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ˇ oprava morového sloupu na námestí
ˇ

g V pondělí 15. května 2006 započala restaurace Mariánského

sloupu s kašnou (tzv. morového sloupu) na Masarykově náměstí. „Důvodem restaurátorského zásahu, jehož výsledkem bude celková obnova sloupu i kašny při zachování
maximální autentičnosti díla, je jejich značné narušení
klimatickými a mechanickými vlivy,“ uvedla paní Pavla
Hanáková, referentka odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, jež má na starosti památky ve městě. Restaurování
morového sloupu provede se svým týmem MgA. Jakub Gajda,
akademický sochař a restaurátor z Ostravy. „Oprava by měla
být dokončena 30. 8. 2006 a město Nový Jičín na ni ze
svého rozpočtu vyčlenilo částku 1 000 000,- Kč,“ doplnila
pí Pavla Hanáková.
Opravy sloupu a kašny jsou předzvěstí plánované rozsáhlé
rekonstrukce Masarykova náměstí. O termínu zahájení rekonstrukce Masarykova náměstí v Novém Jičín by měly rozhodovat samosprávné orgány města v červnu letošního roku.
V současné době probíhají jednání o možnosti získání finančního příspěvku na provedení rekonstrukce na jednotlivých

ministerstvech a město se snaží získat peníze i z dalších
zdrojů. V současné době také probíhají opravy a modernizace
plynových přípojek a rozvodů plynu na Masarykově náměstí
a okolních ulicích, které provádí Severomoravská plynárenská
a.s. v období od 9. 5. do 21. 7. 2006. Ve druhé polovině tohoto
roku jsou dále plánovány opravy kanalizace a vodovodů,
které budou provádět Severomoravské vodovody a kanalizace,
a.s. Všechny tyto práce s plánovanou rekonstrukcí náměstí
souvisí, nejsou však jako takové jeho součástí. Jsou prováděny s cílem, aby po provedené rekonstrukci nedocházelo
ihned k nutnosti provádění takovýchto prací a oprav. Plánovaná rekonstrukce Masarykova náměstí bude zahrnovat kompletní rekonstrukci, tzn. novou dlažbu plochy náměstí, rekonstrukci chodníkových těles a schodů do loubí a dlažby loubí,
osvětlení, celkové uspořádání plochy náměstí, mobiliáře atd.
(vše kromě fasád budov). Náklady na rekonstrukci po posledních jednáních a prohlídkách pravděpodobně převýší původně předpokládanou částku 50 mil. Kč.
Pokračování na str 2.

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g V první polovině měsíce května, přesněji 10. května 2006,
se uskutečnila 50. chůze Rady města Nového Jičína. Nejprve
se radní zabývali širokou finanční problematikou, v rámci
které například doporučili zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí roku 2006, schválili
změnu závazných ukazatelů na rok 2006 u technických služeb
(snížení účelového příspěvku na opravy a údržbu místních
komunikací a snížení příspěvku na svoz komunálního odpadu) a doporučili ZM schválit několik dalších úprav rozpočtu
na rok 2006.
Ředitel městské policie Bc. René Škoda předložil zprávu
o činnosti MP NJ za I. čtvrtletí 2006 (z ní mimo jiné vyplývá,
že městská policie v prvních třech měsících letošního roku
přijala 808 oznámení, zabývala se 927 případy přestupků
a v rámci prevence kriminality uspořádala 42 besed na novojičínských školách) a odbor životního prostředí MěÚ zprávu
o činnosti komise ŽP a zprávu o stavu městských lesů, která
bude také projednávána na jednání ZM v červnu.
Rada města dále schválila zakoupení a způsob přidělování domácích kompostérů, čímž dojde ke snížení množství
ukládaných biologicky rozložitelných odpadů na skládce,
a s tím související snížení nákladů na skládkování a dopravu
(v roce 2006 bude prozatím zakoupeno 350 domácích kompostérů, spoluúčast občanů bude ve výši 300,- Kč/1 kompostér, informace o podmínkách přidělování kompostérů a realizaci celého projektu se v blízké budoucnosti dočtete také na
stránkách NJ zpravodaje nebo informace získáte na odboru
životního prostředí MěÚ Nový Jičín).
Rada města schválila v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích navýšení počtu zaměstnanců města Nového Jičína
o dva referenty veřejné správy na úseku dopravy (výkon státní správy na úseku projednávání přestupků v oblasti dopravy
a dalších správních činností na úseku dopravy a silničního
hospodářství) za podmínky, že finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s obsazením a zajištěním těchto pracovních míst poskytne stát.
Členové RM se seznámili s návrhem na výstavbu bytových
domů v lokalitě Bocheta a uložili majetkoprávnímu odboru
vyhlásit zveřejnění tohoto prostoru.
Dalším bodem jednání byla tradičně obsáhlá problematika
bytových (prodloužení nájemních smluv, prominutí poplatku
z prodlení, slevy nájemného, směny bytů, odkup bytů, informaci o privatizaci bytového fondu atd.) a majetkoprávních
záležitostí — viz usnesení RM. Následně se seznámila s průběžnou zprávou o změnách vysílání Novojičínské televize,
s informacemi o harmonogramu a rozsahu prací na rekonstrukci STL plynovodu a přípojek na Masarykově náměstí
a přilehlých ulicích, vzala na vědomí informaci o tržbách na
parkovací závoře na parkovišti u tržnice za období leden až
duben 2006.
Rada města na svém jednání přijala zástupce osadních výborů městských částí Kojetín a Straník, kteří ji seznámili se
svými podněty a RM uložila na tyto reagovat příslušným odborům městského úřadu.
Zastupitelstvu města doporučila RM realizaci I. etapy projektu Výstavba metropolitních sítí vybraných obcí Moravskoslezského kraje a schválila členy hodnotící komise na veřejnou zakázku týkající se tohoto projektu (o získání dotace
z SROP jsme informovali v minulém čísle NJ zpravodaje).
Návrh na vyhodnocení významných osobností z oblasti kultury a významných osobností z oblasti sociální předložila
členům RM ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru ŠKMaTV.
Tento návrh RM na doporučení vedení města a kulturní a sociální komise přijala. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční
8. 6. 2006 v 19.00 hod. v Beskydském divadle a my o něm
budeme informovat v dalším čísle.
Na závěr jednání RM schválila klíč pro jmenování členů
komise pro výběr nájemce nebytových prostor a tepelných zařízení v majetku města Nový Jičín a jejich provozování a údržbu, dále pak RM schválila způsob řešení parkování u České
pošty (vyhrazení dvou parkovacích míst před Českou poštou
pro zdravotně postižené).

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína, které se uskuteční 21. 6. 2006 v 15.00 hodin v aule MěÚ,
budova radnice, Masarykovo náměstí 1.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2.—3. června 2006
g Informace pro voliče: Upozorňujeme touto cestou voliče,
že na doručovací obálce, v níž obdrží poštou hlasovací lístky,
mají uvedeno číslo volebního okrsku, do něhož jsou zařazeni
a adresu volební místnosti.
Možnost volit mimo volební místnost do přenosné volební schránky: Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, MěÚ Nový Jičín na tel. čísle 556 768 209
nebo 556 768 210, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě bude příslušná okrsková volební komise
vyzvána, aby vyslala k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.
Platnost občanských průkazů: Ve volbách občané mohou
prokazovat totožnost následujícími občanskými průkazy:
Občané narození do 31. 12. 1935: občanské průkazy typu
„knížka“, které byly vydány s dobou platnosti bez omezení
a je v nich vyznačeno státní občanství ČR; občanské průkazy
bez strojově čitelné zóny, které byly vydány s dobou platnosti
bez omezení nebo kterým dosud neuplynula vyznačená doba
platnosti (růžové kartičky); občanské průkazy se strojově čitelnou zónou (zelené kartičky).
Občané narození po 1. 1. 1936: občanské průkazy bez strojově čitelné zóny, vydané po 1. 1. 1995 s dobou platnosti bez
omezení, nebo kterým dosud neuplynula vyznačená doba platnosti (růžová kartička); občanské průkazy se strojově čitelnou zónou (zelené kartičky).
Služba na pracovišti občanských průkazů ve dnech
voleb: Volič je povinen při příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR, jinak mu nebude
umožněno hlasování. Lze tak učinit mj. platným cestovním
pasem nebo platným občanským průkazem. Zjistí-li volič, že
nemá platný OP a chce volit, může využít mimořádných úředních hodin za účelem vyřízení nového občanského průkazu
(bez strojově čitelné zóny). Ministerstvo vnitra ČR udělilo
MěÚ Nový Jičín souhlas s vydáváním občanských průkazů ve
lhůtě kratší 30 dnů (na počkání) pro výkon volebního práva.
Doklady k vyřízení nového OP: dvě fotografie ze současnosti; rodný list; správní poplatek 100,- Kč; (vybírá se pouze
v případě, že stávající OP byl odcizen, ztracen, zničen, poškozen). MěÚ Nový Jičín, pracoviště občanských průkazů,
Divadelní 3, I. poschodí, kancelář č. 209, tel.: 556 768 321,
556 768 322, pátek 2. června 2006 od 8.00 do 21.00, sobota
3. června 2006 od 8.00 do 13.00 hod.
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín

Dokončení ze str. 1
g Z historie Mariánského
sloupu s kašnou: Pískovcový „Mariánský sloup“ s barokní sochou od místního sochaře byl postaven na dnešním Masarykově náměstí jako
výraz díkůvzdání zažehnání
moru, tzv. „morový sloup“.
Dílo pochází z r. 1710 a bylo
pořízeno z odkazu měš anů
Judity a Tomáše Stirznikových. Pozdějšími zásahy byl
monument poněkud upraven.
K Mariánskému sloupu přiléhá kašna s nádrží na vodu.
Vlastní těleso kašny je umístěno v centru nádrže a je opatřeno
čtyřmi bronzovými zoomorfními chrliči vody. Na krycí desce
je umístěno sousoší tančícího páru, figury v podživotní velikosti jsou znázorněny v lidovém kroji tzv. „Tančící Kunvalané“. Autorem sochařského díla z roku 1926 je F. Barwig.
Pavla Hanáková, Ing. Iva Vašendová, foto Josef Šamaj
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Inspirace z Klagenfurtu

plochách na náklady města dle usnesení vedení města. Záměr byl se stanovením termínu provedení první seče do 30. 5.
2006 vedením města schválen na poradě dne 18. 4. 2006.
K dnešnímu dni jsou plánované práce Technickými službami města Nový Jičín v nákladu asi 500.000,- Kč provedeny
— byly nejen pokoseny plochy v sídlištní zeleni kolem Kalače
od Bezručovy ulice k Tonaku, mezi ulicemi Palackého-Jubilejní-Dlouhá, menší plochy v Loučce a Žilině, ale na těchto
pozemcích byl také dokončen jarní úklid.
Výběrové řízení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na údržbu spravovaných pozemků bylo již ukončeno
a byla vybrána firma, která ale podle zadání vyplývajícího
z finančních možností zadavatele má provést v roce 2006 jen
dvě seče, a to v termínech květen-červen a srpen-září. Jedná
se však pouze o sečení trávníku bez dalšího ošetřování zelených ploch, přičemž na těchto pozemcích je dlouhodobě
zanedbaná péče o stromy a keře, není prováděno přihnojování ani odborné zásahy, které jsou zvláště po letošní zimě,
kdy těžká sněhová pokrývka polámala spoustu větví nebo
zcela zničila keřové skupiny (jalovce, zeravy), které potřebují prořezat, stejně jako vymrzlé a prosychající části korun
vzrostlých stromů.
Odbor ŽP Městského úřadu Nový Jičín. Dokumentační
snímek z předmětných pozemků na ul. Dlouhé

Zelené město 2006, 11. ročník
Zveřejnění podmínek pro přihlášení projektů. Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje a zveřejňuje podmínky realizace projektu Zelené město 2006, jehož
cílem je mj. úprava zelených ploch na území města, odstranění černých skládek, úprava břehů podél vodních toků Jičínky, Zrzávky a Grasmanky, vyčištění porostů a pozemků, obnova studánek, opravy a nátěry zařízení ve veřejné zeleni,
drobné terénní úpravy, likvidace klíněnky jírovcové a další
činnosti ke zlepšení vzhledu Nového Jičína a místních částí
zejména na veřejných prostranstvích, především na pozemcích ve vlastnictví města. V letošním roce bude akce Zelené
město probíhat v termínu od 7. do 18. 8. 2006. Časový harmonogram 11. ročníku akce Zelené město 2006: Zveřejnění
podmínek k přihlášení projektů 17. 5.; odevzdání projektů
19. 6., 10.00 hod.; jednání komise pro vyhodnocení projektů
28. 6.; sdělení výsledků jednání komise 30. 6.; realizace projektů 7.—18. 8.
Podmínky pro zájemce: dosažený věk 16 let; sdělení jména,
adresy, rodného čísla, čísla občanského průkazu, kontaktu
(telefon, e-mail); předložení dokladu o studiu; sestavení pracovní skupiny o počtu nejméně 5 studentů; e-mailová adresa
vedoucího pracovní skupiny k možnému předávání podkladů;
předložení zpracovaného vlastního návrhu projektu ke zlepšení životního prostředí města Nový Jičín v termínu do 19. 6.
2006 do 10.00 hod. odboru ŽP Městského úřadu Nový Jičín
nebo na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín (celková doba
k realizaci projektu nesmí přesáhnout 10 pracovních dnů).
Vzorové projekty jsou k dispozici u odboru ŽP MěÚ Nový
Jičín a lze je případným zájemcům poskytnout e-mailovou
poštou. Při výběru činností ke zlepšení životního prostředí
v místních částech se doporučuje spolupracovat s osadními
výbory. Odboru ŽP MěÚ Nový Jičín je možno písemně v co
nejkratším termínu zaslat podněty a upozornění na lokality,
jejichž údržba je z hlediska životního prostředí zanedbaná
a vyžadují podle názoru občanů údržbu a péči. Nejvhodnější
předložené projekty budou vybrány k realizaci. Po uzavření
výsledků jednání komise budou vybraní uchazeči vyzváni
k podepsání dohody o provedení práce a k projednání podrobností realizace projektu (zadavatel si vyhrazuje právo předložené projekty doplnit, pozměnit a určit termín realizace).
Pracovníci odboru ŽP jsou připraveni ke konzultacím při
přípravě projektů, předpokládá se také pomoc technických
služeb města — přistavování kontejnerů na odpad, příprava
veřejných ploch na úpravu apod.
Kontaktní adresa: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, Mgr.
Kateřina Kuželová, tel.: 556 768 261, fax: 556 701 188, e-mail:
kkuzelova@novyjicin-town.cz
g

g Dne 9. 5. 2006 se uskutečnila v aule městského úřadu velmi

zajímavá přednáška, na které Dipl. ing. Eberhard Kraigher,
předseda odborné rady pro výstavbu a vedoucí odboru plánování města Klagenfurtu, novojičínský rodák, představil
vývoj města Klagenfurtu, naznačil možná řešení při regeneraci historického jádra města a ukázal příklady netradičních
přístupů k rekonstrukci, obnově budov a městských prostranství. Klagenfurt v mnohém připomíná naše město, by je podstatně větší, cca 96 000 obyvatel, a jeho představitelé řešili
obdobné problémy při obnově historického jádra města jako
my, by měli k dispozici mnohem více času a financí.
Velmi inspirativní byly příklady zpřístupnění vnitrobloků
domů, jejich oživení umístěním obchůdků, kaváren a restaurací, ukázky rekonstrukcí historických budov a zejména práce,
místy spíše až hra se světlem při iluminaci významných městských budov, prostorů loubí, způsob úpravy parteru města.
Domnívám se, že pro všechny zúčastněné byla přednáška
velkým zážitkem a pro mě osobně i významným přínosem
do mé každodenní práce.
Ing. arch. Jiří Raška, vedoucí od. územního plánování

Údržba zeleně městem NJ
na pozemcích cizích vlastníků
g Protože byly v roce 2005 problémy s prováděním údržby
na pozemcích s veřejnou zelení, které jsou ve vlastnictví jiných
subjektů, než je město Nový Jičín, a bylo opakovaně upozorňováno například na nedostatečný počet sečí travnatých ploch,
byla městem Nový Jičín učiněna preventivní opatření k tomu, aby se situace v letošním
vegetačním období neopakovala. Nejprve bylo při projednávání zprávy o údržbě zeleně v r. 2005 navrženo umožnit údržbu problematických
ploch odborem ŽP prostřednictvím Technických služeb
města Nový Jičín. Návrh byl
akceptován a Zastupitelstvo
města Nový Jičín na svém zasedání v prosinci 2005 uložilo
doplnit počet sečí trávníků
na území města dle intenzitních tříd údržby u pozemků
cizích vlastníků na veřejných
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Ze sociální oblasti

Z místní části Bludovice

Nová forma náhradní rodinné péče

g STAVĚNÍ MÁJKY. Prvního května proběhlo v Bludovicích stavění májky — tradice, která byla obnovena v roce 1999.
Program volného prvomájového odpoledne byl zahájen v místní kapličce. Zde byla sloužena májová mše, po jejímž ukončení byla umožněna prohlídka kapličky i s minimuzeem o historii obce. Poté již všichni přítomní měli možnost strávit volné
chvíle na zdejší zemědělské usedlosti Bludička, kde bylo možno
svézt se na koních a prohlédnou si zde žijící domácí zvířata.
Májka byla mimo jiné bez problémů postavena také za pomoci příslušníků hist. pluku Harrach, kteří právě v těchto
dnech v Bludovicích absolvovali vojenské manévry, jež prověřily připravenost vojska na nadcházející sezonu. Ta začne
pro tyto milovníky vojenské historie již brzy zámeckými slavnostmi v nedalekém Kuníně.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila zákon č. 134/206 Sb. , kterým se novelizoval zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Nový zákon nabude
účinnosti dne 1. 6. 2006. Dosavadní zákony upravovaly náhradní rodinou péči formou osvojení, poručnictví, svěření do
péče jiné osoby než rodiče a pěstounskou péči. Citovaný zákon
zavádí nově pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zákonodárce chce touto formou zajistit výchovu dětí, jejichž rodiče
z různých důvodů dočasně nemohou vykonávat rodičovskou
zodpovědnost.
Jestliže máte zájem stát se pěstounem dětí na přechodnou dobu, volejte Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních
věcí, telefonní číslo 556 768 237 paní Věru Bezunkovou nebo
556 768 336 paní Jindřišku Benčákovou, které vám poskytnou další informace.
Mgr. Jiří Mičaník, odbor sociálních věcí

g

Občané Loučky mají zájem
o veřejné záležitosti
g Nebývalý počet asi sedmdesáti občanů byl ve čtvrtek 4. května přítomen v sále zařízení „U Chovatelů“ na veřejné schůzi
m. č. Loučka, kterou připravil a zorganizoval zdejší osadní
výbor. Cílem schůze bylo informovat občany nejen o tom, co
se v této místní části za poslední rok realizovalo, ale hlavně
co město v Loučce uskuteční v letošním roce z oblasti investic,
běžné údržby a oprav, a také jaké jsou záměry pro nejbližší
období. Na všechny dotazy, připomínky i návrhy na řešení problémů v této místní části odpovídala a reagovala vskutku
„reprezentativní obsada“ radnice v čele se starostou Mgr. Týle,
místostarostou ing. Bártou, řediteli městské policie, BPM,
TSM a vedoucích odborů města. Debata přítomných občanů
se stejně jako v předcházejících letech týkala především činnosti městské policie, k nepořádku na sídlišti, k problematice regenerace sídliště, k venčení psů, k využívání dětských
hřiš a pískoviš , k parkování a odstraňování nepojízdných
vozidel, k novému bezbariérovému řešení MHD a rovněž
i k problémům týkajícím se původní „staré“ zástavby, zejména
k řešení kanalizace a k vybudování chodníku na Císařské
ulici. Jak vyplynulo z vyjádření zástupců města v závěru schůze, kromě toho, že se v Loučce za poslední roky mnoho vykonalo s investováním mnoha desítek miliónů, je snahou řešit
vzniklé problémy, které obyvatele této místní části trápí, k jejich spokojenosti. Celkově lze z veřejné schůze konstatovat
zvýšený zájem občanů o řešení problémů této místní části
města, což je velmi pozitivní skutečnost.
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru

g ÚPRAVA HŘBITOVA. V měsíci červnu proběhnou na
místním hřbitově nezbytné
úpravy, které by měly vést k vytvoření důstojného místa — lapidária náhrobků bývalých
původně zde žijících obyvatel.
Stane se tak díky navázání
spolupráce městského úřadu
s ještě žijícími odsunutými
starousedlíky, kteří se na celé
akci finančně spolupodílí.
Pokud vše půjde dobře, lapidárium by mělo být dokončeno ještě v tomto měsíci.

Text a foto
Gabriela Žitníková

Národní program
počítačové gramotnosti
g Ministerstvo informatiky ČR vyhlásilo program pro všechny
počítačové začátečníky. Pomocí tří dvouhodinových kurzů vás
odborníci zasvětí do základů práce s počítačem. Kurzy probíhají ve více než 120 střediscích po celé ČR, mimo jiné i přímo
v Novém Jičíně. Termíny kurzů jsou vypisovány pravidelně
dle možností středisek a probíhají v počítačových učebnách,
kde má každý svůj počítač. Přihlásit se můžete na bezplatné
lince 800 800 028 od pondělí do pátku 8 až 17 hodin.
Podrobnější informace včetně seznamu měst naleznete na
letáku umístěném ve vývěsní skříňce u Informačního centra
v Novém Jičíně, vedle internetového kiosku, Lidická ul. nebo
na www.computerhelp.cz
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí
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Stavební veletrh
a URBIS INVEST 2006
g Stavební veletrhy Brno 2006,

které probíhaly od 25. do 29. 4.
2006, byly největší přehlídkou
stavebnictví a navazujících
oborů ve střední a východní
Evropě. Nově koncipovaného
veletrhu URBIS INVEST se
zúčastnily všechny kraje ČR
a poprvé také zahraničí — Slovensko a Bělorusko. Město
Nový Jičín mělo samostatný
stánek společně s městem Valašské Meziříčí a nabízelo zde
možnost investování ve vytipovaných lokalitách na území
města. Jednalo se především o připravovaný areál průmyslové zóny podél ulice Hřbitovní nad městským hřbitovem, dále
o možnost výstavby polyfunkčních domů na ulici Bezručově
a pokračování výstavby bytových domů na ulici B. Martinů.
Ve čtvrtek si veletrhy prohlédlo přes 26 tisíc návštěvníků —
nejvíce za jediný den v jedenáctileté historii.
Význam Stavebních veletrhů Brno potvrdila přítomnost řady
prominentních hostů z tuzemska i zahraničí. Veletrhy navštívili mimo jiné ministři Milan Šimonovský, Bohuslav Sobotka
a Radko Martínek. Představitelé resortů místního rozvoje zemí
Visegrádské čtyřky, Bulharska a Rumunska na výstavišti jednali o finanční podpoře revitalizaci panelových sídliš . Proběhla
zde také historicky první schůzka hejtmanů a županů všech
českých a slovenských krajů. Pět dnů vyplnil nabitý program
konferencí, seminářů a diskusních setkání, konference Rozvoj
měst, urbanismus a kohezní politika nebo Kongres starostů
a primátorů ČR. Účast města Nový Jičín na Urbisu pro nás
byla velmi podnětná. Navázali jsme nové perspektivní kontakty a získali zajímavé poznatky na doprovodných akcích.
Ing. Olga Veverková, vedoucí investičního oddělení,
odbor obecního podnikání

knihy, trička projektu a další ceny, finalisté také obdrželi
od starosty města pamětní listy a dárky od města. Nejlepší
znalosti tedy prokázal tým Střelená grúpa (ZŠ Komenského
68), na druhém místě skončil tým s názvem t!rška (ZŠ Tyršova) a třetí byli Čumáčci ze Základní školy na Jubilejní ul.
Týmy byly letos ještě lépe připraveny, prokázaly, že dokáží
najít dané informace a jsou schopny samostudia. Pracovní
skupina VŠEM, která celý projekt připravila, tak počítá s tím,
že soutěž připraví i na příští jaro. Děkujeme tímto všem partnerům a sponzorům projektu, zvláště pak programu Mládež
při Evropské komisi a městu Nový Jičín.
David Stančík, autor projektu

Informace občanům
Částečné omezení provozu v době polední
přestávky na Městském úřadě Nový Jičín:
g ÚŘEDNÍ DNY: pondělí 8.00—17.00., středa 8.00—17.00 hod.
g ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 8.00—17.00 hod.; úterý 8.00—15.00

hod.; středa 8.00—17.00 hod.; čtvrtek 8.00—15.00 hod. pro předem ohlášené návštěvy; pátek: 8.00—12.00 hod. pro bezodkladná jednání a platby.
Vážení občané, dovolujeme si vás tímto upozornit, že v době
od 11.00 do 12.00 hod., tedy době hlavního čerpání přestávky
na oběd zaměstanců městského úřadu, může být provoz na
jednotlivých přepážkách či kancelářích částečně omezen,
zejména tam, kde nelze daného pracovníka zastoupit, je možné, že přepážky budou na dobu nezbytně nutnou uzavřeny.
Prosíme vás o shovívavost a pochopení. Děkujeme.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí

Když život automobilu skončil

„Kdo je to 2006“ zná vítěze

V pátek 19. května se v aule novojičínské radnice sešly nejlepší týmy vědomostní soutěže Kdo je to 2006. Skončila tak
novojičínská část druhého ročníku projektu, který nyní bude
pokračovat v Opavě (více informací na webových stránkách
projektu http://kdojeto.xf.cz).
Tři čtyřčlenné týmy z novojičínských základních škol během
dopoledne určovaly na základě bodovaných indicií deset významných historických osobností českých dějin, což opravdu
nebylo lehké. Následoval úkol, při němž měli finalisté odhalit
(a také odhalili) známou osobnost Novojičínska, konkrétně
otce genetiky Johana Gregora Mendla. Nejtěžším kolem, v němž
zcela dominoval vítězný tým, byla poslechová část, ve které
měly týmy za úkol určit tři státní hymny.
Po přestávce pak byly za přítomnosti představitelů města,
zástupců kraje a diváků vyhlášeny výsledky a týmům předány

g
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g Rozpadající se motorové vozidlo v ulicích města by mělo být
již výjimkou. Důvody pro takové konstatování jsou dva. Prvním důvodem je opětovně pořádaná akce, kterou i v letošním
roce připravilo město pro své občany, a to v rámci akce „Den
likvidace autovraků zdarma“. Akce se uskutečnila poslední
dubnovou sobotu, kdy obyvatelé města Nového Jičína mohli
přivézt své vozidlo na parkoviště před areál technických služeb.
Přistavené vozidlo bylo zdarma převzato provozovatelem
zařízení ke sběru autovraků „Autovrakoviště Ženklava“. Majiteli motorového vozidla byl na místě vystaven doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci. Ten následně posloužil
jako podklad k trvalému vyřazení z evidence vozidel. Dle srovnání s jinými městy, kde akce probíhala také, byla sobota
úspěšná, a to i přes velmi chladné a deštivé počasí. Autovrakoviště Ženklava převzalo od občanů města Nového Jičína
celkem 24 autovraků.
Druhým důvodem, proč autovraky budou v budoucnu v ulicích
města pouze výjimkou, je platná právní úprava, která ukládá
od 1. ledna 2007 všem provozovatelům zařízení ke sběru autovraků povinnost — bezúplatně převzít vybrané autovraky.
Tato zásadní změna, která se pozitivně dotkne zejména majitelů motorových vozidel určených k vyřazení, rovněž následně omezí ukládání sankcí (až 20 000,- Kč), které obecní úřad
ukládá fyzickým osobám v případě, že se zbaví nebo umístí
vozidlo v rozporu se zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Kam za sportem?
g FOTBAL: so 3. 6. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s uměl. trávou,

divize star. a mlad. dorost, Nový Jičín - Vítkovice B (2 utk.),
ne 4. 6. v 17 hod., hřiště Libhoš , I. B tř. sk. D muži Libhoš Vel. Albrechtice, ne 4. 6. v 17 hod., hřiště Bludovice, III. tř.
muži Nový Jičín/Bludovice - Lubina, st 7. 6. v 17 hod., stadion
TJ Nový Jičín, MSFL muži Vítkovice B/N. Jičín - Uničov, so 10. 6.
v 10 hod., hřiště Bludovice, Nový Jičín/Bludovice - Heřmanice,
ne 11. 6. v 17 hod., hřiště Libhoš , I. B. tř. sk. muži D Libhoš
- Tichá, ne 11. 6. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, OP muži Žilina
- Rybí, ne 18. 6. v 17 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník
- Jistebník g TENIS (antuk. kurty na stadionu): so 10. 6. v 9
hod., severomor. divize smíš. družstev Nový Jičín - Šumperk,
so 10. 6. v 9 hod., oblast. přebor star. žáci Nový Jičín - Vsetín
B, ne 11. 6. v 9 hod., oblast. přebor smíš. družstev dorost Nový
Jičín - Zábřeh, ne 11. 6. v 9 hod., oblast. přebor mlad. žáci Nový
Jičín - Val. Meziříčí B, so 24. 6. v 9 hod., oblast. přebor star.
žáci Nový Jičín - Zašová g STREETBAL (Masar. nám.): so
10. 6. v 8 hod., 10. roč. tradičního turnaje tříčl. družstev Streetparty s doprovodným programem (6 věk. kateg., prezent. od
8 hod.) g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 24. 6. v 9 hod.,
3. kolo II. roč. okres. bodovacího turnaje neregistrovaných g
MEZINÁRODNÍ POHÁR STAROSTY: pá 16. 6. od 9 hod.,
(stadion, hala na bazénu, krytý bazén, antuk. volejb. hřiště
ul. Msgr. Šrámka), mezinárodní sportovní soutěž dětí a mládeže partners. měst (fotbal, plavání, basketbal, volejbal) g
OLYMPIÁDA ZŠ O POHÁR STAROSTY: pá 16. 6. od 9 hod.,
stadion TJ Nový Jičín a další sportoviště, tradiční soutěž žáků
ZŠ v atletice, krosu, florbalu, vybíjené, stolní tenisu, jízdě zručnosti) g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po
18—21 hod., st a pá 17—21 hod., so 10—16 hod., ne 8—16 hod. g
PROVOZ SAUNY: st 10—14 a 15—21 hod., čt a pá 15—21 hod.,
so 10—16 hod., ne 8—16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ: po 12.15—13.45 hod., pá 12.30—14 hod.

Sportovní aktuality
g PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN POKRAČUJÍ VE VÝBORNÝCH
VÝKONECH. Od počátku letošního roku se plavci PK Nový
Jičín mohou pochlubit celou řadou hodnotných výsledků dosažených na tuzemských pohárových závodech. V jejich výsledkových listinách se na předních místech stabilně objevila jména Petry Dvorské (roč. 88), Vojtěcha Kuliš áka (92), Doroty Podzemné (93), Marka Zetochy (91) Jakuba Strýčka (91), Filipa
Skřička a dalších. V závodech „O pohár starosty Mohelnice“
byl nejúspěšnějším Vojtěch Kuliš ák se dvěma prvními (100 P
a 100 Z) a jedním třetím místem (100 VZ), Marek Zetocha vybojoval 4. a 6. místo (100 Z, 100 M), Dorota Podzemná skončila
2 x šestá (100 P, 100 VZ), Kristýně Horutové (91) patřilo 6. a 7.
místo (100 VZ, 100 P) a Gabriela Zábranská obsadila na 100 VZ
5. místo. V následných mezinárodních závodech 16. roč. „Jarního
poháru Hradce Králové“ si v tamní padesátce nejlépe vedla
Dvorská se 4. místem na 50 P, 6. místem na 100 P a 7. místem
na 50 M, rovněž sedmý skončil na 100 P Kuliš ák a 9. místo
patřilo ze závodu na 100 P Podzemné. Novojičínští „klasičtí“ plavci se neztratili ani v dalších mezinárodních závodech žactva
„Májové Brno“. Mezi závodníky 38 klubů ČR, Ma arska, Slovinska, Slovenska a Izraele si vedla výborně Podzemná, která
vybojovala 7. místo na 200 M a 10. místo na 100 M, úspěšný
byl rovněž Kuliš ák, jemuž patřilo 11. místo v závodě na 200
P. Současná nejúspěšnější závodnice PK Nový Jičín Petra Dvorská dosáhla výborného výsledku při závodech Sdruženého
oblastního přeboru členstva dorostu a dospělých v Olomouci,
když vyhrála coby dorostenka mezi ženami závod na 50 P, k tomu přidala 7. místo na 50 M a 8. místo na 50 Z. Další novojičínské plavkyni Kristýně Horutové, patřilo coby ještě mladší
dorostence rovněž mezi ženami 9. místo na 100 VZ, mezi muži
bojoval srdnatě i mladší dorostenec Marek Zetocha, jehož 8.
místo na 50 M je stejně výborné jako 10. místo v těchto závodech
staršího dorostence Jakuba Radiny na 100 P. V závěrečném
závodě krajského přeboru družstev v Karviné obsadili muži i ženy PK Nový Jičín shodně 3. místo, což je v silné konkurenci plavců našeho kraje další cenný úspěch.

g ADÁMEK

CELKOVÝM VÍTĚZEM V RAPID ŠACHU, MAMULA DRUHÝ. Celkovým vítězem okresního přeboru v rapid
šachu pro rok 2006 mládeže do 18 let se stal Emil Adámek
(H18), na 2. místě skončil teprve třináctiletý Lubomír Mamula (H13-14), oba ze šachového oddílu TJ Nový Jičín. O vítězi
této dlouhodobé soutěže, hrané na pět turnajů, rozhodla jejich vzájemná partie v šestém kole posledního turnaje, kdy
Adámkovi stačila k prvenství remíza, zatímco Mamula musel
zvítězit. Pro celkové hodnocení této šachové soutěže (hráč musí
provést všechny tahy ve stanoveném čase od patnácti do šedesáti minut, v okresním přeboru bylo stanoveno na prvních pět
partií 15 minut, na zbývající dvě partie 20 minut) byly započteny body ze čtyř turnajů, v nichž dosáhl hráč nejlepšího umístění. Soutěže se zúčastnilo celkem 73 mladých šachistů z okresu
Nový Jičín, 1. a 5. kolo okresního přeboru se hrálo pod záštitou Střediska volného času Fokus Nový Jičín a šachového oddílu TJ Nový Jičín. Turnaje byly hrány jako jeden společný turnaj švýcarským systémem na sedm kol řízených počítačem.
Celkové umístění hráčů z Nového Jičína dle věkových kategorií: H18: 1. Emil Adámek, 2. František Folta, 3. Jakub Ryšánek, H15-16: 2. Jan Bobek, H15:1. Jan Bobek, 2. Martin Kuběna, 3. Vojtěch Hasalík, H13-14: 1. Lubomír Mamula, 4. Jakub
Závada, H13: 2. Jakub Závada, H11: 2. Radek Pohořelský,
H08: 2. Filip Bobek, D13-14: 2. Tereza Havrlantová.

g NOVÝ JIČÍN BUDE HOSTIT MLADÉ SPORTOVCE PART-

NERSKÝCH MĚST. Po dvou letech se v našem městě opět
uskuteční mezinárodní sportovní soutěž dětí a mládeže partnerských měst našeho města, tentokrát pod názvem Mezinárodní pohár starosty města. Pozvání k pobytu v našem městě
ve dnech 15.—18. června přijaly radnice italské Novellary, francouzského Epinalu, slovenské Kremnice, polských Swietochlowic, německého Ludwigsburgu a jejich mladí sportovci roč.
1991—1993 by se měli spolu s našimi nejen utkat v jednodenním
sportovním zápolení v pátek 16. června v basketbalu chlapců,
volejbalu dívek, plavání chlapců a dívek a fotbalu, ale měli by
poznat i krásy našeho města a jeho okolí a společně prožít bohatý kulturně-společenský večer spojený s vyhodnocením soutěží. Součástí této mezinárodní sportovní akce bude i tradiční
olympiáda ZŠ o pohár starosty města, která se uskuteční
v šesti sportovních odvětvích (atletika + štafety, kros, jízda
zručnosti, florbal, vybíjená a stolní tenis) rovněž v pátek 16. června od ranních hodin na stadionu TJ Nový Jičín a dalších sportovištích.
g BASKETBALISTÉ POTŘETÍ V ŘADĚ VE FINÁLE I.
MATTONI NBL. Poté, co stejně jako vloni zvládli i letos basketbalisté Mlékárny Kunín semifinálovou sérii s favorizovaným Prostějovem na jedničku, když svého soupeře porazili po
dramatickém souboji v rozhodujícím pátém utkání na jeho
palubovce, vybojovali si potřetí v řadě účast ve finále. V něm
hrají s největším favoritem celé soutěže Nymburkem na čtyři
vítězná utkání. V době uzávěrky v neděli 21. května prohrávali
3:0 na zápasy, když po zcela jednoznačně prohraném prvním
utkání na palubovce soupeře, jim snad jen trocha štěstí scházela k domácí výhře a úřadujícího mistra velmi potrápili i ve
třetím utkání opět na jeho palubovce. A už dopadne celá finálová série třeba pro naše basketbalisty i neúspěšně, k čemuž
směřuje stav po třech zápasech, je jejich finálová účast dalším
velkým úspěchem v celé dosavadní historii klubu.
g POZVÁNÍ NA STREETPÁRTY. Naše krásné Masarykovo
náměstí, i když po letošní zimě s dosti zdevastovanou plochou,
bude v sobotu 10. června dějištěm již jubilejního X. ročníku
turnaje tříčlenných družstev ve streetbalu. Hrát se bude stejně jako v předcházejících ročnících v několika kategoriích se
začátkem v 8. 30 hodin a pro všechny, nejen účastníky, ale i diváky je připraven až do večerních hodin bohatý doprovodný
kulturně-sportovní program. Na STREETPÁRTY, jak je celá
akce nazvána, zvou pořadatelé ze SVČ FOKUS a BC Nový Jičín
co nejširší sportovní veřejnost.
g NOVOJIČÍNŠTÍ SOKOLI PŘED VŠESOKOLSKÝM SLETEM. Vyvrcholením dlouhodobé činnosti Sokola je všesokolský slet, který se uskuteční letos ve dnech 5. a 6. července
v Praze na stadionu Evžena Rošického. Na letošním celostátním
velkém svátku všech sokolů se stejně, jako tomu bylo na všech
předcházejících cvičeních, představí i cvičenci z Nového Jičína,
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renčíka, který v něm ocenil výbornou práci celého oddílu s blahopřáním k dosaženým výsledkům a s poděkováním všem činovníkům za péči o mládež i zařízení herny v Loučce.

Stručně...
Na mistrovství ČR v zápase volný styl v Ostravě dosáhl
novojičínský odchovanec Michal Bača, působící v třineckém oddíle, dalšího velkého úspěchu, když vybojoval mezi juniory ve
váhové kategorii 60 kg titul mistra ČR.
g Oddíl volejbalu TJ Nový Jičín provádí nábor dívek 5. tříd do
sportovní přípravky. Zájemkyně se mohou přihlásit bu ve
sportovní hale ABC na stadionu vždy v úterý nebo ve čtvrtek
v tělocvičně ZŠ Komenského 66 v době od 14.30 do 16.30 hod.
Všechny potřebné informace mohou bu rodiče nebo samotné
zájemkyně získat u pí Vaňkové na tel. čísle 732 818 506.
Jaroslav Kotas
g

Sokoli Nový Jičín v nácviku na slet (foto Jaroslav Kotas).

a to hned ve čtyřech skladbách, na něž se poctivě připravovali
více než půl roku. V Praze vystoupí skupina rodičů a dětí (6
maminek + 6 dětí ve věku od dvou let) ve skladbě „Korálky“,
mladší žactvo (8 dětí) se skladbou „Počítadla“, dorostenky
a mladší ženy (4 cvičenky) se cvičením s názvem „Výlet s aerobikem“ a ve společné skladbě žen a mužů (6 mužů + 12 žen)
s písněmi Karla Hašlera nazvané „Ta naše písnička česká“.
Celkem v Praze na stadionu Evžena Rošického vystoupí z Nového Jičína ve dvou sletových dnech 44 cvičenců, když mužům
vypomáhají cvičenci Sokola Starý Jičín. Novojičínští sokoli jsou
odhodláni a připraveni „prodat“ své umění nejen v Praze, ale
i na předcházejících župních vystoupeních v Hodslavicích,
v Krnově, v Bohumíně. K tomu, aby výprava novojičínských
sokolů (17 dětí a 27 dospělých) mohla v Praze vystoupit a být
úspěšná, přispěje nemalou měrou i naše město, které rozhodnutím rady uvolnilo z rozpočtu města částku 20 tis. korun určenou na částečné krytí nákladů (úbory, účastnické průkazy,
náčiní). Za tento finanční příspěvek patří městu od sokolů velké
poděkování.
g KUŽELKÁŘI SE PO ROCE VRÁTILI DO KRAJE. Celková
spokojenost vládne v oddíle kuželek TJ Nový Jičín po skončené
letošní mistrovské sezoně. Zasloužilo se o ni především „A“
družstvo mužů, které si vítězstvím v meziokresním přeboru opět
po roce vybojovalo účast v kraji. S většími ambicemi, než je konečné umístění nastupovali do sezony „B“ muži, a tak je jejich
předposlední místo ve stejné soutěži, zapřičiněné zejména
velkou nemocností v průběhu sezony, určitým zklamáním. Zlepšené jarní výkony družstva žen posunuly tento celek ve III. lize
na konečné 6. místo, což je v oddíle považováno za relativně
úspěšný výsledek. V soutěži jednotlivců si Eva Telčerová a Šárka Pavlištíková (nad 50 let) vybojovaly postup z okresního do
krajského přeboru v kategorii seniorek, kde z 28 hráček vybojovala Telčerová 15. místo a Pavlištíková 19. místo. Jediným
mužem, který si vybojoval postup na krajský přebor jednotlivců
rovněž v kategorii seniorů, byl stále mladý Cyril Plešek.

STOLNÍ TENISTÉ BILANCOVALI. Rok se sešel s rokem
a oddíl stolního tenisu bilancoval na výroční schůzi v polovině
května dosažené výsledky. O tom, že jejich bilance je opět o něco
lepší než před rokem, svědčí nejen dobrá hra družstev dospělých,
ale zejména hra a výsledky mládeže. V silné konkurenci obsadilo „A“ družstva mužů v „C“ skupině krajské soutěže 5.
místo (nejlepším hráč Havrlant se 79 % úspěšností), mužské
béčko coby nováček splnilo cíl v udržení stejné výkonnostní
soutěže sk. B, v níž obsadilo 10. místo (Kravčenko — 53 %),
konečné 4. místo céčka mužů, složeného z mladých i zkušených
hráčů je OP I. třídy rovněž považováno za úspěch, stejně jako
je tomu u 10. místo dívčího „D“ družstva ve II. třídě okresu.
O výborné systematické práci s mládeží svědčí v silné konkurenci vybojované 2. místo družstva děvčat v krajském přeboru
s postupem na M ČR, jehož se však děvčata nezúčastnila,
cenné je také 4. místo starších žáků a 6. místo dorostu v krajském přeboru. Za největší úspěchy v soutěži jednotlivců je považováno 3. místo Jakuba Dvořáka v okresním přeboru starších žáků, jeho 4. místo mezi dorostenci, stejné umístění Tomáše Kratochvíla mezi staršími žáky a také 2. místo Jany Krumpolcové, 3. Kateřiny Hanzelkové a 4. Denisy Dvořáčkové, vyhodnocené oddílem jako talent roku, v okresním přeboru děvčat.
Oddíl stolního tenisu velmi potěšil dopis ředitele TJ NJ ing. Lo-
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Volejbal I. liga ženy NJ - Tatran Střešovice Praha. Na snímku útočí na
síti Pavlicová, které asistují Pernicová (č. 1) a Václavíková (č. 15)
(foto Jaroslav Kotas).

Galerie úspěšných sportovců
g Vážení čtenáři Zpravodaje, pokračujeme v seriálu před-

stavování našich úspěšných sportovců a už bývalých
nebo současných, kteří svými výsledky dělají čest svému
klubu, naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři. V tomto vydání Zpravodaje vám
představujeme úspěšného hráče basketbalového týmu Mlékárna Kunín, reprezentanta Slovenské republiky ONDREJE ŠOŠKU.
.

Ondrej Šoška

Datum a místo narození: 22. 11.
1978, Žilina. Rodinný stav: ženatý. Výška a váha: 208 cm, 106 kg.
Zaměření ve svém sportu: pivot. Oblíbené místo: chalupa u
Žiliny. Móda: sportovní, pohodlné oblečení. Nejoblíbenější jídlo:
kuřecí maso na různé způsoby od
manželky. Životní krédo: Těžko
vybrat jedno... Např. chovat se
k lidem tak, jak chceme, aby se
oni chovali k nám. Který člověk
vás nejvíce ovlivnil a v životě
nebo ve sportu ? Určitě rodiče.
Sportovní vzor: nemám. Další záliby mimo váš sport: počítač, filmy. Sportovní dráha, dosavadní největší úspěchy:
Žilina, Pezinok, Inter Bratislava, Mlékárna Kunín. mistr SR,
2x 2. místo v ČR, 3x all star ČR (výběr najlepších hráčů ligy),
reprezentace SR. Z čeho jste měl v poslední době největší
radost? Z basketbalové stránky určitě z minulého týdne vydřeného postupu do semifinále ligy. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Najlepší byl loňský postup do finále přes Prostějov, už jsme prohrávali 0:2 na zápasy a přesto jsme sérii
otočili a vyhráli 3:2, což byl velký zažitek. Nějaký výrazně zlý
zážitek zatím nemám a doufám, že ani nebude.
Jaroslav Kotas

Co nového na poli
partnerských vztahů

g NOVÝ JIČÍN — NOVELLARA. Na pozvání novellarského
starosty pana Raula Daoliho navštívila tříčlenná delegace
vedená starostou města Nového Jičína Mgr. Ivanem Týle (dále
místostarosta města ing. Vladimír Bárta, ing. Iva Vašendová)
u příležitosti konání oslav svátku sv. Cassiana naše partnerské město v Itálii, Novellaru. V rámci bohatého programu byla
největší pozornost věnována diskusím o otázkách rozšíření
vzájemné spolupráce v blízké i další budoucnosti. Spolupráce by měla být zaměřena na stávající oblasti kultury, sportu,
školství, kontaktů a výměn dětí a mládeže, přičemž letošní
velkou společnou akcí v této oblasti (nejen s Novellarou, ale

i všemi ostatními partnerskými městy) bude v polovině června
letošního roku společná účast partnerských měst na Mezinárodním poháru starosty města Nový Jičín. K tomuto se uskutečnila celá řada jednání se zástupci místní samosprávy i organizací působících v Novellaře.
Ovšem se vstupem České republiky do Evropské unie se
před našimi městy otevřely i nové možnosti spolupráce a společných projektů. Zde se například představitelé obou měst
shodli na záměru, jenž by se snažil získat společné finanční
prostředky z evropských zdrojů na rekonstrukce našich náměstí (novojičínským náměstím byl ostatně starosta Novellary pan Daoli velmi nadšen při své první návštěvě v loňském
roce). Zde bylo ujednáno, že se v blízké budoucnosti sejdou
naši i novellarští odborníci, kteří vzájemně projednají technické, finanční i dotační možnosti této společné akce.
Představitelé našeho města také zástupce Novellary informovali o postupu prací při přípravě průmyslové zóny, jež by
mohla časem oslovit novellarské firmy a upozornila na stálou
nabídku na jejich prezentaci při konání každoročního veletrhu podnikatelů.
V průběhu návštěvy si také novojičínská delegace společně
s obyvateli Novellary a okolních obcí připomněla výročí ukončení II. světové války, navštívila místní nově otevřené obecní
jesle, kde se díky velmi zajímavému výkladu seznámila se
systémem poskytování těchto služeb rodičům v Itálii, navštívila dražbu panenek „bambolin“, které vytvořily novellarské
seniorky a byli při oslavách svátku sv. Cassiana draženy za
účelem získání finančních prostředků na nákup vybavení
domu seniorů. Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ
NOVÝ JIČÍN — LUDWIGSBURG. Ve dnech 4.—5. května
2006 proběhla v Ludwigsburgu jednání o možnosti dalšího
rozvoje partnerských vztahů dvou historicky sblížených i rozdělených měst. Novojičínská delegace ve složení: místostarosta města Pavel Wessely, vedoucí odboru ŠKMaTV ing. Oldřiška Navrátilová, ředitel MěKS Petr Orság, pedagog ZUŠ
Nový Jičín Mgr. Jan Zemánek, byla přátelsky přijata vrchním
starostou Ludwigsburgu panem Wernerem Specem. V jednáních v odborných skupinách byly nastíněny některé směry
možné spolupráce a partnerství v oblastech školství, kultury,
tělovýchovy a cestovního ruchu.
Hlavním důvodem návštěvy bylo dojednání konkrétní spolupráce při přípravě letošní městské slavnosti, kde stěžejním
tématem budou proslulí novojičínští malíři. Jak známo, Nový
Jičín byl rodištěm a působištěm řady významných malířů
a sochařů. V tomto roce uplyne 120 let od narození malíře
Antona Koliga, který působil jako profesor na Stuttgartské
akademii výtvarných umění, která je nedaleko Ludwigsburgu. Zejména mladší zástupci Ludwigsburgu byli seznámeni
s historickým významem Nového Jičína a osobnostmi z něj
pocházejícími v evropských dějinách. Tyto informace měly
vliv na vyvolání živého zájmu o rozmanitou a rozsáhlou spolupráci, jež v letošním roce vyústí ve společný výtvarný projekt v rámci slavnosti našeho města. Zajímavé bylo i neformální setkání s představiteli krajanského sdružení v archivu
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Na počátku
rozkvetlého měsíce máje

Kravařska. Zde zazněla slova uznání a poděkování za péči,
kterou Nový Jičín věnuje památkám svých předků a pozitivního přístupu ke společným hodnotám minulosti i budoucnosti. Mgr. Jan Zemánek předal jako dar tomuto sdružení
své dílo — moderní pojetí sochy „Darmošlapa“. Originál této
sochy je uložen v depozitáři Muzea v Novém Jičíně a v Ludwigsburgu se nachází jeho kopie. Další zajímavá podobnost
obou měst je socha Tančících sedláků, jejíž originál krášlí
střed našeho náměstí a identická kopie se od roku 1968 nachází v ludwigsburgském parku.
Konkrétní jednání byla dále vedena s představiteli knihovny,
umělecké školy, městského muzea, Bádensko-würtenberské
filmové akademie. Zároveň byla dohodnuta účast sportovních
klubů na Mezinárodním poháru starosty města Nový Jičín, která se bude konat ve dnech 16.—17. června 2006 spolu s ostatními partnerskými městy. Uskutečnila se i další setkání s představiteli města v překrásném barokním ludwigsburgském
zámku. Zde také vrchní starosta pan Werner Spec na slavnostním výročním zasedání nejvýznamnějších osobností Ludwigsburgu jmenovitě přivítal novojičínskou delegaci a zdůraznil
význam budoucí spolupráce s naším městem.
Tento náročný, ale velmi přínosný program, připravila se
svými kolegy pracovnice ludwigsburské radnice paní Christine Suess.
Petr Orság, Ing. Oldřiška Navrátilová
g NOVÝ JIČÍN—GÖRLITZ. V pátek 5. května 2006 se starosta města Mgr. Ivan Týle zúčastnil v Johannes-Wünsten-Sall
v Kulturhistorisches Museum v Görlitz slavnostního zahájení Evropského týdne, kdy pro letošní rok byla do centra pozornosti vybrána Česká republika. Starosta města Mgr. Týle
zde představil město Nový Jičín jakožto partnerské město
Görlitz v přednášce s názvem „Město Nový Jičín v proměnách
času — odkazy historie pro současnost“ doplněné celou řadou
fotografií.
Ing. Iva Vašendová
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g se vrátilo pětadvacet půvabných novojičínských dívek, členek komorního sboru Ondrášek, z velmi úspěšného soutěžního pěveckého klání v Belgii. Ve městě Neerpelt, ležícím na
severu země poblíž hranic s Holandskem, se totiž ve dnech
28. dubna až 2. května 2006 uskutečnila jedna z nejstarších
(již 54. ročník) a nesmírně prestižních evropských soutěží
dětského a mládežnického sborového zpěvu a dívčí komorní
sbor Ondrášku zde reprezentoval naše město a zároveň Českou republiku. Jednalo se o jedno z největších mezinárodních
evropských pěveckých setkání, kterého se zúčastnilo devadesát sedm sborů, soutěžících ve dvou věkových kategoriích:
do čtrnácti a do pětadvaceti let. Naše novojičínské slečny,
jak již výše naznačeno, řízené uměleckým vedoucím panem
Josefem Zajíčkem, velmi uspěly. „Komoráci“ získali za svůj
náročný program 1. cenu Cum laude, navíc osobně podpořenou oceněním autorky povinné skladby a zároveň členky
poroty paní Eriky Budai. Na její osobní přání vystoupil Ondrášek ve finále koncertu laureátů, aby ještě jednou předvedl
povinnou skladbu. Oceněním v Neerpeltu dosáhl komorní sbor
zatím svého největšího úspěchu ve své krátké, ani ne rok
dlouhé historii. Přáním všech členů je, aby chu a nadšení do
zpívání nepolevovalo.
Ale ani koncertní sbor Ondrášek nezahálí! Prvních osm
dní v červnu se totiž chystá Novojičínský sbor Základní umělecké školy Ondrášek uzavřít letošní 39. koncertní sezonu
účastí na mezinárodním sborovém festivalu v TOURS ve Francii. Od půli května se stupňovaly poslední přípravy na významné klání nejlepších sborových kolektivů z celého světa.
Před odjezdem ještě Ondrášci stihli „otestovat“ svou formu
na koncertech ve Valašském Meziříčí dne 17. května 2006
a o den později na báječném koncertu základní umělecké
školy v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Navíc v oněch
květnových dnech odstartovala i „mediální kampaň“ sboru,
vztahující se k blížícím se oslavám 40. výročí založení sboru.
Prvním počinem tohoto snažení byly talentové zkoušky pro
nejmladší generaci Ondrášku, děti ve věku pěti až deseti let,
které by se staly nositeli a pokračovateli sborové tradice.
Pěveckému sboru Ondrášek, jeho dívčímu komornímu sboru, ze srdce blahopřejeme, celému koncertnímu sboru ve
Francii upřímně a ze všech sil držíme palce. Na novojičínském koncertě umělecké školy nás svým výkonem vzali za
srdce. A tak jsem přesvědčen, že francouzské pěvecké soutěžní klání se pro Ondrášek skončí víc než úspěšně. Já vím,
že je nádherné a opojné být první, druhý, třetí, ale neméně
důležité je zpívat od lidského srdce k lidskému srdci, přesvědčit o svém snažení a nadchnout publikum — a to Ondrášek a jeho výjimečný dirigent umí. Tak nech vám to ve Francii,
a nejen tam, zpívá!
Karel Chobot

Doplňující foto: Komorní sbor Ondrášku před odjezdem do Belgie
u rozkvetlé magnolie u zdi Žerotínského zámku.

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIÈÍN
Beskydské divadlo Nový Jičín, pokladna tel.: 556 770 145, pondělí zavřeno,
úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu před představením

3. 5.—21. 6. VÝSTAVA PRACÍ žáků Základní umělecké
školy Nový Jičín.

g

Čtvrtek 1. 6. v 19.00 hod. R. Putzlacher, R. Lipus, J. Nohavica, T. Kočko: TĚŠÍNSKÉ NIEBO—CIESZYŃSKIE NEBE.
Písničkář Jaromír Nohavica, básnířka Renata Putzlacher, režisér Radovan Lipus a hudebník Tomáš Kočko — čtyři umělci,
kteří mají blízký vztah k Těšínskému Slezsku — se rozhodli,
že s herci české a polské scény Těšínského divadla nastudují hudební představení, jehož základem jsou písničky Jaromíra Nohavici. Společný česko-polský projekt je pokusem
pohlédnout na události minulé s nostalgií i humorem a připomenout pravdivé i mytické postavy svázané s těšínským
regionem. Těšínské divadlo Český Těšín. Upozorňujeme, že
Jaromír Nohavica v představení nevystupuje. Předplatné
sk. B. Předprodej od 10. 5. Vstupné 230,- 210,- 170,- Kč.

g

Čtvrtek 8. 6. v 19.00 hod. SLAVNOSTNÍ KONCERT PS
ONDRÁŠ. S předáním ocenění významným kulturním pracovníkům města za rok 2005 starostou města. Nový Jičín.
Předprodej od 10. 5. Vstupné 70,- 70,- 50,- Kč.

g

g Neděle 11. 6. v 16.00 hod. HRA KOUZEL A MAGIE PAVLA KOŽÍŠKA. Iluzionista a mág Pavel Kožíšek a jeho asistentka Martina Poulíčková přinášejí představení plné neuvěřitelných kouzel a zábavy nejen pro malé diváky. Přij te si
zahrát na Harryho Pottera a naučte se také sami kouzlit.
Praha. Předprodej od 10. 5. Vstupné 100,- 80,- 60,- Kč.
g Středa 21. 6. v 19.00 hod. George Bernard Shaw, Jiří
Schmid, Miroslav Kořínek: PYGMALIÓN. Téma Pygmaliónu je starší než hra G.B. Shawa a bylo mnohokrát zpracováno. V Ypsilonce se věrně drží Shawa, domýšlí ho, ale inspirují
se i jinde. Je s podivem, jak tato 100 let stará komedie promlouvá k dnešku. Hrají: R. Rychlá, J. Synková, P. Vacek, L. Loubalová, J. Mencáková, P. Vršek, P. Nový, J. Slach, L. Gerendáš,
R. Mrázik, M. Kořínek nebo D. Renč. Studio Ypsilon Praha.
Předprodej od 10. 5. Vstupné 250,- 230,- 190,- Kč.

Připravujeme na září:
g Neděle 10. 9. v 10.00 a v 16.00 hod. Helena Štáchová, Dušan Soták: HURVÍNEK A KOUZELNÍK. Loutková revue
nejen pro nejmenší diváky. V divadle se jednoho dne objeví
kouzelník s čarovným kufrem plným kouzel, která překvapí
nejen Hurvínka, ale i zvědavou Máničku. Divadelní scéna se
promění v cirkus, ve kterém se potuluje zmatený klaun, pštros
na nejistých nožkách či početná rodina rozverných myší. Kouzlení nezvaného hosta nakonec vytrhne z příjemného lenošení i pana Spejbla. Divadlo Spejbla a Hurvínka.

2006

KINO KVĚTEN
g Čt 1. až ne 4. 6. v 18.00 a 20.00 hod. UTAJENÝ. Kdo natáčí výhružné videokazety? Film Francie, Itálie, Německo,
Rakousko. Do 12 let nevhodný, 99 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 5. až st 7. 6. ve 20.15 hod. FAKTÓTUM. Kdo by neznal
Charlese Bukowského a jeho „erekce, ejakulace, exhibice
a další příběhy obyčejného šílenství“. Mládeži nepřístupno, 94 min., titulky, 60,- Kč.
g Po 5. až st 7. 6. v 18.00 hod. SYRIANA. Thriller o globálním ropném průmyslu. Do 12 let nevhodný, 126 min.,
titulky, 65,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. 6. v 18.00 a 20.15 hod. ZÁKLADNÍ INSTINKT 2. Sharon Stoneová jako femme fatale. Spisovatelka Catherine Tramell (Sharon Stone) má opět problémy
se zákonem. Scotland Yard určil psychiatra, aby ji vyšetřil.
Doktor Galss je ale okouzlen a vlákán do svůdné pasti.
Mládeži nepřístupno, 114 min., titulky, 70,- Kč.
gPo 12. až st 14. 6. v 18.00 hod. INDIÁN A SESTŘIČKA.
Nový český film o lásce. Sociální příběh o vztazích mezi romskou komunitou, euroindiány a bílými na pozadí jihočeského maloměsta. Mládeži přístupno, 91 min., 60,- Kč.
g Po 12. až st 14. 6. ve 20.00 hod. V JAKO VENDETA.
Budoucnost podle bratrů Wachowských. Adaptace komiksu Alana Moorea. Do 12 let nevhodný, 132 min., titulky,
65,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. 6. v 16.00 a 18.00 hod. DOBA LEDOVÁ
2 — OBLEVA. A chládek je fuč. Pro všechny, 91 min., dabing, 65,- Kč.
g Po 19. až st 21. 6. v 18.00 hod. JAK SE KROTÍ KROKODÝLI. Nová česká komedie režisérky Marie Poledňákové. Tatínek Luboš a jeho osmiletá dcera Amálka jedou do
Vysokých Tater, ona se školou, on jako jako zdravotní doprovod. Mají se brzy vrátit ke zbytku rodiny na chalupu,
řetěz náhod a nedorozumění tomu však zabrání. Mládeži
přístupno, 112 min., 70,- Kč.
g Po 19. až st 21. 6. ve 20.15 hod. MLHA. Přesně před 100
lety ztroskotala za nevyjasněných okolností na pobřeží severní Kalifornie lo s malomocnými. Nemohla za to jen
hustá mlha, ale i obyvatelé města, kteří lo na útesy úmyslně navedli. Te vstávají duchové dlouho mrtvých námořníků z hrobů, aby si vynutili pomstu. Do 12 let nevhodný,
99 min., titulky, 90,- Kč.
g Čt 22. 6. v 18.00 a 20.30 hod. ŠIFRA MISTRA LEONARDA. Filmová podoba knihy, která si získala zájem
čtenářů na celém světě. V hlavních rolích Tom Hanks, Jean
Reno, Audrey Tautou a Ian McKellen. Vražda v Louveru
a návod v da Vinciho malbách vede k odhalení náboženského tajemství, které by mohlo otřást křes anstvím od
základů. Do 12 let nevhodný, 148 min., titulky, 75,- Kč.
g Pá 23. až ne 25. 6. ve 12.00 hod. FILMALE 2006. Filmový
projekt v Novém Jičíně. Promítání filmů na více místech
s doprovodným programem. Kino Květen, Biograf ARTeFAKT, Masarykovo náměstí, letní kino, Stará pošta, čajovna Archa. Informace v kině Květen. 200,- Kč (permanentka).
g Po 26. až st 28. 6. v 18.00 hod. BOHÉMOVÉ. Romantický muzikál. Do 12 let nevhodný, 135 min., 65,- Kč.
g Čt 29. 6. až ne 2. 7. v 18.00 a 20.15 hod. TRISTAN A ISOLDA. Stará evropská legenda. Mládeži nepřístupno, 126
min., titulky, 75,- Kč.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 709 069, 556 710 088, 731 478 355
http://www.fokusnj.cz
e-m
mail: fokusnj@fokusnj.cz

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ I DĚTI. Každý čtvrtek a pátek (1., 2., 8., 9.,
15., 16., 22. a 23. června). Pro začátečníky i pokročilé pod
vedením paní E. Mitášové. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do
18 let 35,- Kč.
g Čtvrtek 3. 6. od 14.00 hod. VELKÝ POHODOVÝ DEN
DĚTÍ ve Smetanových sadech a letním kině. Velký svátek
našich nejmenších oslavíme báječným odpolednem plným
pohody. Nebudou chybět soutěže, netradiční hry a zábava. Na závěr slavnostního dne se můžete podívat na skvělý
film v letním kině.
g Sobota 10. 6., 9.00—13.30 hod. streetball, 14.00—21.00 hod.
TOYOTA STREETBALL A STREETPARTY 06. Streetball — X. ročník turnaje tříčlenných družstev v basketbalu. Přihlášky k dispozici v Basketbalovém klubu NJ nebo
ve SVČ Fokus, WEB SVČ FOKUS. Odpolední program —
závody BMX, freestyle, exhibice, večerní koncert JAKSI
TAKSI.
g Pátek 16. 6. od 8.00 do 13.00 hod. POHÁR STAROSTY
MĚSTA. V boji o pohár starosty města se utkají všechny
základní školy města v několika sportovních disciplínách
na atletickém stadionu i v tělocvičnách. Přij te povzbudit!
g Pátek 16. 6. od 8.00 do 13.00 hod. MEZINÁRODNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA. V rámci víkendového pobytu
dětí a mládeže spřátelených měst ze Slovenska, Polska,
Itálie, Francie a Německa se utkají společně se sportovci
našeho města ve čtyřech disciplínách.
g Pátek 23. 6. od 10 do 22 hod. NÁMĚSTÍ ŽIJE DIVADLEM. Masarykovo náměstí v Novém Jičíně se promění
ve velké jeviště. Představí se mladé amatérské divadelní
soubory nejen z NJ. Pokud by i váš soubor chtěl vystupovat, registrujte se do 31. 5. ve Fokusu. Vstupné dobrovolné.
g 26. 8.—1. 9. 2006 HURÁ NA HŮRKU! A POTOM KOLEM SVĚTA! Chcete si prázdniny jak se patří užít až
do konce? Nejlepší je to na Hůrce! Tábor pro všechny, kteří
za sedm dní chtějí procestovat půl světa a nehnou se
přitom z Hůrky. Pro děti od 6 do 15 let. Super cena: do
30. 6. — 1550,- Kč, od 1. 7. — 1600,- Kč.
g

g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat
na výstavu kreseb s figurálním a portrétním zaměřením ŠÍPOŠŮV VÝTVARNÝ KURZ 2005/2006. Vernisáž: středa
31. května 2006 v 17.00 hodin. 1.—30. června 2006. Otevřeno:
pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin. Výstavní síň
„Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.
g Kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.
Výstava obrazů Tereza KUREČKOVÁ a Eva ŠTĚPANKEVIČOVÁ.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

2. 6. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. DĚTI DEŠTĚ
(noise rock), Ema Camelia (emocore) — dvojkoncert. Večírek
alchymistů.
g 10. 6. (so), Kamenné divadlo, 18.00 hod., 50,- Kč. DIVADELNÍ DÍLNA X. Tradiční divadelní přehlídka.
g 12. 6. (po), Biograf Artefakt, 20.00 hod., 200,- Kč. GLEN
HANSARD, leader irských The Frames sólo. Strhující koncert fenomenálního kytaristy a zpěváka, který si svým osobitým
způsobem získá každého posluchače. Vystoupí společně s Markétou Irglovou (piáno, zpěv).
g 14. 6. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. DŽEMOVÉ SEŠLOSTI — JAM SESSION. Předletní setkání, jak tradičních, tak
nových amatérských improvizátorů na cokoliv. Vystoupí bubny,
didgeridoo, chrastítka, dřívka a možná hlasy, flétny, tance.
Sraz v čajovně. Vyrazíme k ohni do lesa?
g 17. 6. (so), letní kino, 19.00 hod. MICHAL HUDČEK & VISION. V rámci Mezinárodního poháru starosty města Nový
Jičí. Finalista první české Superstar se představí se svým
prvním sólovým albem „Zvláštní zprávy“.
g 17. 6. (so), Kavárna U Knihotoče, 20.00 hod., 20,- Kč. KOMORNÍ JAM SESSION, kytara, baskytara, piáno a bicí.
Volné pokračování jam sessionu.
g 21. 6. (st), Masarykovo náměstí, 10.00 hod. EVROPSKÝ
SVÁTEK HUDBY. Tento den se na jednom pódiu vystřídají
jak amatérští, tak poloprofesionální hudebníci.
g 21. 6. (st), Čajovna Archa, 21.00 hod., 25,- Kč. HO CHI MINHOVY DĚTI — Diafon. Nastoupivší generace vietnamského
usurpátora a jejich svět jsou středem diaprojekce s hudebním
doprovodem DJ Foresta. Promítá a autorem záběrů je Libor
Fojtík. V případě suchého počasí a dobrých světelných podmínek venkovní prožití.
g 24. 6. (so), Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. ZAHRADA
— PODŠIRONEBNÍ ZÁLEŽITOST. Stylově nezaměřená, hudebně skromná, čajová, také vizuální slavnost na dvorku
a zahradě knihovny.
g 30. 6. (pá), restaurace „U Mola“, Žilina, 20.00 hod., předplatné 70,- Kč, na místě 100,- Kč. Už JSME DOMA (rock),
MILANO (punkrock), dvojkoncert.
g
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POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA TÁBORY LÉTO 2006!
Poje te s námi prožít fantastické prázdniny plné her,
zábavy a nových přátel...
g 25.—30. 6. „Pionýrský tábor“ (TZ Hůrka)
g 1.—10. 7. Boj o přežití I. (TZ Hůrka)
g 15.—22. 7. Ohře? Dobře!
g 2.—9. 7. Active fantastic tour V. (Velké Karlovice)
g 10.—19. 7. Cestou necestou (Horní Bečva)
g 27. 7.—5. 8. Picassův týden I. (TZ Hůrka)
g 18.—25. 8. Boj o přežití II: (Bystré)
g 18.—25. 8. Active fantastic tour VI. (TZ Hůrka)
g

PRÁZDNINY PLNÉ SKVĚLÝCH ZÁŽITKŮ
VÁM PŘEJÍ FOKUSÁCI!

Strážnice se budou vzdělávat
v krizovém řízení a v boji proti domácímu násilí

g Celkem čtyřicet strážnic z Ústeckého a Moravskoslezského

kraje bylo vybráno do pilotního vzdělávacího projektu s názvem „Žena — bezpečí s novou tváří pro město“. Dvouletý
projekt je určen výhradně pro strážnice městské policie, které
si tak zvýší kvalifikaci v oblastech krizového řízení a řešení
domácího násilí. Projekt je zcela hrazen ze strukturálních
fondů Evropské unie.
Strážnice se již od letošního března účastní náročného
vzdělávacího programu specialistů z celé ČR v oborech krizového řízení, ochrany osob, ochrany majetku, ochrany informací
a práv, právní problematiky a psychologie. Strážnice se aktivně zapojí do problematiky domácího násilí nejen formou
školení psychologů a odborníků na komunikaci, ale i účinným
řešením konkrétních případů z praxe. Cílem projektu je vytvoření fungující metodiky pomoci obětem domácího násilí
a obětem krizových situací. Výsledkem bude navržení systémového řešení všech otázek a problémů domácího násilí.
Dále pak zpracování celkové analýzy a podkladů pro účinné
změny v legislativě.
Přípravu vzdělávacího programu pro strážnice zahájila
společnost Qestel v lednu 2006. Strážnic z Moravskoslezského
kraje bude dvacet. Nově vyškolené strážnice z Ostravy, Opavy,
Jablunkova, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice a Rožnova
pod Radhoštěm, Nového Jičína, Českého Těšína, Havířova
získají nejen certifikát akreditovaných seminářů (Specialista
krizového řízení a Specialista domácího násilí), ale mnoho
informací, zkušeností, doporučení a profesionální přístup
k pomoci všem občanům. Naučí se lépe využívat schopnosti,
které jsou jim vlastní — naslouchat a cíleně empaticky reagovat. Samotný kurz byl zahájen na začátku března. Předcházelo mu ještě v únoru společné setkání organizátorů projektu s primátory a starosty zapojených měst a s řediteli městských policií. Za město Nový Jičín (resp. Městskou policii
Nový Jičín) se projektu účastní str. Ilona Majorošová.
Monika Kornetová, koordinátor projektu
tel.:774 587 755, monika.kornetova@qestel.com

„Jako preventistka MP NJ zjiš uji, že již te po absolvování druhého
bloku tohoto školení řadu poznatků a získaných nových vědomostí
uplatňuji v praxi,“ uvedla Majorošová.

g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce na přednášku PhDr. Jaroslava Zezulčíka,
historika Muzea Novojičínska a kastelána zámku Kunín, na
téma Salcburk a malý moravský Mirabel aneb vyprávění
o vazbách na malé šlechtické sídlo nedaleko Nového Jičína.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2006 v 17 hodin
odpoledne na zámku Kunín. Prosíme zájemce o dopravu,
a ony z členů, kteří mohou ve svých vozech nabídnout místo,
aby nahlásili v kanceláři tajemnice klubu paní JUDr. Jahnové
tuto skutečnost nejpozději do 15. června 2006. Odjezd z Nového Jičína z parkoviště před obchodním domem Hruška (dříve
Julius Meinl) v 16.30 hod.
Beseda se koná v souvislosti s plánovaným zájezdem klubu
ve dnech 14.—17. září 2006 do Rakouska, tentokráte na téma
po stopách slavného evropského stavitele železnic (a rodáka
Žiliny u Nového Jičína) Karla Schwarze a proslulých novojičínských výtvarných umělců, kde mimo jiné navštívíme
Mozartův Salcburk. Zájemcům připomínáme úhradu zálohy
ve výši 2 000,- Kč do konce června 2006 u již jednou zmiňované tajemnice klubu. Bližší informace na klubových vývěskách. V červnu zároveň doporučujeme účast na zámecké slavnosti v Kuníně, tentokráte v sobotu 24. června 2006.
Karel Chobot

Regionální dětský parlament
Regionální dětský parlament opět rozšířil svoje pole působnosti. Na prknech, která znamenají svět, představil jedno
z hlavních témat, jímž se v letošním roce zabývá. Na Akademii SVČ Fokus, konané 27. dubna 2006 v Beskydském divadle,
sehrál hudebně-dramatický výstup na téma „tříděný odpad“.
Komicko-ekologicky laděná scénka měla poukázat na důvody, proč je třeba v dnešní době separovat odpad. Netradičně
pojatá módní přehlídka, během níž si na své přišli jak příznivci ekologie, tak obdivovatelé ženské krásy, doplněná agitační
cover verzí hitu „I like to move it“, sklidila potlesk pobaveného publika, které pak domů odcházelo obohaceno nejen
o umělecký dojem, ale i o odpadky, kterými je členové RDP
na závěr čísla zasypali.
Z divadla se poté RDP přesunul zpět do útrob SVČ Fokus,
aby na svých pravidelných schůzkách dola oval poslední
detaily nezadržitelně se blížících Krávovin 2006. Ty se uskutečnily 25. května na Masarykově náměstí. Kromě tradičních
disciplín se uskutečnila i veřejná soutěž „O nejlepšího farmáře-dojiče“. Nechyběly ani kulturní vystoupení či informace
o RDP a jeho činnosti. Vzhledem k tomu, že se Krávoviny
konaly až po uzávěrce tohoto čísla, budeme vás o jejich průběhu informovat v dalším vydání Zpravodaje. Těšte se!
Martin Kubičík a Jakub Kedroň,
členové Regionálního dětského parlamentu
g

Poděkování
g Průběh letošní zimy a hlavně její ukončení mě vede k tomu,
abych alespoň touto formou vyjádřil svůj názor na viditelné
změny ve městě. I přes nepříznivé zimní počasí s extrémním
množstvím sněhu musím konstatovat, že město Nový Jičín
bylo v rámci možností udržované. Tím mám na mysli nejen
průjezdné silnice, ale i chodníky a pěší cesty v parcích. O to
více jsem byl příjemně překvapen, že po ukončení sněžné
nadílky, která s sebou jako vždy přináší i problém prašných
cest a chodníků, byly tyto velmi rychle uklizeny a tím jsme
nemuseli žít v nepříjemně prašném prostředí. To není jenom
konstatování z Janáčkových sadů a přilehlého okolí, kde
bydlím, ale prakticky celého města.
Nevím, zda jste zabezpečovali tyto práce večer, nebo přes
den, ale stojí to za dosažený výsledek a vám a lidem kolem
patří poděkování.
Václav Skala, Nový Jičín
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Zájmy našich spoluobčanů
g Pan Ladislav ŽLEBČÍK
(nar. 28. 12. 1933) je významným novojičínským šachistou. Úlohu šachových figurek znal již jako chlapec,
ale vážnější zájem o šachovou hru v něm probudila
náhoda. Jednou ve škole
stěhovali knihovnu. Při této
činnosti spatřil knížku, která ho zaujala. Byla to knížka Šachista začátečník od
Zmatlíka-Loumy. Z ní se dověděl, že šachovou hru je
možno také zapisovat a podle zápisu také přehrávat
odehrané partie.
„Šach jsem začal hrát asi
v 15 letech. Když byl v roce
1950 založen v Novém Jičíně
šachový oddíl, tak od té doby stále hraji závodně za A družstvo. V jednotlivcích v roce 1952 jsem jako junior hrál na
celostátním přeboru v Chocni. Za dospělé jako okresní přeborník jsem hrál několikráte v krajských přeborech a jednou
v přeboru ČSR. Korespondenčně hraji od roku 1956. V této
kategorii jsem se v domácích soutěžích 3 x probojoval do přeboru republiky, v mezinárodních až do turnaje kandidátů
mistrovství světa jednotlivců. V tomto turnaji, který se právě
hraje, jsem zatím na 3. místě, což zaručuje postup do finále
mistrovství světa. Turnaj ještě není ukončen. Čekám na výsledky posledních partií, které ještě mohou ovlivnit můj postup. Pokud by se postup podařil, byl by to v šachové hře můj
největší úspěch. Za národní mužstvo jsem hrál 2x na olympiádě a 5x na mistrovství Evropy. Klasický korespondenční
šachový turnaj trvá 3-4 roky, někdy i déle. Dnes se ale hodně
využívá elektronické pošty, což hru podstatně zkracuje. Dříve
se kvalita hráčů vyjadřovala získáním výkonnostních tříd —
od IV. (nejnižší) až po mistrovskou třídu. Nyní je zaveden
bodový systém ELO (podle profesora Elo), který lépe vypovídá
o síle hráčů. Splněním limitu v mistrovství družstev a jednotlivců mi byl v roce 1998 na kongresu ICCF v Lotyšsku udělen
titul mezinárodního mistra a v roce 2001 na kongresu v Itálii
titul mezinárodního mistra vyšší třídy. Mé stávající ELO je
2493 (to je velmi vysoké hodnocení — pozn. JB).
Častá otázka — kolik tahů dopředu zvažuji — je nepřesná,
nebo propočet některých variant se pohybuje i více než 10
tahů. Ve hře je důležitější mít správný strategický plán a jeho
uplatňování, takže hloubka propočtu není až tak rozhodující. Vlivem počítačů, silných šachových programů na úrovni
velmistrů a velkých partiových databází se korespondenční
hra stává analytickou a badatelskou činností. Pokud zrovna
hraji turnaj elektronickou poštou, pak denně dvě až tři hodiny věnuji šachové hře.
Z mnoha novojičínských významných poválečných šachistů
si zaslouží pozornost pan Milan Žůrek, odchovanec našeho
oddílu, který je mezinárodním mistrem. Pan Jan Brix byl
dlouholetý předseda našeho oddílu a spolu s panem Aloisem
Jančálkem jsou spoluzakladatelé šachového oddílu v Novém
Jičíně.“
Pan Ladislav Žlebčík je absolventem obchodní akademie
a průmyslové školy strojního zaměření. Dlouhá léta pracoval
ve zdejším podniku Autopal.
Připravil Jaroslav Bělík

Občanská statistika /duben
g Narodilo se 10 dětí, z toho 5 chlapců a 5 děvčat. Přistěhovalo se 27, odstěhovalo 25 občanů. Bylo uzavřeno 10 sňatků
v Novém Jičíně, 3 v Kuníně, 1 v Bernarticích nad Odrou, 1 v Životicích u Nového Jičína. Počet obyvatel 26 606, zemřelo 16.

Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Josef Mattivi (17. 3.
1909), Terezie Vrbicová (10. 10. 1905).
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Studánky, prameny, pramínky,

zdroje živé vody, se pro obyvatele naší planety stávají determinující. Klub rodáků a přátel města Nového Jičína si
objevování a udržování studánek dal do vínku již v prvních
dobách zrání, záhy po svém založení Ervínem Bártkem. Ten
navíc znal četná zákoutí Nového Jičína a okolí a začal studánky dokonce mapovat, leč nenadálé úmrtí ukončilo i tuto
jeho pozoruhodnou činnost. Mariánskou studánku na Puntíku často navštěvoval a vždy byl smutný z toho, jak vypadá
a postupně zaniká. Jestliže se přece jen zásluhou města Nového Jičína podařilo tuto studánku obnovit, měl by z toho první
předseda klubu a čestný občan města obrovskou radost.
Slavnostní otevírání Mariánské studánky na Puntíku, vršku
nad Lamberkem u Nového Jičína, v pátek 12. května 2006
odpoledne, v režii Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína,
se zdařilo. Počasí přálo, a tak desítky lidí se vypravilo na
výlet do blízkého novojičínského okolí. Setkání, podbarvené
hudbou světového skladatele Bohuslava Martinů (technicky
báječně připravil pan prof. Jaroslav Bělík), zahájil pan Pavel
Wessely, místostarosta města a předseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, který krátce připomněl historii místa
a přiblížil průběh rekonstrukce. Z jeho zasvěceného úvodního
slova vyplynulo, že archivní prameny zatím o původu studánky mnoho nevypovídají. Faktem ale zůstává, že při obnovování studánky byl objeven kámen s nápisem dokládající
její úpravu v roce 1919. Poté studánku a v její blízkosti na
stromě umístěný obraz Panny Marie požehnal kněz novojičínské farnosti Michal Petr. A protože studánku dříve stínil
javor, zasadili zástupci města (kromě pana místostarosty
Wesseleho ing. E. Bártková, vedoucí odboru životního prostředí a pan Mgr. J. Šindler) a členové klubu nový. Kéž v jeho
stínu návštěvníkům studánky chutná čerstvá voda tak, jak
chutnala přítomným malé slavnosti.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína chce v úpravě
a otevírání studánek pokračovat. Snad by v budoucnu mezi
nimi mohla vzniknout i zajímavá trasa.
Karel Chobot

g

Navštívili nás finští kamarádi

g Všichni nadšeně očekávají blížící se návštěvu našich finských
přátel v rámci projektu EU z názvem „Setkáme se v Evropě“.
Vybraní členové naší české skupiny 4. dubna 2006 odjíždějí
vlakem do hlavního města Prahy, aby přivítali naše staré
přátele z loňského roku. Já jsem ale patřila mezi ostatní, tedy
jsem vyjížděla o den později vlakem ze suchdolského vlakového nádraží do Brna, kam všichni nakonec dorazili, a pak
už autobusem do Moravské Nové Vsi, kde byl prozatimní cíl
naší cesty.
Někteří Finové zůstali stále stejní, ale chlapci poněkud razantně změnili své účesy. Všichni z toho byli pořádně vyplašení, no řekněte sami, vy byste se nelekli, kdyby za vámi přijel kluk s „červeným kohoutem“ na hlavě? Po zbytek dne si
všichni sdělovali své zážitky, i když musím říct, že rozmluvit
se po roce opět anglicky byla pro mnohé záhada! Večer následovaly aktivity a pro ty zletilé také ochutnávka vína místního sklípku. Všichni jsme byli unavení, takže jsme usnuli
jak malá ko ata. Ve čtvrtek nás čekala exkurze ve střední
škole vinařství ve Valticích a překrásný zámek v Lednici.
Samozřejmě nesměla chybět jedna z nejoblíbenějších činností
pro dívky, a to je nakupování. Po návratu na ubytovnu následovaly různé zábavné aktivity,jako je tvorba velikonočních
vajec, malování na trička a jiné.
V pátek se všichni rozloučili a nadšeně odjížděli do Nového
Jičína — my nadšeni z toho, že zase uvidíme své rodiče nebo
milé, Finové nadšeni z poznání nové krajiny. Po příjezdu do
Nového Jičína někteří odjeli domů vyměnit špinavé oblečení
za čisté, jiní zůstali s našimi zahraničními kamarády a pomohli jim zabydlet se. Večer jsme všichni společně navštívili
diskotéku v Meinlu.
Sobota se nám krásně vyvedla, sluníčko pražilo, na obloze
ani mráček, prostě ideální den na výlet. Ten dnešní směřoval do Dětského domova v Příborě, kde se všichni náramně
bavili. První na řadu přišly různé sportovní aktivity jako je
lezení po horolezecké stěně, florbal nebo fotbal. Při těchto
aktivitách se nejlépe seznamuje tím, že se družstvo snaží
hrát jako jeden tým, i když se vidí poprvé v životě. Samozřejmě nám pořádně vyhládlo a hodné kuchařky v domově nám
připravily vynikající oběd. Tak dobře jsme se najedli, že nám
svědomí nedovolilo nabrané gramy neshodit, proto jsme se
všichni společně odebrali hrát bowling, protáhnout tělíčko
na krytém bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm a nakonec
jsme si všichni společně zazpívali píseň Komáři se ženili.
V Dětském domově v Příboře nás velmi příjemně přijali, všichni
se o nás hezky starali a dojali nás až k slzám — každého nás
obdarovali velikonočním beránkem a zdobenými vajíčky. A ty
dobroty, co pro nás přichystali! Společně s dětmi jsme si
‚,zablbli'', zasportovali a popovídali si o všem možném. Náš
velký dík patří paní ředitelce Petřekové a všem tetám i dětem a také paní kuchařce.
Neděle je den odpočinku a klidu. V zoologické zahradě se
dá krásně odpočívat, proto jsme navštívili i s dětmi z domova
tu v Ostravě. A když už jsme tam byli, nemohli jsme zapomenout na nákupní ráj Carefour.
Po neděli vždy následuje pondělí, tolika studenty nenáviděný den, protože musíme do školy. Dnes mi návštěva školy
vůbec nevadila. Důvod je jednoduchý. Dnes se nejdu učit, ale
představit spolužákům, paní ředitelce a ostatním kantorům
naše zahraniční přátele. Mnozí vůči nim cítili určitou averzi,
strach nebo odpor kvůli jejich vzhledu, ale po krátké chvíli
strávené s nimi všichni zjistili, že vzhled není všechno. Pocházejí z jiné země a jejich tradice, chování a image se liší od té
naší, jinak to jsou velice přátelští lidé se smyslem pro humor.

Dokonce mě překvapilo to, že chlapci i přes svou vizáž byli
inteligentní a v některém ohledu jejich chování bylo lepší
než chování některých našich spolužáků. Přijali jsme taky
pozvánku na Městský úřad v Novém Jičíně s uvítáním samotného starosty města s možností návštěvy radniční věže. Finská
skupina měla dále za úkol vytvořit ve školní keramické dílně
své portréty z keramické hlíny. Skvělé! Protože všichni byli
vyčerpaní, dali si čaj „v místní čajovně“ a večer byl v tvůrčím
duchu — malovali jsme na hedvábí, vyráběli jsme velikonoční
vejce a pekli pravé české koláče a „Honzovy buchty“.
Úterý bylo zasvěceno městu Štramberk a jeho skvostným
památkám. Počasí nám moc nepřálo, protože bylo deštivé,
ale všem se tu moc líbilo, navštívili jsme výstavu obrazů Zdeňka Buriana, Trúbu a místní pivovar. Štramberské pivo Trubač
finským hochům velmi chutnalo. Středa byl volnější den. Pro
ty odvážnější čekala projíž ka na koních na ranči Hermelín.
Po večeři jsme si rozdali dárky a při občerstvení jsme si
povídali o tom, jak moc se nám tenhle projekt líbil. Všichni
jsme zesmutněli, protože čas loučení se nenávratně blížil.
Nastalo ráno 13. 4. a museli jsme se rozloučit. Někteří i se
slzami v očích a s nadějí, že se opět brzy shledáme. Devět dnů
strávených s Finy bylo úžasných, plných her, zábavy a komunikace. Bylo to náročné, ale nezapomenutelné. Jsem opravdu
ráda, že jsem se projektu EU mohla zúčastnit. Poznali jsme
nové přátele, rozšířila jsem si jazykové znalosti, učila jsem
se toleranci, mám spoustu krásných zážitků. S Finy jsme si
rozuměli i beze slov, mnohdy stačil pohled nebo úsměv.
Tímto bych také chtěla poděkovat těm, které to všechno
vymyslely a připravily. Paní ing. Olze Galiové a paní Mgr. Naděždě Sviderkové. Děkuji, že jsem mohla být u toho.
Hana Javůrková, studentka 3. ročníku oboru
Veřejnosprávní činnost SŠ Nový Jičín, Divadelní 4

Studenti obchodní akademie
na stáži v Německu
Zkušenější, sebevědomější a s množstvím nových kontaktů — takoví studenti se vrátili z pobytu v Německu. Celý měsíc
pracovali každý v jiném podniku v regionu severní Sasko.
Osvědčili se u daňových poradců, v advokátních kancelářích,
dopravních a logistických firmách, také v podnicích cestovního ruchu. Nechyběla ani prestižní stavovská organizace všech
podnikatelů tohoto regionu Obchodní a průmyslová komora
v Lipsku. Prožili náročné dny, skutečnou zatěžkávací zkoušku, neocenitelnou životní zkušenost. Museli obstát v pracovním režimu v cizí zemi a prokázat své jazykové dovednosti
i odborné schopnosti. První dny byly obtížné, ale všichni je
dokázali překonat a přizpůsobit se zcela nové životní situaci.
Podařilo se jim to také proto, že je doprovázel jejich učitel
ing. Ladislav Abrahám — odborník ekonom, schopný komunikovat anglicky i německy a podpořit je i v napjatých okamžicích. Využil své zkušenosti z minulého roku, kdy se mu poprvé
podařilo získat v rámci projektu Leonardo cestu do Německa
pro prvních patnáct studentů.
Jsme velmi rádi, že můžeme studentům takové zkušenosti
nabídnout, že máme učitele, kteří věnují své schopnosti a čas
takovým náročným projektům a že mají ještě dostatek energie na přípravu dalších pobytů — v Irsku a Velké Británii. Čekáme na schválení nových projektů u národní agentury programu Leonardo da Vinci v Praze.
Václava Brusová
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Před sto třiceti léty,
g 26. května 1876, o půl
páté odpoledne, zemřel
v Praze ve věku 78 let
František Palacký, filozof, politik a autor několikasvazkových českých
dějin, díla, které poprvé
vzniklo na vědeckém základě studia a hodnocení pramenů a literatury.
Významná osobnost českého národa, nazývána
též jeho „Otcem“.
Životní úděl Františka
Palackého lze dělit na několik etap. Období vzdělávání v Kuníně, Trenčíně a Bratislavě vyústilo
v dobu, kdy ještě dlel
v Bratislavě, v kosmopolitním městě na Dunaji,
v blízkosti Vídně, a zabýval se filozoficko-estetickými problémy. V prostředí školy, studentů ze
všech koutů Uher, v prostředí měš anských a aristokratických salonů se rovněž formovalo jeho vlastenectví, podstatné pro další vývoj a historickou práci. Zásadní při tom je, že Palackého vlastenectví
a češství se od počátku profiluje v rámci Evropy, evropské
kultury a civilizace, je na evropskou kulturu, civilizaci a historii orientováno, nebo doba Palackého duševního zrání byla
rovněž vysloveně evropská, do té míry jako u žádného jiného
vlastence.
Příchodem do Prahy začíná jeho období historické v letech
1823—1848, vrcholící vydáváním díla Dějin národu českého
v Čechách a v Moravě. První svazek v německém znění vyšel
v roce 1836, česky až v roce 1848. Další díly vycházely v obou
jazykových podobách, což bylo velmi důležité pro národní
probuzení Čechů a šíření Palackého díla Evropou. Připomeňme v té souvislosti, že první vydání Dějin bylo dokončeno
v roce 1867, konečná redakce je obsažena ve vydání z let
1876—1878. Toto Palackého dílo shrnuje a vyjadřuje jeho
myšlenky a záměry, k nimž ho vedla práce s prameny k minulosti české země, českého státu a českého národa právě v letech 1823—1848. Velká syntéza českých dějin od pravěku do
roku 1526 přinesla nejen nový pohled na české dějiny, nýbrž
i nový přístup k metodám historické práce a nové pojetí dějin, které jsou u Palackého procesem přeměn lidské společnosti, tvořené od nepaměti danými celky — národy. Evropský
kulturní základ poznamenal Palackého dějepisectví v tom
smyslu, že vždy chápal české dějiny jako součást dějin evropské civilizace.
Historické období Palackého vystřídala doba aktivní politické činnosti. Palacký nepřestal ovšem dále vydávat svá historická díla, ani se nevzdal badatelské práce. Těžiště jeho
činnosti bylo nyní tam, kde celá váha jeho historického poznání otevírala bránu k budoucím krokům českého národa
od pokusů o federální společenství národů monarchie až k odvržení naděje na životaschopnost mnohonárodnostního útvaru
v centru Evropy.
V roce 1873 po dlouhé době navštívil František Palacký
rodné Hodslavice, nedaleký Frenštát a další místa přilehlého
regionu, netuše, že tato cesta na Moravu je jeho cestou poslední. Všude byl triumfálně vítán, jak se na „Otce národa“
slušelo. O tři roky později na následky zápalu plic umírá.
Že šlo o významnou osobnost tehdejší monarchie, svědčí
skutečnost, že o úmrtí informují i novojičínské německé noviny. V krátkém zamyšlení shrnují Palackého životopisná data,
oceňují jeho vědecké dílo i společenské postavení. Pro českou
společnost novojičínských obcí a českou menšinu samotného
Nového Jičína bylo dílo a život Palackého, jeho politické
usilování o obrodu českého národa a jeho rovnocenné posta-
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vení uvnitř monarchie zákonitě něčím výjimečným. Se jménem Palackého úzce souvisí české národní obrození zde na
Moravě, v Novém Jičíně zvláště. Matice Palackého, vzniklá
až po úmrtí historika, měla zásadní význam při zdejším úsilí
české menšiny o českou školu, která tu nakonec po dlouhých
průtazích byla v roce 1906 otevřena. Františku Palackému
byla věnována i vlastivědná publikace učitelů politického okresu Nový Jičín nazvaná Moravské Kravařsko, vydaná v roce
1898 u příležitosti oslav stých narozenin historika, politika,
filozofa a národního buditele evropské dimenze.
Sto třicet let úmrtí si připomíná i současná společnost.
V Hodslavicích při malé slavnostní vzpomínce u pomníku
Františka Palackého v neděli 21. května 2006 odpoledne jsme
si připomenuli v zasvěceném přednesu historika Muzea Novojičínska a kastelána zámku v Kuníně pana PhDr. Jaroslava
Zezulčíka zejména Palackého školní léta v Kuníně, respektive Kunvaldě, jak se tenkrát tato obec jmenovala. Slavnost
po přesunu na místní sokolské hřiště pokračovala předpremiérovým cvičením k 14. všesokolskému sletu, kde zvláště
vyniklo téměř bezchybné provedení skladby žen.
Ale vra me se v závěru mého povídání k Palackému samotnému. Snad nejvýstižněji jeho odkaz dnešku promlouvá
z jeho slov v aktualizované podobě: „Kdykoli celé lidstvo
vykonalo v dlouhých svých dějinách cokoli prospěšného,
dálo se to vždycky převahou ducha nežli mocí fyzickou.
A kdykoli připravilo nespočetným generacím útrapy,
války, boje a krveprolévání, býval tím vinen vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy.
Nepovznese-li společenství všech národů, ras, náboženství a barvy pleti svého ducha k vyšší a ušlechtilejší činnosti na cestě ke své vzájemnosti, nejen si nedobude
čestného místa v dějinách, ale může z nich docela vymizet“. František Palacký netušil, jak jeho slova budou aktuální
i po více než sto třiceti letech.
Karel Chobot

Tisková zpráva
k události ze dne 25. ledna 2006
Dne 25. 1. 2006 ve 22.37 hodin zaznamenala hlídka MP na
ulici Komenského neosvětleného cyklistu, jenž nereagoval
na pokyn k zastavení a pokračoval v jízdě po chodníku ulicí
Bezručovou směrem k ulici Máchově, kde jej hlídka MP dostihla a znovu vyzvala k zastavení. Muž neuposlechl a snažil
se ujet, přičemž při jízdě po zledovatělém chodníku upadl.
Strážníci jej vyzvali k prokázání totožnosti a k provedení
orientační dechové zkoušky, což odmítnul a častoval strážníky vulgárními výrazy. Jelikož muž neuposlechl žádnou z výzev, strážníci využili svého oprávnění předvést jej na OO PČR
ke zjištění totožnosti. Hlídka MP při předvedení použila donucovací prostředky a pouta, protože muž kladl aktivní odpor. Po zjištění totožnosti muž požadoval lékařské ošetření,
proto jej hlídka MP převezla do NsP v NJ, kde opět odmítnul
vyšetření, zda je ovlivněn alkoholem. Po ošetření hlídka MP
muži sdělila, že přestupky, kterých se dopustil, budou projednány ve správním řízení.
Město Nový Jičín i Městská policie Nový Jičín opakovaně
vyzývala prostřednictvím sdělovacích prostředků svědky,
o kterých bylo známo, že se v době, kdy strážníci řešili tohoto
cyklistu v jejich blízkosti zdržovali, aby se přihlásili a podali
svědectví. Bohužel se na žádnou z těchto výzev nikdo nepřihlásil. Cyklista, jenž neuposlechl výzvy strážníků, podal na
tuto hlídku MP trestní oznámení za bezdůvodné napadení,
avšak Policie ČR trestní řízení v této věci pozastavila. Dle sdělovacích prostředků byl tento cyklista uznán vinným a byla
mu uložena sankce ve správním řízení za odmítnutí dechové
zkoušky a nereagování na výzvu strážníků k zastavení.
Lze předpokládat, že od 1. 7. 2006 bude takovýchto řidičů,
kteří neuposlechnou výzvu strážníků nebo policie k zastavení vozidla více, proto Městská policie Nový Jičín má v úmyslu používat k zadokumentování protiprávního jednání technické zařízení (např. diktafony, kamery ve vozidlech apod.),
které by mělo přispět k prokázání protiprávního jednání a zvěrohodnění práce policie.
Str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ
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Soutěž „Pozvedni oči“ 5. kolo

Snímek č. 7

Snímek č. 8

Nejdříve vám jako obvykle předkládáme výsledek čtvrtého
kola soutěže. Potěšitelné je, že opět všechny odpovědi byly
správné: snímek č. 7 — lékárna U Bílého anděla, Masarykovo
náměstí 26 a snímek č. 8 — Divadelní 3, štít budovy, kde sídlí
mimo jiné část městského úřadu.
Pan Jaroslav Graclík, pravidelný soutěžící, i tentokrát připojil něco z historie „soutěžních“ domů. Vyjímáme: Dům Masarykovo nám. 26 je renesanční dům z počátku 17. stol., který
v r. 1716 koupil lékárník Nicolaus Müller a od té doby v domě
sídlí známá lékárna. Krásná rokoková fasáda pochází teprve
z roku 1913. Plastika ve štítu budovy na Divadelní 3 představuje symbol spravedlnosti, nebo tato budova byla postavena
pro Krajský soud v letech 1879—1880 podle projektu Otto Thienemanna v historizujícím novorenesančním slohu.
Výhercem knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích byl
vylosován pan Josef Pustějovský, Skalky 23, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín) získává
paní Alena Žlebčíková, Msgr. Šrámka 24, Nový Jičín.
Zúčastněte se pátého kola soutěže a svůj tip vložte do
obálky, kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého
kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01
Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí
mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze rovněž zaslat e-mailem na adresu soutez@novyjicin
-town.cz. Uve te své jméno, příjmení, adresu. Hodně zdaru
a nezapomeňte, snímek s lichým číslem se vždy vztahuje k domu v městské památkové rezervaci a snímek se sudým číslem
k domům vzdálenějším.
Vaše redakce, foto Jar. Bělík
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Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 9

N ovojicínský
ˇ

zpravodaj

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 10

Návštěva z Visteonu

g Ve čtvrtek 18. 5. 2006 navštívila novojičínskou radnici nově
jmenovaná vicepresidentka pro lidské zdroje Visteon Corporation paní Dorothy Stephenson (v rámci své návštěvy Visteon
Autopal s.r.o. v doprovodu dosavadního vicepresidenta pro
lidské zdroje pana Boba Marcina). Byla přijata členy vedení
města místostarosty ing. Vladimírem Bártou a panem Pavlem
Wesselym. Při přátelském a neformálním setkání obě strany
hovořily o vzájemné spolupráci mezi městem a firmou Visteon
Autopal a jejím významu.
Místostarosta ing. Bárta označil firmu Autopal jako významného partnera města nejen v oblasti zaměstnanosti, s jejíž
prosperitou a úspěchy stoupá a roste i město samo, ale vyjádřil poděkování za spolupráci, účast při tvorbě strategického
plánu rozvoje města. Místostarota p. Wessely neopomenul
zmínit i spolupráci Autopalu při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v našem městě.
Paní Dorothy Stephenson, která navštívila Nový Jičín a jeho
okolí poprvé, vyjádřila potěšení nad úrovní vzájemné spolupráce, na niž jsou všichni ve firmě náležitě hrdí, a zájem rozvíjet i nadále politiku Visteonu v tzv. Corporate Citizenship,
tedy splupráci s místními komunitami v sídle výrobních závodů. S uspokojením také přijala Dorothy Stephenson informaci místostarosty Weseleho, že Nový Jičín je také vysokoškolským městem a postupně se zde zavádějí všechny jeho
formy. V neposlední řadě obdivně ohodnotila vzhled našeho
historického města a jeho okolní přírody, za nímž jistě stojí
nemalé úsilí samosprávy a všech občanů.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
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