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g Naše město ve dnech 15. až 17. června ožilo sportem, mládím z různých koutů světa a příjemnou atmosférou. Město
Nový Jičín připravilo pro děti ze svých partnerských měst
a jejich novojičínské protějšky velké sportovní klání. Pozvání
přijaly děti z měst Novellara (Itálie), Kremnica (Slovensko),
Swietochlovice (Polsko), Ludwigsburg (Německo) a Epinal
(Francie). Více než 200 dětí se utkalo v basketbalu, fotbalu
(chlapci), volejbalu (dívky), plavání. Zároveň v tento den probíhal již tradiční Pohár starosty, kde si žáci měřili své síly.
Děti z partnerských měst a jejich doprovod přijely do našeho
města již ve čtvrtek v podvečer. Všechny delegace byly ubytovány na Základní škole Komenského 66. Tato škola se po
dobu konání poháru starosty stala mezinárodním centrem.
Děti zde byly nejen ubytovány, ale mohly zde sportovat, byla

jim dána k dispozici místnost s televizí, počítači a veškerá
prostranství školy. V pátek 16. června 2006 v 9.00 hodin se
všichni účastníci sešli na novojičínském stadionu. Pan místostarosta ing. Vladimír Bárta slavnostně zahájil obě tyto akce.
Slavnostnímu zahájení byl osobně přítomen pan Spec, vrchní
starosta města Ludwigsburg s delegací. Sportovní klání na
různých sportovištích ve městě začala v 10.00 hodin. Během
dne byla všude cítit sportovní nálada a odhodlání stát se
vítězi. V zápalu boje se stala zranění, která naštěstí lékaři
označili jako drobná, a tak nic nebránilo tomu zúčastnit se
v dobré náladě večerního programu. Středisko volného času
Fokus připravilo pro děti procházku večerním městem a sklepením. Právě tam byl připraven „strašidelný“ program s čarodějnicí Elvírou.
Pokračování na str 3.

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
Ve středu dne 7. června 2006 se uskutečnila chůze Rady
města Nového Jičína. Program 51. schůze byl velmi obsáhlý.
V úvodu svého jednání se rada města zabývala závěrečným
účtem města za rok 2005 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2005, jež doporučila ke schválení zastupitelstvu města. V rámci finanční problematiky dále schválila několik úprav rozpočtu města, změn závazných ukazatelů, přijetí neinvestičních účelových dotací, doporučila ZM
schválit několik dalších úprav rozpočtu na rok 2006, vzala
na vědomí a doporučila ZM schválit žádost Muzea Novojičínska o finanční podporu při nutných stavebních úpravách v objektu muzea na zachování „Stálé expozice výtvarného umění
Novojičínska“.
Vedoucí kontrolního odboru pí Anna Hubová předložila
návrh plánu kontrolní činnosti na II. pololetí letošního roku
a protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské
škole Sady Nový Jičín.
Rada města se seznámila s náplní programu Novojičínského léta 2006 (více o programu naleznete v samostatné
příloze Zpravodaje č. 7/2006 nebo na plakátech Novojičínského léta).
Dále byla RM informována o přerušení provozu v mateřských školách a jeslích v období prázdnin (v případě zájmu
vám informace podá odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy).
Obec Hostašovice se obrátila na RM s žádostí ve věci úhrady
neinvestičních nákladů na žáky v základní a mateřské škole,
jež byla doporučena RM ke schválení v zastupitelstvu.
Členové RM se zabývali problematikou převodu Střediska
volného času Fokus na město Nový Jičín. Tento převod také
doporučili ZM schválit. Zároveň však uložili odboru ŠKMaTv
a majetkoprávnímu připravit pro jednání zastupitelstva města
alternativní návrhy převodu.
Rada města schválila návrh na vyhodnocení významných
osobností z oblasti školství na základě doporučení vedení
města a komise pro výchovu a vzdělávání (více informací
o slavnostním vyhlášení nejlepších žáků a pedagogů, které se
uskutečnilo v úterý 20. 6. v aule radnice a bylo na něm oceněno 6 pedagogů a 43 žáků novojičínských základních škol
a 7 žáků ZUŠ Nový Jičín, naleznete v samostatném článku).
Město Nový Jičín je členem Regionu Beskydy — Valašsko
r.a.c.r. Z tohoto důvodu se rada seznámila se zprávou o činnosti a zastoupení našeho města v této agentuře a schválila
jmenování ing. Stanislava Bartoně zástupcem města v agentuře spolu s poděkováním za jeho dosavadní aktivní činnost.
Následně se rada tradičně zabývala širokou problematikou
bytových (prominutí poplatku z prodlení, vystavení nové nájemní smlouvy, inflační koeficient pro valorizaci nájemného
u bytů v majetku města na rok 2006, schválení podnájmu atd.)
a majetkoprávních záležitostí — viz usnesení RM.
Rada města v průběhu svého jednání přijala zástupce Osadního výboru městské části Bludovice, seznámila se s jejich
připomínkami a požadavky a uložila odboru obecního podnikání na ně reagovat.
Problematika parkování na území města byla dalším bodem
jednání. Rada města pozastavila povolování nových placených
vyhrazených parkovacích stání ve vybraných lokalitách města
do 31. 12. 2006, schválila však povolování nových vyhrazených parkovacích stání pro osoby zdravotně postižené. Dále
schválila nové smluvní ceny za stání silničního motorového
vozidla v různých oblastech města — viz samostatný článek.
V závěru jednání se RM seznámila s informacemi o stavu
příprav na akci rekonstrukce Masarykova náměstí (bylo také
v programu jednání ZM, více informací v tomto čísle Zpravodaje), informacemi o možném využití areálu firmy Phillip
Moris a schválila složení delegací k návštěvám partnerských
měst a k olympiádě handicapovaných ve Swietochlowicích (informace o jejím průběhu také naleznete dále). Další jednání
RM se uskuteční ve středu 12. 7. 2006.
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g Zastupitelstvo města Nového Jičína, které se sešlo ke
svému 26. zasedání ve středu 21. června 2006, schválilo na
začátku svého jednání Závěrečný účet města za rok 2005
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2005.
Následovaly finanční záležitosti zahrnující mimo jiné úpravy
rozpočtu, přesuny rozpočtových výdajů, přijetí neinvestičních účelových dotací. Zastupitelstvo se také seznámilo s žádostí Muzea Novojičínska o finanční podporu s tím, že rozhodne o poskytnutí a výši podpory po seznámení se s výsledky
hospodaření města za I. pololetí roku 2006 na svém jednání
v měsíci září.
Informaci o stavu městských lesů podal jako každoročně
odbor životního prostředí. „Město Nový Jičín hospodaří třetím
rokem podle schváleného lesního hospodářské plánu platného pro období let 2004—2013 a zaznamenalo dobrý hospodářský rok. Celkem bylo vytěženo 818,30 m 3 dříví. V jarních
a podzimních měsících bylo prvním zalesněním vysázeno
1,35 ha melioračními a zpevňujícími dřevinami a první zalesnění bylo realizováno na ploše 1,85 ha“ — údaje ze zprávy.
ZM také schválilo „Dohodu o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na jednoho žáka“ pro rok 2006 na
základě žádosti obce Hostašovice dle daného splátkového
kalendáře.
Obsáhle byl diskutován bod „Stanovisko zastupitelstva
města k převodu SVČ Fokus“. Nejprve přítomné zastupitele
seznámila ředitelka SVČ Fokus paní Hana Růžová se stavem
a činností tohoto zařízení. Následně po diskusi na toto téma
ZM schválilo převod zřizovatelských funkcí na město Nový
Jičín k 1. 1. 2007 s tím, že uložilo v září 2006 předložit návrh
smlouvy o rozsahu převodu majetku a zřizovatelských funkcí
z Moravskoslezského kraje na město.
Zastupitelé též schválili úpravu Zásad pro poskytování darů
a dotací (dotýkající se vnitřních postupů při schvalovacím
řízení), Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o stanovení požadavků pro umis ování informačních, reklamních a propagačních zařízení a tři smlouvy o poskytnutí dotací z majetku
města na zachování a obnovu kulturních památek.
U bytových záležitostí a majetkoprávní problematiky se
odvoláváme na plné znění usnesení ZM. Významnou součástí majetkoprávní problematiky bylo losování čísel pozemků a zájemců o tyto pozemky pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Pod Skalkou — 3. etapa (13 pozemků, o něž projevilo zájem 17 žadatelů).
Místostarosta města ing. Vladimír Bárta seznámil všechny
přítomné s informacemi o stavu příprav rekonstrukce Masarykova náměstí (informovali jsme vás již v minulém čísle
a pokračujeme v samostatném článku i v tomto vydání).
V závěru jednání zastupitelé nezměnili počet členů Zastupitelstva města a Rady města Nového Jičína pro volební
období 2006 — 2010. Počty členů jednotlivých samosprávných
orgánů tedy zůstávají stejné (29 členů ZM, 9 členů RM).
V bodě různé pak zastupitelé například diskutovali problematiku startovacích bytů (byty pro mladé rodiny). Komise,
která byla ustanovena pro řešení těchto otázek, provádí monitoring současného stavu, jedná a zjiš uje možné varianty
realizace těchto bytů.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Zvýšení cen za parkování
g Rada města Nového Jičína se zabývala na svém červnovém
zasedání dne 7. 6. 2006 i otázkou výše poplatku za parkování na parkovištích s parkovacími automaty na území centra
města a jeho přilehlého okolí — jedná se o ulice Gen. Hla o,
Tyršova, Divadelní, Revoluční (u DPS). Rada města schválila zvýšení poplatku; od 1. 7. 2006 bude cena za parkování na těchto parkovacích automatech 10,- Kč/hod. nebo
5,- Kč/30 minut.
První parkovací automaty na území města byly umístěny
v roce 1998 a ceny za parkování ve výši 6,- Kč/hod. nebo 3,- Kč
/30 minut nebyly od té doby měněny.
Aleš Cáb, odbor obecního podnikání
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Přípravy rekonstrukce
Masarykova náměstí v plném proudu

V sobotu dopoledne měly děti a doprovod čas na odpočinek, zábavu na koupališti a nákupy. Italská delegace dopoledne trávila v Rožnově pod Radhoštěm a všechny ostatní
delegace se vydaly do Štramberka a do Kopřivnice. Zvláště
hoši byli uneseni automobilovými veterány v kopřivnickém
muzeu. Ještě týž den večer bylo v letním kině slavnostní vyhlášení výsledků Mezinárodního poháru starosty města Nový
Jičín s kulturním programem. Medaile a vytoužené poháry
osobně předával starosta města pan Mgr. Ivan Týle a vrchní
starosta Ludwigsburgu pan Spec. Areálem letního kina zněl
koncert Michala Hudčeka a několik jazyků Evropy navzájem. Všichni zúčastnění měli mnohem lepší náladu, než ti,
kteří sledovali fotbalové utkání ČR a Ghana.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení loučení. Přišly se rozloučit i české děti, které zde navázaly přátelství. Zahraniční
delegace velmi pěkně hodnotily průběh pohárů a všichni byli
nadšeni naším městem, krásnou základní školou, zejména
pak kuchařským uměním ve školní jídelně.
Závěrem bych chtěla předat poděkování od zahraničních
delegací všem, kteří se na tomto programu podíleli. Zvláště
vedení města, které umožnilo a finančně zajistilo konání této
akce, kolegyním na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, všem pracovníkům SVČ Fokus, TJ Nový Jičín, basketbalovému klubu, plaveckému oddílu, kinu Květen, Městskému kulturnímu středisku, ZŠ Komenského 66 a v neposlední řadě všem účastníkům a pedagogům, kteří své žáky
podporují a vedou ke sportovním aktivitám.
Ing. Oldřiška Navrátilová, odbor ŠKMaTv

g

POHÁR STAROSTY MĚSTA je sportovní klání sportovců
základních škol. V letošním roce byly nabídnuty školám disciplíny: vybíjené, stolní tenis, basketbal, florbal, atletika a jízda zručnosti. Do této soutěže se přihlásili zástupci všech škol
v počtu 529 dětí. Výsledky (celkové umístění, škola a počet
bodů):
1. ZŠ Tyršova, 45,5; 2. ZŠ Komenského 66, 36; 3. ZŠ Jubilejní, 30; 4. ZŠ Jubilejní, odloučené pracoviště B. Martinů,
26,5; 5. ZŠ Jubilejní, odloučené pracoviště Dlouhá 56, 25,5;
6. ZŠ Komenského 68, 23. Soutěže probíhaly v době od 9.45
do 13.00 hod., počet účastníků 529.
MEZINÁRODNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA NOVÝ JIČÍN, 202 účastníků: Výsledky (disciplíny, pořadí):
Basketbal: 1. Epinal, 2. Nový Jičín, 3. Novellara, 4. Kremnica. Fotbal: 1. Epinal, 2. Ludwigsburg, 3. Nový Jičín, 4. Kremnica, 5. Swietochlowice. Volejbal: 1. Nový Jičín, 2. Swietochlowice, 3. Epinal, 4. Novellara. Plavání: 1. Nový Jičín, 2. Ludwigsburg, 3. Epinal, 4. Kremnica. 5. Swietochlowice.
3
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g Jedním z bodů jednání červnové schůze Rady města Nového Jičína byla i problematika stavu přípravy investiční
akce Rekonstrukce Masarykova náměstí, jemuž předcházelo
několikeré jednání výrobního výboru a vedení města (upřesňování a vybrání konkrétních požadavků na stavební materiály, technologie — druh dlažby, osvětlení, mobiliář apod).
„V tomto okamžiku již bylo vydáno stavební povolení
a probíhá dokončení realizačních projektových dokumentací. Z nich vyplývá, že náklady na rekonstrukci dosáhnou výše cca necelých 59,5 mil. Kč. Také zpracováváme
zadávací podmínky pro výběrové řízení,“ uvedla ing. Olga
Veverková, vedoucí investičního oddělení, odbor obecního
podnikání MěÚ Nový Jičín.
Samosprávné orgány našeho města vyjádřily zcela zřejmým
způsobem, že podmínkou realizace rekonstrukce je získání
i jiných finančních zdrojů než prostředků města. Bylo proto
stanoveno několik variant pro jejich možné získání, včetně
varianty pro realizaci pouze z vlastních prostředků.
V letošním roce město podalo žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj (v rámci varianty rozdělení rekonstrukce na samostatné dvě etapy) na první etapu rekonstrukce
v celkové výši více než 19,5 mil. Kč. Ta by se v případě získání
dotace dotýkala rekonstrukce dlažby v podloubí, veřejného
osvětlení v podloubí a přívodu sítě nízkého napětí a byla by
realizována v měsících září až prosinci letošního roku. „Město Nový Jičín stále čeká na konečný výsledek, který bude
znám v srpnu letošního roku. Nyní je projekt jako první
náhradník, stále však probíhají jednání,“ uvedl Bc. Jiří
Plandor, vedoucí oddělení rozvoje města, odbor obecního podnikání MěÚ Nový Jičín. Na druhou etapu v celkové výši 40 mil. Kč,
jež by se týkala rekonstrukce plochy náměstí s realizací
v období duben až květen 2007, by město podalo žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj nebo fondy Evropské
unie v příštím roce.
Druhá varianta se opírá o žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci Masarykova náměstí v celé její výši
v roce 2007. Tato žádost byla podána v květnu 2006 a informace o přidělení či nepřidělení dotace budou k dispozici
v listopadu letošního roku.
Třetí varianta, která se realizuje v tomto okamžiku, je získání prostředků z programu Finanční mechanismus Evropské
hospodářské pomoci / Norsko. „Probíhá příprava zpracování žádosti ve spolupráci s firmou RAVEN Consulting, a.s.
V případě, že výzva na podávání projektů bude zveřejněna ještě do konce tohoto měsíce, předložíme žádost do
konce září. Výsledek pak budeme znát pravděpodobně
v I. čtvrtletí příštího roku,“ doplnil Bc. Plandor. Nutno uvést,
že podklady a mechanismy podání této žádosti o dotaci jsou
důležité nejen pro získání dotace na rekonstrukci náměstí,
ale i pro další připravované žádosti o podporu z finančních
prostředků Evropské unie v letech 2007— 2013.
Získání dotace z Evropské unie je čtvrtou variantou. Rekonstrukce náměstí by se tak realizovala v období 2007 až
2009, přičemž obsahem této žádosti by byla nejen rekonstrukce náměstí, ale i další samosprávnými orgány schválené aktivity. Důvodem je dotační politika EU v letech 2007 až 2013,
kde v rámci opatření zabývající se revitalizací měst a obcí,
nebudou financovány projekty zaměřené pouze na opravy,
ale musí mít přidanou hodnotu. To tedy znamená, že projekt
rekonstrukce náměstí musí být sloučen s další aktivitou, např.
výstavbou podzemních garáží, dostavbou proluky na ulici
Žerotínova. „Zde budeme v rámci aktualizace strategického plánu rozvoje města sledovat podmínky jednotlivých
dotačních titulů EU,“ řekl Bc. Plandor.
Poslední variantou a také nejméně žádoucí pro rozvoj
města je varianta realizace projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí“ pouze z vlastních zdrojů, která by se uskutečnila předběžně v letech 2008 až 2009 formou etapizace
dle finančních možností města.
O celkové situaci a všech těchto variantách budou podrobně
informováni také zastupitelé města a veřejnost na zasedání
ZM ve středu 21. června 2006.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Jak žijí a co dělají senioři?

Společné setkání Klubu seniorů v Loučce a klubu důchodců Nový
Jičín zahájily předsedkyně obou Klubů pí Elena Kotasová a pí Anastázie Kovářová. Senioři obou klubů se dobře bavili při různých
zábavných soutěžích, jejichž vyvrcholením byl souboj párů Loučka
— Nový Jičín v překážkové jízdě s kolečkem.
g K činnosti klubů důchodců patří i společná setkání jednotlivých klubů naplněná různými aktivitami k vzájemnému pobavení a zpestření všedních dnů. Mezi taková určitě patřilo
i středeční odpoledne 24. května 2006, kdy se uskutečnilo
setkání dvou klubů důchodců na území města Nový Jičín.
V areálu u chovatelů v Loučce se toho dne setkalo přes 60
seniorů z Klubu důchodců na ul. Msgre. Šrámka v Novém Jičíně a Klubu seniorů Loučka. Cílem setkání bylo vyměnit si
zkušenosti z činnosti klubů, vzájemně se poznat a ještě se
společně zabavit při různých sportovních kláních. Soutěžní
úkoly, jako např. střelba prakem, házení míčků do kbelíku,
házení šipkami, trakařový závod družstev z obou klubů, připravil a organizoval pan Jaroslav Kotas, který má s pořádáním zábavných akcí letité zkušenosti. Vítězové jednotlivých
kategorií byli odměněni různými drobnými cenami, které
zajistil Klub seniorů Loučka. Na oplátku vedoucí novojičínského klubu paní Kovářová připravila, mimo jiné, na občerstvení guláš, na kterém si všichni moc pochutnali. V družné
zábavě tak senioři prožili pohodové odpoledne a slíbili si další
společná setkání na podzim v novojičínském klubu na vystoupení operetních melodií a znovu v Loučce v prostorách nově
zrekonstruovaného klubu seniorů.
Poděkování vedení Klubu seniorů Loučka patří Svazu chovatelů v Loučce za zapůjčení jejich areálu pro toto květnové
odpoledne a všem seniorům, kteří pomohli tuto akci zajistit.
Všem seniorům našeho města a jeho místních částí přejeme
hodně elánu a sil do dalších dnů s prožitím mnoha podobných
akcí, které jim pomohou prožívat naplno dny jejich stáří.
Za vedení Klubu seniorů Loučka Elena Kotasová

15. výročí založení
Klubu seniorů ve Straníku
g Klub seniorů (dále KS) byl ustaven v r. 1991 na základě
žádosti místních starších občanů, kdy vznikla v místě potřeba
zajiš ování charitativní činnosti a hlavně zajiš ování dovozu
a výdeje obědů. Tuto činnost i přes počáteční potíže se nám
ve spolupráci s pečovatelskou službou podařilo v krátké době
zajistit. Vzdálenost do Nového Jičína je pro převážnou část
seniorů problematická, autobusové spojení o víkendu je nedostatečné, proto občané nemohou plně využívat kulturních
zařízení v Novém Jičíně. KS tento nedostatek ve spolupráci
s OB doplňuje v místě svou kulturní činností. Ve Straníku je
120 seniorů, ustavili jsme 12 členný výbor, kde je projednávaná veškerá problematika a činnost. V březnu 1997 byla zrušena v obci MŠ a její prostory na základě žádosti KS byly
předány do užívání. Bylo nutné provést celkovou rekonstrukci s dodavatelskými podniky, kde naši členové odpracovali
964 brigádnických hodin. Hlavní zásluhou na tomto vybudování a uvedení do provozu měl tajemník, sociální a organizační odbor MěÚ. Toto hodnotné zařízení, které bylo vybudováno občany v akci „Z“ a bylo nám dáno do užívání, je
využíváno tak, aby bylo přínosem pro celou obec. Mimo vlastní
činnost KS umožňujeme na základě uzavřených smluv tyto

prostory používat k církevním shromážděním, k pohřebním
posezením, k významným oslavám životního jubilea a pro
všechny místní organizace k výročním a členským schůzím.
Každoročně pořádáme průměrně 76 různých akcí pro veřejnost. Jedná se o přednášky, kde jsou zváni kvalitní lektoři.
Pan PhDr. Josef Hromádka nám přednášel o Číně očima
Evropana, Jaroslav Pávek o svých cestách do Číny a Tibetu,
p. PhDr. Karel Chobot o historii Novojičínska a obce Straník
a další. Ve spolupráci s OB vystupují profesionální umělci.
Promítáme si soukromé kazety našich členů, ze kterých je
možnost se seznámit s historií a památkami naší republiky,
ale také ze všech evropských států. Pořádáme výšlapy do
širokého okolí s poznáním krásy přírody a památek, také
menší turnaje ve stolním tenise. V zimním období pravidelná
cvičení. Každoročně se pořádá Končinová zábava, Svátek
matek s kulturním programem, smažení vajíček, Hodové posezení, vinobraní, Mikulášské posezení a další akce dle ročního plánu činnosti. Na tyto akce připravují naší členové
různé výrobky vlastní produkce — koláče, cukroví a jiné domácí výrobky, na které zdarma přispívají členové různými
surovinami. KS si pro svou činnost musí zajistit vlastní finanční prostředky na cestovné pro účinkující, dovoz materiálu,
zařízení do opravy, odměny za kulturní vystoupení. Za občany,
kteří mají někdy problémy, a již zdravotní nebo finanční
a potřebují řešit své požadavky na městském úřadě, v mnoha
případech vyřizuje tyto záležitosti KS. Z důvodu, že na městském úřadě již neexistuje zemědělský odbor a ze Straníka
není zastoupen nikdo v radě ani v zastupitelstvu města, ani
v žádné komisi, ujali se členové výboru KS spolupráce s pozemkovým úřadem, když se připravovaly podklady pro vybudování polních mostů, zpracování projektů a předepsaných podkladů pro vybudování nové cesty pod kravíny, spojující cestu záhumení s cestou příčnou, která vždy sloužila
jako nejkratší cesta do Nového Jičína. Od povodní v r. 1997
je bohužel v havarijním stavu. Proto byla také z iniciativy
KS vybudována a zkolaudována k 30. 4. 2005. Celá tato akce
byla financována pozemkovým úřadem z dotace fondu PHARE
z EU v celkové částce 2 mil. Kč. Rovněž v předešlém období
bylo námi na žádost vlastníků pozemků na zalesnění zpracována projektová dokumentace a zaměření těchto pozemků,
což také financoval pozemkový úřad částkou 2 mil. Kč.
Jako další úkol pro KS byla nařízená výměna občanských
průkazů. Zajistili jsme všem seniorům v obci v klubu fotografa. V součinnosti s odborem vnitřních věcí příslušní pracovníci městského úřadu se s KS podíleli na vypisování žádostí
a později se předávaly nové občanské průkazy. Provádělo se
to i u nemocných seniorů v jejich bytě. KS shromaž uje
průkazné podklady do kroniky obce a pro vydání knihy o obci
Straník.
Na základě různých stížností od občanů jsme tyto požadavky sepsali do sedmi bodů a zástupci výboru KS předali p.
starostovi s tím, že budou dle možnosti postupně řešeny. Je
také uzavřena smlouva mezi městem NJ a Obecním úřadem
Hostašovice o spolupráci sborů v počtu 20 členů, na které
přispívá OÚ Hostašovice ve výši 10. 000,- Kč na činnost, a také
proplácí zájezdy těmto členům.
Od ustavení KS bylo uskutečněno 44 velmi hodnotných
zájezdů na kulturní památky a zajímavosti, a to jak v Čechách,
na Moravě i na Slovensku. Ze zájezdů jsme se zúčastnili
v Praze pořadu „Sejdeme se na Vlachovce“, kde jsme slušně
reprezentovali Nový Jičín. Dále jsme se zúčastnili v Ostravě
pořadu „Neváhej a toč“. Na našich akcích a různých posezeních vystupují s kulturním programem děti ze Straníku, které
se připravují v našem klubu pod vedením členů, dále vystupují děti z MŠ a ZŠ Hostašovice. Dalšími účastníky kulturních
akcí jsou senioři z Krhové, Zašové, kde jsme navázali výměnné kontakty. Z profesionálů v klubu vystupovali několikrát operetní umělci z Ostravy a Opavy, Oldo Hlaváček z Bratislavy, Pepa Fousek z Kladna, Pavel Novák, Libor Pantůček, Václav Koubek, Babky z Havířova a další.
V současné době připravujeme ve spolupráci všech složek
v obci oslavu Dne obce na den 24. červen 2006 v areálu TJ
Sokol Straník, kde si také připomeneme 15 let výročí založení klubu seniorů a 60 let založení oddílu kopané ve Straníku.
Cílem oslav je zvýšit spolupráci mezi organizacemi v obci.
Miroslav Sváček
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Ze sociální oblasti

g POSTIŽENÍ ZE ŠKOLY ŽIVOTA NAVŠTÍVILI AUSCHWITZ. Koncem května 2006 proběhl projekt Sportovně kulturního týdne pro lidi s mentálním postižením, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie. Program fondu
mikroprojektů INTERREG IIIA Česko-Polsko napomohl dále
rozvíjet dlouhodobě trvající partnerský vztah mezi hendikepovanými ze Školy Života v Novém Jičíně a Warsztat Terapii
Zajeciowej TPD z polských Świetochlowic. Realizace integračního pobytu obou partnerů proběhla bez komplikací a již
po týdnu od ukončení přišlo pozvání z polské strany k třídennímu pobytu v Kaletách. Škola Života vyslala na tento výlet
skupinu klientů s doprovodným terapeutickým personálem
a zástupcem sociální komise města Nový Jičín paní Vlastou
Zelmanovou. Účast na tomto pozvání se podařilo skloubit
s Wojwodskými hrami pro lidi s postižením, na které vyslal
Školu Života magistrát našeho města. Náplň tohoto pobytového výletu byla velmi rozmanitá. Začalo se vzdělávací návštěvou historického památníku utrpení holokaustu KL Auschwitz I. v polské Osvětimi. Tato prohlídka zanechala v účastnících hluboký dojem. Druhý den následovala reprezentace
Školy Života a Nového Jičína na olympiádě pro postižené.
Den završil integrační program v Kaletách, kde mj. proběhla
návštěva nově otevřených terapeutických dílen pro lidi s mentálním postižením. Konzultace problémů chodu takovéhoto
zařízení napomůže Škole Života k snadnějšímu uvedení do
praxe střediska II., které bude sloužit občanům Nového Jičína jako Centrum pracovních terapií pro lidi s mentálním postižením. Doufáme, že takovéto dílny nejen rozvinou sociální služby v našem městě, ale také zkvalitní život případných
zájemců. Celá akce posloužila nejen jako rozvoj partnerství,
ale také jako výměna profesně-provozních zkušeností k chodu
zmiňovaných dílen. Naše sousedy jsme opouštěli se spokojeným ukončením kapitoly realizace sportovně-kulturního týdne s novými zkušenostmi a příslibem nových společných
projektů, na kterých se dohodli jak statutární zástupci obou
organizací, tak i stálí partneři pan Michal Holáň a pan Artur
Libor.
Michal Holáň, zástupce ředitele

Likvidace nebezpečných odpadů
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zveřejnit údaje o schválených zařízeních provozovaných podle
§ 14 odst. 1 a § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Povinné
informace o schválených zařízeních (skládkách odpadů, sběrnách a skladech, kompostárnách, třídících linkách) lze najít
na webových stránkách www.novyjicin.cz.
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, je přesto podnikajícími subjekty dotazován na možnost likvidace nebezpečných odpadů. Existuje celá řada možností jak zajistit
likvidaci nebezpečných odpadů. Mezi „odpadářské“ firmy působící na území Nového Jičína patří např. Technické služby
města Nového Jičína, SITA CZ a.s., REMONDIS spol. s r.o.,
A.S.A., spol. s r.o., VOP 025 Nový Jičín, s.p. apod. Vojenský
opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p. se sídlem v Šenově
u Nového Jičína provádí likvidaci nebezpečných odpadů přímo,
nebo v souladu s platnou legislativou provozuje spalovnu
nebezpečných odpadů. Schválený provozní řád obsahuje širokou škálu povolených katalogových čísel odpadů s obsahem
nebezpečných látek pocházejících z výroby a používání nátěrových hmot, mechanické povrchové úpravy kovů a plastů,
g
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odpady olejů, ropných látek, kapalných paliv a rozpouštědel,
absorpční činidla, tkaniny, textilie a filtrační materiály, ze
zdravotní a veterinární péče a z oblasti komunálního odpadu.
V rámci zkvalitnění životního prostředí a výrazné podpory
regionu v oblasti nakládání s odpady nabízí spalovna odpovídající odstranění, a to v souladu s platnými právními předpisy. Cenová relace se odvíjí dle druhu odpadu a obsahu
nebezpečných látek (v rozmezí od 1,50 až 8,80 Kč/kg u běžných nebezpečných odpadů). V rámci jednotlivých dodávek
je rovněž zajištěno zpracování evidence odpadů. Příjem odpadů je prováděn v pracovní dny od 6.30 do 14.30 hod. Informace o likvidaci nebezpečných odpadů jsou poskytovány vedoucím spalovny panem Bedřichem Palackým, telefonní číslo
556 783 309, e-mail:bpalacky@vop025.cz.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Vážení spoluobčané!
g Město Nový Jičín pro vás
ve spolupráci s partnery
obcí Kunín, Šenov u Nového Jičína a Centrem pro
zdravotně postižené Nový
Jičín připravilo rozšíření
služby v oblasti městské
hromadné dopravy v termínu od 1. září 2006. Od
této doby bude provoz zajištěn čtyřmi nízkopodlažTento projekt je spolufinancován
ními autobusy MHD na pěti
ze strukturálních fondů Evropské unie.
linkách pokrývajících území města a místních částí Loučky, Bludovic, Žiliny, Kojetína,
Libhoště, obcí Šenov u Nového Jičína a Kunína. Současně se
zavedením nových spojů bude také spuštěn nový odbavovací
systém na principu elektronické peněženky, který umožní
vám, občanům, zvýšení komfortu poskytovaných služeb. Multifunkční karty, věrnostní bonusy nebo zjednodušené přestupování, to vše příznivě ovlivní vaše cestování. Taktéž nízkopodlažní autobusy umožní cestujícím, především matkám
s kočárky, důchodcům a osobám zdravotně postiženým snadnější přepravu. Provozovatelem městské hromadné dopravy
budou Technické služby města Nový Jičín, které již v měsíci
dubnu zřídily středisko MHD a v současné době probíhá nábor řidičů.
Bližší informace k systému celé dopravy, tarifním a přepravním podmínkám, jízdním řádům jsou dostupné na webových stránkách www.novy-jicin.cz, www.kunin.cz, www.
senovunovehojicina.cz a provozovatele MHD www.ts.
novyjicin.cz. V měsíci červenci a srpnu budou informace
k MHD poskytovány prostřednictvím reklamních letáků, inzerce v tisku, rozhlasem a kabelovou televizí. Informace taktéž získáte u vedoucího střediska Městské hromadné dopravy
p. Klimíčka na tel. č. 556 764 849, e-mail: logistik@ts.novyjicin
-town.cz
Vedení města Nový Jičín

Město Nový Jičín opakovaně
vyhlašuje nabídku
g na prodej bytových domů Palackého 8, Vančurova 1, Dolní brána 39, 41, 43, 45 a 47 v Novém Jičíně. Nabízené nemovitosti se nacházejí v blízkosti centra města a jsou
v současné době užívány jako domy bytové, k nímž jsou
uzavřeny jednotlivé smlouvy o nájmu bytových jednotek.
V případě zájmu je nutné doručit nabídky v uzavřené
obálce nejpozději dne 11. srpna 2006 do 10.00 hodin. Bližší informace: K provozně technickým záležitostem Jiří Heralt,
Bytový podnik města, tel. č.: 556 770 843, e-mail: jheralt@bpm.
novyjicin-town.cz. Po stránce způsobu projednání majetkoprávního záměru Marie Rusinská, Městský úřad Nový Jičín,
majetkoprávní odbor, tel č.: 556 768 235, e-mail: rusinskar
@novyjicin-town.cz.
Popis jednotlivých domů a podmínky nabídkového řízení jsou
zveřejněny na úřední desce města Nový Jičín a na webových
stránkách města Nový Jičín: www.novy-jicin.cz
Mgr. Ivan Týle, starosta města

Basketbalový tým Mlékárny Kunín — vicemistr ČR 2005/06 (po 5.
utkání v Nymburce s pohárem za 2. místo). Foto Petr Kocián.
g Přijetím představiteli města na radnici zakončil basketbalový tým mužů Mlékárna Kunín další velmi úspěšnou sezonu, ve které se probojoval mezi šestnáct nejlepších celků
Evropského poháru FIBA Callenge Cup, vyhrál Český pohár
a stejně jako vloni vybojoval 2. místo v I. Mattoni NBL. Za blahopřání s poděkováním za vzornou reprezentaci města obdrželi představitelé města jednu z kolekce stříbrných medailí
jako výraz díků za podporu města basketbalu. Pohár za 2.
místo a stříbrné medaile převzali naši basketbalisté v Nymburce po pátém finálovém utkání. O další obrovský úspěch
novojičínského basketbalu se zasloužili Peter Ivanovič, Marek
Štec, Miloš Valčák, David Hájek, Frederick Warrick, William
Chavis, Michal Opatovský, Ondrej Šoška, Bronislav Laco, Rostislav Pelikán, Mário Bošnjak, Roman Medek, trenér Zdeněk
Hummel, jeho asistent Zbyněk Choleva, lékaři MUDr. Milan
Vindiš a MUDr. Ivo Vaněček, masér Libor Raška, vedoucí
týmu Pavel Kelar a sekretář klubu dr. Milan Dvořák.

Ještě nedávno jej mohli kamarádi a basketbaloví příznivci vidět
bojovat na palubovce v Novém Jičíně v dresu brněnského Handicapu,
dnes už není mezi živými… Krutý
osud připravil v pátek 9. června
o život osmadvacetiletého odchovance novojičínského basketbalu, velkého bojovníka, upřímného kluka
a výborného člověka Ivo NACHTIGALLA, který i s kamarádem utonul
při sjíždění Vltavy. Navždy tak odešel mladý muž, který toho měl v životě ještě tolik před sebou, který
toho chtěl ještě mnoho a mnoho dokázat…

g

Sportovní aktuality
g TŘIKRÁT A DOST… Tak by se dalo nazvat ve stručnosti
už minulé účinkování fotbalistů Nového Jičína pod hlavičkou
FC Vítkovice B v Moravskoslezské fotbalové lize. Po třech
sezonách je však vše jinak. K tomu však doslovná citace do
tisku zaslaného prohlášení výboru oddílu kopané TJ Nový
Jičín k organizačním změnám od 1. 7. 2006:
Výbor oddílu kopané dospěl po opakovaných jednáních se
zástupci vedení klubu FC Vítkovice, a.s., a po projednání zajištěnosti finančního krytí činnosti mužstva Vítkovice „B“
s rozhodujícími zástupci sponzorské rady pro následující
období, k rozhodnutí odstoupit s účinností od 1. 7. 2006 od
smlouvy, která zajiš ovala vzájemnou spolupráci a podmínky
pro fungování mužstva dospělých Vítkovice „B“ v MSFL. Předmětem jednání mezi smluvními partnery byly ekonomické
podmínky a variantní návrhy řešení finančních potřeb mužstva FC Vítkovice „B“ v dalším období. Dosud byla činnost
plně zajištěna vedením a sponzory oddílu z Nového Jičína.
V důsledku úbytku finančních zdrojů od sponzorů na straně
jedné a trvalého nárůstu nákladů na činnost oddílu na straně
druhé, výbor oddílu kopané rozhodl finanční prostředky soustředit na zajištění činnosti sedmi mládežnických mužstev
včetně přípravky a družstva dospělých, hrajícího pod hlavičkou TJ Nový Jičín. Vedení klubu FC Vítkovice a.s. neakceptovalo požadavek na spoluúčast financování činnosti muž-

stva s tím, že podmínky pro trénování a sehrání zápasů
včetně pořadatelského servisu by zajistil oddíl kopané TJ
Nový Jičín na novojičínském stadionu. Také požadavek aby
se mužstvo vrátilo zpět pod název a vedení oddílu z Nového
Jičína, by v nižší soutěži, nebyl přijat. K rozhodnutí přispěl
také nezájem sportovní veřejnosti o zápasy, které mužstvo
FC Vítkovice „B“ hrálo ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži.
K vyrovnání vzájemných závazků mezi oddíly v oblasti ekonomické a hráčské dojde do konce měsíce července. Vedení
oddílu kopané se bude v rozsahu daném získanými prostředky od sponzorů, které zajiš ují činnost výhradně pouze členové
výboru oddílu, věnovat novojičínské kopané na úseku mládeže a u družstva mužů bude usilovat o postup do vyšších
soutěží. V Novém Jičíně 8. 6. 2006.
Po dvou osmých a letošním dvanáctém místě v této soutěži tedy tento tým ve třetí nejvyšší soutěži ČR končí a fotbal
v Novém Jičíně se s největší pravděpodobností dostane naopak od nové sezony roč. 2006/07 do třetí nejvyšší okresní
soutěže, do úplně jiného společenství především vesnických
klubů. Již dnes, po skončení soutěží řízených OFS je jasné,
že mužstvo Nového Jičína, jež pod tímto názvem hrálo dvě
sezony po fúzi s Bludovicemi na jejich hřišti a v tomto ročníku
se stalo vítězem III. třídy, bude hrát okresní přebor spolu
nejen s dalšími dvěma velkými městy Kopřivnicí a Studénkou,
ale i s vesnickými kluby. Ty sice nedosáhnou kvalit mužstev
MSFL, ale určitě přivedou do hlediště novojičínského stadionu zejména v tzv. derby zápasech se Starým Jičínem, Kunínem, Žilinou a dalšími daleko větší návštěvu než tomu bylo
v MSFL. Je třeba si jen přát, aby si fotbal v bývalém okresním
městě našel v co nejkratší době opět své místo a příznivce
z doby před několika lety.
g ZKLAMÁNÍ I RADOST U FOTBALISTŮ NAŠEHO MĚS-

TA. Pro někoho zklamáním, pro jiné nenaplněním očekávání,
pro další velkou radostí, tak by se dala charakterizovat nedávno ukončená fotbalová sezona družstev dospělých na území
našeho města. Ta smutnější stránka potkala mužstvo FC
Vítkovice B, o jehož situaci s nástinem řešení pro další období v Novém Jičíně píšeme na jiném místě. Očekávání příznivců
určitě nesplnilo mužstvo Sokola Žilina, které po podzimních
dobrých výkonech s umístěním uprostřed tabulky spadlo na
samotný chvost tabulky okresního přeboru. Určitě více, než
je konečné umístění ve III. třídě, také čekali od svých fotbalistů příznivci Sokola Straník. Na druhé straně však zažívají
obrovskou radost v Libhošti, jejíž fotbalisté se stali docela
suverénními vítězi I. B třídy sk. D, znamenající historicky
postup do I. A třídy. Radost mají rovněž v Bludovicích, kde
mužstvo hrající pod hlavičkou Nového Jičína vyhrálo s náskokem III. třídu s postupem do okresního přeboru. Zde ovšem
visí velký otazník, co v Bludovicích s fotbalem dále, poté, co
by se vítězné mužstvo mělo přesunout na hlavní stadion do
Nového Jičína, kde by mělo hrát svá mistrovská utkání.

Neděle 4. června 2006 bude v Libhošti, a zvláš ve fotbalovém klubu,
zapsána v kronikách zlatým písmem, nebo v tento den potvrdil
místní fotbalový tým vítězstvím nad Velkými Albrechticemi definitivně 1. místo v I. B třídě skupině B znamenající historický postup
do I. A třídy. Velkou radost z tohoto výsledku dokumentuje i snímek po utkání, na kterém jsou v horní řadě zleva: trenér Ladislav
Šindler, Tomáš Hanzelka, Radek Hanzelka, František Vrbacký, Petr
Hasalík, Tomáš Brož, Pavel Čapka, Jan Kupčák, Zbyněk Tomšík,
Michal Řehák a kapitán Miroslav Krumpolc, v dolní řadě zleva:
Pavel Havrlant, Robert Hanus, Jaroslav Krumpoch, Jiří Jachník
a Martin Indrák (foto: archiv FC Libhoš ).
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DALŠÍ BOHATÁ ŽEŇ REPUBLIKOVÝCH MEDAILÍ
PRO LAGUNU. Duben a květen byl opravdovou „žní“ medailí
pro plavce s ploutvemi KVS Laguna. Nejdříve na mistrovství
ČR družstev vybojovaly již svůj čtvrtý titul mistryň ženy ve
složení Kateřina Neklová, Nikola Pargačová, Adriana Malátková, Veronika Saksová, Veronika Slabá a Aneta Pivoňková.
Z této sestavy byla nejúspěšnější Malátková, která vyhrála
závod na 1 500 PP, v němž porazila juniorskou mistryni světa
v dálkovém plavání Svozilovou, k tomu přidala dvě stříbrné
(400 a 800 PP) a jednu bronzovou medaili. K cenný bodům
do celkového prvenství družstva přispěla i třikrát stříbrná
a jednou bronzová Pargačová, tři bronzové medaile vylovila
pod vodou Slabá a k ligovému titulu svými výkony přispěla,
i když ne medailově, i Neklová. Jen o něco málo méně úspěšné
bylo družstvo mužů, které po loňském 3. místě dosáhlo letos
ve složení Tomáš Mixa, Daniel Malátek, Ondřej Bajer, Martin
Vandlík, Vojtěch Mička a Martin Dorňák na stříbrné medaile.
Suverénem v těchto závodech se stal se čtyřmi zlatými medailemi Mixa, dvě druhá místa vybojoval Malátek, cennými
body za dvě třetí a dvě čtvrtá místa přispěl k výbornému
výsledku Bajer, svůj podíl na zisku stříbra pro družstvo mají
také junioři Vandlík a Mička. Velmi úspěšní byli „laguňáci“
i na následném republikovém šampionátu jednotlivců, jehož
byli pořadateli v porubské padesátce ve dnech 19. — 21. června. Opět nejúspěšnějším byl Mixa se třemi prvními a jedním
třetím místem v individuálních závodech, k nimž přidal spolu
s Malátkem, Mičkou a Bajerem i dvě zlaté ve štafetách na 4
x 200 a 4 x 100 PP, jednu zlatou, dvě stříbrné a jedno 4.
místo vybojoval Bajer. Z děvčat si vystoupila 2 x na stupně
vítězů pro stříbrné medaile Pargačová, k nimž přidala i dvě
ceněná 4. místa, bronzová medaile, 4. a 5. místo patřily Malátkové. Navíc čtveřice děvčat Pargačová, Malátková, Slabá
a Pivoňková získala, stejně jako muži, po dvou zlatých medailích ve stejných štafetách. Do 10. místa se ještě umístili: Malátek (2., 7., 7.), Mička (8., 8.), Vandlík (8., k tomu zlato ve
štafetě na 4 x 100 PP), Slabá a Pivoňková (obě 5., 6., 8.).

g

BĚH TERRYHO FOXE SE USKUTEČNIL JIŽ PODEVÁTÉ. Již podeváté v řadě se v našem městě uskutečnila humanitární akce Běh Terryho Foxe (BTF), jejímž cílem bylo
pozvat mládež i dospělé nejen si zaběhnout nebo třeba jen
ujít dvoukilometrovou tra v okolí bazénu, ale i svým dobrovolným vkladem do pokladničky, za nějž obdrželi tričko nebo
drobné předměty věnované městem, přispěli na fond výzkumu zhoubné rakoviny, na niž kanadský mladík Terry Fox,
po kterém se akce pořádaná na celém světě nazývá, zemřel.
Celkem se na start BTF postavilo 294 účastníků, kteří přispěli na konto výzkumu rakoviny částkou 5 040,50 Kč, doprovodného testování zdraví s poradenstvím na zlepšení zdravotního stavu, které zajiš ovala novojičínská nemocnice, využilo na sto osob. Přestože se kvůli nepříznivému počasí nedalo využít nabídky BC na bezplatné koupání ve venkovním
bazénu pro všechny, kteří se dostali do cíle, proběhla celá
akce ke spokojenosti hlavních pořadatelů, tedy SVČ FOKUS,
komise pro tělovýchovu a volný čas a basketbalový klub.

g

g SPORTOVCI ZŠ TYRŠOVA VYHRÁLI POHÁR STAROSTY. Současně se soutěží „O mezinárodní pohár starosty“, probíhala na novojičínských sportovištích i tradiční soutěž „O pohár starosty základních škol našeho města“. Z urputných bojů ve vybíjené, stolním tenisu, basketbalu, florbalu,
jízdě zručnosti a atletice, jichž se zúčastnilo 529 dětí, se
z celkového součtu bodů ze všech disciplin mohli radovat
a pohár s finanční odměnou za prvenství přebrat sportovci
ZŠ Tyršova (45,5 b.), druhá skončila ZŠ Komenského 66 (36
b.), bronzový stupínek patřil ZŠ Jubilejní (30 b.), 4. místo
obsadila ZŠ B. Martinů (26,5 b.), 5. místo vybojovali žáci ZŠ
Dlouhá 56 a šestá skončila ZŠ Komenského 68.

NOVOJIČÍNSKÝ VÝCHOVNÝ ÚSTAV VÍTĚZEM 40.
CELOSTÁTNÍCH LETNÍCH SPORTOVNÍCH HER. Velmi
úspěšně vyšli ze sportovního klání 40. ročníku celostátních
letních her výchovných ústavů ČR chlapci pořadatelského
ústavu v našem městě. Po absolvování soutěží v atletice, nohejbalu, stolním tenisu, duatlonu, malé kopané, volejbalu,
plavání, šplhu a střelbě ze vzduchovky, kterých se zúčastnilo
15 výchovných ústavů se 128 sportovci. Ti vybojovali 3 zlaté,
4 stříbrné a 5 bronzových medailí (Nový Jičín zvítězil v pla-

g
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vání, šplhu a střelbě), což v hodnocení všech soutěží znamenalo zisk velkého poháru za prvenství s titulem „mistrů“
ČR. Poděkování vedení Výchovného ústavu patří všem pořadatelům, rozhodčím a také sponzorům, kteří se na bezproblémovém průběhu této akce, vedoucí k plné spokojenosti všech
účastníků, podíleli.
PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN OPĚT MEZI NEJLEPŠÍMI.
Petra Dvorská, přestože věkem ještě dorostenka, byla nejúspěšnější z 11 plavců PK Nový Jičín na mezinárodních závodech Praha 2006 (621 plavců z 61 klubů), když ve „své“
disciplině 50 P obsadila mezi ženami skvělé 11. místo. Na
závodech oblastního přeboru roč. nar. 1995 a 1996 (Vsetín)
vybojoval Jakub Knesl 4 zlaté medaile (50 Z, 100 M, VZ a Z),
další zlatou má Jiří Maňásek (50 VZ), Veronika Kovářová
(100 P) a Natálie Kuliš áková (100 P ve svém ročníku). V závodech sdruženého oblastního přeboru dorostu ve Zlíně byl
při neúčasti Dvorské nejúspěšnějším jičíňákem se 4. místem
na 200 M Marek Zetocha, Jakub Radina skončil na 100 P
devátý a Kristýna Horutová obsadila na 200 VZ 10. místo.
Cenná umístění v podobě medailí vybojovali novojičínští
plavci i na dalších mistrovských závodech. Výsledky, oblastní
přebory staršího žactva (Kopřivnice): Vojtěch Kuliš ák — 2 x
1. na 100 a 200 P, 2. na 100 PZ, 3. na 200 a 400 PZ a 4. na
400 VZ, Dorota Podzemná — 2. na 100 M, 3. na 200 M a 50 VZ,
4. na 400 PZ, Tomáš Zumer — 6. na 100 P, Pohár jedenáctiletého žactva (Karviná, 98 závodníků z 22 klubů): Natálie
Kuliš áková — 5. na 100 P, 6. na 200 P, 7. na 100 PZ, 8. na 200
PZ, Pohár jedenáctiletého žactva (Nový Jičín, 71 závodníků
z 21 klubů): Jakub Knesl — 1. na 200 VZ (nejlépe bodovaný
výsledek), 1. na 100 VZ, 2. na 100 Z, 3. na 50 Z, 4. na 50 M,
Jiří Maňásek — 1. na 100 P, 2. na 50 P, 3. na 100 PZ, 4. na 50
VZ, Veronika Kovářová — 4. na 50 M.
Jaroslav Kotas

g

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 představujeme člena horolezeckého oddílu TJ
Nový Jičín, pokořitele nejvyšší hory světa Mount Everest, DAVIDA FOJTÍKA.

David Fojtík

Datum a místo narození: 4. 2.
1973, Nový Jičín. Rodinný stav:
svobodný, přítelkyně. Výška a váha: 175 cm, 74 kg. Zaměření ve
svém sportu: Obecně se zaměřuji směrem nahoru, a už pěšky,
na lyžích nebo na kole. Oblíbené
místo: Svinec a pivní stánek na
Letné v Praze. Móda: Co to je?
Nejoblíbenější jídlo: sushi a jakákoli polévka od maminky. Životní krédo: Pokud jste tvrdí
k sobě, život pro vás bude neskonale lehčí. Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve sportu? Bylo jich naštěstí
více, v poslední době asi Jeho Svátost dalajlama. Sportovní
vzor: V poslední letech asi Lance Armstrong a Katka Neumannová. Další záliby mimo váš sport: Cestování, pivo a přítelkyně. Vlastně v obráceném pořadí. Sportovní dráha, dosavadní největší úspěchy: Doufám, že ještě přijdou. Z čeho
jste měl v poslední době největší radost? Po výstupu na
Everest se mi ozvali lidé, které jsem třeba 15 let neslyšel, to
bylo velmi příjemné. Naopak nejvíce zklamaný jsem byl z výsledku voleb na Moravě. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Nejlepší pocit mám, když to na lyžích mastím dolů
novým prašanem. Nejhorší zážitky mám bezkonkurenčně
jako cyklista z našich cest a neohleduplnosti řidičů.
Jaroslav Kotas

Město i letos ocenilo nejlepší
pedadgogy a žáky

Klára Pacolová, Pavel Trutman, Martin Kuběna, Daniel Ševečka, Zuzana Rašková.
Žáci základních škol, kteří trvale dosahují vynikající
studijní výsledky: ZŠ Jubilejní 3 (pracoviště Jubilejní 3:
Lucie Brijarová, Jiří Holub. ZŠ Jubilejní 3 (odl. pracoviště
Dlouhá 56): Robert Suchopa, Nela Pítrová. ZŠ Jubilejní 3 (odl.
pracoviště B. Martinů 4: Lucie Hrdličková, Štěpán Pastorek.
ZŠ Komenského 68: Marek Zeman, Magda Pišlová, Jana Hurychová, Vojtěch Kvita. ZŠ Tyršova: Tereza Petrášová, Lucie
Uhlířová, Jan Bobek. ZŠ Komenského 66: Michala Zalotěnková, Patrik Fibich, Jakub Karásek.
Za významné umístění žáků výtvarného oboru v celostátní výtvarné soutěži „Kniha a já“ byli oceněni tito žáci
Základní umělecké školy v Novém Jičíně: Pavlína Jankotová, Tomáš Vrána, Kristýna Indráková, Aneta Willertová,
Aneta Šuránková, Kieu-my Chau, Ondřej Janoštík.
Ing. I. Vašendová, Ing. M. Bluchová, foto J. Kolář

Strážníci MP a malá kopaná

g Město Nový Jičín i v letošním roce vyhodnotilo a ocenilo nejlepší pedagogy základních a mateřských škol a žáky novojičínských základních škol. Slavnostní vyhlášení se konalo v úterý
20. června v aule MěÚ Nový Jičín. Bylo oceněno a pozváno 6
pedagogů a 43 žáků. Slavnostního ocenění se rovněž zúčastnili
rodiče a pedagogové, kteří se podíleli na dosažených úspěších žáků. Ocenění učitelé obdrželi z rukou starosty města
Mgr. Ivana Týle pamětní plaketu, titul „Pedagogická osobnost
roku 2006“, knihu Nový Jičín na dobových pohlednicích a finanční prémii. Žáci pak čestná uznání a věcné dárky.
Město Nový Jičín tímto poděkovalo vybraným učitelům za
jejich záslužnou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Žákům za jejich odpovědný přístup ke studiu, účast na různých
soutěžích a olympiádách a další úspěchy. Ocenění žáci byli
rozděleni do dvou kategorií. První z nich tvoří ti, kteří reprezentovali školu a město Nový Jičín v různých literárních,
kulturních, vědomostních a sportovních soutěžích na úrovni
regionu, kraje i celé republiky. Druhou kategorii tvoří žáci,
jež trvale dosahují vynikající studijní výsledky. V rámci slavnostního vyhodnocení učitelů a žáků základních škol bylo
také oceněno sedm žáků Základní umělecké školy v Novém
Jičíně za jejich významné umístění v celostátní výtvarné
soutěži. Slavnostní vyhodnocení bylo zpestřeno hudebním
vystoupením Tomáše Vrány, žáka ZŠ Tyršova 1.
Pedagogičtí pracovníci základních a mateřských škol
ocenění titulem „Pedagogická osobnost roku 2006“: Mgr.
Jarmila Colledani, ZŠ Tyršova 1; Mgr. Oldřich Valenta, ZŠ
Komenského 66; Mgr. Božena Holzmannová, ZŠ Komenského
68; Mgr. Zdeněk Merenda, ZŠ Jubilejní 3 (za prac. Jubilejní 3);
Mgr. Věra Zajícová, ZŠ Jubilejní 3 (za odl. prac. B. Martinů 4);
Eva Kuncová, MŠ Sady, Revoluční 52.
Žáci a kolektivy, kteří reprezentovali školu a město na
úrovni regionu ve školním roce 2005/2006: ZŠ Komenského 66: Kristýna Krestová, Michal Hykel, Erik Porubský; kolektiv žáků v soutěži Puškinův památník; soubor Flétničky;
Lucie Pekarová, Monika Vindišová; družstvo starších žáků —
kopaná; družstvo starších žáků — basketbal, družstvo starších
žákyň — Pohár rozhlasu; družstvo starších žákyň — volejbal;
družstvo mladších žáků — volejbal; družstvo starších žáků —
volejbal. ZŠ Jubilejní 3 (odl. prac. Dlouhá 56): Tomáš Kubizňák, Zdeněk Pavlica. ZŠ Jubilejní 3 (odl. prac. Bohuslava Martinů 4): kolektiv žáků 6. F třídy — lední hokej. ZŠ
Komenského 68: Pavel Kotala; družstvo ml. dívek — plavání,
družstvo st. dívek — plavání; družstvo ml. hochů — plavání;
družstvo st. hochů — plavání. ZŠ Tyršova 1: Vojtěch Hasalík,

g Dne 10. 6. 2006 se strážníci Městské policie Nový Jičín
opět zúčastnili turnaje městských policií v malé kopané
„O pohár primátora města
Pardubic“, který je neoficiálním mistrovstvím České republiky městských policií
v tomto sportovním klání. Mezi městy jako je Praha, Brno,
Ostrava, Bohumín, Opava aj.,
která vyslala své zástupce,
se Nový Jičín zcela určitě neztratil. Mezi 23 mužstvy z celé
ČR obsadilo družstvo Městské policie Nový Jičín 5.—8. místo,
kdy postoupilo ze skupiny mezi osm nejlepších a jejich další
postup mezi čtyři nejlepší překazil až celek Opavy. Zápas skončil v hrací době nerozhodně a došlo tedy na penaltový rozstřel, ze kterého vyšel vítězně celek Opavy, který pak následně tento celý turnaj městských policií vyhrál.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Přehlídka mladých vědců

g Ve dnech 9.—11. června 2006 proběhla v krásném lázeňském prostředí Karlových Varů pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a sportu celostátní přehlídka mladých vědců,
kteří předložili své práce ve středoškolské odborné činnosti.
Z našeho města se přes síto okresních a krajských kol do ní
kvalifikovaly tři práce — jedna v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství autorek D. Maškové a L.
Boháčové (9. místo), jedna v oboru ochrany a tvorby životního prostředí autorky M. Ciché (15. místo). Nejúspěšnějším
naším účastníkem se stal student Gymnázia a Střední odborné školy Nový Jičín Filip Chobot, který za svou práci „Novojičínský mužský pěvecký spolek Männergesangverein Neutitschein (kořeny německé hudebnosti v Novém Jičíně v letech
1850—1939) v kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby převzal na závěrečném galavečeru v Grandhotelu Pupp
cenu za vynikající 3. místo. Blahopřejeme!
Gymnázium Nový Jičín
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Významné osobnosti města Nového Jičína
Foto David Rajnoch

g Rok

s rokem se sešel a ve čtvrtek 8. června 2006 večer zaplněný sál Beskydského divadla při slavnostním koncertu
Pěveckého sboru Ondráš a jeho sólistů blahopřál významným
osobnostem uplynulého roku léta Páně dvoutisícího pátého
v oblasti sociální a kultury, a to již potřetí v 21. století a třetím tisíciletí, neboli po roce 2000. Koncert byl jakýmsi vyvrcholením jarních kulturně-hudebních počinů, a právě proto
věnovaný jako poděkování starosty a vedení města a nás, všech
občanů Nového Jičína, oněm významným osobnostem. Pěvecký sbor Ondráš řízený střídavě paní Marií Bělíkovou, panem
Zdeňkem Stanislavem a uměleckým vedoucím sboru panem
Karlem Monsportem, tedy především zpíval panu Jaroslavu
Kotasovi, manželům Ištokovým, paní Evě Knápkové, paní Ireně Matějíčné, panu Janu Hanákovi, Marcelínu Juříkovi, Oldřichu Pavelkovi, Jaroslavu Bělíkovi a Svatoslavu
Válkovi.
Obyčejní lidé. Žijí mezi námi, jsou jako my, a přece nejsou.
Každý z nás se ve svém životě o někoho staral, o někoho pečoval: o děti, nemocného partnera, rodiče. Oni však cítí potřebu pomáhat druhým. Nevyvyšují se, jen jejich srdce tepe
ve prospěch bližního svého a oněmi bližními mají na mysli
každého človíčka. Obyčejní lidé, a přece neobyčejní. Jaroslav Kotas zasvětil celý život sportu, s jeho obsáhlými sportovními komentáři se setkáváme na stránkách regionálních
novin či Novojičínského zpravodaje, kde je členem redakce.
On však zároveň obětavě pracuje pro zdravotně postižené občany města, vede největší organizaci zdravotně postižených
v oblasti. Luboš a Blanka Ištokovi své rodičovské srdce rozdávají nejen vlastním dětem, ale sedmi dalším v pěstounské
péči. Eva Knápková dlouhá léta radostně aktivně organizuje
program a činnost novojičínských seniorů v jejich klubu. Irena Matějičná je zapojená v celé řadě organizací, orgánů či
spolků řešících problémy zdravotně postižených, sama aktivně postižené navštěvuje, pomáhá. Obyčejní lidé, žijí mezi námi, jsou jako my, a přece jsou neobyčejnými.
Když vyslovíme jméno Jan Hanák, každý z nás si představí středoškolského profesora, školního inspektora, dlouholetého ředitele zdejšího gymnázia (a předtím gymnázia v Bílovci a ředitele novojičínské pedagogické školy i vznikající
obchodní akademie v osmdesátých letech), především však
autora mnohých odborných historických vlastivědných studií,
zveřejněných většinou ve Vlastivědném sborníku okresu Nový
Jičín, kde navíc byl nejen členem redakční rady, ale i jejím
předsedou. Jeho stati týkající se života novojičínské společnosti v druhé polovině 19. století a mezi válkami jsou dodnes
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vyhledávané všemi zájemci o bližší poznávání nedávné historie tohoto města. Je autorem dějin českého gymnázia, které
si mimochodem v letošním roce připomíná 85 let svého vzniku
v roce 1921.
K hudební kultuře celá léta patří senior známé novojičínské hudební rodiny pan Marcelín Juřík. Učitel hudby, zakladatel Novojičínského dechového orchestru, dlouholetý člen
tenorové sekce pěveckého sboru Ondráš a zástupce sbormistra, tenkrát mistra Ervína Bártka. Oldřich Pavelka, učitel hudby, skladatel, autor znělky města Nového Jičína, který
dlouhá léta pracuje pro občany svého města právě při občanských záležitostech — a tak jeho klavír slyšíme při svatbách
či jiných podobných slavnostních ceremoniálech. Oba učitelé Základní umělecké školy v Novém Jičíně. S Jaroslavem
Bělíkem se celá léta potkáváme téměř všude. Středoškolský
profesor biologie miluje své rodné město a dokumentuje jeho
kulturní život. Díky jeho nadšenému, někdy až úporně zuřivému reportérství jsou zaznamenávána mnohá cenná kulturní
vystoupení. Vhodně tak doplňuje dámu svého srdce, neúnavnou nadšenou sbormistryni dětských i dospělých pěveckých
sborů, která byla takto jako osobnost poctěna v ročním předstihu, paní Marií Bělíkovou.
Nejmladším z kulturní pětice byl pan Svatoslav Válek. Učitel hudby a zástupce ředitele Základní umělecké školy, dlouholetý nadšený charismatický vedoucí folklorního souboru
Javorník či dětského souboru Javorníček, které si v letošním
roce celou řadou koncertů připomínaly padesáté narozeniny. Svatoslav Válek ovšem nejen řídí, obávám se, že to by ho
neuspokojovalo, on především dále aktivně tančí a rozdává
tak dvojnásobnou radost. Konečně, toho jsme byli nedávno
svědky, a jeho výkon obdivovali při koncertu sólistů Javorníku. S Javorníkem ho ovšem spojuje navíc i věk, nebo i on
letos v únoru vstoupil mezi nás padesátileté a výše, kterým
te dlouhá léta bude třiatřicet pryč.
Ano, pět zasloužilých kulturně činných jedinců. I oni se
tváří obyčejně, a přesto jsou svým entuziasmem a radostí,
kterou nám předávají, neobyčejnými. Významným osobnostem sociální a kulturní sféry za rok 2005, tak, jak rozhodla
Rada města Nového Jičína, předali ceny starosta města pan
Mgr. Ivan Týle, který nejdříve zasvěceně prohovořil o významu oněch slavnostních chvil a osobně blahopřál vyznamenaným, oba místostarostové — pánové ing. Vladimír Bárta
a Pavel Wessely, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy paní ing. Oldřiška Navrátilová a vedoucí odboru
sociálních věcí pan Bc. Antonín Urban.
Karel Chobot

Krávoviny 2006

2006

KINO KVĚTEN
Po 3. až st 5. 7. v 18.00 a 20.00 hod. RÁJ HNED TEĎ.
Dva palestinští muži, kamarádi od dětství, jsou vybráni
pro sebevražedný atentát v Tel Avivu. Mládeži nepřístupno, 35 mm, 91 min., titulky, 65,- Kč.
g

g Čt 6. až ne 9. 7. v 18.00 hod. DIVOČINA. Animovaný,
dobrodružný. Rodinný film, 94 min., dabing, 65,- Kč.

Čt 6. až ne 9. 7. ve 20.00 hod. VŠECHNO NEJLEPŠÍ.
Road movie z Prahy. Český film. Mládeži přístupno, 100
min., 65,- Kč.

g

g Obaly od mléčných výrobků jsou dnes již chápány jako ne
zcela ekologický odpad. Nejen na tento problém se snažil
ukázat druhý ročník akce zvané Krávoviny 2006. Dne 25. května se na náměstí sešlo hned několik výborně připravených
a sehraných soutěžních týmů. Soutěž byla určena pro všechny věkové kategorie, a tak zde bylo vidět vedle velkých školáků i docela malé ,,stavbaře", kteří si s malou pomocí rodičů
a rodinných příslušníků užili mnoho legrace. Hlavním úkolem
pro účastníky soutěže bylo postavit krávu právě z již zmíněných obalů od mléčných výrobků. Organizátoři z řad Regionálního dětského parlamentu a Střediska volného času FOKUS
se snažili vytvořit příjemné prostředí nejen pro soutěžící,
ale i pro diváky. Na vedlejší scéně se odehrávala taneční vystoupení, která vytvořila výbornou atmosféru i přes poněkud
zamračené a větrné počasí. O vítězi rozhodla početná porota,
která neměla hodnocení vůbec jednoduché, protože soutěžící
se velmi snažili a krávy vypadaly opravdu skvěle. Vítězné
družstvo „Málo krabic“ ze školy Jubilejní bylo svým debutem
příjemně překvapeno a o radostné tváře nebylo nouze. Kromě
ochutnávky produktů hlavního partnera Mlékárny Kunín si
kolemjdoucí mohli na speciálním zařízení vyzkoušet dojení.
Václav Kula, člen Regionálního dětského parlamentu

Upozornění pro čtenáře MK
Městská knihovna v Novém Jičíně, Husova 2, upozorňuje
čtenáře na uzavření všech oddělení knihovny o prázdninách
od pondělí 24. července do pátku 4. srpna 2006. Knihovna
bude znovu otevřena v pondělí 7. srpna 2005. Po dobu
prázdnin bude změněna provozní doba na hudebním oddělení - pondělí až pátek od 10.00 do 12.00. hodin a od 13.00
do 16.00 hodin. CD je možno vracet na dospělém oddělení
denně do 18.00 hodin. Na dětském oddělení bude půjčovní
doba o prázdninách jako každoročně od 8.30 do 15.00 hodin.
Hana Krkošková, vedoucí knihovny

g

Libhoš — úprava hodin
pro veřejnost na poště
Od 1. 7. 2006 budou hodiny pro veřejnost na poště Nový
Jičín 6 — Libhoš upraveny následovně: pondělí 8.00—11.00
hod.; 13.30—14.30 hod.; 15.00—17.00 hod. Úterý až pátek 8.00
—11.00 hod.; 13.30—14.30 hod.; 15.00—16.00 hod.

g

g Po 10. až st 12. 7. v 18.00 a 20.00 hod. SCARY MOVIE 4.
Další parodie na horory. Mládeži přístupno, 83 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Čt 13. až pá 14. 7. ve 20.00 hod. ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ.
Úspěšný třicetiletý fotograf Romain zjistí, že je nevyléčitelně nemocný a že mu zbývá jen pár měsíců života. Mládeži nepřístupno, 35 mm, 85 min., titulky, 65,- Kč.

Čt 13. až ne 16. 7. v 18.00 hod. ZA PLOTEM. Veselý animovaný film pro celou rodinu. Rodinný film, 83 min.,
dabing, 65,- Kč.

g

Po 17. až st 19. 7. v 18.00 a 20.15 hod. MISSION: IMPOSSIBLE III. Tom Cruise v pokračování špionážního thrilleru. Do 12 let nevhodný, 125 min., titulky, 65,- Kč.

g

g Čt 20. až ne 23. 7. ve 20.00 hod. 16 BLOKŮ. Thriller o životě a smrti s Brucem Willisem. Do 12 let nevhodný, 105
min., titulky, 75,- Kč.

Čt 20. až ne 23. 7. v 18.00 hod. RAFŤÁCI. Kotek a Mádl
v letní teenagerské komedii. Mládeži přístupno, 104 min.,
70,- Kč.

g

g Po 24. až st 26. 7. v 18.00 a 20.00 hod. ZEPTEJ SE PRACHU. S. Hayeková a C. Farrell v milostném dramatu. Mládeži nepřístupno, 96 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. 7. v 18.00 hod. AUTA. Animovaná pohádka z produkce studia Pixar. Láska prochází pedálem.
Rodinný film, 116 min., dabing, 65,- Kč.

Čt 27. až ne 30. 7. ve 20.15 hod. LIBERTIN. Johny Depp
jako Earl z Rochesteru. Příběh Johna Wilmota — Earla
z Rochesteru, básníka ze 17. století, jenž byl známý pro
svůj kladný vztah k alkoholu a zhýralý život, který vedl.
V hlavní roli se objeví Johny Depp. Mládeži nepřístupno,
114 min., titulky, 65,- Kč.

g

Po 31. 7. až st 2. 8. v 18.00 a 20.00 hod. TRÁVA. Parodie
na osvětový film proti marihuaně. Ironická adaptace
muzikálové parodie dnes již klasického osvětového filmu
proti užívání marihuany z roku 1936. Do 12 let nevhodný,
109 min., titulky.

g
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu
obrazů PhDr. Libuše Panáčové NEVIDITELNÝ
SVĚT. Výstavní síň „Stará pošta“, 11.—30. srpna
2006. Otevřeno: pondělí
až pátek 9.00—11.00 hod.,
14.30—17.00 hodin. Vernisáž: úterý 11. července
2006 v 18.00 hodin.

Kavárna „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín, 23. 6. až 1. 8.
2006. Výstava barevných fotografií David GLONČÁK.
Otevřeno: pondělí až neděle 15.00—24.00 hodin.
g

Nabídka kurzů pro školní rok 2006/2007:

Jazykové kurzy

Angličtina pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Němčina pro dospělé - 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Italština pro dospělé - 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Španělština pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách
g Francouzština pro dospělé: 1., 2. a 3. ročník, 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách
g Anglická konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g Německá konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g Španělská konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách
g

Neco
ˇ navíc

Šípošův výtvarný kurz: 20 lekcí po 3 vyuč. hodinách.
Kurz tvůrčího psaní: 17 lekcí po 3 vyuč. hodinách
g Kurz tvůrčí fotografie: 16 lekcí po 2 vyuč.hodinách.
g Kurz hry na kytaru: 25 lekcí po 1 hodině.
g
g

Informace a přihlášky: Městské kulturní středisko,
Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín,
tel.: 556 701 853, fax: 556 706 692
E-mail: domitrova@meks.novy-jicin.cz;
www.meks.novy-jicin.cz
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g Masarykovo nám., pá 7. 7. ve 20.00 hod. UDG. Vítěz druhého
ročníku soutěže Coca-Cola Pop Star.
g Masarykovo nám., pá 14. 7. ve 20.00 hod. TAJF (SK). Folková kapela z partnerského města Kremnica.
g Masarykovo nám., so 15. 7. v 10.00 hod. DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA NOVÝ JIČÍN.
g Masarykovo nám., pá 21. 7. ve 20.00 hod. AKURAT (PL).
Jamajské reggae-ska-rock v podání polských matadorů.
g Amfiteatr Skalky, pá 28. 7. v 18.00 hod. JIČÍNFEST & COCOTTE MINUTE. Přehlídka regionálních amatérských kapel
a hosté. Vystupující skupiny: El.J.O.C.; Psychic Dependence;
Amarcort; Cocotte minute (host); Once'S; Nathania; Regibra;
Slow Tension.
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Divadelní dílna 2006
g Pokud hledáte místo skryté v mlze tajemství, místo, kde žár
ohně budí duchy časů minulých, pokud se vám nedostává
inspirace, pokud chcete ochutnat křehkost pomíjivého divadelního umění, pak vězte! Kamenné divadlo na Skalkách
v Novém Jičíně opět po roce vytáhlo svou pomyslnou oponu
na Divadelní dílně 2006!
Jubilejní desátý ročník by měly provázet velkolepé oslavy,
avšak městské kulturní středisko ponechalo Divadelní dílně
v úctě k místu konání její jednoduchost a skromnost. Přes
200 diváků si mohlo vychutnat pestrost divadelních žánrů.
Pohádka, absurdní drama, pohybové divadlo, fyzické básnictví, divadlo poezie, scénický tanec, zvukové divadlo. To
vše se odehrávalo v sobotu 10. června od 18 hod. v malebném
přírodním amfiteátru. Mezi vystupujícími nemohly chybět
novojičínské soubory. Již tradičně se začátku celého „festiválku“ chopili nejmladší herci ze Střediska volného času
FOKUS s názvem Vědíček s představením „Království na sídlišti“. Také představení „Pipi dlouhá punčocha“ mělo zahájit
divadelní večer, avšak nemoc některých herců účast nedovolila. Z Nového Jičína představili svou hru také členové Divadla na kraji. Absurdní drama „Postel“, jež pobavila obecenstvo,
slavila také úspěchy na krajské přehlídce studentského divadla Opona. Také Divadlo na pokraji, které bylo posledním
místním vystupujícím, rozesmálo obecenstvo.
Řeč, zpěv, výkřiky, tlukot srdce a pleskání břicha v podání
zakladatele nového proudu současného umění Petra Váši
nabídla Divadelní dílna kolem osmé hodiny večerní. Kdo do
té doby netušil, jak zní fyzické básnictví, viděl jeho ukázku
od toho nejpovolanějšího. Večer postoupil a přišla na řadu očekávaná noční představení. Začala trochu zostra — erotickou
groteskou odehrávající se převážně v posteli s názvem „Fanouš a prostitutka“ v podání brněnského HaDivadla. I přesto,
že hra se svou konstrukcí hodí spíše na komornější scénu,
našla oblibu u velkého počtu diváků. Poté nadešla chvíle, kdy
celé hlediště zkoprnělo. Louče a svíce zářily jasněji, vzduch
se ochladil. Harmonika, flétna, housle, sborový naříkavý zpěv
a dvacet postav v bílém, které se pomalu stahují ze všech koutů
kamenného divadla. Balada „V dedine na kopci“ o světě živých
a mrtvých mezi nimiž jsou hranice, které nelze bez trestu překračovat právě začala. Divadlo poezie, jež představili hosté
ze slovenské Kremnice, utkví hodně hluboko v paměti všem
přítomným.
Pohybové studio Cyranovy boty bylo druhým divadlem
z Brna, které přijalo pozvání. Sobotní večer ukázali hned dvě
svá díla. Zatímco se „Long Wafle“ týkalo spíše jejich umění
hry na africké bubny djembe, představení „Noemova archa“
už zahrnovalo více zvukových podnětů, které vyjadřovaly rozhovory mezi bohem a zvířaty, jež se scházela na bájné arše.
Příjemnou tečkou na závěr se stala Skupina scénického
tance Iluze. „Zrození“, tak zněl paradoxně název závěrečného tance a byl předzvěstí dalšího, tentokráte již jedenáctého ročníku Divadelní dílny na Skalkách 2007.
Michaela Sekerášová

K jubileu ZUŠ v NJ

g Starobylé město Nový Jičín je od pradávna městem hudebním: malí zpěváčci na kůru chrámu Nanebevzetí Panny
Marie zkrášlovali svým zpěvem slovo Boží již v 17. století.
Zpěvnost se dochovala do dnešních dnů: každé jaro, by ještě,
právě jako ono letošní, na svém prapočátku kapánek zasněžené, vítáme většinou v sále Beskydského divadla řadou koncertů. Jarních. Takzvaně. Bez ohledu na zimu, konečně, v našich srdcích ono jaro v té době konce března, kdy první koncerty zahajují, většinou je. I když některé z nich nesou jen
prostý název koncert, či akademie, bez přívlastku jarní, nebo se jedná o výstupy, řečeno slovem Shakespeara, žáků
a studentů. I letos tomu tak bylo: Gymnázium a jeho němečtí
hosté (mimochodem, na tomto koncertu především novojičínský gymnaziální pěvecký sbor nadchl a přesvědčil, že pod
vedením dirigentů A. Dostálové a J. Zajíčka se stávají dalším výborným zpěvným tělesem našeho města; podobně nadchli němečtí hosté v rytmu swingu, s kterými se chtělo tančit
jen), Základní škola Bohuslava Martinů se svými dlouholetými francouzskými přáteli (okouzlili a nadchli jako vždy),
Základní škola Komenského, Dům dětí a mládeže Fokus (premiéra v Beskydském divadle se velmi vydařila), Ondrášek,
báječné dva taneční večery Základní umělecké školy, koncert
sólistů souboru lidových písní a tanců Javorník. A vždy zajímavé, vždy na vysoké umělecké úrovni. Máme se jako město
čím chlubit. A tradičně onen jarní maraton uzavírá Základní
umělecká škola svým absolventským koncertem, tentokráte
ve čtvrtek dne 18. května 2006 v podvečer navíc ověnčeným
slavností jubilea. Tedy výročí, připomínající, že před šedesáti léty byla obnovena činnost novojičínské hudební školy
pro školní rok 1945—1946.
Ale něco málo o historii: Archivní prameny podávají svědectví, že první hudební škola v Novém Jičíně byla založena
1869/1870 z podnětu Antonína Mischanského. Vyučovalo se
hře na housle, klavír, varhany a zpěvu a žáci se každý rok podrobovali veřejným zkouškám. Tato první hudební škola má
určitě souvislost se zdejším Mužským pěveckým sborem, jehož byl Mischanský v té době členem a dirigentem. Ostatně,
kdo byl vlastně Anton Mischansky? Také v jeho případě dávají odpově archiválie Státního okresního archivu v Novém
Jičíně a dosvědčují, že se narodil v Nové ulici u Olomouce
roku 1812. Když v dospělém věku sloužil u armády, působil
v Armádní kapele, kde získal zkušenosti a dovednosti v dirigování. Po skončení služby se oženil se Suzanne, rozenou
Hirschovou a působil v domovské obci jako učitel. Zlom přišel
v roce 1854, kdy přesídlil do Nového Jičína a dostal tu místo
ředitele kůru při chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Toto
místo zastával třicet let až do doby, než byl pensionován.
Mnoho let byl členem Neutitscheiner Männergesangverein,
kde byl několikrát zvolen sbormistrem sboru. Jeho aktivita
ve spolku, a už jako člena nebo dirigenta, trvala více než
třicet let. Nu, a jeho zásluhou byla otevřena i první německá
hudební škola. Anton Mischansky zemřel 9. ledna roku 1890
ve svých osmasedmdesáti letech a byl pohřben v Novém Jičíně.

První česká hudební škola je uváděna v pramenech, především v kronice první české obecné školy, od 1. dubna 1925.
V roce 1927 byla otevřena městská hudební škola německá.
Obě existovaly do roku 1938, pak už pokračovala jen německá,
po válce jen česká. Obnova, jak již výše naznačeno, nastala
6. září 1945. Slavíme tedy v letošním roce tudíž 80 let české
hudební školy v Novém Jičíně.
Dnes je škola tříoborová, nebo se tu děti vzdělávají v hudbě,
v podstatě od roku 1966 tanci, a od roku 1961—1962, kdy se
rovněž změnil název z Hudební na Lidovou školu umění, i umu
výtvarnému. Mimochodem, taneční obor, který dnes patří
k nejlepším v republice, se rozvíjel dlouhá léta. První pokusy
založit tzv. hudební rytmiku je datován léty 1945—1949 a připisován paní učitelce Marii Zemanové. Po jejím odchodu do
Prahy však obor zanikl. Další pokus se váže k roku 1961, ale
snaha založit taneční obor trvala pouhé tři měsíce, nebo
narazila na pragmatický nedostatek vhodné učebny. Tříměsíčním učitelem byl pan Stanislav Sláma. Teprve v roce 1966
pod vedením paní učitelky Zdeny Havlové se začal obor rozvíjet. Jeho úspěchy se datují příchodem Ilony Rudelové-Sekerové v roce 1982 a Anity Vahalové-Kubišové o šest let později.
Z původních dvaceti žáků se taneční obor rozrostl na nynějších 170 a více ve věkovém rozpětí pěti až dvaceti let. Podobně
výtvarný obor, který založil pan František Svačina, se začal
bouřlivě a mezinárodně úspěšně rozvíjet příchodem Jana Zemánka v r. 1970 a o dva roky později jeho šarmantní ženy Soni.
Škola, její žáci, ale především učitelé vždy byli spjati s veřejným hudebním a uměleckým životem v Novém Jičíně. Když
v letech 1945/1946 založil mistr Šimíček Symfonický orchestr
města Nového Jičína, který později dirigoval nezapomenutelný Jaroslav Štindl, hrála v něm celá řada učitelů právě hudební školy. Učitel a později i ředitel školy pan Miroslav Tyrala založil Novojičínské kvarteto, podobně jako v sedmdesátých letech spolu s Ervínem Bártkem a MUDr. Karlem
Pavlisem Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského. Ten
dnes vede paní Anežka Michálková, věhlasná učitelka hry
na housle. V obou tělesech účinkovali a účinkují další učitelé
školy. To se týká i šarmantní milostivé paní Marie Válkové,
která kromě výuky hry na klavír vystupuje v Javorníku, tak
skvěle vedeném manželem, jinak ovšem zástupcem ředitele
školy panem Svatoslavem Válkem. Konečně, známý pěvecký
sbor Ondráš ještě v dobách Ervína Bártka při koncertních
vystoupeních ve hře na klavír doprovázeli kantoři školy pánové Zdeněk Michalský či Václav Ptáček, skladatel, upravovatel lidových písní a hlavně zakladatel dětského pěveckého
sboru Ondrášek, řízený dnes jiným mistrem hudby a zpěvu
a zároveň kantorem školy, panem Josefem Zajíčkem. V novojičínském Sextetu působí jako umělecký vedoucí Pavel Štůla,
zpívající rovněž v Ondráši. A Štůlovi žáci ve hře na kytaru
dosahují celostátních ocenění.
A nezapomeňme na výtvarné oddělení a jeho představitele
manželé Zemánkovy, úzce spolupracující s městem a pro
město. Za všechno připomeňme Jana Zemánka jako autora
plastik zdobících Nový Jičín, i jako autora výtvarného návrhu
městského praporu. A rozhodně nemůžeme opomenout všechny tři kouzelné víly tanečního oboru, nebo dámy Ilona Rudelová, Anita Vahalová, Hana Dejmková úzce spolupracují
i s jinými školami ve městě a tak nejenže vítězí na celostátních či jiných soutěžích, ale rozdávají prostřednictvím tance
svých svěřenců radost nám všem, jejich vděčným divákům.
A to nejen na koncertech vlastních, ale i dalších novojičínských škol, či při městských slavnostech. Bez nich by umělecký život v Novém Jičíně byl chudý, smutný, truchlivý. Učitelé ZUŠ v Novém Jičíně tak dokazují svou nezastupitelnou činností, že se jim jejich profese již dávno stala posláním a že
město Nový Jičín se stalo městem jejich srdcí.
Samotný výroční koncert nás všechny nadchl. Vším, vystoupením sólistů hry na housle, kytaru, trubku či klavír, tancem,
zpěvem Ondrášku a jeho připravných sborů, který přesvědčil, že nadále patří mezi evropskou, ne-li světovou špičku.
A tak umělecké škole přejeme do dalších nejméně osmdesáti let skvělé žáky, nadšené, hravé a famózní kantory a právě
tak výborného ředitele, jakým je pan František Skoček (navazující na odkaz svých předchůdců, kterými od června 1945
byli Josef Váňa, Miroslav Březina, Miroslav Tyrala, Josef Dvorok, Věra Havránková-Kučová, Božena Varajová). Tak mnohá
léta!
Karel Chobot
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Zájmy našich spoluobčanů
g Pan Jaroslav KORČÁK
(nar. 10. 6. 1935) je milovníkem zahrádky. Motiv k této
zálibě nalézáme v období,
kdy dokončil výstavbu rodinného domku (v r. 1961).
Podvědomý zájem byl již
ale založen v dětství, nebo
zahradničení bylo i zájem
jeho rodičů. Začátky vlastní
zahrádkářské praxe začaly
konzultacemi se známými
zdejšími zahrádkáři, panem
Viktorem Mužíkem a Stanislavem Jandou. Ti ho také
přivedli do organizace Českého zahrádkářského svazu. Od toho okamžiku se
hloubka a šířka zájmu zvětšuje: studuje odbornou literaturu, učí se roubovat, očkovat, provádět řez, poznává zejména nové odrůdy, seznamuje se s rozmístěním rostlin na
dané ploše aj. V roce 1969 byl zvolen do výboru městské organizace ČZS v Novém Jičíně, kde již 33. rok vykonává funkci
předsedy. Na základě jeho podnětu byla dne 1. července 2002
vytvořena v Novém Jičíně samostatná organizace s vlastními
stanovami pod názvem „Sdružení zahrádkářů města Nového
Jičína“. Organizace má 126 členů. Její členové úzce spolupracují s Územní radou ČZS v Novém Jičíně. Sdružení pořádá
výstavy, přednášky, každým rokem se organizuje zahrádkářský ples „Tančíme v květech“, který je ve městě velmi oblíben.
V nových prostorách bývalé školy v Loučce je možno moštovat. Je zde postaven nový nerezový drtič ovoce o kapacitě
20 q plodů za hodinu.
K zahrádce patří také včely. I k nim našel pan Korčák citový vztah. První zkušenosti s chovem včel odpozoroval u svého
otce, který včelařil do svých 90 let. (Zemřel nedávno v nedožitých 103 letech). Práce v zahradě a ve včelách, i když je
náročná a těžká, přináší panu Korčákovi vnitřní uspokojení.
Říká: „Člověk má být prospěšný, jinak si úctu lidí nezíská
a ta potěší člověka, zejména, když vám to dají najevo“.
Líbí se mu čínské přísloví: „Chceš-li být š asten den, opij
se. Chceš-li být š asten rok, ožeň se. Chceš-li být š asten
celý život, založ si zahrádku“.
Pan Korčák je absolventem Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí. Pracoval (většinou ve vedoucích funkcích)
v podniku Potraviny v Novém Jičíně.
Připravil Jaroslav Bělík

Město Nový Jičín vyhlašuje
soutěž „Rozkvetlý balkon (okno) 2006
V roce 2006 vyhlašuje město Nový Jičín soutěž ve dvou kategoriích: 1. Rozkvetlý balkon (okno) rodinného domu. 2. Rozkvetlý balkon (okno) panelového domu.
Přihlášení: Průběžně od 1. 7. 2006, nejpozději však do 30. 9.
2006. K přihlášení je potřeba doručit (lze osobně, poštou, e-mailem) na odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín fotografii
přihlašovaného balkonu či okna z ulice (veřejného prostranství) s upřesněním místa a uvedením vlastníka a jeho adresy.
Není-li vlastník zároveň přihlašovatelem (nepřihlašujete-li
vlastní balkon), je třeba uvést i jméno a adresu vlastníka.
Vyhodnocení: V říjnu 2006 bude zasedat komise, která
posoudí přihlášené balkony a okna, vyhodnotí nejhezčí a určí
tři výherce v každé kategorii (zvláš pro rodinné domy a zvláš
pro panelové domy). Balkon bude hodnocen podle pohledu
z veřejného prostranství (ulice) a budou posuzována zejména
tato kritéria: estetický a ekologický přínos v dané lokalitě;
vkusná květinová výzdoba; zdravé rostliny, bujný růst a bohaté kvetení.
Výhra: Jedná se o soutěž, takže výherci mohou očekávat
ocenění dle umístění v této podobě: 1. místo: proplacení rostlinného materiálu popř. hnojiva v hodnotě 2 000 Kč. 2. místo:
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proplacení rostlinného materiálu, popř. hnojiva v hodnotě
1 000 Kč. 3. místo: proplacení rostlinného materiálu, popř. hnojiva v hodnotě 500 Kč.
Upozornění: Zaslané fotografie balkonů či oken nebudou
vráceny a mohou být zveřejněny v Novojičínském zpravodaji.
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

Moravskoslezská výstava koní
g Přijměte pozvání na den plný vznešených i obyčejných koní.

Novojičínský spolek chovatelů koní ve spolupráci s VFU Brno
ŠZP Nový Jičín pořádá dne 5. 7. 2006 od 11.00 hodin v areálu
střediska chovu koní Nový Jičín — Žilina Moravskoslezskou
výstavu koní. K vidění budou tříleté klisny, matky s hříbaty,
plemenní hřebci a kolekce rodin. Nejkrásnější koně budou
oceněni a k vyhlášení vítězů patří jistě i bouřlivý potlesk
obecenstva. Přij te a svátek sv. Cyrila a Metoděje prožijte ve
společnosti krásných koňských bytostí a jejich chovatelů
v příjemném areálu zdejší žilinské konírny.
Text a foto Gabriela Žitníková

Z novojičínské farnosti
SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA. Pokud jste v neděli na své cestě
Novým Jičínem viděli na zemi cestičku z plátků květů, věřte,
že právě tudy procházel kněz s monstrancí, v níž byla nesena Nejsvětější svátost. Dne 18. června prožila novojičínská
farnost svátek Božího těla — obnovenou církevní tradici. Slavnostní průvod městem byl započat mší svatou ve farním chrámu, poté byl baldachýn a pod ním nesena monstrance s Nejsvětější svátostí za doprovodu zdejších farníků slavnostně
dopraven ke kostelu Nejsvětější Trojice. Odtud pak již průvod putoval do Španělské kaple, kde byla letošní slavnost
Božího těla ukončena.
g ZAHRADNÍ SLAVNOST. V neděli 18. června odpoledne
se konala v zahradě Španělské kaple velká sláva. Kněží naší
farnosti slavili významná životní jubilea — otec Michal Petr
požehnaných sedmdesát let a kaplan otec Josef Motyka krásných třicet. A aby toho nebylo málo slavil také náš děkan O.
Alois Peroutka, a to bez jednoho roku téměř abrahámoviny.
Všem našim duchovním bylo popřáno hlavně hodně Božího
požehnání a potřebné zdraví, aby nám mohli i nadále tak
jako dosud duchovně sloužit.
Text a foto Gabriela Žitníková
g

Život zasvětil zpěvu
Je 30. dubna 2006, hodiny ukazují 2.30 ráno a mne probouzí naléhavý zvuk mobilu — někdo posílá SMS. Je to žert či
škodolibost? Začínám číst zprávu a ospalost okamžitě mizí:
„Úkol splněn. První cena Cum laude je v našich rukou a na
koncertě laureátů jsme byli jako vyvrcholení večerního
koncertu vyznamenáni samotnou autorkou povinné
skladby a požádáni o její interpretaci na koncertě. Jen
počasí je na rozdíl od publika chladné. Zítra pocestujeme na výlet a konečně si odpočineme — dnes to bylo dost
husté. Hezkou neděli přeje Josef Zajíček a Ondrášci.“
Noční extempore je odpuštěno a mne i manželku Ivu zalil
pocit štěstí a hrdosti. Vždy jsme s tímto sborem procestovali celé čtvrtstoletí.
Mnohé již bylo napsáno o aktéru obrovského úspěchu —
získání 1. místa s dodatkem Cum laude („s pochvalou“) na
jednom z nejprestižnějších sborových světových festivalů
v belgickém Neerpeltu, kterému jsem před odjezdem řekl, aby
se bez dodatku Cum laude nevracel. Jistě neuškodí, abych
nezasvěceným sbormistrovskou osobnost Josefa Zajíčka,
strůjce zmíněného úspěchu, připomněl.
Mimořádně nadaný muzikant pochází z blízkého Suchdolu
nad Odrou (narozen 20. 7. 1961) a původ jeho matky se váže
ke známému hudebnímu rodu Šimíčků z Bernartic nad Odrou.
Zpěv provázel malého Pepíka od raného mládí. Již ve čtyřech
letech účinkoval při různých společenských příležitostech
(např. na svatbách, při vítání občánků apod.). Během školní
docházky do ZDŠ v Suchdole nad Odrou několik let navštěvoval tamní LŠU (pobočku LŠU Fulnek) a dvakrát týdně dojížděl do zkoušek DPS Ondrášek v Novém Jičíně. Vzhledem
ke svému kvalitnímu hlasu a výtečnému sluchu se záhy stal
oporou sboru a jeho sólistou.
Po ukončení základní školní docházky začal studovat na
Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem (1976 —1980),
kde se věnoval hře na lesní roh (hlavní nástroj) a na harfu
(druhý nástroj). Po absolutoriu se stal koncertním mistrem
a sólistou v Posádkové hudbě v Táboře (1980 —1988). V té
době se stále více začíná prosazovat i jako sólový zpěvák nejen na svém pracovišti, ale pravidelně hostuje v Čs. rozhlase
i v Čs. televizi. Velmi úzce spolupracuje s Budějickou kapelou
a dalšími hudebními skupinami, jež se věnovaly převážně
folklóru. Zároveň se dálkově vzdělává v oboru sólového zpěvu
na konzervatoři v Praze (1968 —1989), kteréžto studium zakončuje na konzervatoři brněnské.
V roce 1988 odchází z armády a nastupuje jako učitel na
ZUŠ v Novém Jičíně, kde kromě svého učitelského úvazku
vede ještě přípravné sbory Ondrášku. O čtyři léta později
(1992) se stává sbormistrem celého Ondrášku. Po dohodě
s ředitelstvím je sbor přičleněn k tomuto učilišti (dříve pod
patronací Beskydského divadla), což mělo pro Ondrášek
ohromné výhody, nebo poskytlo vynikající předpoklady pro
další umělecký rozvoj. Josef Zajíček měl jako nový umělecký
vedoucí sboru o své budoucí práci jasnou představu i plány,
které bych mohl stručně vyjádřit asi takto: navázat na dosavadní tradice Ondrášku, uplatňovat nové trendy ve sborovém
zpívání, více pozornosti věnovat světové sborové literatuře,
hodně se zúčastňovat mezinárodních soutěží.
Jak už jsem se zmínil, velký význam pro sbor měla úzká
spolupráce se základní uměleckou školou. Zpívání se stalo
součástí školní výuky, což zajiš ovalo pravidelnou zkouškovou
činnost ve vybavené zkušebně, dostatečný počet pohotových
korepetitorů, ustanovení asistentů sbormistra v jednotlivých
odděleních, aktivní spolupráci se všemi uměleckými obory
ve škole a také perfektní profesní zázemí. Důležitou součástí
též bylo ustanovení občanského sdružení, které průběžně
umožňuje zjiš ování koncertní činnosti sboru, včetně organizace soustředění, zájezdů, výměnných pobytů apod. Veškerá
práce sboru se soustředila v tzv. Sborovém studiu, jehož
úkolem bylo vytvoření profesionálního, organizačního i materiálně-technického zázemí sboru.
Na otázku, kterých stěžejních akcí Ondrášku si náš renomovaný sbormistr cení nejvíce, uvedl v našem rozhovoru pouze
některé z nich, podle jeho mínění nejpodstatnější. Obzvláš
si velmi váží tradice pořádání Celostátních soutěží dětských
pěveckých sborů, které se uskutečňují v našem městě od
roku 1996 ve dvouletém intervalu a jejichž garantem je mimo
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jiných Ondrášek. Nový Jičín se tak stává po mnohé sbory
odrazovým můstkem k zahraniční reprezentaci. Za velmi podnětné považuje založení tradice novoročních koncertů v Beskydském divadle a pravidelné šňůry adventních koncertů
v celém regionu, které mají mezi posluchači mimořádný ohlas.
V neposlední řadě také klade důraz na uměleckou konfrontaci se světovým sborovým děním, v současnosti více než
úspěšnou. Občas cítí „náš sborový šéf“ potřebu vyjádřit se
i prostřednictvím hudby (hlavně vokální) jako skladatel. Mezi
jeho opusy se objevují úpravy lidových písní i cykly sborových
skladeb, odrážející současnou duši mladého člověka. Pravidelně se také zúčastňuje jako lektor na různých seminářích
o sborové problematice a zasedá v odborných soutěžních
porotách. Ke své relaxaci si jako psychický protipól vybral
zahradničení, zejména péči o skalničky. Kromě toho pěstuje
i barevné okrasné rybičky — ale pouze jako amatér, neodpustí si důraznou poznámku.
Za svou práci ve sborovém hnutí byl sbormistr Josef Zajíček
mnohokráte vyznamenán, jako např.: Ke Dni učitelů v roce
2001 obdržel v rámci novojičínského okresu titul „Pedagogická osobnost desetiletí“, o tři roky později získal v Praze
„Cenu Františka Lýska za rok 2004“ jako výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti,
28. března 1996 mu udělil v Praze ministr školství, mládeže
a tělovýchovy ČR Medaili I. stupně za významné výsledky
v pedagogické praxi. I my, zvláště hudební veřejnost, se připojujeme se svým blahopřáním k dosaženým oceněním a věříme, že v budoucnu přibudou úspěchy další, které proslaví
díky umění Ondrášků naše krásné město i za hranicemi naší
vlasti a nám přinesou požitek při poslechu kultivovaného
dětského sborového zpěvu.
Na závěr nech promluví samotný organizátor sborového
dění v našem městě, aby se s čtenáři podělil o své vlastní
pocity a seznámil veřejnost se svým životním krédem:
„Ve svém životě jsem měl štěstí, že jsem nalézal pochopení
a pomoc u svých rodičů, kterým patří můj dík. Rovněž můj
muzikantský vývoj doprovázela celá plejáda vynikajících
kantorů, umělců a kolegů, kteří formovali moje profesní a morální postoje a na jejichž práci se snažím dnes navázat. Nyní
nacházím zázemí ve vlastní rodině, v okruhu svých přátel
a spolupracovníků, bez nichž by se moje práce nedala realizovat. Jmenovat za všechny musím Sva ku Lenartovou — prezidentku sboru a zároveň předsedkyni občanského sdružení
Ondrášku, která je duší celého sboru a člověkem, kterému
není nic zatěžko. Že je činnost našeho sboru úspěšná, vděčíme rovněž koncepční práci vedení ZUŠ a také příznivému klimatu, které nacházíme mezi představiteli vedení města Nového
Jičína. Celý můj život je ovlivněn hudbou a obzvláště pak
zpěvem. V jeho nesčetných harmoniích, barevných odstínech
a proměnách nacházím radost a útěchu a v tomto světle se
mi jeví náš pozemský život nadpozemsky krásný.“
Mgr. Václav Ptáček
P.S. neboli douška: Redakční rada Zpravodaje blahopřeje
Josefu Zajíčkovi k jeho půlkulatým pětačtyřicátým narozeninám a přeje hodně úspěchů v jeho veškerém dalším hudebně

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

14

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce na výlet nazvaný „Odpoledne ve
Valašském Meziřičí“, který se uskuteční ve čtvrtek 20. července. Prohlédneme si místní továrnu na gobelíny, ručně tkané
koberce, navštívíme valašskomeziříčskou radnici, kde nás
přijmou představitelé města, muzeum na krásenském zámku
s právě otevřenou expozicí obrazů a nábytku z doby hrabat
Kinských a cestou zpět zámek Lešná, volající po opravě jako
kdysi před léty zámek v Kuníně. Prosíme zájemce o dopravu,
aby nahlásili v kanceláři tajemnice klubu paní JUDr. Jahnové
tuto skutečnost nejpozději do 18. července 2006. Odjezd z Nového Jičína z parkoviště před obchodním domem Hruška ve
12.30 hod. Členům klubu doporučujeme navštěvovat v průběhu prázdnin akce novojičínského kulturního léta, pořádané městským kulturním střediskem, podobně jako akce na
nedalekém zámku v Kuníně. Z nich vyjímáme Zámeckou
gardenparty v sobotu 22. července 2006 od 18 hodin, hudba
a tanec ve stylu třicátých let 20. století se swingbandem Alfa
v zámeckém parku před zahradním průčelím. Doporučené
oblečení, jak jinak, rovněž v uvedeném stylu třicátých let.
Členům klubu rodáků a příznivcům přejeme krásné voňavé
slunečné léto.
A zcela závěrem malinkaté blahopřání: v horkých červencových dnech si připomíná pětašedesáté narozeniny stále svěžejší, plný energie, pohody a dobré nálady předseda našeho
Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, pan Pavel Wessely.
Z celého srdce vinšujeme vše dobré a ještě lepší, hlavně nech
ho i jeho spanilomyslnou cho neopouští štěstí a dobré zdraví
(na příslovečném Titaniku bylo tolik zdravých lidí), stálý elán
a optimismus, tvůrčí zaujetí a zpíváme sto lat!
Výbor klubu
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zpěvném počínání. Sta Mgr. Václava Ptáčka doplňujeme
informací o dalším velkém úspěchu Ondrášku a jeho famózního sbormistra, tentokráte ve Francii.
Ve dnech 1.— 8. června 2006 absolvoval novojičínský sbor
Základní umělecké školy Ondrášek již druhý letošní zájezd,
tentokrát do sladké a jarem provoněné Francie. Kolektiv 37
dívek a tří chlapců, členů koncertního sboru, se v Tours, starobylém městě na Loiře (cca 250 km jižně od Paříže), zúčastnil 35. ročníku mezinárodního sborového festivalu FLORILEGE VOCAL de TOURS. Soutěž, náležející k těm nejnáročnějším v Evropě, přichystala na mladé pěvce nemalé nároky
(harmonicky komplikovaná povinná skladba, maximální věková hranice dětí do 15 let), vyžádala si několikaměsíční přípravu a maximální úsilí a vypětí ve zkouškách sboru. Nakonec
se tvrdá práce Ondráškům vyplatila a proměnila ve 3. cenu
(společně s libereckým Severáčkem). Druhou cenu vyzpívali
děti proslulého moskevského sboru Vesnjanka. Tomu, že soutěž má obrovskou prestiž a udržuje si vynikající uměleckou
úroveň svědčí i následující fakt: První cena nebyla udělena.
Po čtyřech dnech festivalového klání v TOURS se novojičínští přesunuli do Paříže — Trappes, kde strávili druhou
část svého turné. Kromě návštěvy turisticky oblíbených míst
(Sacre Coeur, Montmartre, Place Pigalle, Versailles, La Defense, Trocadero...) si děti užívaly projížku noční Paříží či
lodního výletu po Seině. Uměleckou tečkou se stal koncert
v kostele sv. Jiří v Trappes, ozvláštněný mimořádnou atmosférou, akustikou a spontánní přízní publika. Loučení s Paříží, zpěv pod Vítězným obloukem a poslední procházka po
Champs Elysées zůstala Ondráškům v mysli po celou cestu
domů. Na závěr letošního školního roku čekalo netrpělivě
i nejstarší přípravné oddělení Kulihrášek s vidinou letního
soustředění v chorvatském Zaostrogu, kam touto dobou sbor
pravidelně zajíždí. Jednak aby děti odměnil za celoroční píli,
jednak aby připravil nový repertoár. V Chorvatsku se rovněž
utužují kamarádské vztahy mezi dětmi, protože ho absolvují
i nováčci. To letošní soustředění se neslo ve znamení přípravy na nadcházející 40. koncertní sezónu.
Tak příjemné laskavé slunečné léto, milí Ondrášci i mistře
Zajíčku, a mnoho sil v jubilejní čtyřicáté koncertní sezóně.
Karel Chobot

S jakými doklady lze cestovat

v rámci EU od 1. ledna 2006?
Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006 lze
použít všechny typy cestovních pasů ČR, pokud jim neskončila
doba platnosti, a to: cestovní pasy bez strojově čitelných údajů,
s lepenou fotografií a deskami zelené barvy; cestovní pasy
se strojově čitelnými údaji, tištěnou fotografií a deskami v barvě burgundské červeně.
Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU —
upozornění: Pro cestování do států v rámci Evropské unie od
1. ledna 2006 lze dále použít pouze zelené občanské průkazy
typu karta se strojově čitelnými údaji, kterým neskončila doba
jejich platnosti a které nemají ustřižený roh.
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že mohou vzniknout
problémy při společném cestování dětí zapsaných do občanského průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní
cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče
neprokáže státní občanství, nebo do OP se zapisují i děti —
cizinci, a to na rozdíl od cestovního pasu rodičů, do nějž se
zapisují pouze děti, které jsou státními občany ČR. Dalším
rozdílem je, že do OP rodičů se zapisuje místo data narození
a pohlaví — rodné číslo dítěte, které jakožto vnitrostátní identifikační údaj může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány!
Z uvedených důvodů Ministerstvo vnitra ČR nedoporučuje
cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez
vlastního cestovního dokladu!
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
tel.: 556 768 321, 322 (oddělení EO,OPaCD)
g

Občanská statistika /květen
Narodilo se 24 dětí, z toho 15 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 57, odstěhovalo 30 občanů. Bylo uzavřeno 5 sňatků
v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 26 629, zemřelo 14.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Josef Mattivi (17. 3.
1909), Terezie Vrbicová (10. 10. 1905).
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Soutěž „Pozvedni oči“ 6. kolo

Snímek č. 9

Snímek č. 10

Nejdříve vám jako obvykle předkládáme výsledek pátého
kola soutěže. Opět byly všechny odpovědi správné: snímek
č. 9 — Masarykovo náměstí č. 12, dům známý všem jako restaurace U Jelena. Jeden z nejstarších hostinců na novojičínském náměstí, původně také i hotel. Jako hostinec „U zlatého jelena“ se připomíná již v roce 1724, avšak budova fasády byla několikrát měněna. Dnešní podobu získala v roce
1913 díky místnímu architektovi Hugo Blumovi. Dům patří
mezi kulturní památky města.
Snímek č. 10 — Tyršova ulice č. 3, budova Okresního soudu.
Stavba byla realizována v roce 1905 místním stavitelem Josefem Blumem jako součást tzv. Okružní třídy dle vídeňského
vzoru. Bohužel tato třída nebyla nikdy dokončena.
I tentokrát děkujeme panu Jaroslavu Graclíkovi, který připojil několik zajímavostí z historie těchto domů a ty jsme
použili ve výše uvedeném textu. Výhercem knihy Nový Jičín
na dobových pohlednicích byla vylosována paní Jolanda De
Conti, Vančurova 32, Nový Jičín. Druhou cenu, propagační
předměty města Nový Jičín, získává pan Jaroslav Graclík,
Luční 4, Nový Jičín.
Zúčastněte se i šestého 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 a 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.

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 12
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Vaše redakce,
foto Jar. Bělík

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 11
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Děti soutěžily

Dopravní soutěž ve spolupráci s městskou policií uspořádala pro 130 dětí Školní družina Jubilejní 3 v Novém Jičíně,
odloučené pracoviště Dlouhá 56, na dopravním hřišti u školy.
Děti, které byly rozděleny do tří skupin podle věku, se na
tuto akci velice těšily. Soutěžící do omalovánek dokreslovali
správné barvy na dopravních značkách a potom je čekala
část praktická. Formou překážkové dráhy to byla jízda na
koloběžce či kole. Za splněné úkoly dostaly děti drobné odměny s dopravní tématikou.
Aktivní přístup městských policistů vzbuzoval respekt a řád.
Pro děti jsou totiž uniformovaní policisté velkými autoritami
a vzorem. Policistům děkujeme za odbornou pomoc při plnění
úkolů dopravní výchovy.
Jiřina Hlaváčová, vedoucí vychovatelka
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