřích a jejich okolí lze
často nalézt spousty injekčních stříkaček a rozbitých skleněných
lahví od alkoholických nápojů. Ukázky vandalismu vyvrcholily před
nedávnem, kdy tři roky vysazená náhradní výsadba z japonských
sakur byla zlomena přímo uprostřed kmene. Velká pohroma přichází obzvlášť na podzim, kdy kaštanů nenasytní tatínkové doslova
lámou přízemní větve při zbystření sebemenšího pichlavého plodu. „Kladným“ přínosem několika zákoutí parku je shromažďovací
prostor pro kouření žáků okolních škol, kde jim to jejich ředitelé
zakazují. Průchozí se nestačí divit nejen množství cigaretových
nedopalků a zkušenosti mladých v plivání, ale také úžasné slovní
zásobě našich budoucích generací.
Park je veřejné místo a veřejnost by měla především usilovat
o jeho využití. Bohužel situace je taková, že je pouze místem venčení psů a rájem vandalů a chuligánů. Někdy i jako náhrada za
nedaleké veřejné záchody, což mohou mnozí kolemjdoucí dosvědčit. Bohužel si za tuto situaci přímo v srdci našeho města můžeme
sami. Kolemjdoucí se bojí upozornit kohokoliv, kdo praktikuje zdejší
nepravosti a i blízká služebna Městské policie je pro pozorovatele
prohřešků hodně vzdálena. Asi ani ten kredit v mobilním telefonu
nestojí za to upozornit na čísle 156 na nežádoucí nebo přímo trestnou činnost. A jak to půjde s parkem dál? Pevně doufám, že nám
provozovatelům nezůstane poslední možnost celý areál opět oplotit a uzavřít. Veřejnosti, je to hlavně na vás.

Novojičínský zpravodaj

V pondělí 18. června
2012 v 16 hodin byla
z iniciativy Klubu rodáků
a přátel města Nového
Jičína na rodném domě
Hugo Baara, v den stého výročí jeho náhlého
úmrtí, odhalena pamětní
deska tomuto významnému evropskému malíři,
jak ve svém krátkém proNa domě Hugo Baara byla odhalena pamětní jevu zdůraznila přítomná
deska
Foto: Jaroslav Bělík
ředitelka Muzea Novojičínska p.o. paní PhDr. Sylva Dvořáčková. Autorem pamětní desky
je Mgr. Jan Zemánek. Malá pietní oslava pak pokračovala na novojičínském hřbitově, kde byla položena kytice ke hrobu umělce.

Klub rodáků a přátel města NJ
zve všechny své členy a příznivce na přednášku s názvem
Kdo byl Paul Ziegler, Carl
a Victor Neusser. Besedovat
bude v klubových místnostech na Baště ve středu 25. července 2012 v 17 hodin PhDr. Karel Chobot. Zároveň doporučujeme
účast na vzpomínkových akcích ke 190. výročí narození Johanna
Gregora Mendela - MENDEL 190, a to 20. 7. 2012 ve 14 hodin
vzpomínkové setkání v rodném domě ve Vražném, 21. 7. 2012
slavnosti obce Vražné od 9 hodin ve sportovním areálu, 22. 7.
2012 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla ve Vražném v 11 hodin
dopoledne. V sobotu 21. 7. 2012 vřele doporučujeme hojnou účast
při koncertě PS Ondráš a hostů z Ludwigsburgu v sále Beskydského divadla v Novém Jičíně v 19 hodin při slavnostním podpisu
smlouvy o partnerství měst Nového Jičína a Ludwigsburgu. Programově plánovaná prohlídka s výkladem kostela Nejsvětější Trojice
se uskuteční v srpnu.
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Učíme se na Bludičce
Ivana Nevěřilová
Od ledna do května tohoto roku jsme za finanční podpory Nadace Vodafone realizovali s chlapci z Výchovného ústavu v Novém
Jičíně projekt „Učíme se na Bludičce“.
Život ve výchovném ústavu přináší jiný způsob a řád života než
ten, na který je zvyklá většinová populace. Návrat do života mimo
ústav je spojen se změnou sociálních norem a chování a pro některé je problematické z tohoto zaběhlého způsobu života vystoupit.

Chlapci na farmě pomáhali i s péčí o koně

6

Brána do života
Pedagogický sbor ZŠ Komenského 68
Letos je to již pět let, co se na všech základních školách vyučuje
podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Jejich tvorba byla
pro většinu učitelů tvrdým oříškem. Když se dnes ohlížíme, co nám
školní vzdělávací program Brána do života přinesl, vidíme spoustu
kladů. Umožnil nám například spojit některé předměty do jednoho,
umožňuje nám také upravovat časové dotace na jednotlivé předměty podle naší potřeby.

Foto: Ivana Nevěřilová

V rámci výchovné práce vznikl mezi pracovníky a chlapci z ústavu
nápad pravidelně docházet na nedalekou venkovskou usedlost Bludička. Pobytem na Bludičce chlapci rozvíjeli vztah k práci, schopnost péče o svěřená zvířata a zásady slušné komunikace s různými
věkovými skupinami lidí. Chlapci se tedy nejenom vozili na koních,
ale také pracovali – měnili podestýlky, krmili ovce apod.
Dlouhodobě se setkáváme s nezájmem některých chlapců o jakékoliv činnosti, s nimiž vychovatelé přicházejí. I v případě našeho
projektu jsme se setkali s pravidelným nezájmem mnohých z nich,
ovšem během půlroční doby, po kterou byl náš projekt realizován,
se utvořila téměř stabilní šestičlenná skupina, se kterou jsme pracovali.

Kluci se nebáli žádné práce

Po celou dobu našich pravidelných setkávání na Bludičce nedošlo mezi chlapci k žádnému konfliktu. Chlapci dokonce vymalovali
stáje. Chtěli bychom poděkovat paní Žitníkové za její ochotu, nechat Bludičku otevřenou i pro sociálně vyloučené skupiny lidí. Věříme, že komentář jednoho z chlapců, který řekl, že se na Bludičce
cítil jako doma, byl dostatečným díky nejen pro ni, ale i všechny
zapojené.

Práce žáků v centrech aktivit

Foto: Vlasta Foltová

Naše škola Komenského 68 se už dříve vyprofilovala jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a tělesné výchovy (plavání), využívající na 1. stupni principy Začít spolu (Step by step).
Od 3. ročníku máme diferencovanou výuku angličtiny a navíc nabízíme nadaným žákům od 1. ročníku jako volitelný předmět Hravou angličtinu. Pro jazykové skupiny organizujeme každoročně na
podzim třídenní intenzivní jazykové kurzy v přírodě, v 8. a 9. ročníku pak s rodilými mluvčími, pro žáky 2. stupně pořádáme zájezd
do Londýna a okolí.
Škola také úzce spolupracuje s Klubem vodních sportů Laguna
Nový Jičín. Od 1. ročníku nabízíme dětem, v rámci školní družiny,
výuku nebo zdokonalování plavání a žáci s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají od 6. ročníku část tréninkových hodin součástí
učebního plánu.
Podle principů Začít spolu se na 1. stupni naší školy vyučuje od
roku 2000. Způsob výuky, u těch nejmenších „škola hrou“, a učební metody vedou k tomu, aby měly děti z učení radost a učily se
s chutí, získaly pozitivní vztah ke vzdělání. Rámcový vzdělávací
program, a tedy i náš školní vzdělávací program, který z něj vychází, je postaven na hodně podobných principech, takže se změnil
klasický přístup k výuce i na 2. stupni. Větší důraz je kladen především na práci s textem, komunikační dovednosti vůbec.
Školní vzdělávací program také umožňuje nabízet žáků volitelné
předměty a zážitkové formy výuky jako jsou projektové dny, exkurze, pobytové akce. Škola každoročně organizuje týdenní pobyty v přírodě, pro žáky 6. ročníku turistický kurz na úvod školního
roku a kurz zaměřený na problematiku EVVO a prevenci rizikového chování.
Rozhodně to však neznamená, že se žáci přestali učit a že toho
méně umí, jak je občas mezi odpůrci změn ve školství slyšet. Svědčí o tom i úspěšnost našich žáků při přijímacích řízeních na střední
školy, včetně osmi a šestiletých gymnázií.
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Školáci si prohlédli radnici

Projekt Ostravské univerzity

Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínskou radnici navštívili žáci 4. A ze základní školy Tyršova. Děti přišly pozvat starostu města Jaroslava Dvořáka na prezentaci školního projektu, který se zasazuje o rovné příležitosti žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Školáci si prohlédli město
z radniční věže a také si vyzkoušeli, jaké je to sedět v aule u hlasovacího zařízení, které používají zastupitelé.

Zdeněk Stanislav
Základní škola Komenského 68 Nový Jičín je zapojena jako
partnerská škola do projektu Ostravské univerzity „Systém využití
počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných
kompetencí žáků základních a středních škol“, který je financován
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Co se pod tímto dlouhým názvem skrývá? Projekt, jehož cílem
je podnícení zájmu žáků o problematiku výzkumu a vývoje s využitím počítačové techniky. Zároveň se populární formou seznamují
s nejmodernější měřicí technikou a prohlubují si znalosti v oblasti
přírodních věd.

Školáky v aule nejvíce zajímalo hlasovací zařízení, které používají zastupitelé
Foto: Marie Machková

Děti starostovi nejprve projekt představily. Řekly, že vyrábějí
z keramiky různé věci, například Betlémy. Jejich prodejem získaly
peníze na koupi bot dívence z azylového domu. „Děti díky projektu poznávají, že třeba výborné známky a úspěchy nejsou v životě
to nejdůležitější. Že se občas něco nepovede. Ale když pomohou
druhým, získají mnohem víc a budou mít radost,“ řekla učitelka Ulrika Kovářová Bezděková. Do projektu Podpora rovných příležitostí
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání jsou na
Tyršově základní škole zapojeny tři třídy, 3. A, 4. A a 5. A.

Úspěch mladých výtvarníků
Eva Nyklová
Letos proběhl už 40. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012, který byl tentokrát věnován 100. výročí narození
českého malíře a loutkaře Jiřího Trnky. Téma bylo divadlo - loutka
- pohádka.

Kresba Tomáše Plevy, 9.A

Foto: Martina Balová

Jedná se o prestižní mezinárodní soutěž s účastí 67 zemí světa. Letošní ročník napočítal 26 064 účastníků, z toho 6 366 prací
mladých výtvarníků z České republiky. Vysoká výtvarná úroveň
a velká účast! Ani toho se žáci se svojí vyučující Janou Tošovskou
nezalekli a při své premiéře v této celosvětové soutěži získal Jaroslav Mikulík (13 let), Tomáš Pleva (14 let) a Josef Susík (11 let)
nejvyšší ocenění – medaili „Lidická růže“ za kolekci malby a kresby. Oceněné práce můžete zhlédnout na www.mdvv-lidice.cz nebo
si počkejte na výtvarně didaktickou hru v rámci podzimní městské
slavnosti, kterou mladí výtvarníci již připravují.
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Žáci 8. ročníků provádějí měření kapacity plic pomocí spirometru
Foto: Pavla Řeháková

Škola pořídila tři měřící pracoviště. Každé pracoviště se skládá
z notebooku a měřících čidel. Od září letošního školního roku je naší
školou organizován přírodovědný kroužek, ve kterém se žáci seznamují s fyzikálními, přírodopisnými a chemickými měřeními. Zároveň
dostávají informace z oblasti informatiky, robotiky a environmentální
výchovy. Zeměpisná měření jsou doplněna o práci s GPS. Vše je
doplněno poznatky z matematiky z oboru teorie grafů.
Že žáky kroužek baví je možné vypozorovat z jejich velkého zájmu. Žáci se zapojili do prezentace projektu v rámci Dne otevřených dveří, připravují experimenty pro své mladší spolužáky.

Přání se stalo skutečností
Marie Žambochová, ředitelka MŠ Sady
Nejdřív byl postesk učitelek: „Jak krásná by mohla
být naše zahrada u mateřské
školy Sady!“ Potom přišla výzva s velkým V - možnost zapojit se
s projektem do dotačního titulu Infrastruktura vzdělávání a volného
času z ROP NUTS II Moravskoslezsko. Každý zaměstnanec přišel
s nějakým nápadem. Pomáhali i rodiče našich dětí. Až vznikl projekt s názvem Lesní království – po chodníčcích poznání.
Dne 30. 11. 2011 započaly přípravné práce a 26. 6. 2012 se nová
zahrada otevřela dětem. A je opravdu taková, jakou jsme si představovali. Děti si uprostřed zeleně mohou hrát s vodou, pískem,
poznávat brouky, ptáky nerosty, bylinky, stromy. Na pokusném záhonku si mohou samy zkoušet pěstovat květiny a zeleninu. Než
děti projdou všechny chodníčky poznání, nebude jim stačit půlden.
Na slunečních hodinách se přesvědčí, jak ten čas rychle uběhl.
Starší děti ze základních škol zase získají mnoho vědomostí o přírodě v miniarboretu. Ze zahrady budou mít radost i imobilní osoby.
V odpoledních hodinách
bude zahrada patřit dětem do 10 let s rodiči.
Celý projekt byl financován z evropských
fondů ROP NUTS II Moravskoslezsko 92,5 %
a 7,5 % přispělo město
Nový Jičín. Celková hodnota díla činí téměř 7,5 Zahrada u MŠ Sady má spoustu hracích prvmilionu Kč.
ků
Foto: Marie Žambochová
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Soutěž odborných dovedností
Lubomír Lukeš
Již pošestnácté se otevřely brány Výchovného ústavu Nový
Jičín, abychom přivítali účastníky tradičního klání ve znalostech
a dovednostech oboru zámečník. Mezi stabilní soutěžící patří žáci
1. – 2. ročníků Střední zemědělské a potravinářské školy Nový Jičín - Žilina, Středního odborného učiliště Kopřivnice, Odborného
učiliště a praktické školy Kelč a samozřejmě také naši svěřenci.

Tito muži darovali krev více než stodvacetkrát

Foto: Marie Machková

ní Českého červeného kříže paní Eva Tomášková připomněla, že
Nový Jičín je městem, které neeviduje jediného dárce, jenž by si za
tuto cennou službu nechal zaplatit, což je v rámci republiky téměř
unikát.

Cena pro Nový Jičín

Soutěž v dovednostech oboru zámečník

Foto: Lubomír Lukeš

Srovnání práce žáků běžných škol a výchovných ústavů slouží
k posílení jejich sebevědomí a pocitu sounáležitosti. Vítězem letošního ročníku se stal Adam Janek žák 2. ročníku z odborného
učiliště Kelč. Našim žákům se podařilo obsadit 3. místo v kategorii
jednotlivců a 2. místo v kategorii družstev.
Poděkování patří Městskému úřadu Nový Jičín, který finančně
podpořil toto klání, mistrům odborného výcviku, kteří soutěž organizačně připravili, realizovali a rovněž věnovali spoustu času kvalitní
přípravě soutěžících.

Poděkování dárcům krve
Marie Machková, tisková mluvčí
Vedení města Nový Jičín zavedlo nový způsob oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Letos poprvé byl součástí poděkování
nositelům zlaté Janského plakety, Zlatého kříže II. a III. třídy i symbolický finanční dárek. Toto slavnostní setkání s lidmi, kteří dlouhodobě bezplatně darují nejcennější životadárnou tekutinu, by se na
půdě radnice mělo konat každý rok.
Poděkování od vedení města, zástupců novojičínské nemocnice
i Českého červeného kříže si vyslechlo patnáct obyvatel Nového
Jičína, kteří do loňského roku darovali krev čtyřicetkrát, dalších devět lidí, kteří mají na kontě osmdesát odběrů a tři muži, kteří jsou
nositeli Zlatého kříže II. třídy za 120 bezplatných odběrů. „Vedení města se rozhodlo pro symbolický finanční dárek pro oceněné.
Vstupenky do divadla nebo na bazén nemusí potěšit každého,“
uvedla Lucie Frantová z odboru sociálních věcí.
„Při záchraně života si člověk většinou zapamatuje jméno operatéra, možná si vybaví obětavé sestřičky, ale už si neuvědomí,
že k těm, co jim zachránili život, patří i dárci krve,“ řekl starosta
Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Předsedkyně oblastního sdruže-
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Marie Machková, tisková mluvčí
Návštěvnické centrum v Novém Jičíně bylo
v kategorii informačních center vyhodnoceno
jako nejlepší v Moravskoslezském kraji. Tuto
cenu, kterou novojičínské návštěvnické centrum získalo za kvalitu a inovaci poskytovaných služeb, uděluje Moravskoslezský klastr
cestovního ruchu, sdružení společností a institucí z oblasti cestovního ruchu.
Skupina hodnotitelů, ve které byl zastoupen Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
Agentura pro regionální rozvoj, sdělovací prostředky a samotný klastr sdružující cestovní
kanceláře, hotely, školy, letiště a další instituce, posuzovala 58 informačních center v kraji. A novojičínské získalo první místo! Komise
klasifikovala kvalitu služeb, přístup k lidem, Cena, kterou získalo
nápad, který prezentuje tradici kloboučnické návštěvnické centrum
výroby, propagaci, ale i bezbariérovost pří- Foto: Marie Machková
stupu do všech prostor. „To ocenění nám udělalo velkou radost.
Je příjemné vědět, že práci děláme dobře a navíc se v pozitivním
smyslu lišíme od ostatních,“ uvedla vedoucí návštěvnického centra
Radka Bobková.
V návštěvnickém centru v Novém Jičíně, které bylo otevřeno
1. prosince 2011 v zrekonstruovaném domě U Laudona na Masarykově náměstí č. 45, je nejen unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouků, ale i ateliér a zkoušírna.
Součástí je turistické informační centrum, středisko Europe Direct, prodejna klobouků a kavárna. „Nabízíme i komentované procházky městem s průvodcem a veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení, včetně komentované procházky
expozicí,“ doplnila Bobková.

Návštěvnické centrum

Foto: Marie Machková
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Tyrška na atletické vlně
Milan Konečný, učitel
Atletické soutěže na základních školách mají v Novém Jičíně tři
hlavní vrcholy: Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj a atletická část
městské olympiády O pohár starosty města. V letošním roce se
na ZŠ Tyršova, Nový Jičín, daří především chlapcům. V Poháru
rozhlasu obě chlapecká družstva postoupila až do krajského finále
této soutěže v Opavě.

Marie Skopalová

Foto: Vlastimír Perna

Všech pět novojičínských plavců se výrazně zlepšilo a zúročilo
celoroční přípravu. Vzhledem ke svému mládí jsou velkým příslibem do budoucna a bylo by skvělé, kdyby je doplnilo ještě několik
vrstevníků a případně i mladších kolegů.

Dětský den se vydařil
Chlapcům ze ZŠ Tyršova se letos v atletice velmi daří

Foto: Milan Konečný

Tam starší chlapci obsadili skvělé třetí místo a překročili bodovou
hranici 6000 bodů, čímž se zlepšili o 500 bodů (výkony se bodují
a body se družstvu sčítají). Mladší žáci dokonce vyhráli. Takový
úspěch se nám naposledy podařil před pěti lety. To ještě netušili,
že starší hoši se do Opavy po týdnu vrátí na další krajské finále.
25. května totiž vyhráli okresní finále v atletickém čtyřboji.1. června
absolvovali Pohár starosty.
Reprezentace Tyršovy školy: starší hoši: Martin Swiač, Dominik
Sigmund, Jakub Tichánek, Ondřej Svobodník, Jakub Knesl, Michal
Krupka, Jiří Valigura, Aleš Kelnar, Radek Ševela, Sebastian Šimčík, Jan Klinka a Martin Štefan.
Mladší chlapci: Lukáš Symerský, Filip Bobek, Vojtěch Janů, Vladimír Polák, Milan Chrobák, Lukáš Drda, Eduard Ištok, Tomáš Alexandruk a Jakub Kyška.
Je třeba dodat, že všechny atletické soutěže v Novém Jičíně pomáhají již několik let zajišťovat právě žáci 8. A z Tyršovy školy a jde
jim to velice dobře.

Jaroslav Perútka, předseda osadního výboru
V neděli 3. 6. 2012 proběhl nádherný den věnovaný našim
nejmenším. Byl to úžasný den i pro nás dospělé, neboť tolik šťastných dětí najednou se jen tak nevidí. Pro děti byla například připravena jízda na poníkovi, čtyřkolce, jízda v kočáru. K prohlédnutí byla
policejní vozidla, přijeli i hasiči ze Starého Jičína. Děti si taky užily
skákací hrad a minigolf.

Pohár žactva v Brně
Vlastimír Perna
Výbornou připravenost prokázala pětice novojičínských plavců
ročník narození 2001. Na vrcholné soutěži, kterým byl Pohár 11letého žactva, vybojovali v konkurenci plavců ze 41 klubů celkem
4 medaile a z 24 startů se jim podařilo ve 22 zlepšit své nejlepší
osobní výkony.
Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Sazovský, který zvítězil v disciplíně 100 m motýlek, na poloviční trati obsadil 2. místo. Josef Kratochvíl byl dalším medailistou z Plaveckého klubu Nový Jičín, když
bral 3. místa ve sprintech 50 m motýlek a 50 m volný způsob.
I další tři účastníci klubu zaplavali výborné výkony. Marie Skopalová se prosadila mezi nejlepší zejména v disciplínách 200 m znak
(9. místo) a 100 m znak (13. místo). Jana Kolenovská obsadila 2x
15. příčku na 200 m znak a 200 m volný způsob. Petr Jaroň překvapil zejména výborným 11. místem v disciplíně 50 m motýlek.

Novojičínský zpravodaj

Pro děti byla připravena spousta her a zábavy

Foto: Jaroslav Perútka

Poděkování patří členům osadního výboru, kteří akci připravili,
a také občanům naší krásné Žiliny, bez kterých by naše snažení
nemělo smysl. I když bylo nejisté počasí přišlo okolo 130 dětí, místních i přespolních. Dík patří i sponzorům a městu Nový Jičín.
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ADRA hledá dobrovolníky
Lenka Hájková, zástupce vedoucího
Dobrovolnické centrum ADRA ve spolupráci s Nemocnicí Nový
Jičín hledá dobrovolníky pro pacienty onkologického oddělení. Pro
zájemce z řad široké veřejnosti je připraven celodenní informační
seminář, který proběhne v neděli 16. září 2012 od 9.00 – 16.00 hodin v areálu novojičínské nemocnice. Právě tady se mohou zájemci o dobrovolnictví dozvědět všechny potřebné informace a zapsat
se k přijímajícím pohovorům, které proběhnou o týden později.
„Úkolem dobrovolníků bude individuální podpora pacientů formou
společnosti u lůžka, doprovody do zahrady, po areálu nemocnice. Přáním personálu je také aktivizace pacientů formou výtvarné
a kreativní činnosti, kterou může vést dobrovolník s jednotlivcem
či skupinou pacientů. Dobrovolníci mohou přijít také sami s vlastním nápadem, jak zpestřit čas onkologickým pacientům,“ uvádí
Lenka Hájková, zástupce DC ADRA v Novém Jičíně.
Od zájemců je očekáván zralý přístup k životu, ochota pomoci
a příležitost věnovat hodinu a více týdně svého času nemocným.
S každým dobrovolníkem bude sepsána smlouva o výkonu dobrovolnické služby a každý zapojený dobrovolník bude pojištěn. Dobrovolníci na oplátku mohou získat vlastní dobrovolnickou zkušenost, nové kontakty, posun ve vlastních hodnotách. Dobrovolnické
centrum dobrovolníkům nabízí potvrzení o dobrovolnické činnosti, proplacení vzniklých nákladů, odbornou podporu při setkávání
dobrovolníků zapojených v programu.
„Uvědomujeme si důležitou roli dobrovolníků u našich pacientů.
Dobrovolníci přináší sociální a lidský kontakt, pomoc při překonávání sociálních a technických bariér a samozřejmě zpříjemňují pobyt
pacientů po dobu jejich hospitalizace. K tomu všemu mohou z oddělení odcházet s pocitem smysluplně využitého času,” doplnila
Marie Jurošková, hlavní sestra Nemocnice Nový Jičín.
Zájemci mohou nahlásit svou účast na semináři, případně získat
další informace na mobilním čísle 734 693 785 nebo e-mailové adrese dcfm1@adra.cz.

Dopolední program byl určen především dětem z mateřských
a základních škol. Děti zhlédly ukázky sebeobrany či slaňování
strážníků, ukázku zákroků služebních psů policie ČR a Městská
policie Olomouc představila osobní transportéry Segway.
Odpolední program zahájil krátkým pozdravením všech účastníků akce i diváků starosta města Jaroslav Dvořák. Veřejnost mohla
sledovat, jak posádka záchranné zdravotní služby a hasiči zasahují
u simulované dopravní nehody. Děti, které trénují Aikido v SVČ Fokus Nový Jičín, předvedly ukázky sebeobrany. Strážníci měli pro
děti připraveny i soutěže o sladké odměny, pro nejmenší kolotoč
a nafukovací skluzavku.
Děkujeme všem, kteří s námi toto výročí přišli oslavit.

Setkání na radnici
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínskou radnici navštívili zástupci partnerských organizací
Slezské diakonie. Starosta Jaroslav Dvořák se setkal se zdravotně postiženými klienty ze sociálních organizací z Finska, Anglie,
Rakouska, Itálie a s klienty pobočky Slezské diakonie v Krnově.

Městská policie slavila
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MěP
V pátek 8. června 2012 proběhla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně celodenní oslava 20 let od založení Městské policie
Nový Jičín. Na akci se prezentovaly složky IZS, BESIP, zdravotní
pojišťovny, Europe Direct Nový Jičín, Mendelova střední škola.

Každý z hostů dostal od starosty drobný dárek

Foto: Marie Machková

„Zahraniční hosté se zejména zajímali o to, jaké druhy sociálních
služeb na území města poskytujeme, jakou nabízíme postiženým
lidem péči,“ řekl starosta. Někteří z hostů přivítali možnost prohlídky Nového Jičína z radniční věže. Pro všechny návštěvníky byla
připravena exkurze návštěvnického centra.

Individuální doprava v NJ

Strážníci předvedli zadržení nebezpečného pachatele
Foto: městská policie
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Richard Pešat, vedoucí detašovaného pracoviště
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.,
detašované pracoviště Nový Jičín, zahájilo od dubna 2012 projekt
„Individuální doprava na Novojičínsku“, který je realizován díky finanční podpoře města Nový Jičín a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Individuální doprava je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. V praxi tedy půjde často o osoby, které jsou držiteli průkazu
ZTP, ZTP/P, nebo mají přiznaný invalidní důchod nebo seniorům
nad 64 let. Dopravu lze poskytnout i zájemcům, kteří se stanou
krátkodobě imobilními např. v důsledku úrazu nebo choroby.
Přeprava je možná v rámci okresu Nový Jičín, ve výjimečných
případech i v rámci okolních okresů Moravskoslezského kraje. Dopravu zajišťují vyškolené osobní asistentky.
Individuální doprava je službou částečně hrazenou klientem. Pro
občany města Nový Jičín, včetně jeho místních částí, je cena za
ujetý km 4,- Kč, plus 30,- Kč/hodina za osobní asistenci, která se
účtuje podle skutečně spotřebovaného času. Pro občany jiných
měst a obcí v okrese Nový Jičín je stanovena cena 5,- Kč za ujetý
km, plus výše uvedená cena za osobní asistenci.
Více informací na adrese: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, Nový Jičín, tel: 556 709 403, 777 735 555.
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 Po 2. až St 4. 7. v 18.00
hod. • TEMNÉ STÍNY •
Upírská komedie Tima
Burtona s Johnny Deepem, Michelle Pfeiffer,
Evou Green. Do 12 let

nevhodný. Digital 2D, 113 min., titulky.
 Po 2. až St 4. 7. ve 20.15 hod. • NĚŽNOST • Romantika s Andrey Tautou v hlavní roli. Mládeži přístupno. Digital 2D, 108 min.,
titulky.
 Čt 5. až Ne 8. 7. v 16.00 hod. • KOCOUR V BOTÁCH • Úžasná dobrodružství Kocoura známého z filmu Shrek. Mládeži přístupno. Animovaná komedie. Digital 2D, 90 min., dabing.
 Čt 5. až Ne 8. 7. v 18.00 hod. • SNĚHURKA • Rodinná komedie plná dobrodružství s Julií Roberts jako zlou královnou. Pohádka. Digital 2D, 106 min., dabing.
 Čt 5. až Ne 8. 7. ve 20.00 hod. • PROMETHEUS • Ridley Scot,
režisér filmů „Vetřelec“ a „Blade Runner“ se vrací s další sci-fi
peckou. Do 15 let nevhodný. Digital 3D, 124 min., titulky.
 Po 9. až St 11. 7. v 18.00 hod. • OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA • Po obrovském úspěchu
televizního seriálu se producenti rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna
kin. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 104 min.
 Po 9. až St 11. 7. ve 20.00 hod. • KONFIDENT • Film inspirovaný skutečností vychází z autentických materiálů Ústavu paměti
národa v Bratislavě. Předobrazem hrdiny Adama byl radioamatér, který se dostal do centra pozornosti StB. V hlavní roli Jiří
Mádl. Do 12 let nevhodný. Český thriller. Digital 2D, 108 min.
 Čt 12. až Ne 15. 7. v 18.00 hod. • AMAZING SPIDER MAN •
Nové zpracování oblíbeného příběhu o Spidermanovi, tentokráte
ve 3D. Mládeži přístupno. Digital 3D, 137 min., dabing.
 Čt 12. až Ne 15. 7. v 20.30 hod. • POLSKI FILM • Čtyři známí
čeští herci, Matonoha, Liška, Daniel a Polášek se rozhodli natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií. Kultovní scénky,
sametová euforie, totální svoboda, hudba okamžiku, absurdita
mládí či laskavost kamarádství. Do 15 let nevhodný. Digital 2D,
113 min.
 So 14. a Ne 15. 7. v 16.00 hod. • MADAGASKAR 4 • Nejnovější dobrodružství známých postaviček – lva Alexe, hrošice
Glorie, zebry Martyho a žirafáka Melmana. Mládeži přístupno.
Animovaná komedie. Digital 2D, 92 min., dabing.
 Po 16. až St 18. 7. v 18.00 hod. • AMAZING SPIDER MAN •
Nové zpracování oblíbeného příběhu o Spidermanovi, tentokráte
ve 2D. Mládeži přístupno. Digital 2D, 137 min., dabing.
 Po 16. až St 18. 7. ve 20.30 hod. • BEZ KALHOT • Ve svém
novém filmu nám režisér Steven Soderbergh otevírá dveře do
světa mužských striptérů. Do 12 let nevhodný. Americká komedie. Digital 2D, titulky.
 Čt 19. až Ne 22. 7. v 18.00 hod. • MUŽI V ČERNÉM 3 • Agenti
J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) jsou zpět a opět včas,
aby zachránili lidstvo. Mládeži přístupno. Digital 2D, 104 min.,
dabing.
 Čt 19. až Ne 22. 7. ve 20.15 hod. • IRON SKY • V posledních
chvílích druhé světové války se tajný nacistický program vyhnul
destrukci a ukryl se na odvrácené straně Měsíce. Nyní, v roce
2018, je nacistická invaze na cestě a svět spěje ke zkáze. Do 12
let nevhodný. Digital 2D, 93 min., titulky.
 Po 23. až St 25. 7. v 18.00 hod. • ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ • Odhalte skrytý život Abrahama Lincolna, jednoho z největších amerických prezidentů! Poznejte jeho skutečný
příběh, který je plný krve, upířích zubů a nabroušených seker.
Do 15 let nevhodný. Digital 3D, 105 min., titulky.
 Po 23. až St 25. 7. ve 20.15 hod. • DO ŘÍMA S LÁSKOU •
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval
do hlavního města Itálie, kde si zahrál s osudy několika různých
lidí. Film je složen ze čtyř povídek. Mládeži přístupno. Digital 2D,
102 min., titulky.
 Čt 26. až Ne 29. 7. v 17.00 a ve 20.15 hod. • TEMNÝ RYTÍŘ
POVSTAL • Poslední díl trilogie o Batmanovi. Legenda končí. Do
12 let nevhodný. Digital 2D, 165 min., titulky.

Novojičínský zpravodaj

S létem přichází slunce a spolu s ním další dvouměsíční sezóna
zastřešeného Letního kina. Každou červencovou a srpnovou sobotu se můžete těšit na reprízy filmů, které u Vás získaly největší
ohlasy.V přírodním areálu kinematografu hrajeme za každého
počasí.
ZASTŘEŠENÉ LETNÍ KINO
 So 7. 7. ve 21.30 hod. • MUŽI V NADĚJI
 So 14. 7. ve 21.30 hod. • ALOIS NEBEL
 So 21. 7. ve 21.30 hod. • PROBUDÍM SE VČERA
 So 28. 7. ve 21.30 hod. • HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI – 2. část
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20
• 9. – 27. července 2012 • PŘEDSTAVENÍ STUDENTŮ ATELIÉRU AHMEDA MANSOURA • 2. VÝSTAVA • Malba a kresba
volným stylem – inkoust – pastel – uhel • náhrdelníky: tyrkys,
kameny, sklo, perleť.
vernisáž: středa 4. července 2012 v 17.00 hodin
Otevřeno: pondělí až pátek
9.00 – 11.00, 14.30 – 17.00 hodin

Návštěvnické centrum nabízí:
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře
• Zkoušírnu, kde si můžete vyzkoušet klobouky jak fyzicky, tak i interaktivně
mimo jiné zde naleznete:
• Turistické informační centrum
• Středisko Europe Direct
• Prodejnu klobouků
• Kloboukovou kavárnu
doplňkové služby:
• Komentované procházky městem s průvodcem
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení
včetně komentované procházky expozicí
Celý objekt je bezbariérový
adresa:
Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků
Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín, tel.: 556 711 888, 556 768 288,
www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz, www.novyjicin.cz
Středisko Europe Direct Nový Jičín zve na výstavu Řekněte NE násilí na ženách, která je
k vidění v minigalerii střediska Europe Direct do
30. července 2012. Soutěž v tvorbě tiskových
inzerátů Řekněte NE násilí na ženách vyhlásila Organizace spojených národů v Evropě. Upozorňuje
na palčivý problém všech společností světa a podněcuje Evropany,
aby každý svým dílem přispěli k jeho odstranění. Projekt je součástí dlouhodobé globální kampaně vedené generálním tajemníkem
OSN Pan Ki-munem UniTE to End Violence Against Women.

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.
 Do 19. srpna 2012 • JARI VASSINGER – VIDĚNÍ • Výstava
skleněných plastik. Kamenná síň.
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
sobota, neděle
9.00 – 16.00
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Nabídka míst v táborech

LETNÍ OLYMPIÁDA S FOKUSEM
pobytový tábor
věková kategorie: 7 - 15 let
termín: 4. - 13. srpna 2012
místo: Velké Karlovice - Penzion Tabačka
cena: 3650,- Kč/ 9 dnů
garant: Pavel Sedlář
Ve Velkých Karlovicích v Beskydech prožijeme deset olympijských dnů plných sportu, soutěží a jiných nevšedních zážitků.
Pojeďte s námi prožít pár dnů z letních prázdnin, zapomenout na
školu a najít nové kamarády.
BAREVNÉ LÉTO II
příměstský tábor
věková kategorie: 6 - 15 let
termín: 9. - 13. července 2012 (8.00-16.00)
místo: SVČ Fokus Nový Jičín
cena: 1050,- Kč / 5 dnů
garant: Dagmar Horáková
Příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let nabízí celodenní program
plný her, soutěží, výletů, výtvarných a sportovních aktivit, zábavy
i poznání s Dášou, Kájou, Pavlou a Míšou.
LÉTO S FOTBALEM - NOVINKA
příměstský tábor
věková kategorie: 6 - 15 let
termín: 9. - 13. července 2012 (8.00-16.00)
místo: Fotbalový stadion
cena: 1050,- Kč / 5 dnů
garant: Jiří Lokša
Čeká na vás pětidenní soutěžení v týmech o zajímavé ceny, užijeme si spousty zábavy a legrace při nejrůznějších aktivitách a disciplínách nejen z fotbalového prostředí.
LETNÍ VŠEHOCHUŤ - NOVINKA
příměstský tábor
věková kategorie: 6 - 15 let
termín: 23. - 27. července 2012 (8.00-16.00)
místo: SVČ Fokus Nový Jičín
cena: 1050,- Kč / 5 dnů
garant: Radka Hrubá (777 650 230)
Hry, soutěže, výlety, koupání, tancování a sportování pro děti od
6 let.
LETNÍ ZUMBOVÁNÍ - TANCOVÁNÍ
příměstský tábor
věková kategorie: 6 - 15 let
termín: 20. – 24. srpna 2012 (8.00-16.00)
místo: SVČ Fokus Nový Jičín
cena: 1050,- Kč / 5 dnů
garant: Radka Hrubá
Prázdninové soustředění pro milovníky pohybu, zvlášť zumby
a tancování. Program doplní hry, soutěže, koupání.

- 30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Ruština pro dospělé
/začátečníci, příprava k maturitě, obchodní ruština/
- 30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Něco navíc:
Kurz znakové řeči pro začátečníky
- 25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Kurz znakové řeči pro mírně pokročilé a pokročilé
- 25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Kurz hry na kytaru
- 28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně
Divadlo na kraji
studentské a experimentální divadlo pro mladé divadelníky starších
15 let
Ženy s.r.o.
nově vzniklý amatérský divadelní ženský „spolek“
Informace a přihlášky:
Městské kulturní středisko Nový Jičín
Masarykovo náměstí 20, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 701 853,
mob.: 733 165 448,
E-mail: domitrova@mksnj.cz, www.mksnj.cz
 2. 7. - 30. 8. Městská
knihovna • Čtyři roční
období - výstava fotografií. Přijďte se zastavit
a prohlédnout si fotografie zachycující především
krásy přírody. Dvaadvacetiletá vysokoškolská
studentka Aneta Polášková se ve svém volném čase věnuje fotografování, které je spojeno s procházkami, cestováním a pobytem
v přírodě.
 6. 7. (pá) Masarykovo náměstí • 20.00 • NIGHTWISH REVIVAL - ženský zpěv dominující rockové muzice, v českém revivalovém zastoupení.
 6. - 7. 7. (pá-so) Zimní stadion • 13.00 • SKATE CUP - Cabroneskate pořádá skateboardové závody se závěrečným sobotním
koncertem.
 13. 7. (pá) Masarykovo náměstí • 19.00 • VEČER S NOVÝM
CIRKUSEM - taneční studio Firefly N.J. a hosté.
 20. 7. (pá) Masarykovo náměstí • 18.00 • IVAN MLÁDEK &
BANJO BAND / SUPPORT OGARI & VĚŠÁK - proslulý bavič,
muzikant se svým neméně známým bandem.
18.00 - VĚŠÁK
19.30 - OGARI
20.30 - IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
 28. 7. (so) Amfiteátr Skalky • 18.00 • JIČÍNFEST & KRUCIPÜSK - Tradiční hudební festival – 2 stage, 11 regionálních skupin,
host: Krucipüsk, doprovodný program: jedinečná noční free style
show na BMX & MTB a další. To vše jen na Jičínfestu!
Připravujeme
 3. 8. (pá) Masarykovo náměstí • 20.00 • Kill the Dandies kapela ex-The Nihilists, temný garážový rock à la Nick Cave.
Bližší informace: Kanceláře MKS Nový Jičín (3. patro),
tel.: 556 701 853, mksnj@mksnj.cz, www.mksnj.cz

Kurzy pro školní rok 2012–2013 Občanská statistika – květen 2012
Jazykové kurzy:
Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
- 30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
- 30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Italština pro dospělé 1., 2. ročník
- 30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Španělština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
- 30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Francouzština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
- 30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
Nově:
Latina pro dospělé 1. ročník
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Počet obyvatel
Narozeno dě�
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé
Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

24 279
14
8
6
5
6
56
16
6
21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Volejte zdarma:

800 401 111
Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba

• Hledáme nové makléře
pro tuto oblast

1/12

• Vykoupíme Vaši
Volejtenemovitost
zdarma:
za hotové do 24 hodin!

800 401 111

… do realit jedině s námi!

Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba

• Hledáme nové makléře
www.rkinvest-reality.cz
pro tuto oblast

• Vykoupíme Vaši nemovitost
za hotové do 24 hodin!

NOVINKA
… do realit jedině s námi!

www.rkinvest-reality.cz

10/12

Možnost inzerce v Novojičínském zpravodaji.
Náklad 9 900 ks.
Roznáška do všech domácností
100
v Novém Jičíně včetně částí města
Straník,
Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina.
95
V případě zájmu o inzerci
100
75
v Novojičínském zpravodaji kontaktujte:
95
obchod@moravapress.cz nebo
75
tel.: 597 450 386, 597 450 376
25

Velikosti inzerce a ceny bez DPH
5

25
0

11/12

Plavecký klub Nový Jičín
pořádá

1 STRANA
5
1/2 STRANY
0
1/3 STRANY
1/4 STRANY
1/6 STRANY
1/8 STRANY

10 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
2 900 Kč
2 000 Kč

Slevy ze základních cen bez DPH

NÁBOR
do přípravek klubu

Od 3. září 2012
každé úterý a čtvrtek v 17:30 - 18:30 hod.
Hledáme zájemce o plavecký sport, zejména
ročník narození 2002 a mladší.
Noví zájemci z výše uvedených ročníků
do konce roku 2012 za 200,-Kč.
Více informací: web: www.pknj.cz,
email: pknj.plavec@centrum.cz , telefon: 734 424 649

OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

-5%
- 10 %
- 20 %

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

23/12
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Okolím Nového Jičína

Glogarová uspěla na MČR

Vlasta a Ivan Čejkovi, účastníci pochodu
V sobotu 2. 6. 2012 jsme se zúčastnili turistického pochodu
„Okolím Nového Jičína“, který pořádal KČT Nový Jičín. Na devátou
hodinu jsme zamířili k altánku ve Smetanových sadech, kde nás
překvapilo velké množství malých i velkých turistů s batohy, koly
a dokonce i s kočárky.
Po registraci jsme se rozdělili, zvolili jsme si totiž různé trasy
(8 km a 15 km).

Josef Gabzdyl
Vynikající šesté místo na historicky prvním Mistrovství České republiky v pole dance patří novojičínské lektorce Evě Glogarové.
Před ní se ve stále populárnějším cvičení a tancování na tyči umístily jen pražské závodnice. „Se šestým místem jsem spokojena.
Některé soupeřky se pole dance věnují plně profesionálně, takže
jim vzhledem k pracovnímu vytížení nemohu příliš konkurovat,“ říká
osmadvacetiletá „mistryně zbytku republiky“ Glogarová, která se
pole dance věnuje necelé tři roky.

Registrace účastníků pochodu

Kratší trasa vedla na Skalky, pak ke kamennému divadlu, kolem
Hückelových vil do Žiliny. Tam jsme se napojili na červenou značku
a zamířili k Puntíku – mlýnky. Odtud už to bylo jen kousek k penzionu Lamberk, kde byl cíl všech tras.
Delší trasa vedla přes Svojsíkovu alej kolem kamenného divadla
do areálu Skalky, pak na Čerťák, do Bludovic, Životic, Žiliny, Libotína, přes Holivák, Puntík – mlýnky a konec trasy byl také na Lamberku. Na trasách byly kontroly. Největší zájem jsme zaznamenali
u kamenného divadla, kde si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet
své dovednosti na laně.

Eva Glogarová při soutěžní sestavě

Foto: Kateřina Hrubá

Když se objevila možnost reprezentovat Nový Jičín na premiérovém republikovém klání v Hotelu Palace na pražském Václavském
náměstí, váhala jen chvíli. Glogarová se rozhodla jít proti tradici
anglicky zpívaných písní a pro čtyřminutové cvičení zvolila písničku Zdálo sa ně, zdálo od skupiny Čechomor. „Místo silových cviků
a triků jsem vsadila na větší míru tance. Pro ostatní to bylo překvapení a hlavně holky z Moravy byly nadšené,“ řekla lektorka pole
dance ve Studiu Firefly Nový Jičín. Na její finálové cvičení se můžete podívat na youtube.cz, stačí zadat: Eva Glogarová pole dance.

Úspěch našich zápasníků
Výhled z Holiváku

Trasy vedly místy, kam mnohý Jičíňák i přespolní zavítal prvně,
na mnoha místech jsme také mohli obdivovat známé i neznámé
výhledy do okolní krásné krajiny. V cíli nás už čekaly usměvavé
pořadatelky, kterým jsme předložili vyplněný lístek s razítky z kontrol. Za něj jsme dostali pamětní list a malou pozornost – keramickou pohorku s rokem 2012.
Pak už jsme si mohli v klidu vychutnat občerstvení. K příjemnému posezení hrála reprodukovaná hudba, pro děti byly nachystány soutěže, kolo štěstí a střelnice. Po druhé hodině odpolední pak
dorazila country kapela, ale to nás již bohužel povinnosti volaly
domů.
Sobotní den
se vydařil, počasí přálo a pořadatelé mohou
být se svojí akcí
spokojeni. Je za
ní vidět měsíce
práce, protože
připravit tak velkou akci není
jednoduché.
Nám se velmi
líbila a už teď
víme, že příští rok přijdeme Děti překonávají lanovou dráhu
zase.
Foto: Manželé Čejkovi

Novojičínský zpravodaj

Otakar Baroš, trenér zápasu
Dne 2. 6. 2012 proběhly soutěže v Krnově a v Praze ve volném
stylu a zápase řeckořímském. V Krnově na memoriálu Oldřicha
Mrázka se umístili v kategorii přípravky: David Baron 2. místo,
René Dostál 2. místo a Románek Lubij se po těžkých bojích umístil
na 4. místě. Gratulujeme a za doprovod děkujeme Stanislavu
Dostálovi.

Zleva: Patrik Baroš, Adam Konečný,Tomáš Čambal a trenér Kamil Škarka.
Foto: Otakar Baroš

Druhá soutěž, Memoriál Františka Vejsady a Václava Garbaczewského, proběhla v Praze. V kategorii žáků obsadil Patrik Baroš 1. místo, Adam Konečný 2. místo a Tomáš Čambal 3. místo.
Zápasníky doprovodil trenér Kamil Škarka.
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Fotosoutěž čtenářů – 16. kolo
I toto kolo přineslo mnohé neotřelé snímky našeho města. Přírodní úkaz – duha nad městem – přinesla autorce první místo v létě loňského roku. K vítězství v 16. kole opět napomohl zajímavý úkaz - západ slunce nad městem. K prvnímu místu tedy blahopřejeme, nám
už z dřívějších
j
kol známému, Petru Vlčkovi.

Na druhém místě se po minulém vítězství umístil Jan Kopera se záběrem, kdy svou roli opět sehrává říčka Jičínka, která nám právě
před třemi lety přinesla těžké chvíle.
Snímek na třetím místě od Ivana Čejky nám prezentuje zajímavé grafiti vytvořené na ohradní zídce stadionu TJ, která byla před léty
tomuto účelu vyhrazena.
Blahopřejeme a těšíme se na pokračování při hledání nových zajímavých pohledů na naše město.
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

Novojičínský zpravodaj - Informační měsíčník pro občany města Nového Jičína. Číslo 7/2012 vyšlo 29. 6. 2012, distribuce
3. a 4. 7. 2012. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Redakční rada:
J. Dvořák, M. Machková, K. Chobot, G. Žitníková, P. Orság, P. Wessely, H. Růžová, R. Polách, S. Dvořáčková. Vydavatel: město
Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Zpracování, tisk, distribuce a inzerce Moravapress s.r.o., Ostrava, kontakt:
obchod@moravapress.cz, tel. 596 624 354. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. Evidenční
číslo Ministerstva kultury ČR E 10230. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na NOVÝ e-mail njzpravodaj@novyjicin-town.cz.
Distribuce příští měsíc 2. a 3. 8. 2012.

