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Prijdte
ˇ ’ si prohlédnout nový autobus!

g Město Nový Jičín připravuje pro své občany a návštěvníky
novou službu — bezbariérovou městskou hromadnou dopravu.
Tato zahájí svůj pravidelný provoz v září letošního roku. Červené autobusy s kapacitou 65 přepravovaných osob (25 míst
k sezení, 1 místo pro invalidní vozík, 1 kočárek, ostatní místa
k stání) nabídnou občanům celkem 5 linek v Novém Jičíně.
Linky budou dopravně obsluhovat město, zajíždět do městských částí Loučka, Kojetín, Bludovice, Žilina, partnerských
obcí projektu Kunín a Šenov u Nového Jičína. O víkendech
bude také zajíždět do městské části Libhoš. Autobusy budou
vybaveny elektronickým odbavovacím systémem na čipové
karty. Pro ty, kteří využijí přepravních služeb našich auto-

busů pouze příležitostně, je připravena i možnost zakoupit
si klasický lístek u řidiče. První zkušební jízda nových autobusů se uskutečnila v sobotu 22. 7., kdy na trase Nový Jičín —
Kunín a zpět přepravovala zdarma návštěvníky Zámecké gardenpárty. Autobusy se také občanům představily na konci
měsíce července na Masarykově náměstí a v obcích Šenov
u Nového Jičína a Kunín.
Ti, kteří ještě nový autobus neviděli nebo si jej chtějí
prohlédnout ještě jednou, budou tak moci učinit po 15. srpnu 2006. Autobus bude opět k dispozici na Masarykově
náměstí každý všední den od 14 do 17 hodin.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Ve středu 12. května 2006 se uskutečnila 52. schůze Rady
města Nového Jičína. Netradiční zahájení se uskutečnilo
v 11 hodin na novém parkovišti u zimního stadionu (ul. Stadionu/Novellara) u příležitosti jeho slavnostního otevření. Nové
parkoviště nabídne občanům kapacitu 70 parkovacích míst
včetně pěti stání pro invalidy (více samostatný článek). Následoval přesun do velké zasedací síně v budově radnice, kde se
uskutečnilo další jednání. Nejprve se radní zabývali širokou
finanční problematikou. V ní byly schváleny například úpravy
rozpočtu ve formě přijatých neinvestičních účelových dotací,
změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města, harmonogram konání rozborů hospodaření u příspěvkových organizací města a městského úřadu za I. pololetí 2006
a příspěvek Centru podnikání a rozvoje, s.r.o. Kopřivnice na
zajištění provozu poradenského a informačního místa v Novém Jičíně ve výši 20 000,- Kč.
Ředitel městské policie Bc. René Škoda předložil zprávu
o činnosti MP NJ za II. čtvrtletí 2006 (z ní mimo jiné vyplývá,
že městská policie v dubnu, květnu a červnu letošního roku
přijala 968 oznámení a zabývala se 829 případy přestupků).
Dále se rada města zabývala problematikou měření rychlosti
vozidel na území města a uložila vedení městské policie zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2007 finanční prostředky
pro případné zakoupení měřícího zařízení rychlosti vozidel.
Rada města se seznámila se zprávou o vydaných stavebních
povoleních a územních rozhodnutích na území města v období
od 1. dubna do 30. června 2006, kterou předložili ing. arch.

Jiří Raška, vedoucí odboru územního plánování a ing. Jiří Lacina, vedoucí stavebního úřadu.
Bytová problematika zahrnovala projednání žádostí o vystavení nových nájemních smluv, slevy nájemného, zrušení
poplatku z prodlení, dále pak přidělování ubytování nízkého
standardu, rozšíření bytového pořadníku, přidělení bytů v DPS
atd. Rada města se též seznámila s informacemi o uplatnění
zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
a uložila bytovému podniku toto realizovat téměř u všech bytů
ve vlastnictví města. Rada schválila i záměr Sdružení zdravotně postižených k vybudování terapeutické dílny a chráněného bydlení v objektu Hluboká 188.
Úprava pravidel pro krátkodobý nájem nebytových prostor
v klubech důchodců na území města byl dalším bodem, který
RM schválila. Úprava se dotýká krátkodobého pronájmu místností pro jiné účely než vlastní klubová činnost dle předloženého návrhu.
Rada města na svém jednání přijala zástupce osadních výborů městských částí Libhoš a Loučka, kteří ji seznámili se
svými připomínkami podněty a RM uložila na tyto reagovat
příslušným odborům městského úřadu.
Místostarosta města pan Pavel Wessely informoval členy
rady o realizaci lapidária na hřbitově v Bludovicích v souladu
s dřívějším usnesením rady (více informací naleznete dále na
stránkách Zpravodaje).
V závěru jednání rada města schválila odvolání ing. Pavlíčka z komise RM pro správu majetku na jeho vlastní žádost
a jmenovala členem této komise pana Pavla Konečného.
V diskusi pak byla zmíněn požadavek na odstranění uschlých
stromů ve městě a dotaz na stav oprav fasády kina do původní podoby z 30. let.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
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Dokončena rekonstrukce
morového sloupu

g

Dne 18. 7. 2007 bylo dokončeno restaurování kulturní památky „Mariánský sloup s kašnou“ na Masarykově náměstí
v Novém Jičíně. Opravené dílo předal městu Nový Jičín MgA.
Jakub Gajda, akademický sochař a restaurátor z Ostravy,
který restaurování díla prováděl. Za město Nový Jičín dílo
převzala kolaudační komise ve složení Pavel Wessely, místostarosta města, Miloš Lossmann, člen rady a zastupitelstva
města, ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy a Pavla Hanáková, referent
státní památkové péče téhož odboru.
Připomínáme, že restaurování díla se uskutečnilo v rámci
pánované rekonstrukce Masarykova náměstí. Mgr. Gajda
zpracoval k opravě díla restaurátorský postup, tento byl odsouhlasen Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě. Jednotlivé etapy pracovního
postupu byly realizovány podle vzájemné návaznosti: čištění
(odstranění biologického napadení povrchu kamene tzn. od
mechů, zrněnky apod., odstranění vpitých prachových nečistot; neutralizace povrchu, tj. provedení odsolení; konsolidace
(sjednocení) kamenného materiálu; doplnění chybějících
částí; oprava kovových prvků. Celkový povrch díla byl opatřen několika ochrannými nátěry, které zabrání bezprostřednímu působení vody na jeho povrch a pronikání dovnitř.
Práce započaly 15. května, předpoklad dokončení byl do
30. srpna tohoto roku. Kolaudační komise konstatovala, že
restaurování díla je provedeno v požadovaném rozsahu a kvalitě. Celkové náklady plánované na restaurování byly dodrženy (998 tisíc korun).
Pavla Hanáková, odbor ŠKMaTv
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Změny ve vydávání cestovních
pasů v souvislosti se zaváděním biometrie
g Od 1. 9. 2006 nabývá účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., který
mimo jiné novelizuje zákon o cestovních dokladech. Biometrie
v cestovních pasech České republiky = digitální zpracování
podoby (fotografie) a otisku prstů. Cestovní pas se strojově
čitelnými údaji ve lhůtě 30 dnů — bez biometrických údajů.
Žádost o vydání stávajícího typu cestovního pasu (tj. pasu
se strojově čitelnými údaji, ale bez biometrických údajů) lze
podat u úřadu příslušného k jeho vydání pouze do 21. srpna
2006. Pokud byla žádost podána u jiného dosud příslušného
úřadu (matričního úřadu nebo jiného úřadu obce s rozšířenou
působností), musí být do tohoto data doručena obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Žádosti o CP tohoto typu doručené později již
nebudou zpracovány. Vydávání tohoto typu CP bude od 1. 9.
2006 ukončeno!
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji ve lhůtě 30 dnů s biometrickými údaji: Tento typ cestovního pasu bude vydáván
na základě žádosti podané od 1. září 2006 (s digitálním zpracováním podoby — fotografie; s otiskem prstu od 1. května
2008). Žádost lze podat pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele
(v zahraničí na zastupitelském úřadu).
Občan se nebude moci nechat zastupovat při vyřizování cestovního pasu s biometrickými údaji (je nutná osobní účast
žadatele o cestovní pas při podání žádosti, resp. osobní účast
držitele pasu při jeho vydání).
V případě, že zákonný zástupce žádá o vydání cestovního
pasu s biometrickými údaji pro dítě ve věku 5—15 let, musí
při podání žádosti přivést dítě s sebou.
Při podání žádosti o pas biometrickými údaji občan nepředkládá vyplněnou žádost ani fotografii (žádost bude vyplňována elektronicky podle údajů z registru obyvatel a poté po
předložení potřebných dokladů a ověření údajů vytištěna
k odsouhlasení žadateli, digitálně bude zpracována podoba
a podpis žadatele).
Cestovní pas s biometrickými údaji nelze poslat k převzetí
jinému úřadu, občan jej musí vyzvednout u úřadu, u kterého
byla žádost přijata.
Správní poplatek: dítě 5—15 let /100,- Kč (platnost pasu 5 let),
občan starší 15 let / 600,- Kč (platnost pasu 10 let). Cestovní
pas bez strojově čitelných údajů ve lhůtě 15 dnů (tzv. blesk)
— bez biometrických údajů. V době od 21. srpna do 1. září 2006
lze požádat pouze o cestovní pas bez strojově čitelných údajů
a bez biometrických údajů, tzv. blesk (modrá žádost). Správní poplatek do 1. 9. 2006: 600,- Kč, (platnost pasu 1 rok). Od
1. 9. 2006 budou tyto pasy vydávány: dětem mladším než 5
let: s dobou platnosti 1 rok, správní poplatek 50,- Kč;
v kratší lhůtě: dětem 5—15 let, správní poplatek 1 000- Kč,
občanům starším 15 let, správní poplatek 1 500,- Kč (v obou
případech je platnost pasu 1/2 roku).
Další změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. září
2006: Dětem mladším 5let budou vydávány jen cestovní pasy
bez biometrických údajů za poplatek 50,- Kč (platnost 1 rok).
Nebude již možné zapsat dítě do cestovního pasu rodiče
(ani do stávajících typů cestovních pasů). Děti zapsané do
cestovního pasu rodiče před 1. 9. 2006 mohou s tímto rodičem vycestovat a nemusí mít vlastní cestovní doklad.
Nebude možné provádět změny údajů o dítěti zapsaném
v cestovním pasu rodiče (např změna příjmení již zapsaného
dítěte). V tomto případě se musí dítěti vyřídit samostatný pas.
Uzavře-li občan manželství a v této souvislosti dojde ke
změně příjmení, jeho cestovní pas bude platný 3 měsíce po
uzavření sňatku, poté ze zákona skončí jeho platnost.
Při podání žádosti o pas dítěte mladšího 5 let se předkládají 2 fotografie, stejně jako u cestovního pasu vyřizovaného
v kratší lhůtě než 30 dnů.
Doklady předkládané při podání žádosti se nemění. Do
úplného znění novely zákona o cestovních dokladech přinášející výše uvedené změny je možno nahlédnout na webových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/
sbirka/2006/sb046-06.pdf
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
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Slavnostní otevření nového
parkoviště u zimního stadionu
g Ve

středu 12. 7. 2006 v 11.00 hodin se uskutečnilo slavnostní
otevření nového parkoviště u zimního stadionu (ul. U Stadionu/Novellara) v Novém Jičíně. Nové parkoviště má kapacitu
70 míst včetně pěti stání pro invalidy. „Parkoviště je vybaveno dešovou kanalizací, odlučovačem ropných látek
a veřejným osvětlením. Uskutečněny byly také terénní
úpravy spojené s výsadbou drobné zeleně a stromů,“ uvedl
pan Josef Rivec, vedoucí odboru obecního podnikání MěÚ
Nový Jičín. Zároveň bylo vybudováno zázemí parkování pro
možnost zásobování nebytových prostor v objektu zimního stadionu a nový přístup do celého areálu.
Realizátorem stavby byla firma GEDOS Nový Jičín, která
zvítězila v rámci vypsaného výběrového řízení. Celkové náklady na vybudování parkoviště dosáhly výše 7,602 mil. Kč. Město
získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,83 mil.
korun.
Objekt zimního stadionu získalo město Nový Jičín od státu
v roce 2001. Následně byla vytvořena koncepce postupného
dobudování a rekonstrukce. Nejprve byly dovybudovány šatny
a sociální zařízení, poté rekonstruováno osvětlení haly. Vybudování parkoviště je dalším krokem k lepšímu zpřístupnění objektu novojičínské veřejnosti a též k přístupu k nebytovým prostorám, které byly připraveny v předchozím období
a bude je možné následně využívat. „V neposlední řadě došlo k výraznému zlepšení vzhledu a okolí objektu, které
v předchozích letech nebylo využíváno vždy adekvátním
způsobem, a tím ke zlepšení životních podmínek obyvatel této části města,“ uzavřel Rivec.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín,
foto Ellen Weissbrodová

Pozor na opuštěná vozidla!
g

Dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství
je každý, kdo se zbavuje autovraků, povinen předat vyřazené motorové vozidlo pouze osobám, které jsou provozovateli
zařízení k jejich sběru. Vlastník vozidla před jeho předáním
do zařízení je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí a nenaruší estetický vzhled
obce či přírody nebo krajiny. V případě, že tomu tak není,
přemístí obecní úřad (po uplynutí dvou měsíců na náklady
vlastníka) opuštěné vozidlo na vybrané parkoviště. Informaci
o umístění opuštěného vozidla zveřejní na úřední desce. O umístění vozidla obec písemně informuje vlastníka vozidla. Pokud
vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po uplynutí lhůty dvou měsíců, má se za to, že vozidlo je autovrak.
Veškeré náklady spojené s odstraněním autovraku hradí poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. Na základě uvedeného apelujeme na všechny
majitele opuštěných vozidel, aby předešli možným komplikacím a nárůstu nákladu spojených s odstraněním vozidla.
K uvedené věci je nutno ještě doplnit tu skutečnost, že za
zbavení se autovraku nebo umístění vozidla vyřazeného z registru vozidel v rozporu se zákonem o odpadech uloží obecní
úřad navíc pokutu do výše 20 000,- Kč.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Město obdrželo účastnický
certifikát projektu Čisté město
g

Město Nový Jičín obdrželo
v průběhu minulého týdne
účastnický certifikát v projektu „Čisté město“. Vzájemná spolupráce mezi naším
městem a organizátorem projektu — společností G.B.A.
(Global Business Advantage),
s.r.o., prezentující se pod obchodním názvem MYLAND,
funguje od dubna letošního
roku. Město Nový Jičín touto
spoluprací získá v každém
čtvrtletí od společnosti G.B.A. 15 000,- Kč na podporu aktivit
související s rozvojem města v oblasti čistoty a ekologie.
V rámci projektu také od května letošního roku Technické
služby města Nový Jičín používají nová zařízení na čištění
chodníků. Tento čistič je velmi vhodný do městských památkových rezervací a do všech míst, kde běžnou úklidovou techniku díky jejím technickým parametrům nelze využít. Město
Nový Jičín má čistič v roční zápůjčce. Pokud se i nadále bude
osvědčovat, lze předpokládat záměr města Nového Jičína
a technických služeb jeden či dva tyto stroje v budoucnu zakoupit a tím co nejvíce zvýšit čistotu ve městě (hodnota čističe je cca 1 400 000,- Kč).
Projekt Čisté město je komerční projekt, jehož cílem je
efektivní propojení potřeb veřejné a komerční sféry s hodnotami trvale udržitelného rozvoje. Je zaměřen na dodávky
komunální a užitkové techniky a produktů městům a obcím,
dále inovativní způsob financování investičních potřeb, podporu investic do rozvoje obcí a měst, a to vše v rámci obchodní
spolupráce komerčního a veřejného sektoru. Projekt vznikl
v roce 2003 a účastní se ho již 16 měst a obcí.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Město ukončilo I. etapu
výstavby metropolitní sítě

g K 31. 7. 2006 budou ukončeny obě fáze (I. etapa — část ulic
Dlouhá, ul. Gregorova, Anenská, K. Čapka, Vančurova; II.
etapa — ul. Trlicova, Hřbitovní, Bulharská, Jugoslávská,
Sv. Čecha, Luční I.) etapy projektu výstavby metropolitní
sítě v Novém Jičíně. Kritéria projektu, která mimo jiné zahrnovala 272 připojených uživatelů, jsou splněna a nabídka
služeb zahrnující vysokorychlostní internet je občany vítána.
V rámci I. etapy projektu byly v Novém Jičíně vybudovány také
dva internetové kiosky, kde je internet obyvatelům a návštěvníkům města k dispozici 24 hodin zdarma (na ulici Hřbitovní
a ul. Vančurova u Bytemy).
Samotná stavba, jež probíhala formou veřejné zakázky, byla
dokončena k 31. 5. 2006. Nyní se zpracovává finální zpráva
o vyhodnocení projektu, která bude zaslána na Centrum regionálního rozvoje v Ostravě, které ji postoupí Ministerstvu
pro místní rozvoj. Na základě této zprávy a konečného vyúčtování nákladů projektu (celkové náklady 7 150 tis. Kč) bude
město Nový Jičín uplatňovat nárok na vyplacení dotace. Tuto
město získalo z programu Společný regionální a operační
program ve výši 75 % nákladů, tj. tedy cca 5 362 tis. Kč.

Přesto, že projekt I. etapy je ukončen, přistoupilo město k tomu, že nechává na základě připomínek občanů zpracovávat
dodatečný projekt pro možnost připojení všech rodinných
domků v obou daných lokalitách I. etapy. Jedná se o ulice s rodinnými domky, jako například ulice Kpt. Jaroše, Dostojevského, Sv. Čecha, Bulharská, Trlicova a Hřbitovní.
Jelikož město Nový Jičín bylo úspěšné i v dalších projektech
SROPu, může výstavba metropolitní sítě pokračovat i v dalších lokalitách. V současné době probíhá realizace výstavby
II. etapy (část ul. Dlouhé od večerky Smrk směrem ke křižovatce B. Martinů, městská část Loučka a Kojetín). Také v těchto dnech probíhá vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby III. etapy (Posílení komunikační sítě euroregionu
Silesia) a zároveň připravujeme žádost o dotaci na osmé kolo
výzvy SROP, jíž bychom chtěli možnost využívání metropolitní sítě nabídnout občanům městské části Žilina (tento projekt je připravován ve spolupráci s městem Bruntál).

Informace pro všechny
zájemce o zemědělské hospodaření
g Pokud budeme hledat způsob hospodaření šetrný k přírodě,

k pěstovaným plodinám a chovaným zvířatům, hospodaření
šetřící životní prostředí, a jde o půdu, používání průmyslových hnojiv, pesticidů, využívající místních podmínek, jako
jedním z možných bude patrně ekologické zemědělství.
I z „druhé“ strany, ze strany spotřebitelů, poptávka po produktech získaných co nejšetrnějším způsobem (bioproduktech) je stále větší.
Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO se sídlem v Šumperku a jeho Regionálním centrem Moravská brána v Příboře
podporuje rozvoj ekologického zemědělství, informuje veřejnost o podstatě, smyslu, vazbách a novinkách šetrného způsobu hospodaření. Z tohoto důvodu požádal o finanční podporu z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů MŽP
na zřízení „Sítě informačních center pro agro-envi programy“;
tyto peníze se podařilo získat a od března letošního roku
pracuje pro zemědělce, pro školy i další zájemce o uvedené
téma Informační centrum pro agro-envi programy a ekologické zemědělství v Novém Jičíně, Divadelní 9.
Snahou pracovníků našeho centra je pomáhat zemědělcům
při přechodu farem na ekologický způsob hospodaření, či s využitím dalších agroenvironmentálních programů podpořit
hospodařením druhovou rozmanitost; a to zejména přímo
v terénu, návštěvou jejich hospodářství a společným hledáním možností, jak hospodařit — využít zázemí farmy. Pomocí
dotačních titulů ministerstev zemědělství, životního prostředí
a pro místní rozvoj pak hledat možnosti financování těchto
záměrů. Zájemci o problematiku ekologického zemědělství
a vazby na ně se mohou obrátit na Informační centrum v Novém Jičíně, Divadelní 9.
Alena Malíková, správce Regionálního centra Moravská
brána Svazu ekologického zemědělství, Příbor, Tyršova 705;
tel. 556 764 707; 724 367 451 mail: alena.malikova@mze.cz;
malikovi@seznam.cz. Informace o celém Projektu „Sí agro-envi“ na www.pro-bio.cz

Podvečerní procházky
městem Nový Jičín
g

Na tři páteční podvečery pro vás Informační centrum Nový
Jičín spolu s paní průvodkyní připravilo procházky městem
Nový Jičín. Dne 11. 8. 2006 budete mít možnost seznámit se
s „Novým Jičínem historickým i současným“, dne 18. 8. 2006
vám paní průvodkyně představí „Tvář Nového Jičína kolem
roku 1900“ a dne 25. 8. 2006 vás seznámí s tím, „Co už v Novém Jičíně nenajdete“.
Všechny tři procházky městem začnou vždy v pátek v 17.00
hodin před Informačním centrem Nový Jičín a budou trvat
asi 1,5 hodiny. Chcete-li příjemně strávit páteční podvečer
a ještě se dozvědět o městě, ve kterém žijete, něco, co možná
ještě nevíte, jste srdečně zváni.
Informační centrum Nový Jičín
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Dodržujte čistotu a pořádek
kolem kontejnerů a popelnic!
g

Vážení spoluobčané, neustále se nám množí případy odkládání směsného komunálního (domovního) odpadu mimo
nádoby k tomu určené, tedy kontejnery a popelnice. A to jak
na veřejných prostranstvích, tak na zemi v těsném okolí sběrných nádob. Stačí jen jedna, sebemenší, mimo nádoby odložená věc, tedy „malý“ nepořádek. Poté už se lehce přiloží další
a vzniká černá skládka. Nejhorší je pak situace na novojičínských sídlištích, zejména na sídlišti Loučka a ul. Dlouhé.
Jistě s námi budete souhlasit, že takové chování a lhostejnost ostatních k takovému chování negativně ovlivní vzhled
našeho města. Přitom město Nový Jičín v oblasti odpadového
hospodářství nabízí rozsáhlý servis služeb. Počet kontejnerů
a popelnic na území města je dostatečný, stále více se rozšiřuje možnost odpad třídit (186 kontejnerů). Máme také plně
fungující separační dvůr umístěný na ulici Palackého, který
funguje šest dní v týdnu (pondělí až sobota) a zadarmo zde
od občanů převezmou komunální odpad. Technické služby
neustále průběžně zajišují svoz odpadu, dvakrát ročně připravují svoz velkoobjemového odpadu. To vše je podpořeno
rozsáhlou informační kampaní — články, prostřednictvím
nálepek s návodem „kam s odpady“ atd.
Snad nám všem záleží na našem městě a dodržování takovýchto základních pravidel by mělo být samozřejmostí! Těm,
kteří tak činí, patří naše poděkování. Ty ostatní žádáme, aby
se připojili, nebo jinak nezbude nic jiného, než přistoupit ke
zvýšené kontrole a sankcím (věřte, že jsou nemalé, mohou
dosáhnout výše až 50 tis. Kč), a to přece nikdo nechceme.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí (ilustrační foto)

jektu na jejich škole, dále pak zástupkyni ředitelky ing. Miladě Pometlové a Mgr. Janu Bobkovi za vstřícnost při zajišování učeben pro výuku i zajištění lektorů. Poděkování
patří i Mgr. Ivaně Mutinové, výkonné ředitelce Mateřského
centra pro nový život v Novém Jičíně za poskytnutí služeb
hlídání dětí účastnicím kurzů. Všem absolventkám kurzů
přeji, aby se jim po ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené podařilo najít uplatnění ve společnosti dle jejich představ.
Elena Kotasová, Okresní rada Českého svazu žen

Dětská pískoviště a pejsci
g Asi každý z nás se v tom správném předškolním věku stal
projektantem — na pískovišti stavěl hrady, budoval tunely,
nebo byl pekařem či cukrářem a výroba báboviček nám zabrala celý půlden. Písek pro naše důležité činnosti musel
mít tu správnou vlhkost, aby držel tvar. A asi téměř každý z nás
se také setkal s hrudkou písku, která držela tvar lépe a déle
— jenže to se stalo opravdu jen mimořádně a ostražité maminky nám hned vysvětlily, že to není to pravé s čím bychom
si měli hrát.
Dnešní děti se ale s podobnou „hrudkou“ mohou setkat
daleko častěji. Ve městě se chová stále více pejsků, a protože
se v poslední době u nás (rozuměj v celé naší krásné vlasti)
vysvětluje demokracie jaksi zvráceně, slouží někdy dětská
hřiště a hlavně pískoviště spíše pejskům než dětem. Upřímně
— do písku se hovínko zahrabe daleko lépe a při čůrání si
pejsek nepostříká nožičky a bříško. Jenže pejsek neumí číst
a cedulky u hřiš mu nic neříkají. A tak apelujeme na všechny
pejskaře, na všechny majitele, průvodce, chovatele psů — nepouštějte svého psa na dětská hřiště — ta jsou, jak název
napovídá, pro děti, napomáhají jim v rozvoji dovedností, fantazie, sociálních vztahů… a k tomu psí hovínka opravdu
nepotřebují!
V poslední době Městský úřad Nový Jičín zrekonstruoval
několik dětských hřiš, namátkou na ul. Dvořákově, Riegrově, Bulharské, v sídlišti Loučka, kde se v současné době
budují také nová hřiště a každé hřiště má svůj návštěvní
řád, který zakazuje vstup se zvířaty. Prosím, dodržujte jej!
Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín

Nová cyklotrasa —
Jesenická kyselka
Ze sociální oblasti
Projekt pro maminky s dětmi se vydařil
g

V pátek 16. června 2006 byla v aule Střední školy na Divadelní ulici v Novém Jičíně slavnostně předána osvědčení
o absolvování kurzů celoživotního vzdělávání 24 mladým maminkám na mateřské a rodičovské dovolené. Úspěšné ukončení kurzů bylo výsledkem 1. fáze projektu, jehož realizátorem
bylo zájmové sdružení Svět vzdělávání se sídlem v Ostravě
a partnerem Krajská rada Českého svazu žen Moravskoslezského kraje a místní centra celoživotního vzdělávání pro
ženy s dětmi. Projekt je financován Evropskou unií a českým
státním rozpočtem, takže všechny kurzy pro maminky byly
bezplatné včetně hlídání dětí, které pro dobu konání kurzů
zajišovalo Mateřské centrum pro nový život v Novém Jičíně.
Mladé maminky si mohly podle svého zájmu vybrat z nabídky těchto kurzů: motivační kurz (pomůže při hledání zaměstnání); kurz právních a ekonomických znalostí s názvem
návrat do zaměstnání; kurz anglického nebo německého jazyka; počítačové kurzy.
Většina z nich absolvovala až tři kurzy, čímž si doplnila své
dosavadní vzdělání, případně si osvěžila to, co dříve znala z dob
studií. Protože byl velký zájem ze strany mladých žen zejména o počítačové kurzy, věřím, že po prázdninách bude možno
v nich pokračovat a nabídnout ještě jeden kurz dalším mladým
maminkám.
Chci poděkovat ředitelce Střední školy na Tyršově ulici v Novém Jičíně PhDr. Renatě Važanské za možnost realizace pro-
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g Po turistických záznamnících Novojičínská kopretina a Městská památková rezervace, které nejen pro turisty v minulosti
připravilo Informační centrum Nový Jičín spolu s panem Brňovjákem z Klubu českých turistů Nový Jičín, byl nyní vytvořen malý průvodce cyklotrasou s názvem Jesenická kyselka.
Ta vznikla propojením cyklotrasy č. 502, která vede z Hukvald do Starého Jičína s Oderskou cyklotrasou č. 503. Průvodce popisuje zajímavosti na trase vedoucí z Nového Jičína přes
Loučku, Bernartice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Hůrku,
Vlčnov, Starý Jičín a zpět do Nového Jičína. V průvodci,
který je pro všechny cyklisty připraven v Informačním centru Nový Jičín, najdete samozřejmě i podrobné informace
o cíli trasy — o pramenech minerální vody Jesenická kyselka.
Máte-li chu v letošním krásném létě objevovat krásy Novojičínska ze sedla jízdního kola, je tu nová cyklotrasa právě
pro vás.
Informační centrum Nový Jičín

Informační služba ČOI
o prázdninách přerušena
g

Z důvodu čerpání dovolených a zajištění kontrolní činnosti
během prázdnin, přeruší Česká obchodní inspekce po tuto
dobu poradensko informační službu na vašem úřadě.
Občané mohou využít poradensko informační službu, která
je po celou provozní dobu uskutečňována v sídle České obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký
se sídlem v Ostravě, Provozní 1, Ostrava-Třebovice, nebo na
tel. č. 596 912 621.

Kam za sportem?
g FOTBAL: út 1. 8. v 16.30 hod., stadion TJ Nový Jičín, přípravné utkání Nový Jičín - Val. Meziříčí, ne 6. 8. v 17 hod.,
stadion TJ, 1. kolo okr. části Poháru ČMF Nový Jičín - Sedlnice, ne 12. 8. v 17 hod., stadion TJ, OP muži Nový Jičín Starý Jičín, ne 20. 8. v 10.15 hod., hriště Lamberk, OP muži
Žilina - Stachovice, ne 20. 8. v 16.30 hod., hřiště Straník, III.
tř. muži Straník - Hlad. Životice, so 26. 8. v 10.15 a 12.30 hod.,
hřiště s umělou trávou, divize star. a mlad. dorost Nový Jičín
- Hranice (2 utk.), ne 27. 8. v 9 a 10.45 hod., hřiště s umělou
trávou, krajs. soutěž mlad. a star. žáci Nový Jičín - Vítkovice
- Svinov, ne 27. 8.v 16.30 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. muži
Libhoš - Hodslavice, ne 27. 8. v 16.30 hod., stadion TJ, OP
muži Nový Jičín - Žilina, ne 3. 9. v 10.15 hod., hřiště Lamberk,
OP muži Žilina - Veřovice, ne 3. 9. v 16.30 hod., stadion TJ,
OP muži Nový Jičín - Kopřivnice, ne 3. 9.v 16.30 hod., hřiště
Straník, III. tř. muži Straník - Vražné g HOKEJ (ZS Nový
Jičín) přípravná utkání mužů: út 22. 8. v 18 hod. Nový Jičín
- Orlová, pá 25. 8. v 18 hod. Nový Jičín - Valašské Meziříčí,
út 29. 8. v 18 hod. Nový Jičín - Šumperk, po 4. 9. v 18 hod.
Nový Jičín - Přerov g PROVOZ VENKOVNÍHO BAZÉNU (ul.
Novosady): srpen za příznivého počasí: po - so 10 - 20 hod.,
ne 10 - 19 hod.

Sportovní aktuality
g

NOVÝ FOTBALOVÝ ROČNÍK OTEVÍRÁ BRÁNY. Tradičně ze všech kolektivních sportů zahajují nový ročník všech
mistrovských soutěží nejdříve, a to v srpnu, fotbalisté. O víkendu 12. a 13. srpna zahájí mistrovskou sezonu mužstva z našeho města, hrající okresní soutěže, a to v okresním přeboru
Sokol Žilina a nováček TJ Nový Jičín, ve III. tř. Sokol Straník a o týden později i nováček I. A třídy FC Libhoš. O tom,
jak se na novou sezonu týmu z našeho města připravují a s jakými cíli do ní vstoupí, přinášíme několik informací.
TJ Nový Jičín. Po již známé situaci s novojičínským mužským fotbalem, který se dostal ze třetí nejvyšší do třetí nejnižší soutěže v ČR, začali fotbalisté Nového Jičína pod trenérskou dvojicí Alois Holub a Jan Koval přípravu na novou sezonu
2006/07, v níž budou hrát okresní přebor. Přípravu zahájilo
dvacet hráčů a kádr by měli tvořit z bývalého třetiligového
týmu brankář Pikulík, obránci Bajer, Pavlík, Chromečka, dále
Fojtík, Bezděk a hráči, kteří vyhráli III. třídu a zajistili tak
alespoň postup do OP brankář Šrom, hráči do pole Krumpolc,
Koval, Hrachovec, Palička, Žitník, Temnička, Hanzelka, Štěpjak, Žurek, Víznar, Tončík, Ivo Bajer, Kudra. Zájem vrátit se
zpět z Hodslavic do Nového Jičína projevil zkušený Milan Dvořák, z Francie by se mohl vrátit ostrostřelec Lukáš Polonyi,
trenéři mají na zkoušku mladého slovenského útočníka Tomáše
Ligase, o Macíčka a některé další hráče se zajímá Frenštát
i další kluby, někteří hráči chtějí sami z Nového Jičína odejít,
zatím však není o ničem rozhodnuto. Cílem vedení klubu je
vybudovat nové kvalitní mužstvo s počtem osmnácti stejně
výkonných hráčů, k čemuž je směrována letní příprava, která
začala ve čtvrtek 13. července s několika přípravnými zápasy,
v nichž by si trenéři odzkoušeli optimální sestavu. Cíl pro
mužstvo je jediný — vítězství v soutěži s postupem do I. B
třídy. Tím, že mužstvo Nového Jičína nebude po dvou letech
již více hrát v Bludovicích, ale na hlavním novojičínském
stadionu a v Bludovicích se nenašli zájemci (přestože by mohlo
být relativně hráčů dostatek), aby se ustavilo B mužstvo s přihláškou do IV. třídy a mládež žádná v Bludovicích není, tamní
fotbalový areál osiří… Po utkání I. kola okresní části Poháru
ČMFS, v němž se novojičínští fotbalisté střetnou v neděli
6. srpna od 17 hodin na domácím stadionu s celkem Sedlnic,
zahájí podzimní část mistrovské soutěže na domácím stadionu v neděli 13. srpna v 17 hod. v jistě atraktivním derby se
Starým Jičínem. Domácím hracím dnem na hlavním stadionu
bude neděle s úřadně stanovenými začátky.

FC Libhoš. Klub si dal ke svému letošnímu 60. výročí založení nejkrásnější dárek v podobě historického postupu do
I. A tř., což byl důvod ke společné oslavě na hřišti přátelskými zápasy všech družstev, opékáním selete a taneční veselicí. Družstvo mužů vstoupí do soutěže s trenérem Ladislavem

Ve druhém přípravném utkání na novou sezonu si fotbalisté Nového Jičína hladce poradili s celkem VTJ Hranice, který porazili
9:0. Foto Jaroslav Kotas.

Šidlerem a s největší pravděpodobností s nezměněným kádrem,
který soutěž „vykopal“. Příprava byla zahájena v pondělí
17. července a do sezony půjde tým s cílem nejen tuto soutěž
udržet, ale bojovat o umístění co nejblíže ke středu tabulky.
Sokol Straník. V novém ročníku okresní III. tř. by měl hrát
mladý stabilizovaný tým, který by měli posílit z hostování
střelec Ondra Plešek a obránce Pavel Hruška, další možné
přestupy či hostování jsou v jednání. Cílem mužstva je hrát
slušný fotbal pro diváky s umístěním po podzimní části v horní
polovině tabulky i s tajným, skoro nevyřčeným přáním vybojovat konečně postup do vyšší soutěže. Velkým pozitivem je
po mnoha letech opět zařazení družstva dorostu do mistrovské
soutěže, což by mohlo být do budoucna pro stranický fotbal,
který má jako jeden z mála v okolí v soutěži žáky i dorost,
přínosem.
Sokol Žilina. Až snad na možného nového trenéra, jímž
by mohl být Martin Szarowský, zůstává kádr celku z minulé
sezony beze změn a jeho cílem je hrát ve vyšších patrech tabulky okresního přeboru, než tomu bylo v předcházející sezoně.
g

HOKEJOVÁ SEZONA SE BLÍŽÍ. Po skončení uplynulé
sezony začala příprava všech hokejových družstev HC Nový
Jičín na nový ročník již 24. dubna a probíhala až do konce
června, v červenci přišel zasloužený odpočinek, aby od začátku srpna začala druhá část tvrdé přípravy na suchu a na
ledě. Pokud se týká družstva mužů, kádr by měl v podstatě
zůstat stejný, který soutěž ukončil s trenérem Davidem Handlem a jeho asistentem Radkem Tomanem, doplněn o některé
domácí juniory. Po několikadenním „rozbruslení“ na cizím
ledě začne pro tým, počínaje středou 9. srpna, série 9 až 10
přípravných utkání, nejdříve na ledě soupeřů a od úterý 22. 8.
v zápase s Orlovou již na domácí rekonstruované hrací ploše.
Do nového ročníku II. ligy, který se bude hrát pozměněným
systémem (bližší informace přineseme v zářijovém vydání
Zpravodaje), vstoupí naši hokejisté ve středu 13. září na ledě
Kroměříže, doma je diváci poprvé uvidí v neděli 17. září v utkání s Šumperkem.

g

PLAVKYNĚ PETRA DVORSKÁ MEZI REPUBLIKOVOU ELITOU. O tom, že je stálicí se stálým umístěním mezi
nejlepšími, potvrdila závodnice PK Nový Jičín Petra Dvorská
i na letním mistrovství ČR dorostu v Ústí nad Labem, kde se
probojovala dvakrát do finále se 6. místem na 50 m prsa a 7.
místem na 100 m motýlek. Dvorské se dařilo i na následném
38. mistrovství ČR seniorů v Praze-Podolí, kde se umístila mezi
elitou ve „své“ disciplině 50 m prsa výborné 11. místo. Už jen
účast mezi nejlepšími plavci na mistrovství ČR staršího žactva
v Podolí Vojtěcha Kulišáka, Filipa Skřička, Tomáše Zumera
a Doroty Podzemné znamená pro plavce PK Nový Jičín významný úspěch, který se znásobuje získaným 7. místem Vojtěcha Kulišáka v závodě na 200 m prsa a 9. místem na 400 m
polohový závod, stejně jako 9. místem na 100 m motýlek Doroty Podzemné.
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g NEJMLADŠÍ LAGUŇÁCI S MISTROVSKÝMI MEDAILE-

MI. Žeň medailí pro plavce s ploutvemi KVS Laguna se nezastavila ani v červnu, když na domácím přeboru kategorií
žactva E a D vybojovali hned patnáct medailí v individuálních disciplínách a dvě sady medailí ve štafetách. Nejúspěšnějším borcem pořadatelského klubu se stal v kat. „D“ Jakub
Jarolím (roč. 95), který si na stupně vítězů vystoupil pro šest
zlatých medailí, čtyři stříbrné a jednu bronzovou vybojoval
Jáchym Kaluža (94), Petr Španihel (95) získal jedno první, dvě
druhá a dvě třetí místa. Cenná jsou i další umístění domácích
ploutvařů v kat. „D“ Radky Svobodové (1., 4. a 5. místo) a Matěje Obšivače (2 x 3., 4. a 2 x 5. místo), v kat. „E“ Venduly Figarové (1 x 1. a 3. 4. místo), Martina Mazače (1 x 1., 2 x 4.,
5., 6. a 7. místo). K nim se kvalitními výkony zařadili i „déčkaři“ Jan Bártek (3., 4. a 8. místo) a Tomáš Hois (3., 4. a 9.
místo). Novojičínským ploutvařům se dařilo i na závodech 31.
ročníku „Maraton Těrlicko“, který byl současně mistrovstvím
ČR v dálkovém plavání s ploutvemi. Vítězství si vybojovala
štafeta žen ve složení Pargačová, Malátková, Škubalová, Saksová, mezi žáky Jáchym Kaluža, Petr Španihel skončil druhý,
Jakub Jarolím čtvrtý, mezi žačkami vybojovala Radka Svobodová bronz, se stříbrnou medailí v kategorii žen se z Těrlicka vrátila Škubalová, bronz patří Saksové.

g DAVID

FOJTÍK VYSTOUPL NA NEJVYŠŠÍ HORU SVĚTA MOUNT EVEREST. Patnáct let poté, co stanul na nejvyšší hoře světa Mount Everestu (8 848 m. n.m.) první Čech, novojičínský rodák Leopold Sulovský, se 18. května 2006 v 5 hod.
ráno totéž podařilo po absolvování tzv. severní „čínské“ cesty
dalšímu členovi horolezeckého oddílu TJ Nový Jičín, Davidu
Fojtíkovi z blízkého Šenova. Stejné štěstí však nepotkalo ani
napotřetí, po dvou předcházejících neúspěšných pokusech
tuto nejvyšší horu zdolat, jeho kamaráda z oddílu Miloslava
Palackého, který musel ve výšce 7 500 metrů pro určité zdravotní potíže, výstup ukončit. Dalšími horolezci, kteří s Fojtíkem a Palackým absolvovali aklimatizační část ve výšce kolem
6 500 metrů, byli členové horolezeckého oddílu TJ Nový Jičín
Milan Jersák, Roman Poloch a Roman Rajnoch.

Stručně...
g

Stejně jako v loňské sezoně, také v letošní letní se daří
mladým atletickým nadějím TJ Nový Jičín. Věkem ještě žačka
Lucie Uhlířová vybojovala nejdříve na mistrovství Moravy
dorostu v Hodoníně 1. místo ve skoku do dálky (542 cm), 2.
místo v trojskoku (11,85 m), a 3. místo ve skoku do výšky
(160 cm), Silva Szolonyiová skončila v trojskoku výkonem
10,62 m čtvrtá. Hned dvě zlaté medaile, a to ve sprintu na 60 m
(7,85 vt.) a 150 m (18,85 vt.) vybojovala na mistrovství Moravy žaček v Třinci Petra Urbánková, když oba výkony jsou
nejlepšími v ČR v této věkové kategorii. Tamtéž byla úspěšná
i Lucie Uhlířová, která vybojovala dvě stříbrné medaile ve
výšce (163 cm) a v dálce (533 cm).

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

Ženy před řazením průvodu v dolní části Václavského náměstí.
g

NOVOJIČÍNŠTÍ SOKOLI CVIČILI NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU V PRAZE. Velmi nadšena a s množstvím těch
nejlepších dojmů se vrátila z vystoupení na XIV. všesokolském
sletu 5. a 6. července v Praze výprava cvičenců Sokola Nový
Jičín. O dojmy z účasti na sletu se podělila náčelnice Sokola
Nový Jičín, paní Zdenka Fryšarová.
„Dříve, než jsme odjeli do Prahy, tak jsme všichni cvičili
na župních sletech v Krnově, Bohumíně, Valašském Meziříčí
a v Hodslavicích při oslavách výročí F. Palackého, což byly
generálky a secvičné na Prahu. Do Prahy na slet nás jelo celkem osmatřicet, abychom se prezentovali ve čtyřech ze šestnácti předvedených skladbách. Šest párů rodičů a dětí se
skladbou Korálky, osm cvičenců mladšího žactva se skladbou
Počítadla a čtyři dorostenky ve skladbě Výlet s aerobikem vystoupilo na Rošického stadionu jednou, největší část naší
výpravy, kterou tvořilo dvanáct žen a šest mužů, se představila v početně cvičenci nejvíce obsazené skladbě Ta naše
písnička česká, a to na obou hlavních sletových dnech včetně
závěrečného slavnostního ceremoniálu. Krásná byla samotná
atmosféra sletu, jehož se v obou dnech zúčastnilo více než
sedmnáct tisíc cvičenců, samozřejmě, že většina z nich byli
Češi, ale početná výprava sokolů přijela z USA, také Kanady,
Švýcarska, Rakouska, Polska i Slovenska. Zúčastnili jsme
se krásného sobotního galaprogramu uspořádaného pro cvičence v Sazka aréně, byli jsme se podívat rovněž na doprovodném sportovním programu s mezinárodní účastí, který se
konal v areálu Tyršova domu. Obrovský dojem na nás udělal
nedělní průvod Prahou, jejž zdravilo a sokolům fandilo velké
množství lidí. I přes náročnost na cvičence při generálních
zkouškách, při organizování průvodu, při strahovském vystoupení a při týdenním pobytu v Praze vůbec, jsem velmi spokojena s ukázněností i vystoupením našich cvičenců, za což jim
musím všem moc poděkovat. Poděkování patří ještě jednou
i našemu městu za finanční pomoc, která nám umožnila účast
na sletu.“
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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 velmi úspěšného člena klubu Abadá Capoeira
Nový Jičín, MIROSLAVA RIEDLA.

MiroslavRiedl

Datum a místo narození: 31. 5.
1981, Nový Jičín. Rodinný stav:
Svobodný. Výška a váha: 178 cm,
78 kg. Zaměření ve svém sportu: Trenér a druhý zástupce Abadá Capoiery za ČR. Oblíbené
místo: Nový Jičín. Móda: Moc jí
nepodléhám, ale určitě u mě převládá sportovní oblečení. Nejoblíbenější jídlo: vepřové, knedlík
a zelí. Životní krédo: Všechny sny
se mohou jednoho dne stát skutečností. Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo
ve sportu? Bruce Lee. Sportovní vzor: Mestrando Tucano
Preto. Další záliby mimo váš sport: Filmy, hudba a relaxace. Sportovní dráha, dosavadní největší úspěchy: Začínal
jsem s řecko-římským zápasem, potom jsem zkoušel aikido,
karate, dále jsem se šest let věnoval čínskému wu-shu a nyní
již šest let trénuji capoieru, z toho tři roky profesionálně. Za
svůj dosavadní největší sportovní úspěch považuji 5. místo
na mistrovství Evropy a exhibiční vystoupení capoiery na
nejprestižnější soutěži K1 na světě. Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Asi z toho, že jsem se dokázal po
dost vážném zranění zase postavit na nohy a pokračovat ve
sportovní kariéře. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky:
Můj nejlepší sportovní zážitek byl, když jsem se probojoval
na mistrovství Evropy až do semifinále, naopak nejhorším
zážitkem byl určitě ten, když jsem si při cvičení rozdrtil koleno.
(Capoiera — atraktivní bojové umění s tanečními a akrobatickými prvky v jednom harmonickém celku — pozn.
zpracovatele.)
Jaroslav Kotas

Světový festival mládeže
UNESCO Stuttgart 2006

jsme se vydali do Stuttgartu na muzikál Mamma Mia. Zhruba
hodinu trvalo jen pro nás technické představení a kolem
19.30 hod. začal muzikál. Zazněly nejznámější songy ABBY
v němčině a celá nádhera vyvrcholila kolem půlnoci. Všem nám
muzikál doslova učaroval. Páteční večer jsme si zahrály turnaj ve volejbale smíšených družstev. Po ukončení se konala
menší diskotéka na rozloučenou.
Týden utekl jako voda a bylo tu ráno našeho odjezdu. Ještě
před odjezdem nastalo velké loučení s kluky z Písku a po deváté hodině jsme vyjely směr Nový Jičín. Domů jsme dojely nejen ve zdraví, ale také obohacené novými zážitky a zkušenostmi. Tímto bych chtěla poděkovat za nás všechny zúčastněné
volejbalistky městu Nový Jičín, které tuto cestu zajistilo a finančně podpořilo a také trenérkám Tamaře Vaňkové a Lucii
Dorotíkové, které se vypravily na cestu do Německa s námi.
Děkujeme!
Patricie Plášilová

Senioři nezahálejí

g Zájezd do Německa od 2. do 8. 7.2006. Naše cesta začínala
v ranních hodinách, kdy kolem osmé hodiny vyjížděla výprava
novojičínských volejbalistek do Německa na světový festival
mládeže pořádaný organizací UNESCO. Cesta proběhla bez
nejmenších komplikací. Do Ludwigsburgu jsme dorazily kolem
sedmé hodiny večerní, kde jsme se ihned ubytovaly do našeho
luxusního pokojíku. Do tělocvičny. Ta byla rozdělena na dámské a pánské lože. Kromě nás volejbalistek bydleli v tělocvičně i družstva házené z Ukrajiny (jen kluci), Francie (smíšené
družstvo) a družstvo z Písku, kde byli jen kluci, s kterými
jsme se skamarádily.
Pondělní den byl jakousi slavností ve Stuttgartu v Porsche
aréně, kde se konalo zahájení festivalu. Zúčastnily se ho zde
nejrůznější země světa. Od Ameriky po Asii. Během dalšího
dne jsme byly uvítány na radnici v Ludwigsburgu u pana
starosty, který nám věnoval originální batohy s písmenem
„L“ jako Ludwigsburg. Jelikož panovalo velké horko, vydaly
jsme se na bazén do Aspergu, kde jsme měly možnost zahrát
si plážový volejbal.
Středa byla velice náročná, poněvadž v šest hodin ráno jsme
vyjížděly do největšího parku v Evropě. Celý den jsme trávily
po svém, takže každý si v Evropa Parku našel své. Od hrůzostrašných domů až po Shakespearovo divadlo a 4D kino.
Čtvrtek proběhl ve znamení fotbalu. Každý hrál za známého fotbalistu, a to byl Čech nebo Portugalec. Odpoledne

g V pořadí již druhé absolventy Univerzity III. věku má EUCA
— Střední odborná škola, s.r.o. v Novém Jičíně, která toto
neformální celoživotní vzdělávání pořádá pro naše spoluobčany ve spolupráci s městem Nový Jičín a Vysokou školou
podnikání, a.s., Ostrava.
Dne 28. 6. 2006 za přítomnosti starosty Nového Jičína Mgr.
Ivana Týleho, prorektorky Vysoké školy podnikání a.s., Ostrava ing. Nešporkové, MBA, PhD. a dalších hostů obdrželo
celkem 13 absolventů osvědčení o ukončení 4-semestrálního
studia. Toto osvědčení obdrželi nejen na základě absolvovaných přednášek, ale ke konci studia museli také zpracovat
závěrečnou absolventskou práci na zadané téma.
Stejně jako první absolventi v loňském roce i ti letošní mají
zájem o další studium a zúčastní se následných volných seminářů, které budou v rámci Univerzity III. věku pořádány.
Každoročně je také pro tyto studenty pořádán oblíbený tématický zájezd, ze kterého mají plno zážitků, stejně jako z celého studia.
Zveme všechny seniory, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný
čas, naučit se něco nového a získat plno nových informací
a přátel, aby také se zúčastnili studia Univerzity III. věku.
Přihlášku s uvedením kontaktu je možné zaslat nebo předat
osobně na adrese: EDUCA — Střední odborná škola, s.r.o.,
Přemyslovců 834/4, 741 01 Nový Jičín.
Ing. Lidmila Kramolišová, manažerka školy
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Osobnost roku 2005

Jaroslav
g

Belík
ˇ

Jaroslav Merenda

Sonet o Oční studánce

Povolání: v letech 1956
až 1996 učitel. Nyní, v období zaslouženého odpočívání se v zájmových aktivitách nejvíce věnuji fotografování. Stav: Ženatý.
Děti: Dvě děti, Hana a Jana, narozeny roku 1971.
Druhá dcera se narodila
15 minut po první. Životní
krédo: Pokud je to možné,
když není tělo a duše unavena, tak stále se něčím
užitečným zabývat. Jak
jste přijal a co pro vás
znamená ocenění vaší
dlouholeté práce? Ocenění za foto a video dokumentaci kulturního života
v našem městě mne potěšilo. Nesmím ale na tento
příjemný okamžik mnoho myslet, nebo mne také svazuje.
Co vás k této činnosti přivedlo? Fotodokumentaci rodinného života a také na jeho pracovišti se věnoval můj otec. Jemu
jsem pomáhal také fotografie zhotovovat. Večer a v noci jsme
proměnili kuchyň na temnou komoru a zhotovovali pozitivy
pro rodinné album. Zde lituji, že tuto činnost již nemohu
předat našim vnoučatům. Domácí výroba fotografií dnes je
sice možná, ale je již neekonomická. Co připravujete právě
te a chystáte něco do budoucna? Něco připravuji, ale
nechci se zavazovat veřejným oznámením. Zklamání z případného neuskutečnění slíbeného by mne velmi skličovalo
a mrzelo. Je tady léto, jak je prožíváte? Díky naklonění
zemské osy léto začíná slunovratem. Světelná část dne se
krátí a noci se prodlužují. To je jeho smutná stránka. Přesto
je ale léto skvělým obdobím roku. Umožňuje být lehce oděn,
umožňuje koupání ve sluncem vyhřátých přírodních nádržích, bezpečných tocích a bazénech s průzračnou vodou!
Léto také poskytuje hlavní část úrody. A to je podstatné! Je
něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům? Rád bych touto
cestou předložil (ukázal) čtenářům našeho časopisu tři dokumentární fotografie z letošní březnové návštěvy prezidenta
v Novém Jičíně. Na první slouží prezident našemu starostovi.
Na druhé dostal pan starosta v obálce od paní Klausové fotografii jejího muže. Na třetí se podařilo zachytit milý úsměv
prezidenta krátce po nástupu do prezidentského vozu. Sám
prezident byl s touto momentkou velmi spokojen.
Připravila Ing. Iva Vašendová

Uprostřed léta chodíváme
navštívit Oční studánku.
Přijdem jen tak, bez džbánku
pozdravit vodu, umýt oči.
Nebo kdo oči umyje si
ve vodě této studánky,
a je to dívka s copánky
anebo tulák z dáli kdesi,
jen co své oči umyjí si
v té divotvorné studánce dívence bude do tance
a tulák dávné sny své vzkřísí.
Velikou moc má její voda,
kdo nevěří mi, jeho škoda.
Foto Jaroslav Bělík
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Setkání dětí a rodičů

2006

KINO KVĚTEN
Po 31. 7. až st 2. 8. v 18.00 a 20.00 hod. TRÁVA. Ironická
adaptace muzikálové parodie dnes již klasického osvětového filmu proti užívání marihuany z roku 1936. Do 12 let
nevhodný, 109 min., titulky, 75,- Kč.

g

g

Letošní školní rok se pomalu blížil ke svému závěru. Děti
využívaly každé slunečné odpoledne k pobytu venku, ale jinak tomu bylo v pondělí 29. května 2006.
Kroky prvňáčků a jejich rodičů směřovaly k budově Základní školy na ulici Dlouhé 56 v Novém Jičíně. Děti z 1.C a 1.D
si pod vedením paní učitelek Šimurdové a Drgové připravily
program a pozvaly své rodiče do školy.
V 16 hodin už byly obě třídy plné hostů a vše mohlo začít.
Zpočátku panovalo trochu napětí a nervozity, ale během několika minut strach zmizel. Děti se pilně na toto vystoupení
připravovaly, a proto už bez obav zarecitovaly básničky o jaru
a škole, zazpívaly veselé písničky a zahrály na flétny melodie, které se během školního roku naučily.
Další část připraveného programu byla ještě „opožděně“
věnována Svátku matek. Každému prvňáčkovi zářila očka,
když s radostí přednášel veršík své mamince. Nechyběly ani
písničky a tanečky. Na závěr vystoupení děti předaly maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky a velkou pusu. Na společné setkání s rodiči se děti moc těšily a byly pyšné na to, co
umějí a co všechno se naučily. Děti všem přítomným udělaly
svým vystoupením radost a přispěly k příjemné atmosféře
pondělního odpoledne.
Mgr. Jarmila Šimurdová

O čem jsme psali v kronice
před deseti lety
g

Měsíc červenec 1996 byl pro Nový Jičín poměrně dramatický, nebo v pondělí 8. července se městem a okolím přehnala
vichřice, kterou meteorologové nazývají „húlavá“. Během 15
minut poničil vichr 274 stromů a strhl několik střech. Největší škody vznikly ve Smetanových sadech, letním kině a na
městském hřbitově. Škoda činila až dvacet milionů korun.
Novou ředitelkou Okresního vlastivědného muzea po konkurzním řízení se stala PhDr. Sylva Dvořáčková, když předchozí
ředitel Mgr. Augustin Daněk požádal ze zdravotních důvodů
o uvolnění z funkce. Po americkém Springfieldu a Kutné Hoře
se Nový Jičín stal třetím městem na světě, které se zapojilo
do ekologického projektu Green City — Zelené město, jehož
sponzorem je tabáková společnost Philip Morris (mimochodem, úspěšný projekt trvá do dnešních dnů i po deseti letech,
i když v našem městě již zmíněná tabáková společnost nepůsobí a finanční náklady nese samo město). Novojičínský
dětský pěvecký sbor Ondrášek pod vedením uměleckého šéfa
mistra Josefa Zajíčka se vrátil z koncertního turné po severním Walesu. V obtížné mezinárodní pěvecké soutěži v Llangollenu zvítězil a odvezl si prestižní cenu. Klání dvaceti tří
pěveckých sborů přihlížel i korunní princ Charles. Měsíc
srpen byl zcela letním měsícem bez významnějších událostí.
Tolik tedy kronika a připomenutí událostí před deseti lety.
Srovnáním zjistíme, že některé věci se opakují, jiné mizí.
Jen Ondrášek přijíždí stále ověnčený cenami z prestižních
mezinárodních soutěží, podobně jako jeho starší bratr Ondráš,
navrátivší se nedávno z mezinárodní soutěže Svátky písní
v Olomouci s dvěma stříbrnými medailemi. Tak nech jim to
dlouhá léta vydrží!
Karel Chobot

Čt 3. až st 9. 8. 06 ve 20.00 hod. HORY MAJÍ OČI. Ti
šastnější zemřou první. Mládeži nepřístupno, 107 min.,
titulky, 60,- Kč.

g

Čt 3. až ne 6. 8. v 18.00 hod. SATAN PŘICHÁZÍ. Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6. dne, 6.
měsíce, roku 2006 přijde jeho den. Mnozí lidé věří, že proroctví z knihy Zjevení je předzvěstí děsivé budoucnosti,
která náš svět čeká… nebo že sestává ze střípků historie,
které v naší době přišly k životu. Znamení vidíme všude
okolo: teroristické útoky, extrémní projevy počasí, jejich
výčet je dlouhý. A zase nic... Mládeži nepřístupno, 110
min., titulky, 60,- Kč.

g

Po 7. až st 9. 8. v 18.00 hod. LEMRA LÍNÁ. Je mužského rodu a žije stále u rodičů. Americká komedie. Do 12 let
nevhodný, 98 min., titulky, 60,- Kč.

g

g Čt 10. až ne 13. 8. v 18.00 hod. POSEIDON. Remake staršího katastrofického filmu natočil Wolfgang Petersen.
V obrovské zaoceánské lodi, převrácené mohutnou vlnou
kýlem vzhůru, se skupinka cestujících pokusí najít vlastní
cestu k hladině a zachránit si tak život. Do 12 let nevhodný, 98 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. 8. ve 20.00 hod. SEXY PISTOLS. Když
ženy zlobí, mužům běhá mráz po zádech. Hrají Penélope
Cruz a Salma Hayek. Do 12 let nevhodný, 93 min., titulky, 65,- Kč.

Po 14. až st 16. 8. v 18.00 a 20.00 hod. BESTIE KARLA.
Příběh nejbrutálnější vražedkyně českého původu natočený na motivy skutečných událostí. Karla Homolka a Paul
Bernardo, mladí manželé, které spojovala velká láska a perverzní sexuální praktiky, prosluli v Kanadě jako nejbrutálnější zabijáci moderní historie. Od 18 let, 99 min., titulky, 75,- Kč.

g

Čt 17. až ne 20. 8. v 18.00 a 20.15 hod. SILENT HILL.
Adaptace stejnojmenné japonské počítačové hry, která se
dočkala čtyř hlavních pokračování i komiksového zpracování. Mládeži nepřístupno, 126 min., titulky, 70,- Kč.

g

Po 21. až st 23. 8. 18.00 a 20.00 hod. ANGEL — A. Každý
máme svého anděla. Francouzská komedie. Do 12 let nevhodný, 90 min., titulky, vstupné 65,- Kč.

g

g Čt 24. až ne 27. 8. v 18.00 hod. SUPERMAN SE VRACÍ.
Akční, dobrodružný, sci-fi, mysteriozní. Mládeži přístupno, 154 min., titulky, 75,- Kč.

Po 28. až st 30. 8. v 18.00 a 20.00 hod. X — MEN: POSLEDNÍ VZDOR. Mutanti — hrdinové jsou zpět! Tentokrát
s pomocí nových rekrutů musí čelit evoluci samotné. Kosmickou silou obdařená a znovuzrozená Jean Greyová se
stává nebezpečnou sama sobě, svým kamarádům i celé planetě. Mládeži přístupno, 104 min., titulky, 60,- Kč.

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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů PhDr. Libuše Panáčové NEVIDITELNÝ SVĚT. Výstavní síň „Stará pošta“, do 30. srpna 2006.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 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
g

Osvětová beseda v Libhošti
g

ve spolupráci s Muzeem Novojičínska uspořádá literární
večer ke stému výročí narození básníka, spisovatele, publicisty a kulturního pracovníka Zdeňka VAVŘÍKA.
Sté výročí narození tohoto našeho nejvýznamnějšího rodáka si připomene v pátek 8. září v trámovém sále našeho
Fojtství v 18 hodin. Ukázky z básnické tvorby i jeho prózy přednesou členové divadelního odboru Osvětové besedy v Libhošti.
Slovem budou provázet Petr Horák, student Ostravské univerzity a Oldřich Sobek. O spolupráci se svým někdejším kolegou a redaktorem regionálních literárních časopisů bude
vyprávět spisovatel JUDr. Oldřich Šuleř. Účastníci večera
mohou shlédnout přímo v sále minivýstavu vydaných Vavříkových děl, originály a kopie jeho některých osobních listin
apod. O životě a díle Zdeňka Vavříka probíhá v současné
době na stránkách Libhošského zpravodaje seriál, který
připravil Petr Horák.

Literární klub
g Literární klub při Městské knihovně Městského kulturního střediska v Novém Jičíně zve všechny příznivce literatury na literárně-hudebně-poetický večer nazvaný Růže pro
poezii a první dámu literárního klubu. K poctě paní Jany
Homolové, autorky scénářů všech dosavadních pořadů literárního klubu, které v těchto dnech blahopřejeme k jejím
třicátým narozeninám po třicáté. Vystoupí zbývající členové
klubu Eva Davidová, Jan Holeček, Karel, Lenka a Filip Chobotovi, Jiří Prokeš, a další gratulující interpreti. Hudební
doprovod Marie Válková a Filip Chobot. Čtvrtek 31. srpna
2006, 18.00 hod, Stará pošta-Galérka.

Růže pro poezii a první dámu
g

Růže pro poezii a první dámu novojičínského literárního
klubu, paní Janu Homolovu, která... Ne, nechci v této chvíli
vyřknout před celou novojičínskou čtenářskou obcí, že stále
půvabné, šarmantní a nestárnoucí knihovnici budou její přátelé koncem srpna blahopřát k třicátým narozeninám po třicáté.
Chci jen krátce složit poklonu dámě, která profesi knihovnice brala vždy jako poslání, miluje literaturu a poezii a čtenářské zážitky předává prostřednictvím scénářů literárně-dramatických pořadů literárního klubu již třicet let. Snad ani
sama netuší, kolika stovkám čtenářů a posluchačů udělala
radost, pomohla orientovat se ve spletité cestě literárního
umu, a nejen onoho, nebo se nezalekla podávat svědectví
o životních osudech umělců výtvarného oboru či hudby.
A sama vlastním recitačním uměním dodala pořadům lesk
a nadchla. Tak tedy naší stále duchem mladé vůdkyni přejeme
štěstí, zdraví, lásku, věčnou inspiraci a mnohé další scénáře
a výstupy.
Karel Chobot a zbývající členové literárního klubu

Olympiáda MŠ na ul. Jiráskově

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g Ze zdravotních důvodů kytaristy Boba MARINIHO musí
být plánovaný koncert skupiny PERSIANA JONES 14. 8.
2006 zrušen. Více vysvětlení od kapely:
„Drazí fanoušci a promotéři, je nám opravdu líto, že
musíme zrušit naši účast na festivalech. Náš kytarista,
Bob Marini, si zlomil ruku. Z toho důvodu jsme museli
zrušit všechna vystoupení až do října 2006. Doufáme, že
se uvidíme hned jak to bude možné.“
V této době se snažíme najít adekvátní náhradu na termín
Persiany Jones. Jakmile se tak stane, hned vše zveřejníme.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Macíček, produkce MěstKS

g Dne 9/6/2006 se uskutečnila sportovní olympiáda. Všichni
malí sportovci dorazili pod vedením svých „trenérek“ na stadión. Jako správní olympionici nesli olympijskou vlajku a vlajky zemí, které reprezentovali. Vše vlastní výroby. Sportovce
přišli podpořit rodinní příslušníci — maminky, babičky, tatínkové nebo dědové.
Soutěžilo se ve třech disciplínách — skoku dalekém, hodu
tenisovým míčkem a v běhu na 20 m. Všechny děti bojovaly
a všechny chtěly vyhrát. Ale připravili jsme je na to, že první
může být pouze jeden. A tak v závěru vystoupili na stupně
vítězové v jednotlivých disciplínách — 1. 2. a 3. místo chlapci
a děvčata. Někteří i dvakrát, dokonce i třikrát pro zlatou
medaili. Ostatní sportovci si také zkusili vystoupit na stupně
vítězů a dostali medaile, které si sami v týdnu příprav a trénování vyrobili.
Když pak všechny děti hrdě, pod olympijskou vlajkou, opouštěly stadion, byly jsme si jisty, že jim zůstane vzpomínka
na jeden krásně prožitý den ve školce.

Andrea Horáková, hlavní „rozhodčí“ akce a učitelka MŠ
11
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Sbor Ondráš uctil 250. výročí
narození velkého Amádea
g Každý rok přináší pěveckému sboru Ondráš Nový Jičín vždy

něco nového, neopakovatelného, zajímavého, krásného. I tento rok 2006, kdy završujeme 55. sezonu trvání a permanentní
činnosti je také jiný i zvláštní.
Letos to bylo i „Mozartovské jaro ve Vídni“, které je v našich myslích nejčerstvěji uloženo a bude pro nás na dlouho
nezapomenutelné. Byl to II. Internacionální Cantus MM festival sakrální hudby Vienna od 23. do 26. 6. 2006 ve Vídni.
Festivalu se zúčastnily sbory Ondráš, Česká republika, Polotasy Janos Chor, Ma arsko, Vivendi, Rakousko a Rock chorale, Jižní Afrika. Sbory společně nastudovaly a zapívaly
slavnostní mši Missa Brevis in C-dur, Spatzenmesse, Kv 220,
W. A. Mozarta se sóly a orchestrem v překrásné katedrále
Votivkirche.
Barevnost hlasů asi 150 členného společného sboru, doprovod orchestru a nepopsatelně milá, srdečná osobnost pana
dirigenta Kurta-Martina Herbsta, to byl zážitek pro posluchače i pro nás, zpěváky. Mše byla prokládána sólovými vystoupeními jednotlivých pěveckých sborů s přesuny do určeného místa katedrály, kde každý sbor přednesl svou sakrální
skladbu, doplňující obřad. Vše bylo perfektně režijně zvládnuto.
Bylo to krásné zpívání na počest 250. výročí narození hudebního génia. Ondráš měl tu čest uctít Mozarta ve městě, kde
žil a tvořil nesmrtelná díla.
Kromě slavnostní Mozartovské mše se všechny sbory zúčastnily benefičního koncertu, jehož výtěžek byl příspěvkem
na rakouskou dětskou vesničku „Europahaus“. Zazpívali
jsme skladby starých mistrů Scarlatti, Bruckner, současníků jako Gordon, Yonk, Tučapský, spirituály v angličtině,
naše české a slovenské lidové písně, například Rajchlův Chodský den, slovenského skladatele J. Hrušovského Stavjame
my máje, Zahučali chladné vetry a od našeho novojičínského
Václava Ptáčka milou, laškovnou písničku Pod dubem za
dubem. Zpívali jsme rádi, s chutí a s precizností, kterou do
nás vštípil náš dirigentský trojlístek Marie Bělíková, Zdeněk
Stanislav a umělecký vedoucí, náročný, obětavý, všestranný
Karel Monsport.
I ostatní zúčastněné pěvecké sbory podaly skvělé výkony.
Nás, Ondrášovce, nadchli jihoafričtí zpěváci, všichni, mladí,
staří nejen vizáží, temperamentem, hlasovými výkony, fantastickou rezonancí, ale hlavně srdečností, kamarádstvím,
družností, bezprostředností a jedinečnou osobitostí každého
člena sboru. Lid této země žil v porobě aparteidu. Symbolem
svobody se stal neúnavný bojovník, dlouhá léta vězněný
Nelson Mandela. Jeho portrét měli všichni zpěváci na kroji,
na svém srdci. Svobodu milují nade vše, a proto jejich písně,
zvláště národní, tryskají přímo ze srdce.
Všem příznivcům a milovníkům sborového zpěvu oznamujeme, že 9. září 2006 na tradiční „Slavnosti města Nového
Jičína 2006“ doprovodí sbor Ondráš mši svatou ve farním
chrámu Nanebevzetí Panny Marie Mozartovou mší Missa Brevis in C-dur, Spatzenmesse, a tím i naše město uctí výročí
velikého hudebního skladatele.
Naše srdečné pozvání je adresováno všem, kteří chtějí s 55
letým sborem Ondráš oslavit jeho půlkulaté narozeniny
(1951—2006) na slavnostní koncert dne 28. října 2006 do Beskydského divadla Nový Jičín a souběžně oslavíme i 88. výročí vzniku samostatného státu Československa.
Mgr. Anna Štefková

Belgie — projekt Commenius
g V letošním školním roce pokračoval projekt z programu
Commenius, ve kterém je zapojeno šest škol ze šesti zemí,
návštěvou školy v belgickém Kortrijku v měsíci květnu. Už
před odjezdem jsme byli všichni plni zvědavosti a zároveň
nedočkavosti na šest dní, které nás čekaly v Belgii. Cesta autobusem byla příjemná a přišlo mi, že utekla celkem rychle.
První den jsme byli ubytováni ve studentské ubytovně a už
mnozí z nás poznali, že zdejší lidé jsou velmi přátelští. Během prvních dní jsme měli možnost navštívit zábavní park,
absolvovali prohlídku města s průvodcem a prohlédli si kompletně všechny budovy školy s výkladem o tom, co se tam žáci

učí, jaké jsou na jejich škole obory, co a jak funguje, takže
měli všichni plno nových informacích. Obdrželi jsme také
informace o jejich městu a Belgii.
Zajímavou částí projektu byla týmová práce složená z jednoho člena každé země. Každá skupina měla společně složit
hudební skladbu ve formě rapu. Šlo o to, aby každý vymyslel
anglický text písně týkající se Belgie nebo různých tradic
států, které na projektu pracují. Postupně se tento text nazpíval, pomocí PC programu zpracoval, a tím vznikla společná
písnička. Já měl tu čest a mohl jsem se na této práci podílet
jako člen Czech týmu, takže co mohu říct, je to, že to byla jedna
další z dobrých zkušeností, kdy mi pro domluvu nestačily
jen ruce a nohy.
Během následujících dní jsme všichni společně navštívili
mnoho zajímavých míst, především historických. Návštěvy
a prohlídky měst s průvodcem byly nejen poučné, ale zároveň
s výkladem v anglickém jazyce téměř srozumitelné. Jedním
z dalších nezapomenutelných zážitků byla cesta na kolech
do jedné z výroben čokolády, které jsou v Belgii věhlasné
svou tradicí. Předposlední den jsme navštívili přímořské město
a shlédli severní moře, kde se našli i takoví otužilci, kteří se
šli vykoupat do studené vody.
Poslední den byl celý věnován hlavnímu městu Belgie. Brusel
nás ohromil nejen zachovalou architekturou v podobě velkých
chrámů s gotickými prvky, ale i rozlohou města a jejími památkami. Cestou k evropskému parlamentu jsme navštívili
královské zahrady, oddechové parky se spoustou soch.
Závěrem bych mohl dodat, že ze začátku sice konverzace
vázla, ale po prvním dnu se to docela změnilo. Prací na projektu a společným poznáváním zdejšího života jsme se skamarádili s ostatními studenty z jiných zemí, a to byl taktéž
jeden z důvodů, který nás nutil ke konverzaci. Je to určitě
příjemná změna a příležitost, kdy si člověk může na vlastní
kůži ověřit své jazykové znalosti přímo v praxi. Některým
z nás se to zalíbilo tak, že jsme se bavili anglicky i se svými
učiteli. Během pouhého jednoho týdne jsme zjistili, že si člověk osvěží hodně základních frází a zapamatuje spousty
nových slovíček důležitých pro každodenní život. Až tady
jsem poznal, jak důležité je tento jazyk ovládat a v čem mám
nedostatky. Každopádně jsem se se svými spolužáky shodl
v tom, že nejpoučitelnější v celém týdnu byly chvíle, kdy jsme
od učitelů dostali volno a mohli jít kam chtěli. Nebyli jsme ostýchaví a snažili se využívat anglického jazyka, jak jen to šlo,
a už v restauraci, obchodě, či na ulici. To nám dodalo sebevědomí a víme, jak na tom doopravdy jsme.
Už se těžím, že v příštím roce přivítáme všechny naše
kamarády z jednotlivých zemí v našem městě Novém Jičíně.
Martin Wojkowský, EDUCA, Střední odborná škola,
s.r.o., Nový Jičín, student 2. ročníku
Managementu cestovního ruchu
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Zájmy našich spoluobčanů

g Entomologie, malování, hra na dechové nástroje, myslivost,

zpěv sborový a sólový. To jsou hlavní zájmy pana Jaroslava
Marka (nar. 14. 8. 1930). Narozením Libhošan, posledních
43 let bydlí v Novém Jičíně.
Již jako chlapec obdivoval přírodu, která mu poskytovala
nekonečné možnosti k pozorování. Původně běžná chlapecká
záliba v chytání motýlů se později rozvinula v hluboký zájem
o entomologii. Byl to zejména onen nepřímý vývoj u hmyzu,
kdy se z vajíčka vyvine tvor nepodobný rodičům, kdy se po
jejich nakladení vyvine nejdříve larva s jediným úkolem: přijímat potravu. Je to stadium, u kterého se ani nevyvine rozmnožovací ústrojí! Pak se larva přemění na další vývojové
stadium, stadium kukly. Kukla je zdánlivě nehybný útvar,
uvnitř se ale záhadně, přitom zákonitě — podle genetického
kódu, přeuspořádají a vyvinou nové buňky, až se v ní vytvoří
orgány dospělého jedince. Tento druh vývoje živých organizmů pana Marka jako chlapce fascinoval. Sbíral nejrozmanitější larvy (housenky, pí alky), doma je nechal zakuklit
a pozoroval, jaké imago (dospělý jedinec) se vylíhne. K jeho
velké radosti a touze po poznání si z toulek po přírodě, která
bezprostředně obklopovala obydlí Markových, přinášel v kapsách kalhot, košil a vaků mnoho rozmanitých housenek a kukel. Pochopitelně se tu projevila nevole rodičů, kteří naložili
s Jardovými přírodninami po svém: housenky, pí alky a kukly
se staly potravou domácí drůbeže. To ale malého obdivovatele přírodních pochodů neodradilo. Na konci šedesátých let
min. stol. si opatřuje odbornou literaturu, housenky nechává
vyvíjet v domácích podmínkách. Vylíhnuté a nachytané
exempláře odborně připravuje pro uložení do vlastnoručně
vyrobených vitrín. Jeho pečlivě vedená sbírka obsahuje přes
deset tisíc odborně vypreparovaných hmyzích jedinců.
Zájem o přírodu přivádí pana Marka mezi myslivce. V roce
1949 vykonává myslivecké zkoušky, dostává lovecký lístek.
Avšak dává přednost péči o zvěř před jejím střílením. Známým mezi myslivci i za hranicemi okresu se tehdy stal jeho
lovecký pes český fousek, který dokázal spolehlivě dohledat
zastřelenou zvěř.
Pan Marek již v dětství rád maloval. Co jiného, než motivy
z přírody. (Portrét je na pozadí jednoho jeho obrazu). Později
se seznamuje s výtvarníkem prof. Františkem Svačinou, aby
se hlouběji zasvětil do tajů kreslení. Markovy obrazy zdobí
jeho byt, byty rodiny, kamarádů a přátel.
V Libhošti byl významný dechový orchestr. Řídil ho pan
Vilém Kletenský. Hudebníci svou hrou byli vzorem mladým
a nadaným hudebníkům k následování hry v kapele. Jaroslav
se postupně (od roku 1948) naučil hrát na křídlovku, trubku,
lesní roh a heligonku. Vstupuje mezi hudebníky a stává se členem Kletenského dechovky. Připomeňme také, že vyučoval
i mladé zájemce o hru na uvedené dechové nástroje. Časem
přebral i dirigování známé kapely. Postupně se ale také vyvíjel vztah mezi Jaroslavem a dcerou kapelníka Kletenského,
slečnou Evženií. Jejich manželství je dodnes šastné. Za dosavadní život hrál i v jiných orchestrech. Napočítali jsme jich
deset. Posledním orchestrem ve kterém ještě před dvěma roky
hrál, byla Novojická dechovka. Nejraději hrával na lesní roh.
Zájem o hudbu přivádí Jaroslava Marka do pěveckého
sboru Ondráš. Dirigent sboru Ervín Bártek záhy poznává,
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že Jaroslav má krásný tenor, a proto se stává sólistou sboru.
V roce 1966 nastudoval Ondráš známou Rybovu mši „Hej
mistře, vstaň bystře“. Tenorový sólový part byl svěřen panu
Markovi. Paní magistra Eliška Sedlářová zpívala sólo altové,
pan Ladislava Linart sólo basové a paní Františka Wolfová
zpívala soprán. V komorním orchestru Jaroslava Štindla, který
doprovázel tehdejší provedení Rybovy skladby, hrál také na
pozoun Jardův spolužák a celoživotní kamarád ing. Václav
Šimíček. Jemu patří zásluha za to, že z vlastní iniciativy tehdy
nainstaloval svůj magnetofon s vysoce kvalitním mikrofonem a zajistil zvukové nahrávání koncertu. Tím se v audiozáznamu dodnes zachoval tehdejší krásný vánoční večer i s průvodním slovem prim. MUDr. Karla Pavlise. (Letos má nahrávka
právě 40 let).
Pan Jaroslav Marek všechny své zájmy prožíval naplno.
Stále dovede poutavě a zasvěceně o zážitcích z oblasti svých
zájmů vyprávět. Obsáhlý rozhovor pana Oldřicha Sobka s panem Markem si můžeme přečíst v Libhošském zpravodaji,
roč. IV/číslo 7 a 8 z roku 2002. Jaroslav Marek je absolventem
dvouleté obchodní školy. Pracoval jeden rok v Tonaku a 43
let v hospodářském družstvu v oddělení PAM jako vedoucí.
Připravil Jaroslav Bělík

ZŠ Tyršova v evropském projektu
g Moravskoslezský kraj realizuje od 1. 1. 2006 společně se
svým partnerem — Krajským zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informačním centrem Nový Jičín,
příspěvkovou organizací (dále jen „KVIC“) — projekt EDUNET.
Dvouletý projekt byl podpořen v rámci opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je ze 75 % financován
z Evropského sociálního fondu a z 25 % ze státního rozpočtu ČR.
Jedním z cílů projektu je zlepšení vnitřního klimatu školy
(školení jsou tedy zaměřena na rozvoj osobnosti učitele, na
zlepšení komunikace v týmu). Do výuky to přináší větší vnímání a pochopení postojů žáků, protože si učitel sám prožije
modelové situace, do kterých se žáci každodenně dostávají.
Týmy ze 16 základních škol za sebou mají první čtvrtinu
těchto školení — do konce června absolvovalo školení cca
600 učitelů. Z aktivně zapojených 16 škol je jedinou školou
z Nového Jičína Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1. Pro
podporu inovací ve výuce dostaly týmy k dispozici notebook,
dataprojektor a digitální fotoaparát a využívají je. Jako pomůcku pro autoevaluaci školy připravují tyto týmy evaluační
dotazník pro hodnocení a sebehodnocení učitele. Tento dotazník bude nabídnut všem základním školám Moravskoslezského kraje. Na přípravě dotazníku pracuje 16 základních
škol z celého Moravskoslezského kraje a jednou z nich je
i Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1. Více a aktuálně o těchto
aktivitách naleznete na www.edu-net.cz.

Kapela s nádechem exotiky

Montany hrál mladý Lehnert střídavě s různými hudebními
skupinami na Slovensku, v NDR a v NSR. V letech 1983 až
1992 se mladý Mirek ještě naposledy rozjel za svými hudebními aktivitami do světa, kdy postupuně navštívil NSR, Rakousko a Švýcarsko a své poslední putování skončil doma
v Novém Jičíně. Nějakou dobu ještě hrál s výborným Elvis
Presley Revival Bandem, aby v závěru své umělecké kariéry
si v pohodě užíval se svým Lehnert Jazz Combem.
Jak jsem se již v úvodu zmínil, zaváněli Lehnertovci jakousi exotikou díky svým zahraničním působením. Jejich samozřejmostí bylo profesionální vystupování ve všech ohledech,
nehledě na preciznost a kultivovanost hudebního projevu.
Mgr. Václav Ptáček

IV. mezinárodní konference
Moravian hodnotí dílo moravských bratří
g

g Leckterý čtenář po přečtení titulu tohoto článku zvedne s po-

divem obočí, nicméně mi posléze dá jistě za pravdu. Hudba,
o které se chci zmínit, byla složena ze samýchh profesionálů
a často se toulala po cizině. I ona však patří mezi kapely
„místní“, protože tři z jejích členů měli v našem městě trvalé
bydliště a velmi často hrávali ochotně při různých veřejných
akcích ve městě i okolí.
Jejich kapelníkem i zakladatelem byl rodák z blízkého Příbora, který od konce války až do své smrti patřil k občanům
Nového Jičína. Miroslav Lehnert, senior (* 28. 7. 1924 v Příboře,
† 14. ledna 1994 v Novém Jičíně), se stal po absolvování obchodní školy v Příboře kapelníkem 12 členného salonního orchestru v Norimberku a ve Frankfurtu nad Mohanem. Perfektně ovládal hru na harmoniku, klavír, varhany, saxofon
a zároveň i dobře zpíval. Za války byl totálně nasazen v Německu, kde také přišel o palec na pravé ruce a posléze byl
vězněn v koncentračním táboře Mariaoberlandsdorf. Jeho
hudební umění mu vlastně zachránilo život. Po propuštění
z koncentráku pracoval nějakou dobu jako cirkusový klaun.
Po skončení 2. světové války se nastěhoval do Nového jičína,
kde hrával se svou nově vytvořenou kapelou v nočních podnicích a zároveň se soukromě zabýval vyučováním hudby.
Z Německa si domů přivezl i svou ženu Marii, která později
v jeho kapelách zpívala. V padesátých letech minulého století
se stal členem slovenské agentury Slovkoncert Bratislava,
která mu zprostředkovala a dále zařizovala angažmá na
Slovensku, hlavně ve Vysokých Tatrách. Jeho hudba Lehnert
Combo se vyznačovala výtečnou kavalitou, protože si vždy
vybíral ty nejschopnější muzikanty, od nichž vždy vyžadoval
preciznost, kázeň a zodpovědnost. V šedesátých letech nějakou dobu experimentoval s „free-jazzem“ ve spolupráci se
známým jazzovým sasxofonistou Františkem Tugendliebem.
Hned poté mu bylo nabídnuto angažmá v NDR. Tato nabídka
se stala odrazovým můstkem k turné po Africe (Egypt, Sudan,
Libanon) a k pozdějšímu jednoletému působení v japonském
Tokiu. Po návratu do Evropy hrál se svými muzikanty delší
dobu v NSR. Svou hudební aktivitu končil opět doma — v Ostravě, ve Frýdku-Místku a v Brně. Na sklonku života, už jako
důchodce, působil ve zdejší kavárně Praze a při různých příležitostech, kdy byl o spolupráci požádán.
Jeho syn Miroslav Lehnert, junior (nar. 24. 4. 1947 v Novém Jičíně), začínal s klavírem a kytarou. Záhy vstoupil do
otcovy kapely jako bubeník a kytarista. Po absolvování dvou
kvalifikačních zkoušek v Bratislavě (1965 a 1975) a vojenské
prezenční služby v Prešově (tambor divizní hudby) se zúčastnil s otcovou kapelou již zmíněného turné po Africe a v NDR.
Pak se stal členem nově založené hudební skupiny Montana.
Ta účinkovala střídavě v Čechách a na Slovensku pod záštitou
agentur Slovkoncert a Pragokoncert. V roce 1975 působil tento
orchestr v Jugoslávii. O rok později se nastěhovali muzikanti
z Montany na záoceánskou zábavní lo „Royal Viking Sky“
která vozila americké turisty po celém světě. Postupně navštívili SRN, Dánsko, Norsko, Hohlandsko, Finsko, SSSR, Švédsko a turné zakončili v anglickém Southamptonu. Po rozpadu

Téma moravských bratří náleží k oněm poodkrývajícím
a objasňujícím problémy církevních dějin. Můžeme mít různé
názory na christianizaci pohanů v 18. století a jejich často
problematické vedlejší následky. Při psaní historie je nepopíratelné, že právě moravští bratři šířili křesanství v Evropě
i jinde ve světě způsobem, který byl a je po staletí vzorem.
Dějiny moravských bratří mohou být příkladné v mnoha směrech: počátkem 18. století opustili vlast na severovýchodní
Moravě z kunvaldského panství — obcí Kunvald, Suchdol,
Butovice, Šenov, částečně i panství novojičínského, patřícího
v té době olomouckým jezuitům, zvláště obcí Životice, Ženklava. Pravda, unikali hospodářským, především však duchovním represím protireformace, otevřeným i skrytým sankcím,
nebo stačilo vlastnit jedinou zakázanou knihu — a o ty v kraji,
kde v letech 1618 —1620 působil Jan Ámos Komenský a kde
v jeho době existovala řada bratrských škol, nebylo nouze.
Avšak nebyl to pouhý útěk. Podařil se nový aktivní začátek,
nebo na panství hraběte Zinzendorfa založili obec Herrnhut
— Ochranov a zde, 360 km od vlasti, obnovili Jednotu bratrskou. Tím opustili moravští bratři pouze regionální význam
a stali se součásti historie středoevropského prostoru. A nejen onoho, nebo, jak již jsem naznačil na počátku, šířili křesanství na svých misiích po celém světě: Grónsku, Dánsku,
Švédsku, Laponsku, mezi Eskymáky, Finsku, ale také v Africe,
Asii, Americe, kde okolo roku 1740 založili mimo jiné osady
Bethlehem a Nazareth.
Je všeobecně známo, že fenomén moravských bratří je více
poznáván a objasňován právě zvenčí nežli zevnitř, v naší zemi.
Je to velmi jednoduché: v uplynulých létech se církevní dějiny netěšily širokému zájmu bádání a výzkumu, doba jim
nebyla nakloněna, naopak, hlubší poznání potírala. Zájem
o poznání naštěstí přetrvával uvnitř církve. I tak čtyři desítky
let vykonaly své: znovu objevujeme osobnosti rádoby zasuté
historie. Svůj nezastupitelný význam v této otázce má Moravian, historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou.
Od roku 1990 v úzké spolupráci s obcí Suchdol nad Odrou
a odbornými pracovišti, Muzeum Novojičínska, Státní okresní archiv, se jim podařilo již třikráte uspořádat mezinárodní
konference, přispívající k objasňování historie moravských
bratří (poprvé v roce 1996 — věnována prvnímu biskupovi
obnovené Jednoty bratrské Davidu Nitschmanovi, podruhé
v roce 2001, potřetí v roce 2003). Konečně, byli to z valné
části jejich prapředci, kteří opustili vlast kvůli víře.
A tak se ve dnech 14.—15. října 2006 uskuteční v Suchdole
nad Odrou již čtvrté setkání odborníků, historiků, archivářů,
aby se ve svých referátech a koreferátech opět zamýšleli nad
osudem moravských bratří. Letošní konference se bude věnovat především osobnosti Davida Schneidera (1693—1755), vůdčí
postavě tajných evangelíků na Kravařsku, výročím dalších
dvaceti Moravanů a nově objeveným poznatkům. Účast širší
veřejnosti vítána, nebo Moravian, Historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou připravuje pro oba dny zajímavý program: otevření nové expozice, výstavu biblí a starých
tisků, slavnostní zasazení stromu z Ebersdorfu, otevření „Cesty exulantů“, soutěž pro mládež, zájezd do Ženklavy, prohlídku obou suchdolských muzeí apod. Zájemci, kteří chtějí
přednést své referáty, mají možnost své příspěvky předem přihlásit na adrese daniel.rican@quick.cz Jste srdečně zváni.
MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost
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Napříč školou aneb
soutěžíme s úsměvem
g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína přeje svým členům
a příznivcům voňavé slunečné léto a doporučuje navštěvovat
v průběhu prázdnin akce novojičínského kulturního léta, pořádané městským kulturním střediskem, podobně jako akce
na nedalekém zámku v Kuníně. Začátkem září připomínáme
městskou slavnost a poté putování po stopách slavného evropského stavitele železnic (a rodáka ze Žiliny u Nového Jičína)
Karla Schwarze a proslulých novojičínských výtvarných umělců, kde mimo jiné navštívíme Mozartův Salcburk. V té souvislosti vzpomínáme na červnovou zasvěcenou přednášku
dr. J. Zezulčíka, kastelána zámku v Kuníně, na téma Salcburk
a malý moravský Mirabel aneb vyprávění o vazbách na malé
šlechtické sídlo nedaleko Nového Jičína.
Výbor klubu

Doba se mění
g Když se řekne 1. červen, každý hned ví, že děti slaví svůj
svátek. A my, žáci ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56, si
s tímto datem spojujeme tradiční akci nazvanou Napříč školou.
Nejinak tomu bylo i letos. Školní samospráva spolu s vedením
školy, učiteli a žáky 8. a 9. tříd připravila pro nás, žáky 1. až 7.
tříd, zábavné soutěžní dopoledne.
Den před touto akcí jsme byli nejdříve rozděleni do 18 družstev a spolu se svými trenéry a asistenty, žáky 9. tříd, si každé
družstvo vymyslelo název, bojový pokřik, vlajku, zvolilo svého
kapitána a domluvilo se na oblečení. Příští den byste snad
nenašli nikoho, kdo by se do školy netěšil. I počasí se umoudřilo, sluníčko sice nesvítilo a bylo docela chladno, ale nepršelo.
A tak jsme mohli po slavnostním zahájení v atriu školy začít
soutěžit na stanovištích, které měli na starosti žáci 8. tříd.
Ti také plnili úlohu rozhodčích.
Po trase jsme se rozhodně nenudili. Čekala nás řada zajímavých úkolů. Třeba takový orientační či překážkový běh,
to nebyla žádná hračka. A což teprve jízda na koloběžce!
I „souboj s pamětí“, „skládání slov“ nebo jiné úkoly daly leckterým účastníkům pořádně zabrat. Některá družstva byla
pomalejší, jiná si vedla přímo skvěle. To ale nebylo to nejdůležitější. V tento den jde především o to, abychom si navzájem
pomáhali, naučili se spolupracovat, abychom si našli nové
kamarády a společně si zasoutěžili.
Při vyhlašování výsledků jsme proto tleskali nejen vítěznému družstvu, družstvu s nejlepší pokřikem a oblečením,
ale hlavně všem organizátorům, kteří pro nás tuto skvělou
akci připravili.
Daniela Macháčková, Veronika Musilová,
Pavlína Králová, žákyně 7. tříd

Občanská statistika /červen
g Narodilo se 18 dětí, z toho 14 chlapců a 4 děvčata. Přistěho-

valo se 49, odstěhovalo 20 občanů. Bylo uzavřeno 10 sňatků
v Novém Jičíně, 9 v Kuníně. Počet obyvatel 26 635, zemřelo 12.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Josef Mattivi (17. 3.
1909), Terezie Vrbicová (10. 10. 1905).
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g Ještě před dvaceti léty byla měřítkem společenského hodnocení valutová cizina. Kdo takto vycestoval, s nadhledem
informoval. Samozřejmě o tom lepším. A už se jednalo třeba
jen o místo, kam i císař pán... Vyprávěl mi kolega, jak se mu
náhle přihlásil metabolismus na velikém rušném náměstí
a on prostě musel: „Člověče, za ten pisoár chtěli půl marky!
Ale zase byl!“ pochvaloval si. I já osobně jsem po otevření
hranic absolvoval cestu autobusem k moři a rozhodně jsem
nemohl neocenit zdravotní zastávky, na nich pohodově až přepychově zařízené záchodky většinou s bezplatným vstupem.
Doba pokročila. Nedávno jsem před veřejným WC v Novém
Jičíně vedle zámku náhodně odposlechl hovor. Paní, vracející se z návštěvy oněch míst, se rozplývala před dalšími
dvěma ženami: „Jé, tam to mají krásný...“ „A kolik se platí?“
ptala se druhá. „Je vidět, že to tady neznáte,“ řekla třetí,
„tady je to totiž zadarmo.“ Druhá paní nevěřila. „Fakt, nic
jsem neplatila,“ potvrdila návštěvnice, „ale u nás by to stálo
aspoň dvacet korun.“
Hozená rukavice domácím i návštěvníkům. Docela bych
věřil, že turistické výpravy dělají v Novém Jičíně zastávku
i kvůli těm záchodkům. Zámek s muzeem, divadlo, radnice,
náměstí, všechno pár kroků. A jako pozornost města: bezplatné kulturní prostředí pro jednu ze základních potřeb člověka. Nevhodné téma do společnosti? Omyl. Je čím se chlubit.
Jan Holeček

Rozšíření pravomocí
strážníků městské policie
g V první řadě je nutné občanskou veřejnost, zejména však
řidiče, seznámit s rozšířenými oprávněními u strážníků obecních (městských) policií od 1. 7. 2006 zákonem č. 361/2000 Sb.,
a rádi bychom tyto informace prostřednictvím Novojičínského
zpravodaje poskytli, jde například o:
Povinnost řidiče i učitele autoškoly se podrobit na pokyn
strážníka obecní policie vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem
nebo jinou návyk. látkou (§ 5 odst.1 písm. f) a g) a dále § 8a).
Oprávnění strážníka obecní policie požadovat řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (§ 6 odst. 9).
Oprávnění nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí
na vyhrazeném parkovišti (§ 27 odst. 6).
Povinnost řidiče prokázat strážníkovi obecní policie průkaz
sociálních výhod, který opravňuje k označení vozidla znakem
O1 (zdravotně tělesně postižená osoba) (§ 67 odst. 4).
Oprávnění strážníka obecní policie zastavit vozidlo, jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze
spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu (§ 79 odst. 1 písm. c).
Oprávnění obecní policie měřit rychlost vozidel (v součinnosti s Policií ČR) (§ 79 odst. 8).
Podrobnější informace o novele zákona o bodovém systému, započítávání bodů, sankcí za přestupky, lze najít na webu
Ministerstva dopravy a spojů www.novapravidla.cz
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Soutěž „Pozvedni oči“ 7. kolo

Snímek č. 11

Snímek č. 12

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 14

g

Nejdříve vám jako obvykle předkládáme výsledek šestého
kola soutěže. Opět byly všechny odpovědi správné: snímek
č. 11 — nadedveřní portál hotelu Praha (dříve Heinrichshof).
Kavárna a restaurace byla postavena zásluhou Heinricha
Hohla v roce 1899 podle projektu Josefa Bluma v novobarokním slohu. Hlavní vchod byl původně na rohu budovy. V letech
1906—1907 nechal Hohl přistavět hotel, který byl spojen s kavárnou přes moderní jídelnu. Budovu hotelu postavili známí
vídeňští stavitelé Gessnerovi v secesní podobě. Hotel Praha
byl ve své době prestižním místem společenského života v našem městě.
Snímek č. 12: Tyršova 7 — bývalá budova krajského soudu
s vchodem z ulice Divadelní. Budova postavena v letech 1879
až 1880 v novorenesančním slohu dle projektu Otto Thienemanna. Krásná plastika nad bývalým hlavním vchodem představuje právo a spravedlnost s městským znakem a korunkou
představující hradební bránu do města.
Výhercem knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích byl
vylosován pan Jaroslav Graclík, Luční 4, Nový Jičín. Druhou
cenu — propagační předměty města Nový Jičín, získává pan
Aleš Baroň, Lubina 155, Kopřivnice.
Zúčastněte se i sedmého 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@novyjicintown.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.
Vaše redakce,
foto Jar. Bělík

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 13

N ovojicínský
ˇ

zpravodaj

Ještě ke studánce na Puntíku

g Přes veškeré úsilí se v době příprav obnovy Mariánské studánky na Puntíku nepodařilo nalézt dobový dokument k tomuto místu. Krátce po květnovém znovuposvěcení studánky
zaslal někdejší občan Žiliny snímek dokumentující její renovaci krátce po 1. světové válce. Jak je zmíněno v článku z červnového vydání Zpravodaje, byl kámen s letopočtem 1919 při
nynější rekonstrukci objeven a na místě znovu usazen. Jak
je na snímku z roku 1919 patrné, objevila se i tehdy na místě
„zázračně“ láhev s dobovou pálenkou (v rukou záhadného
muže se zavázaným zrakem v pravém horním rohu fotografie).
Pavel Wessely
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