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Letošní XIII. slavnost města byla věnována poctě významných novojičínských výtvarných umělců generace druhé poloviny 19. století. V rámci tohoto tématu se uskutečnil týdenní
výtvarný plenér věnovaný Antonu Koligovi, kterého se zúčastnilo 18 mladých umělců — studentů ZUŠ Nový Jičín, Státní
akademie výtvarných umění ve Stuttgartu a mladých výtvarníků z města Ludwigsburg. Výsledky jejich společné práce
byly k vidění v den slavnosti na Masarykově náměstí a v Žerotínském zámku. Na náměstí rovněž přímo v průběhu slavnosti tvořili rozmanitá díla nezávislí výtvarní umělci.
S malíři, uměním i krásou souviselo také několik výstav,
jež byly zahájeny či uskutečněny v průběhu slavnosti. První
z nich byla stálá expozice v Žerotínském zámku pod názvem
MALÍŘI DVOU STOLETÍ, druhá CESTA MINULOSTÍ věnovaná městské památkové rezervaci, třetí byla výstava dětských
prací z výtvarné soutěže NAMALUJ MALÍŘE v budově radnice, jež byla z důvodu velkého zájmu prodloužena až do
22. září. Dále pak výstavu fotografií z našeho spřáteleného
města Ludwigsburg pod názvem LUDWIGSBURSKÁ ZASTAVENÍ v budově Staré pošty a výstavy ZNOVUZROZENÍ A MALOVÁNÍ PRO RADOST v Baště.

Slavnost byla ve velké míře věnována dětem, pro které bylo
připraveno mnoho atrakcí, her a soutěží. Umělecké aktivity
novojičínských dětí tvořily významnou část programu a převážně dětskou zásluhou byl vytvořen náročný a hodnotný
oficiálně zaregistrovaný rekord nakreslením obrazu o délce
430,85 metrů. Opomenout nemůžeme ani křest nové knihy
„Nový Jičín a jeho výtvarní umělci“, jež je věnována takovým
malířům, jako byl právě Anton Kolig, Franz Barwig, Ignác
Berger, Otto Kraigher-Mlczoch a další.
Město Nový Jičín navštívili u příležitosti konání XIII. městské slavnosti ve dnech 8. — 10. 9. 2006 také zástupci tří partnerských a spřátelených měst Kremnice, Swietochlowic a Ludwigsburgu. Zvláš významná byla návštěva z naposledy jmenovaného města a sice pro skutečnost, že delegace vedená
paní Christinou Süß, pracovnicí pro mezinárodní vztahy, deklarovala zájem města Ludwigsburg podporovaný starostou
p. Wernerem Specem (samozřejmě, že po schválení samosprávnými orgány obou měst) o možné podepsání partnerské
smlouvy mezi oběma městy v roce 2007 na XIV. slavnosti
města, jíž by se ludwigsburští aktivně účastnili a představili
své krásné město našim občanům.
Ing. Iva Vašendová, Petr Orság, foto Jaroslav Bělík

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g

Na začátku měsíce září, přesněji 7. 9. 2006, se konalo 27.
zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína. Zastupitelstvo
nejprve schválilo výsledky hospodaření města za I. pololetí
roku 2006. Z nich vyplývá, že příjmová část rozpočtu je naplněna na 50,8 % a výdajová část 37,61 %. Avšak je třeba
vzít v úvahu fakt, že velké množství realizovaných investičních akcí představujících značnou část výdajů města bude
profinancováno teprve v průběhu II. pololetí.
Následovaly finanční záležitosti zahrnující mimo jiné četné
úpravy rozpočtu města a rozpočtová opatření, podruhé se
ZM vrátilo k žádosti Muzea Novojičínska, kterému schválilo
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 000,- Kč na opravu historických výmaleb.
Jako každoročně schválilo zastupitelstvo města grantové
okruhy, tentokrát pro rok 2007 (více informací viz samostatný
článek v tomto čísle NJ zpravodaje) a termín pro podávání
žádostí (od 8. 9. do 30. 10. 2006).
Zastupitelé dále schválili velmi důležitou dohodu o převodu
SVČ Fokus Nový Jičín na město Nový Jičín od 1. 1. 2007 a zároveň zřízení této příspěvkové organizace města, vydání
obecně závazné vyhlášky č. 5/2006 o místním poplatku za
komunální odpad (ve výši 372,- Kč/rok/poplatník), dodatek
ke zřizovací listině příspěvkové organizace TS města (v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj dopravní obslužnosti
regionu — bezbarierová MHD“ bylo nutné rozšířit zřizovací
listinu o činnost související s přepravou osob u provozovatele), dohodu o zajištění údržby středů okružních křižovatek
na silnicích III. třídy, novelu směrnice o hospodaření s byty
v majetku města, zapojení města Nového Jičína do programu
systému včasné intervence apod.
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložil
zprávu o vyhodnocení zkušeností se sloučením ZŠ Jubilejní 3,
ZŠ B. Martinů a ZŠ Dlouhá 56. Na jejím základě bylo uloženo
pokračovat ve sledování této problematiky a odložen záměr
sloučení ZŠ Komenského 66 a 68.
Zastupitelstvo se seznámilo také se zprávou komise pro
tělovýchovu a volný čas o sportovní činnosti na území města
v letech 2003 — 2006. Na území města, včetně jeho místních
částí, vyvíjí svou činnost 21 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovým počtem 4 440 členů, z nichž je 1 650
dětí a mládeže do18 let.
Zajímavým bodem jednání byl i přehled získaných dotačních titulů městem Nový Jičín v letech 2003 — 2006. Město získalo z evropských fondů, státního rozpočtu a krajského rozpočtu více než 90 mil. Kč (mimochodem internetovým serverem
aktualne.cz bylo město Nový Jičín vyhodnoceno jako mimořádně úspěšný žadatel o evropské dotace společně s městy
Teplice a Kadaň).
Odbor sociálních věcí informoval zastupitele města o výsledcích průzkumu užívání drog (výzkum byl proveden na
území okresu Nový Jičín u dětí a mládeže ve věku 12, 14, 16
a 18 let. Okres Nový Jičín, resp. Moravskoslezský kraj se u většiny sledovaných ukazatelů drogové situace a drogových služeb výrazně nevzdaluje celorepublikovému průměru. Nejčastěji užívanými drogami jsou jednoznačně legální drogy —
alkohol a tabák, s velkým odstupem následuje marihuana.
Ze zprávy vyplývá několik návrhů na provedení nápravných
opatření a zpráva byla zaslána zainteresovaným složkám
a odborníkům.)
U bytových záležitostí a majetkoprávní problematiky se
odvoláváme na plné znění usnesení ZM.
V závěru jednání ZM delegovalo starostu města Mgr. Ivana
Týleho jakožto zástupce města na valnou hromadu TV Beskyd, seznámilo se s informací o podpisu memoranda v Ludwigsburgu a neschválilo odprodej 1 akcie společnosti ASOMPO
a.s. městu Kopřivnice.

g Dne 20. září 2006 se uskutečnila 54. schůze Rady města Nového Jičína. V úvodu svého jednání se rada města zabývala
finanční problematikou. Schválila úpravy rozpočtů souvise-

jící například s výdaji na úhradu členského příspěvku města
v Euroregionu Silesia a také změny závazných ukazatelů
u příspěvkových organizací (viz usnesení). Poté RM schválila
návrh veřejnoprávních smluv s obcemi na úseku přestupků
včetně zvýšení poplatku s platností do března roku 2011.
Vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
ing. Oldřiška Navrátilová předstoupila před radu města jako
každoročně se žádostmi o výjimky z počtu žáků pro základní
a mateřské školy v Novém Jičíně, se žádostmi o vyřazení nepoužitelného majetku ZŠ Jubilejní a MŠ Máj a žádostí TJ
Nový Jičín o přeložení termínu vyúčtování grantu v souvislosti s rozsahem zabezpečovaných služeb a tím spojených
povinností dalších subjektů k vyúčtování. Všem žádostem
rada města vyhověla.
S výsledky ankety o umístění sochy Vítězství sochaře Jiřího
Babíčka seznámil členy rady ing. Jiří Raška, vedoucí odboru
územního plánování. Anketa se uskutečnila v den XIII. městské slavnosti, tedy 9 . září letošního roku. Odevzdáno bylo
344 anketních lístků, přičemž 267 hlasujících by si přálo opětovné umístění sochy na území našeho města (nejvíce na
původním místě — 149 hlasů).
Body jednání rady města byly i tentokrát bytová a majetkoprávní problematika, kde se odvoláváme na plné znění
usnesení RM.
Na závěr jednání seznámil tajemník MěÚ Mgr. Tomáš Vindiš
radní s informacemi o přípravě voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu 21.— 22. 10. 2006 a dále rada města chválila
obřadní dny a obřadní hodiny pro rok 2007 (více informací
naleznete v dalším čísle NJ zpravodaje).
Další jednání RM se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2006.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

J.G. Mendel má svoji střední
školu v Novém Jičíně
UDĚLENÍ ČESTNÉHO NÁZVU ŠKOLE
g Již dva roky uplynulo od vzniku nové střední školy, která
vznikla optimalizací sítě středních škol Moravskoslezského
kraje. Došlo ke sloučení Střední zdravotnické školy, Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště v Novém Jičíně a Obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína. Vznikla
tak největší střední škola v Novém Jičíně, která nabízí odborné vzdělání pro více než 1100 žáků.
I když vznikl velmi silný školský subjekt, který výrazně
zastupuje odborné školství v regionu, došlo ke ztrátě původních názvů, které měly svou tradici a byly známy široké veřejnosti. S novým příliš uniformním a vágním názvem se učitelé,
rodiče i žáci školy jen velmi těžce smiřovali. Nabízelo se řešení v důstojném označení školy, a tak uzrál nápad požádat
o udělení čestného názvu s uplatněním jména jedné z nejvýznamnějších osobností regionu — Johana Gregora Mendela.
Mendelova výjimečná osobnost tak bude stále připomínána
mladým lidem a ještě více zviditelněna.
K rozhodnutí pojmenovat školu jeho jménem jednoznačně
přispěl fakt, že Mendel měl vztah jako biolog k zákonům dědičnosti, působil také jako učitel fyziky a svého času i jako
ředitel Hypoteční banky.
Žádost o udělení čestného názvu byla iniciována Klubem
rodáků a přátel města Nového Jičína, Spolkem Mendel a starostou obce Vražné-Hynčice. Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy udělilo čestný název naší škole k 1. 9. 2006. Je
to velká pocta a ocenění práce školy, která ve své nové
podobě navázala na dobré tradice bývalých samostatných
škol. Udělení čestného názvu lze pokládat za velmi dobrý základ nové existence školy, jejíž pedagogické kolektivy bolestně nesly ztrátu původních názvů škol.
Čestný název se tak stává dalším motivujícím prvkem pro
práci učitelů i žáků školy a zcela jistě přispěje k jejímu dalšímu rozvoji. Uděláme vše pro to, abychom byli důstojnými
nositeli jména této jedinečné osobnosti, která daleko přesahuje náš region.
PhDr. Renata Važanská, ředitelka školy
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Volby do zastupitelstev obcí
ve dnech 20. a 21. října 2006
g

V uvedeném termínu se uskuteční volby do Zastupitelstva
města Nový Jičín. Voliči budou volit ve 23 stálých volebních
okrscích podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu.
Sídla volebních místností se nezměnila. Informace o volebních okrscích a sídlech volebních místností budou součástí
volební vyhlášky starosty města, která bude vyvěšena v každém volebním okrsku nejpozději do 5. října 2006.
Právo volit do Zastupitelstva města Nový Jičín má občan
města za předpokladu, že jde o:
1) státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v Novém Jičíně přihlášen k trvalému pobytu;
2) státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen ve městě
Nový Jičín k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států EU).
Seznam členských států EU (k červnu 2006): 1. Belgické
království; 2. Česká republika; 3. Dánské království; 4. Estonská republika; 5. Finská republika; 6. Francouzská republika;
7. Irsko; 8. Italská republika; 9. Kyperská republika; 10. Litevská republika; 11. Lotyšská republika; 12. Lucemburské
velkovévodství; 13. Maarská republika; 14. Nizozemské království; 15. Polská republika; 16. Portugalská republika; 17.
Rakouská republika; 18. Republika Malta; 19. Republika Slovinsko; 20. Řecká republika; 21. Slovenská republika; 22.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska; 23. Spolková republika Německo; 24. Španělské království; 25. Švédské království.
Překážkami výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody;
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům;
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo
d) výkon vojenské služby, vyžaduje-li to plnění povinností
z této služby vyplývajících.
Každý volič si může v úředních hodinách na Městském úřadu
v Novém Jičíně, pracoviště Divadelní 1, 1. poschodí, kancelář
č. 211 (evidence obyvatel) ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli
vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze. Dodatek stálého seznamu voličů pouze
pro účely voleb do zastupitelstev obcí vede Městský úřad Nový
Jičín pro voliče, kteří jsou státními občany členských států
EU. Do dodatku však zapíše tyto voliče pouze na základě
jejich žádosti. Žádost o zápis do dodatku může volič (občan
jiného státu) podat kdykoliv do jeho uzavření, k němuž dojde dva dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tedy 18. října
2006. Až do uzavření dodatku stálého seznamu voličů je rovněž možné provést zápis do dodatku.
Služba na pracovišti občanských průkazů ve dny voleb: Volič je povinen při příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR, jinak mu nebude
umožněno hlasování. Lze tak učinit mj. platným cestovním
pasem nebo platným občanským průkazem. Zjistí-li volič, že
nemá platný OP a chce volit, může využít mimořádných úředních hodin za účelem vyřízení nového občanského průkazu
(bez strojově čitelné zóny). Ministerstvo vnitra ČR udělilo
MěÚ Nový Jičín souhlas s vydáváním občanských průkazů
ve lhůtě kratší 30 dnů (na počkání) pro výkon volebního práva. Doklady k vyřízení nového OP: 2 fotografie ze současnosti; rodný list; správní poplatek 100,-Kč (vybírá se pouze
v případě, že stávající OP byl odcizen, ztracen, zničen, poškozen). MěÚ Nový Jičín, pracoviště občanských průkazů,
Divadelní 1, I. poschodí, kancelář č. 209. Pátek 20. října
2006 od 8.00 do 21.00 hod., sobota 21. října 2006 od 8.00 do
13.00 hod.
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
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Granty
g Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 27. zasedání dne
7. 9. 2006 schválilo grantové okruhy pro rok 2007 včetně termínu podání žádosti o grant, který je od 8. 9. do 30. 10. 2006.
Všichni zájemci si mohou formulář žádosti o grant, jehož nedílnou součástí jsou Zásady grantového řízení města Nový
Jičín, vyzvednout přímo na odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy, Divadelní ul. č. 3, v kanc. č. 102, nebo jej získají na webové stránce města Nový Jičín www.novy-jicin.cz
Grantové okruhy pro rok 2007 jsou stejné jako v letošním
roce.
Jako malé ohlédnutí přinášíme přehled schválených grantů v roce 2006. Celkem se zaevidovalo 129 žádostí o grant.
Dle doporučení grantových výborů a následném schválení
v orgánech města bylo vyhověno 103 žádostem, kterým bylo
přiděleno celkem 7 905 800,- Kč v následujícím rozvržení:

ČÍSLO

NÁZEV
GRANTOVÉHO OKRUHU

POČET
ŽÁDOSTÍ

FINANČNÍ
PROSTŘEDKY

1.

Činnost subjektů v oblasti sociální
a zdravotní v Novém Jičíně

12

525 000,- Kč

2.

Kulturní činnost v NJ

25

780 000,- Kč

3.

Sportovní činnost v NJ

29

6 037 000,- Kč

4.

Ostatní volnočasové aktivity
Činn. spolků a zájmových sdružení

17

210 000,- Kč

20

353 800,- Kč

5.

Veškeré dotazy ke grantovému řízení na rok 2007 vám zodpoví pracovnice odboru ŠKMaTv, tel.: 556 768 258, případně
556 768 218. Žádost o grant mohou podat občanská sdružení,
humanitární organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické
osoby s výjimkou politických stran, volebních stran a hnutí.
Kajšová Zuzana, odbor ŠKMaTv

Rozvoj sociálních služeb
g Vážení spoluobčané! Budoucnost rozvoje sociálních
služeb v našem městě patří mezi naše prioritní programy. Chceme proto, aby na přípravě plánu rozvoje se
účastnilo co nejvíce zainteresovaných občanů. Zároveň taky chceme, aby sociální služby byly optimalizovány a rozšířeny tak, aby co nejvíce vyhovovaly oprávněným požadavkům uživatelů. Uživatelů současných
i těch potenciálních, tj. budoucích.
K tomu však nestačí jen svědomitá a obětavá práce
zainteresovaných občanů, zaměstnanců a pracovních
týmů, ale je nezbytná i spolupráce s celou novojičínskou veřejností. To proto, že k optimálnímu zhodnocení požadavků občanů co do dostupnosti služeb, jejich
zaměření, rozsahu a kvality nezbytně potřebujeme znát
názory široké veřejnosti, tedy i vaše názory a vaše
postoje. Tímto průzkumem navazujeme na dotazníkovou akci „KROSS“, která proběhla v loňském roce.
Dovoluji si vás proto oslovit i nyní, a to jako reprezentanta vybrané skupiny obyvatel města a zároveň
vás zdvořile požádat o zodpovězení několika otázek
v přiloženém dotazníku.
Pokud budete dotazník akceptovat, po vyplnění ho
doručte, prosím, na adresu: Městský úřad Nový Jičín,
odbor sociálních věcí, Divadelní 3, 741 11 Nový Jičín,
pokud možno do 15. října 2006. Dotazník můžete taky
odevzdat osobně, a to v podatelně Městského úřadu
na Masarykově náměstí 1.

Za vaši ochotu, sdělení názorů a postojů prostřednictvím dotazníku si dovoluji vám jménem města Nového Jičína upřímně poděkovat.
Mgr. Ivan Týle, starosta města Nového Jičína

Výměna občanských průkazů
g Dne

31. 12. 2006 končí platnost všech občanských průkazů, vydaných do 31. 12. 1996, které byly vydány s dobou
platnosti bez omezení, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není
v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Lhůta k podání žádosti o vydání nového občanského průkazu je stanovena do 30. 11. 2006.
Nesplnění povinnosti provést v zákonné lhůtě výměnu občanského průkazu je přestupkem dle § 16a odst. 1 písm. g)
zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. Za tento
přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000,- Kč. Další lhůty:
Občanské průkazy
bez strojově čitelných
údajů, vydané

Lhůta k výměně
občanského průkazu

Lhůta k podání
žádosti o vydání
občanského průkazu

do 31. prosince 1998

do 31. prosince 2007

do 30. listopadu 2007

do 31. prosince 2003

do 31. prosince 2008

do 31. listopadu 2008

Díky tomu, že TV POLAR Nový Jičín bude tyto pořady vysílat v přímém přenosu, mají diváci, tedy voliči, možnost zeptat se jednotlivých účastníků besedy, tedy volebních kandidátů na to, co je zajímá. Mohou předem posílat své dotazy
e-mailem na adresu polar-nj@polar.cz, nebo volat v průběhu
vysílání na tel. číslo 777 652 765. Věříme, že představení jednotlivých kandidátů umožní divákům-voličům lépe se zorientovat v programech jednotlivých kandidujících stran i v samotných kandidátech.
Petr Panáč, TV POLAR

Zájem hendikepovaných
o šipky vzrůstá

Vydávání občanských průkazů
bez strojově čitelné zóny
s dobou platnosti jeden měsíc
(§ 24b zákona č. 328/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
g Od 1. 9. 2006 se mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti jeden měsíc. Tyto se
vydávají na žádost občana z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů ( modrá ) se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby
vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně a po převzetí OP se strojově čitelnými
údaji se vrací.
Za vydání občanského průkazu se vybírá správní poplatek 100,- Kč za každý občanský průkaz (t.j. 100,- Kč za
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let, 100,- Kč za občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc).
K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů je občan povinen předložit 2 fotografie.
Vydávání těchto „dočasných“ občanských průkazů namísto „potvrzení o občanském průkazu“, které občan
obdržel v případě nahlášení jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP odstraňuje problém, kdy občan,
pokud nebyl např. držitelem cestovního pasu, nemohl
v případě potřeby do vyřízení řádného občanského průkazu prokázat svoji totožnost a vyzvednout si např. dopis
či peníze na poště.
Odbor vnitřních věcí, MěÚ Nový Jičín

TV Polar Nový Jičín
Předvolební studio 2006
g

Stejně jako v roce 2002 dává také letos TV POLAR Nový
Jičín ve svém vysílání výrazný prostor komunálním volbám.
Oslovili jsme lídry kandidátek všech v Novém Jičíně kandidujících stran. Každý z nich má možnost zúčastnit se vysílání pořadu „Předvolební studio“, který bude z novojičínského studia TV POLAR živě vysílán v termínech 2. 10., 9. 10.
a 16. 10. 2006 vždy od 18.00 do 19.00 hodin a v dalších časech dle řádného vysílacího schématu reprízován. Moderátorem pořadů bude zkušená žurnalistka Petra Tobolová-Dorazilová.
Každý ze tří pořadů je tématicky ohraničen. Předvolební
studio č. 1 je na téma „Kultura, školství, sport“, Předvolební
studio č. 2 je na téma „Sociální oblast, zdravotnictví, činnost spolků“, Předvolební studio č. 3 je na téma „Historie
a současný rozvoj města“.

g

V první polovině letošního září proběhl v restauraci Máj
již 3. ročník turnaje v šipkách pro lidi s těžkým mentálním
postižením, který byl převážně spolufinancován z prostředků
Moravskoslezského kraje a MěÚ Nový Jičín. Turnaje se zúčastnilo na šedesát postižených ze sedmi měst našeho a Zlínského kraje. Účast opět přijali i naši přátelé z partnerských
Świetochlowic. Po celodenním klání si ceny za první místa
odvezli zástupci z Polska a Přerova. Ovšem žádný z účastníků nepřišel zkrátka. O zdravé občerstvení a pitný režim se
se Školou života postarala Mlékárna Kunín a o ceny útěchy
formou šus ákových bund zase Provident Financial. Dart se
díky své fyzické nenáročnosti těší mezi znevýhodněnými
velké oblibě, po celý rok se na toto klání poctivě připravují
a již dnes máme účast na příští ročník zajištěnou. Úroveň
akce doplňují zástupci Czech Dart Trophy manželé Floriančičovi, kteří účastníkům vždy předvedou i profesionální exhibici a postarají se o hladký průběh a vyhodnocení.
Doufáme, že takovéto aktivity přispívají ke zkvalitnění života postižených a přinášejí jim uspokojení. Přáním Školy
života je připravovat pro tyto lidi co možná nejvíce takovýchto akcí a napomoci jim k integraci mezi zdravou populaci.
Michal Holáň, zástupce ředitele Školy života

Týden knihoven 2006
g Městská knihovna v Novém Jičíně zve čtenáře i nečtenáře
do městské knihovny v týdnu od 2. do 6. 10. 2006 na jubilejní
10. týden knihoven.
„ Navažte přátelství s knihovnou“. Během této akce budou mít naši uživatelé možnost projevit vztah ke své knihovně
tím, že navážou jakýkoliv provázek, maximálně 0,5 m dlouhý.
Provázky se mohou různě vyzdobit, nejlépe lístečky z odkazem na úvodní motto — např. jak jsem našel svou cestu do
knihovny, kdy jsem byl poprvé v knihovně. Také mohou napsat vzkaz pro své knihovnice.
V tomto týdnu se také můžete přihlásit zdarma do naší
knihovny, využít amnestii dlužníků, půlhodinku internetu zdarma, zapojit se do výtvarné soutěže „ Moje cesta do knihovny“
nebo se zúčastnit pohádkového čtení pro malé čtenáře z pohádek Václava Čtvrtka.
Naše hudební oddělení nabízí odborné zaškolení nevidomých a slabozrakých pro práci s digitální lupou. I v tomto
oddělení je volný přístup na internet. Přijte se podívat,
popřípadě si i něco půjčit! Těšíme se na vás!
Hana Krkošková, vedoucí knihovny

Novojicínský
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Děti byly v Rožnově p. R.
g

A máme tady opět září.
Nový školní rok už se rozjel
na plné obrátky a děti si pomalu zase zvykají na pravidelný školní režim. O tom, že
vyučování nemusí probíhat
pouze v budově školy ve školních lavicích, se mohli přesvědčit žáci 2.C a 2.D ze ZŠ
Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá
56, Nový Jičín. Ti totiž hned
druhý zářijový týden hledali
odpově na otázku „Jak se
dříve žilo?“ Využili jsme nabídku Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm a formou zajímavého a netradičního vyučování jsme společně s pracovníky muzea zpestřili dětem
začátek nového školního roku. Ve škole jsme si společně
zavzpomínali na krásnou akci „Vánoce na Valašsku“, kdy
jako žáci prvních tříd jsme si v prosinci 2005 vyzkoušeli, jak
žili dříve obyvatelé Valašska v zimě. Potom dětem paní učitelky vyprávěly o Beskydech, přečetli jsme si legendu O Radhošti a několik kapitol z knihy G. Imrýška Čertoviny z Valašska. Po této „přípravě“ už děti mohly vyrazit na výlet.
Na den „D“ se všechny děti těšily. Nejprve jsme jeli vlakem
do Rožnova, kde už na nás čekal objednaný autobus, který
nás odvezl na Dolní Paseky. Tam jsme totiž v rámci našeho
„putování“ navštívili provozovnu UNIPAR. Zde děti měly možnost nahlédnout do výrobny světoznámého výrobce interiérových a dekoračních svíček. Viděly, jak se vyrábí svíčky z parafínu, prohlédly si vzorkovnu, kde jsou vystaveny kolekce
svíček a navštívily vzorkovou prodejnu. Po tomto nevšedním
zážitku naše kroky vedly přes rožnovskou Bečvu do parku.
Po vydatné svačince jsme navštívili informační centrum, kde
jsme získali veškeré informace a zajímavosti o Rožnově a okolí
z úst nejpovolanějších. Naše cesta pokračovala do Valašské
dědiny, kde jsme chtěli zjistit, jak se dříve na Valašsku žilo.
Hned v prvním stavení si děti připomněly, že jsou školáci.
Navštívili jsme totiž školu. Děti vstoupily do malé, tmavé
místnosti a usadily se do nepohodlných lavic. Pan učitel s rákoskou v ruce dětem vyprávěl, jaké to bylo dříve ve škole.
Za doprovodu harmonia si děti společně zazpívaly písničku
a na závěr vyučování ve valašské škole pan učitel děti rozdělil na dvě skupiny. Ty měly v co nejkratším čase složit
rozstříhaný obrázek. Za dobře splněný úkol je pak čekala
sladká odměna z rukou pana učitele. Po zazvonění školního
zvonku jsme mohli pokračovat v našem putování.
Na další zastávce nás ženy ve valašském kroji seznámily
s tradičními řemesly — s tkaním koberců a látek a spřádáním vlny. Tkalcovský stav dříve nechyběl snad v žádné chalupě na Valašsku. Celou zimu bylo večer co večer slyšet jeho
klapot. Děti pozorně sledovaly, jak jde ženám na starém dřevěném tkalcovském stavu práce od ruky.
A děti už hledaly další „ dřevěnici“. V prostorné místnosti
se děti usadily na lavice ke stolům a čekal je nelehký úkol.
Zde si každý druháček sám vyráběl panenku z látky. Všichni
se pustili s chutí do práce a všem dětem se panenka velice
povedla. S pocitem úspěšně splněného úkolu naše cesta
vedla k „ usedlosti formana z Velkých Karlovic“. Tady děti
viděly, jak se stloukalo máslo, jak si Valaši vyráběli provazy
a děti si měly možnost zahrát s dřevěnými hračkami, s kterými si děti kdysi hrály.
Sluníčko krásně svítilo a my jsme si v areálu muzea prohlédli studnu, zvonici, mlýn, kovárnu, hospodářské usedlosti
a další chalupy, ve kterých lidé kdysi dávno žili. Naše putování skanzenem se už pomalu blížilo ke konci a děti se těšily
na poslední úkol. V chalupě to krásně vonělo medem a děti
byly zvědavé, co je zde čeká. Všichni se posadili spořádaně
kolem stolu a vyslechli povídání o chovu a životě včel. Nakonec si z medového plástu vyrobili voňavou svíčku, kterou si
odvezli domů. Po tomto krásně prožitém školním dni jsme
se všichni plni zážitků vraceli vlakem domů. Další den jsme
si už v lavicích naší školy o všem, co jsme viděli, povídali
a děti měly za úkol napsat krátké vyprávění. V hodině výtvarné výchovy pak své zážitky namalovaly.
5
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O tom, jak se dětem výlet líbil, napsaly: „Byl krásný den
a naše třída jela na výlet. Do Rožnova jsme jeli vlakem.
Navštívili jsme svíčkárnu a Valašskou dědinu. Líbila se
mi výroba svíček ve svíčkárně. Viděla jsem dřevěné domy
s doškovými střechami. Nejvíce se mi líbilo ve staré
škole. Hodně se mi líbil oslík. Vyrobili jsme si panenku
z látky a voňavou svíčku. V dědině bylo hodně pěkných
chalup. Bylo krásné počasí a výlet se nám povedl.“
Mgr. Jarmila Šimurdová

Poděkování za výstavu
g

Vážení přátelé pěstitelé! Již dávno jsem neviděla nic tak
velkolepého a krásného, jako byla vaše mezinárodní výstava
mečíků a ostatních květin. Jezdívám na Floru Olomouc, ale
zodpovědně vám mohu říci, že se to nedá srovnávat. Vy jste
daleko, daleko lepší. Uspořádání a aranžmá nemělo chybičku, vše bylo mimořádné a důstojné.
Jsem stará žena a věřte mi, vaše výstava mne dokázala
„pohladit po duši“. Člověk ani netuší, co dokáží pěstitelé vyšlechtit za nádheru, hluboce před nimi smekám. Na výstavě
jsem byla s celou rodinou a všichni sdíleli můj názor. Připadalo mi až „barbarské“vyplnit anketní lístek o tom, který
mečík byl ten nejkrásnější.
Nechtěla bych být nespravedlivá, ale dlouho jsem stála v nejvyšším patře u aranžovaných kytic (červené růže + bílé chrysantény a směs žlutých růží + karafiátů + gerbery). Takovou krásu jsem snad ještě neviděla.
Jen tak na okraj mě potěšilo i to, že městský úřad dal sponzorské peníze na něco tak krásného. Škoda, že tam nebyly
vidět děti. Moc vám děkuji za tu nádheru. Přeji všem pěstitelům hodně úspěchů.
L. Slípková, Frenštát p. R.

g

Vážený pane starosto, jménem výstavního výboru Vám
velmi děkuji za udělení grantu pro přípravný výbor výstavy
a vystavovatele z České republiky a Slovenska. Váš sponzorský dar významně přispěl k úspěchu naší jubilejní výstavy.
Těšíme se na další spolupráci a jsme Vám velmi vděčni.
Stanislav Palát, předseda organizač. výboru výstavy

Nabídka pro maminky
Nabídka bezplatných vzdělávacích kurzů pro ženy s malými dětmi na rodičovské dovolené a nezaměstnané
ženy.
g

Milé maminky! Pečujete o dítě? Chcete uniknout každodennímu stereotypu, rozšířit si své znalosti a pozvednout sebevědomí? Nebo končíte rodičovskou dovolenou, uvažujete o návratu do zaměstnání, případně už práci hledáte? Pak právě
pro vás je určen projekt Evropského sociálního fondu, který
vám umožní získat nové dovednosti a znalosti. Přihlásit se
můžete do bezplatných kurzů, které jsou určeny pro matky
s dětmi, matky samoživitelky, ženy vracející se na trh práce
a muže v obdobné situaci. Tyto kurzy začnou probíhat od
2. 10. 2006. Hlavní výhodou pro maminky s dětmi je bezplatné hlídání malých dětí po dobu účasti v kurzu. Obsah
a počet hodin je tomu přizpůsoben. Podle svého zájmu
si můžete vybrat z nabídky těchto kurzů:
1. Počítačové kurzy pro začátečníky a pokročilé: Krátkodobý počítačový kurz zaměřený na práci s internetem a počítačovou poštou; dlouhodobý počítačový kurz zaměřený na
práci s textovým editorem Word.
2. Motivační kurz: Tento kurz vás připraví pro úspěšný
návrat do zaměstnání.
3. Kurz právních a ekonomických znalostí. Tento kurz
seznámí účastníky se základními ekonomickými a právními
pojmy a předpisy a jejich případnými změnami v oblasti trhu
práce, pracovně-právních předpisů, živnostenského podnikání apod.
Realizátor projektu: Svět vzdělávání Slezská Ostrava — sí
místních center celoživotního vzdělávání. Partner projektu:
Krajská rada Českého svazu žen, Moravskoslezský kraj. Kontakt pro místní centrum celoživotního vzdělávání v Novém
Jičíně: paní Elena Kotasová, tel.: 777 571 823.

Kam za sportem?
g FOTBAL: so 7. 10. v 10.15 a 12.30 hod., uměl. tráva, divize
st. a ml. dorost Nový Jičín - NH Ostrava (2 utk.), ne 8. 10.
v 9 a 10.45 hod., uměl. tráva, krajs. soutěž ml. a st. žáci Nový
Jičín - NH Ostrava B (2 utk.) ne 8. 10. v 15.30 hod., hřiště Libhoš , I. A tř. Libhoš - Lískovec, ne 15. 10. v 10.15 hod., hřiště
Lamberk, OP muži Žilina - Rybí, ne 15. 10. v 15 hod., hřiště
Libhoš , I. A tř. muži Libhoš - Vendryně, ne 15. 10. v 15 hod.,
stadion TJ, OP muži Nový Jičín - Veřovice, ne 15. 10. v 15 hod.,
hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Skotnice, so 21. 10. v 10.15
a 12.30 hod., uměl. tráva, divize st. a ml. dorost Nový Jičín Frýdek-Místek (2 utk.), ne 22. 10. v 9 a 10.45 hod., uměl.
tráva, krajs. soutěž ml. a st. žáci Nový Jičín - Stará Bělá (2
utk.), ne 29. 10. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, OP muži Žilina
Starý Jičín, ne 29. 10. ve 13.30 hod., hřiště Libhoš , I. A tř.
muži Libhoš - Bohumín B, ne 29. 10. ve 13.30 hod., stadion
TJ, OP muži Nový Jičín - Jeseník, ne 29. 10. ve 13.30 hod.,
hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Jistebník, so 4. 11. v 10.15
a 12.30 hod., uměl. tráva, divize st. a ml. dorost Nový Jičín Uničov g HOKEJ (ZS NOVÝ JIČÍN): st 4. 10. v 18 hod., II. liga
muži Nový Jičín - Blansko, pá 6. 10. v 19 hod., liga dorost Nový
Jičín - Žár, so 7. 10. v 10 hod., liga ml. žáci (6. a 7. tř.) Nový
Jičín - Vítkovice (2 utk.), ne 8. 10. ve 13.30 hod., liga junioři
Nový Jičín - Žár, pá 13. 10. v 19 hod., liga dorost Nový Jičín
- Jihlava, ne 15. 10. ve 13.30 hod., liga junioři Nový Jičín Techn. Brno, út 17. 10. v 15 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.)
Nový Jičín - Opava (2 utk.), st 18. 10. v 18 hod., II. liga muži
Nový Jičín - Val. Meziříčí, pá 20. 10. v 19 hod., liga dorost Nový
Jičín - Frýdek-Místek, so 21. 10. v 10 hod., liga mlad. žáci Nový
Jičín - Sareza Ostrava (2 utk.), ne 22. 10. ve 13.30 hod., liga
junioři Nový Jičín - Třebíč, út 24. 10. v 15 hod., liga star. žáci
Nový Jičín - Karviná (2 utk.), st 25. 10. v 18 hod., II. liga muži
Nový Jičín - Kroměříž, pá 27. 10. v 19 hod., liga dorost Nový
Jičín - Šumperk, so 28. 10. v 10 hod., liga star. žáci Nový Jičín
- Havířov (2 utk.), ne 29. 10. ve 13.30 hod., liga junioři Nový
Jičín - Znojmo, st 1. 11. v 18 hod., II. liga muži Nový Jičín Velká Bíteš, pá 3. 11. v 19 hod., liga dorost Nový Jičín - Prostějov, so 4. 11. v 10 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.) Nový Jičín
- Frýdek-Místek g BASKETBAL (hala na bazénu): so 14. 10.
v 17 hod., Mlék. Kunín - A Plus ŽS Brno, so 21. 10. v 17 hod.,
Mlék. Kunín - Liberec, st 25. 10. v 17 hod., Mlék. Kunín - NH
Ostrava, st 1. 11. v 17 hod., Mlék. Kunín - Ústí n. L. g VOLEJBAL (hala ABC): ne 1. 10. v 10 hod., kraj. soutěž muži Nový
Jičín B - Dol. Benešov (2 utk.), so 7. 10. v 10 hod., extral.
juniorky Nový Jičín - Olomouc (2 utk.), pá 13. 10. v 18 a so
14. 10. v 10 hod., I. liga ženy Nový Jičín - MS Brno, so 14. 10.
v 10 hod., liga kadetky Nový Jičín - Brno B (2 utk.), ne 15. 10.
v 10 hod., kraj. soutěž muži Nový Jičín - VOKD (2 utk.), so
21. 10. v 10 hod., extral. juniorky Nový Jičín - Frýdek-Místek
(2 utk.), so 28. 10. v 10 hod., krajs. přebor muži Nový Jičín A
- Břidličná (2 utk.), pá 3. 11. v 18 hod. a so 4. 11. v 10 hod. I.
liga ženy Nový Jičín - Šternberk, so 4. 11. v 10 hod., extral.
juniorky Nový Jičín - Ostrava (2 utk.), so 4. 11. v 10 hod., liga
kadetky Nový Jičín - Jihlava (2 utk.) g HÁZENÁ (hala ABC):
ne 8. 10. v 8.30 hod., severomor. liga muži Nový Jičín - Krnov,
ne 8. 10. v 10. 30 hod., II. liga ženy Nový Jičín - Veselí, ne 15. 10.
v 10.30 hod., II. liga ženy Nový Jičín - Karviná, ne 22. 10. v 10.30
hod., II. liga ženy Nový Jičín - Velké Meziříčí, ne 22. 10. ve
12.30 hod., severomor. liga muži Nový Jičín - Třinec g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 7. 10. v 10 hod., okr. přebor I.
tř. muži Nový Jičín C - Fulnek A, pá 13. 10. v 18 hod., okr. přebor II. tř. Nový Jičín D - Bílovec B, so 14. 10. v 10 hod., okr.
přebor muži Nový Jičín C - Bílovec A, so 14. 10. v 17 hod., obl.
soutěž sk. C muži Nový Jičín B - Kopřivnice A, ne 15. 10. v 10
hod., obl. soutěž muži sk. C Nový Jičín B - Frenštát B, so
21. 10. v 8.30 hod., 4. kolo II. roč. okres. bodovacího turnaje
neregistrovaných, pá 27. 10. v 18 hod., okr. přebor II. tř. Nový
Jičín D - Studénka C, so 28. 10. v 10 hod., okr. přebor muži
Nový Jičín C - Odry B, so 28. 10. v 17 hod., obl. soutěž muži
sk. C Nový Jičín A - Frenštát B, ne 29. 10. v 10 hod., obl. soutěž muži Nový Jičín A - Kopřivnice A g KUŽELKY (kuželna
na stad. TJ): st 4. 10. v 16.30 hod., MOP muži Nový Jičín B Bílovec B, so 7. 10. v 9 hod., přebor MSK muži Nový Jičín A
- Bílovec, so 14. 10. v 9 hod., přebor MSK muži Nový Jičín A
- Lipník B, st 18. 10. v 16.30 hod., MOP muži Nový Jičín B Sedlnice B, so 21.10. v 9 hod., přebor MSK muži Nový Jičín

A - Min. Opava A, st 1. 11. v 16.30 hod., MOP muži Nový Jičín
B - Kelč A g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st a pá 17 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne
8 - 16 hod. g PROVOZ SAUNY: st 10 - 14 a 15 - 21 hod., čt
a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15 - 13.45 hod., pá
12.30 - 14 hod. g BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI (zimní stadion):
čtvrtek od 16. 30 — 17.45 hod., sobota od 16.45 — 18 hod.

Sportovní aktuality

Basketbalový tým Mlékárna Kunín vstupuje do nové sezony. Foto
Petr Kocián.
g BASKETBALISTÉ MLÉKÁRNY KUNÍN VSTUPUJÍ DO
NOVÉ SEZONY S VYSOKÝMI CÍLI. Neúprosně se blíží
termín zahájení nové basketbalové sezony týmu vicemistra
ČR Mlékárna Kunín. Informace k ní poskytl sekretář BC
Nový Jičín a vedoucí mužstva Milan Dvořák. „Příprava proběhla takřka tradičně s tím, že nám scházeli reprezentanti Pelikán, Hájek (ČR), Štec, Gavlák (SR), u Američana
Williamse se doba projednávání jeho přestupu poněkud
protáhla až do září. Fyzická příprava pod vedením asistenta trenéra Cholevy byla velmi náročná a splnila očekávání, pak již začala herní příprava s turnaji ve Zlíně,
v Komárně a Debrecenu, dalším bude náš turnaj Kontext
Cup. A jaký je cíl pro novou sezonu? Říkáme, stejně jako
v předcházejících sezonách, že cíle jsou jen ty nejvyšší.
Hrajeme všechno, co se hrát dá, tedy evropský pohár FIBA
Cup, v němž chceme postoupit ze základní skupiny, přestože je velmi těžká, dále budeme hrát český pohár, v němž
jsme jako obhájci loňského vítězství nasazeni až do pátého kola. A samozřejmě, že je to naše nejvyšší soutěž
Mattoni NBL, v níž obhajujeme stříbrné medaile. Ta bude
ještě náročnější, protože se hraje novým systémem v základní části čtyřkolově, čímž přibude dvanáct utkání,
nově se bude hrát i závěrečná play off.“ Kádr doznal oproti předcházející sezoně změn, když odešli Šoška, Warrick,
Ivanovič a Bošnjak, novými hráči jsou Reinberger (Sparta
Praha), Gavlák (NH Ostrava), Paraik (SR, návrat z USA),
Sedmák (Svit), DeGroot a Williams (oba USA). V týmu pravděpodobně dojde ještě k jedné změně, když odchovanec Medek bude hrát v Olomouci, kde nastoupil na studium na vysokou školu a v Novém Jičíně bude hostovat. Realizační tým
zůstává beze změn a tvoří jej trenér Mgr. Zdeněk Hummel,
asistent trenéra Mgr. Zbyněk Choleva, vedoucí mužstva, sekretář a tiskový mluvčí v jedné osobě dr. Milan Dvořák, lékaři MUDr. Milan Vindiš a MUDr. Ivo Vaněček, masér Libor
Raška a manažer Pavel Kelar, prezidentem klubu je JUDr.
Miloš Vaigl. Ligovou soutěž zahájí „mlíkaři“ ve středu 11. října v Děčíně, doma nastoupí poprvé v sobotu 14. října proti
A Plus ŽS Brno. Do evropského poháru FIBA CUP vstoupí
ve středu 11. listopadu proti islandskému Keflaviku. Začátky
domácích zápasů jsou ve všední dny v 17.30 hod. a v sobotu
v 17 hod.
g

FOTBALISTÉ NOVÉHO JIČÍNA VYHRÁLI OKRESNÍ
POHÁR ČMFS. Vcelku oprávněná radost a spokojenost pa-
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opět mezi muži v okresním přeboru II. třídy. Jedním z dílčích
úspěchů při výchově talentovaných hráčů v tomto oddíle je
i skutečnost, že nejúspěšnější hráčka družstva děvčat, Jana
Krompolcová, bude kromě hry v „déčku“ hostovat i ve druholigovém Slezanu Opava. Celý tréninkový proces v tomto oddíle
zajiš ují kvalifikovaní trenéři Roman Kratochvíl a Jaroslav
Havrlant.

Stručně...
g

Poté, co se házenkářskému družstvu mužů TJ Nový Jičín
ne zcela vydařila minulá sezona, nejde to novému, značně
omlazenému týmu ani v nové sezoně v nižší třídě, jíž je severomoravská liga, když v dosavadních čtyřech odehraných
zápasech vybojoval pouhý jeden bod. Bez vítězství ze dvou
zápasů je i nováček druhé ligy Morava ženský tým Nového
Jičína.

g Velmi

Kapitán celku Nového Jičína Lukáš Bajer přebírá v Odrách po druhém finálovém utkání z rukou předsedy STK OFS Miloše Holíka
trofej za vítězství v okresní části Poháru ČMFS. Zcela na místě byla
radost Jaroslava Pavlíka (s trofejí) a jeho spoluhráčů po vítězství
v okresní části Poháru ČMFS. Foto Pavel Karban.

nuje ve fotbalovém oddílu TJ Nový Jičín z dosavadních výsledků družstva mužů, by hrajícího oproti předcházejícím
třem sezonám „jen“ okresní přebor. Po šesti odehraných kolech je tým vedený trenéry Holubem a Kovalem bez prohry
na vedoucí pozici soutěže, navíc se stal vítězem okresní části
poháru ČMFS, když se po bezproblémovém postupu od 1.
kola přes výhry 5:0 nad Sedlnicí, 3:1 v Nové Horce, 1:0 s Petřvaldem, 3:0 nad Štramberkem probojoval až do finále, v němž
porazil celek I. B třídy Odry doma 4:1 a v odvetě v Odrách
2:1. Zdá se, že se konečně začalo „blýskat na lepší časy“ ve
Straníku, jehož tým i fandové si mohou opět po mnoha sezonách vychutnávat pocit vedoucího celku tabulky III. třídy.
Jen to ve Straníku nezakřiknout. To v opačné situaci je
v okresním přeboru celek Žiliny, který v šesti zápasech nezískal ani bod a dívá se na své soupeře z pozice posledního
celku soutěže. Po určité „eufórii“ z postupu do I. A třídy asi
zjistili fotbalisté Libhoště, že tato soutěž už bude „o něčem
jiném“, když z pěti odehraných zápasů vyhráli jeden, získali 5
bodů a v tabulce jsou na 12. místě.
g

JUBILUJÍCÍ PLAVECKÁ MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA. Již do svého 30. ročníku vstupuje v letošním roce významný plavecký závod pořádaný Plaveckým klubem Nový Jičín,
a to Malá cena Nového Jičína spojená již šestnáct let s Cenou
Moravské brány. Stejně jako v mnoha předcházejících letech,
také v letošním roce přislíbili účast závodníci nejlepších
klubů z ČR a SR včetně reprezentantů, když vloni startovalo 320 závodníků z 28 klubů všech věkových kategorií. Na
tyto významné závody, které se uskuteční v sobotu 14. října
od 13 do 19 hodin a v neděli 15. října, kdy závody vrcholí od
9 do 13 hodin, jsou pořadateli srdečně zváni všichni milovníci plavání.

g STOLNÍ TENIS DÁVÁ PŘÍLEŽITOST TALENTŮM. Konec září je dobou, kdy do nové mistrovské soutěže vstoupí
družstva oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín, trénující a hrající všechna svá domácí utkání v herně v Loučce. Do letošního ročníku mistrovských soutěži má tento oddíl přihlášena
(stejně jako v minulé sezoně) čtyři družstva. První (A) a druhé (B) družstvo mužů budou hrát stejnou soutěž, a to oblastní
soutěž sk. C, v níž by áčko s trenérem a zároveň vedoucím
týmu Romanem Kratochvílem, posílené o jeho talentovaného
syna Tomáše (roč. 92), mělo bojovat o čelní umístění, zatímco v béčku (trenér Stanislav Kopecký), které by mělo bojovat
o udržení této soutěže, dostanou spolu se zkušenými hráči
příležitost mladí Martin Štramberský (89), Martin Tomeček
(89), Rudolf Machalec (89) a Jakub Dvořák (92). Všichni mladí
hráči (starší žáci a dorostenci) dostanou rovněž příležitost
ukázat své umění a „vyhrát se“ mezi dospělými v okresním
přeboru I. třídy, starší žačky a dorostenky (Jana Krompolcová, Karolina Hanzelková, Kateřina Heraltová, Veronika
Odložilíková) s hrající vedoucí Ivanou Kopeckou budou hrát
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úspěšně zahájili novou sezonu čítající nově série 44
utkání základní části druhé ligy naši hokejisté, kteří ze tří
úvodních utkání vyhráli dvakrát na ledě soupeře (5:1 v Kroměříži a 2:1 ve Velké Bíteši) a doma uhráli cennou remízu se
silným Šumperkem 3:3 poté, co po dvou třetinách prohrávali
0:3.

g

Kroužek volejbalu při SVČ FOKUS přijme za své dívky 5.
tříd. Přijte se za námi podívat na halu ABC kterékoliv
úterý od 14 do 15.30 hodin nebo ve čtvrtek od 15 do 16.30
hodin do tělocvičny na ZŠ Komenského 66 a hledejte tam
čiperné kamarádky do party, které tam budou skotačit. Další
nábor děvčat do sportovní přípravky 5. tříd provádí oddíl volejbalu TJ Nový Jičín. Zájemkyně se mohou přihlásit tamtéž
jako v předchozí nabídce. Bližší informace mohou zájemkyně nebo jejich rodiče získat u paní Vaňkové na telefonním
čísle 732 818 506.
Jaroslav Kotas

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

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

David

Hájek

Datum a místo narození: 25. 10.
1977, Olomouc. Rodinný stav:
svobodný. Výška a váha: 201 cm,
96 kg. Zaměření ve svém sportu: křídlo. Nejoblíbenější jídlo:
kromě tepelně zpracované zeleniny všechno. Životní krédo:
S úsměvem jde všechno líp! Který člověk vás nejvíce ovlivnil
v životě nebo ve sportu? Táta.
Sportovní vzor: snažím se od
každého vzít něco, co mě samotného posune dál a je jedno, jestli
je to něco pozitivního nebo negativního. Další záliby mimo
váš sport: mnoho dalších sportů, a to pasivně i aktivně. Sportovní dráha, dosavadní největší úspěchy: stříbrné medaile se starším dorostem v Olomouci, třikrát bronz v Brně,
třikrát stříbro a vítězství v Českém poháru v Novém Jičíně
a letošní nedávný postup s reprezentací ČR na mistrovství
Evropy. Z čeho jste měl v poslední době největší radost?
Z postupu na ME a také to, že všichni lidé z mého okolí jsou
zdraví a usměvaví. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky:
nejlepšími jsou všechna vítězství a nejhoršími všechna utkání, ve kterých nemůžu říct, že jsem měl radost ze hry. Co vám
sportovní činnost pro život dala? Umět se postarat sám
o sebe a zároveň naučit se spolupracovat a vycházet s ostatními lidmi. A také radost a zábavu.
Jaroslav Kotas

Vazení
ˇ obcané!
ˇ

g Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci letošní XIII. slavnosti města. Jsou to pracovníci městského kulturního střediska, městského úřadu, organizačních
složek města, různých ziskových i neziskových organizací,
novojičínských škol, zájmových spolků, ale také nemalý počet
dobrovolníků. Jejich vzájemná dlouholetá spolupráce přináší
své ovoce a naše městská slavnost každým rokem zvětšuje

svůj potenciál a nabízí svým návštěvníkům spoustu krásných
nejen kulturních a společenských zážitků, což se odráží právě
na růstu počtu návštěvníků a jejich spokojenosti.
Rád bych také, vážení občané, poděkoval i vám za klidný
průběh slavnosti. Doufám, že se příští rok opět společně
setkáme na začátku měsíce září na v pořadí již XIV. slavnosti města.
Mgr. Ivan Týle, starosta města

Posvěcení sloupu Panny Marie.

Představitelé města a oficiální hosté.

Novojičíňané.

Projevy hostů.

Pozdravy z Ludwigsburgu.

Udílení cen workshopu.

Křest knihy „NJ a jeho výtvarní umělci“.

Snaha o vytvoření rekordu.

Novojičínské princezny.

Landskronherolde Görlitz.

Středisko volného času Fokus.

Taneční obor ZUŠ.

Foto: Rudolf Jarnot, David Mužík a Jaroslav Bělík.
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Legendární socha „Vítězství“.

Na okraji umění.

Budoucnost.

Umění na vlastní kůži.

Symbol výtvarníků a Kravařska.

Dubia Fortuna.

Foto Jaroslav Bělík

LÉKÁRNA "U ČERNÉHO ORLA" g 4 EURO PARTNERS, s.r.o. g CAD - PRO SPOL. s.r.o. g LÉKÁRNA "U BÍLÉHO ANDĚLA" g
ČESKÁ POJIŠŤOVNA g SLEZSKOMORAVSKÉ TELEKOMUNIKACE OPAVA SPOL. s.r.o. g ANTONÍN PUSTĚJOVSKÝ, LIBHOŠŤ
g STAVBAŘ, VÝROBNÍ DRUŽSTVO g SEIMEX FUTURE, s.r.o. NOVÝ JIČÍN g ALOIS TREFIL - ŘEZNICTVÍ g APJAT - TEVYB,
s.r.o. g EDUCA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. g BUFET " U MARUŠKY" g LÉKÁRNA ASTRA , s.r.o. g GEOS LASER STAR,
SPOL. s.r.o. g YVETA HURTOVÁ - ÚKLIDOVÉ PRÁCE g UNISTAD SPOL. s.r.o. g RADIM MICHALSKÝ, NOVÝ JIČÍN g PIZZERIE
NANO g SWIETELSKY STAVEBNÍ, s.r.o. g VASPO TRADE, s.r.o. g DÁRKOVÁ SLUžBA D.L.D. g ZDEŇKA FLACHSOVÁ g JUDR.
ONDŘEJ MICHNA - ADVOKÁTNÍ A PATENTOVÁ KANCELÁŘ NOVÝ JIČÍN g JÍDELNA "NA HRADBÁCH" g CUKRÁRNA SAURO
g LUDMILA KOCOURKOVÁ - OBČERSTVENÍ KK g INSTALATÉRSTVÍ PŘADKA - KUNÍN g ČMSS - SPOŘENÍ S LIŠKOU,
HAVLÍČKOVA 3 g HAVRAN BAR g NOVOS, S.R.O. g CZECH DISTRIBUTION LOGISTIC, A.S. g RESTAURACE STEAK HOUSE g
CAFFE BAR PINOCCHIO g JAN ŠŤASTNÝ g RADIM PEČKA g ONDŘEJ HLADKÝ g VL. MATĚJÍČEK g DAVID EGO-AGUIRRE g
FREDY CASTRO LOPEZ g VLASTIMIL ČERNÝ g DAGMAR MRÁČKOVÁ g PETR TĚŠICKÝ g JINDŘIŠKA POSPÍŠILOVÁ g
BOHUMILA ŠUTEROVÁ g ALENA ZPĚVÁČKOVÁ g DALIBOR HÁJEK g PAVEL RŮŽIČKA g MONIKA ZEZULKOVÁ g VĚRA
MIKESKOVÁ - BON g DROBNÁ PROVOZOVNA LŠV, s.r.o.
g
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2006

KINO KVĚTEN
Pondělí 2. 10. v 17.00 hod. BESKYDSKÉ DIVADLO 1886
— 2006. DĚJINNÝ PŘÍBĚH BUDOVY. Vernisáž výstavy pořádané ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jičín a Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína.
g Úterý 3. 10. v 19.00 hod. Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA.
V hlavních rolích se představí: Eva Dřízgová-Jurišová, Erika
Šporerová, Peter Svetlík, Jurij Zubkievič. Orchestr řídí Paolo
Gatto. Uvádíme v italském originále. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Předplatné sk. A. Předprodej od
20. 9. Vstupné 240,-, 220,-, 180,- Kč.
g Čtvrtek 5. 10. v 19.00 hod. ESTER KOČIČKOVÁ a LUBOMÍR NOHAVICA. Originální, provokující i mazlivé umělecké spojení E. Kočičkové s pianistou L. Nohavicou je noblesní odpovědí na sebestřednou vážnost „vážného“ umění
i tupost šoubyznysu. Praha (Divadlo za oponou). Předprodej od 20. 9. Vstupné 150,- Kč.
g Pátek 6. 10. v 19.00 hod. Bengt Ahlfors: ILUZIONISTI.
Střet dvou odlišných lidí — mladé začínající spisovatelky a stárnoucího herce vytváří zázemí pro vtipné situace a dialogy.
Štúdio L+S Bratislava. Předplatné sk. B. Předprodej od
20. 9. Vstupné 260,- 240,- 190,- Kč.
g Pondělí 9. 10. v 19.00 hod. RENÉ KUBELÍK — housle, MILOSLAV KLAUS — kytara. Na jejich koncertě uslyšíme mj.
skladby N. Paganiniho, kompozice současných skladatelů A.
Piazzolly, E. Gismontiho a slavného autora hudby k filmu
Schindlerův seznam J. Williamse. Praha, Kruh přátel hudby.
Předprodej od 21. 9. Vstupné 90,- Kč.
g Čtvrtek 12. 10. v 19.00 hod. Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY. Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské
sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Praha. Předprodej od 21. 9. Vstupné 150,- 130,- 90,- Kč.
g Středa 18. 10. v 18.00 hod. Pierre Barullet, Jean-Pierre
Grédy: ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY. Komedie o čtyřech
dějstvích s detektivní zápletkou. Umělecká agentura Česká
Lípa. Předplatné sk. S. Předprodej od 27. 9. Vstupné 220,200,- 160,- Kč.
g Čtvrtek 19. 10. v 19.00 hod. Axel Hellstenius: ELLING
A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ. Elling
a Kjell, dva bývalí chovanci psychiatrické léčebny zkoušejí
žít jako „normální“ lidé. Hrají: Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý aj. Divadlo Kalich, Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 27. 9. Vstupné 260,- 240,- 190,- Kč.
g Neděle 22. 10. ve 14.00 a 16.00 hod. MICHAL K SNÍDANI.
Tentokrát na téma co rádi jíme, na co máme chu . Pragokoncert Praha. Předprodej od 27. 10. Vstupné 140,- 120,80,- Kč.
g Středa 25. 10. v 19.00 hod. THE BACKWARDS. Kapela
The Backwards je jedním z nejlepších Beatles revivalových
bandů v našich zeměpisných šířkách. Agentura September
Zlín. Předprodej od 27. 9. Vstupné 180,- 150,- 110,- Kč.
g Pátek 27. 10. v 19.00 hod. Jiří Suchý, Jiří Šlitr: KDYBY
TISÍC KLARINETŮ. Na jevišti znovu ožívá kouzelná poezie
Jiřího Suchého a zlidovělé melodie Jiřího Šlitra. Městské divadlo Brno. Předprodej od 4. 10. Vstupné 260,- 240,- 190,- Kč.
g Sobota 28. 10. v 17.00 hod. SLAVNOSTNÍ KONCERT
pěveckého sboru Ondráš k 55. výročí založení. Nový Jičín.
Předprodej od 4. 10. Vstupné 80,- Kč.
g Pondělí 30. 10. v 17.00 hod. BESKYDSKÉ DIVADLO 1886
— 2006. DĚJINNÝ PŘÍBĚH BUDOVY. Přednáška PhDr. Karla Chobota. Vstup volný.
g

g Po 2. až st 4. 10. v 18.00 a 20.30 hod. ŠIFRA MISTRA
LEONARDA. V hlavních rolích Tom Hanks, Jean Reno,
Audrey Tautouová a Ian McKellen. Vražda v Louveru a návod v da Vinciho malbách vede k odhalení náboženského
tajemství, které by mohlo otřást křes anstvím od základů. Do 12 let nevhodný, 148 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 5. až pá 6. 10. v 16.00 a 18.00 hod. AUTA. Animovaný
film od Pixar pro Disneyho. Pro celou rodinu, 116 min.,
dabing, 65,- Kč.
g Čt 5. až pá 6. 10. ve 20.00 hod., so 7. až ne 8. 10. v 18.00
a 20.00 hod. SCARY MOVIE 4. Pokračování série, která více
či méně vtipně paroduje známé horory. Mládeži přístupno, 83 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 9. až st 11. 10. v 18.00 a 20.15 hod. V ZAJETÍ RYCHLOSTI. Anthony Hopkins v roli muže, který šel celý život
za svým snem: být nejrychlejší. Do 12 let nevhodný, 60,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. 10. v 18.00 hod. ŽENA VE VODĚ. Láska údržbáře a pohádkové bytosti. Do 12 let nevhodný,
110 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. 10. ve 20.15 hod. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. Film o zájezdu k Jadranu podle románu Michala Viewegha. Prázdninové známosti nemusí končit špatně. Mládeži přístupno, 113 min., 70,- Kč.
g Po 16. až st 18. 10. v 18.00 a 20.00 hod. ROZCHOD. On
a ona se potkali, zamilovali se do sebe až po uši a našli si
společné hnízdečko, ve kterém chtěli žít š astně až do
smrti. Což by mohli, kdyby se nezačali nenávidět. Do 12 let
nevhodný, 107 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. 10. v 18.00 hod. LET ČÍSLO 93. 11. září
2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl.
Tohle je příběh čtvrtého z nich. Mládeži nepřístupno,
107 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 19. až st 25. 10. ve 20.00 hod. PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA. Film je rekonstrukcí dvou největších českých loupeží uplynulých let. Do 12 let nevhodný, 110 min., 75,- Kč.
g Pá 20. až ne 22. 10. v 16.00 hod. DIVOČINA. Nemusíte
do ZOO. Přijte na zvířátka do kina! Pro celou rodinu,
94 min., dabing.
g Po 23. až st 25. 10. v 18.00 a 20.00 hod. DĚKUJEME,
ŽE KOUŘÍTE. Nick Naylor nezakrývá pravdu, on ji filtruje. Americká komedie. Mládeži nepřístupno, 110 min.,
titulky, 60,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. 10. v 18.00 a 20.00 hod. KRÁSKA V NESNÁZÍCH. Věčný rozpor mezi rozumem a citem. Nový český film J. Hřebejka. Mládeži nepřístupno, 110 min., 80,- Kč.
g Po 30. 10. v 9.30 hod. O EBENOVÉM KONI. Film pro
MŠ. Filmové pásmo pro nejmenší diváky. 10,- Kč.
g Po 30. až st 1. 11. v 18.00 a 20.00 hod. SUPER NÁHRADNÍK. Viola se na internátní škole vydává za své dvojče,
bratra Sebastiana. Jenže se zamiluje do svého spolubydlícího a aby toho nebylo málo, jeho přítelkyně se zamiluje
do ní. Všechno se ještě víc zamotá, když se Sebastian
vrátí... Mládeži přístupno, 105 min., titulky, 75,- Kč.
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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 fotografií členů
FOTOKLUBU PŘÍBOR 5. — 31.
října 2006. Otevřeno: pondělí až
pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00
hod. Výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20.
g Kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20. Výstava fotografií VILÉM FIGALL. 15. září
až 15. října 2006. Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00—24.00 hod.,
sobota 15.00—01.00 hod., neděle
16.00—22.00 hod.
g Městské kulturní středisko Nový Jičín a Literárně dramatická společnost Místecká Viola z Frýdku-Místku zvou všechny
příznivce poetického slova na literární podvečer nazvaný
ŠEROSVIT IRENY KOPECKÉ 14. října 2006 v 16.00 hodin.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový
Jičín. Vstup volný.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g ZDENA S HARMONIKOU, koncert. Známý neznámý novojičínský písničkář opět navštíví naši čajovnu a představí
další ze svých písní.
g 6. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. LONGITAL
(Dlhé diely) — Šina a Dano Salontay. Slovenské duo, známé pod původním názvem Dlhé diely, má v Galerce první koncert již za sebou. Pohodovou atmosféru v klubu opět vytvoří
Šina a Dano Salontay.
g 11. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,- Kč. DžEMOVÉ
SEŠLOSTI — jam session. Říjnové kolo hypnotických rytmů
nezná rozdíl mezi návštěvníkem a interpretem. Přidejte se!
g 14. 10. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. TRES
HOMBRES v původním složení. Progresivní rakouské funky
— jazzové trio se vrátilo ke svému původnímu složení (Harald Kräuter saxophone, voice; Marcel Ploner bass; Paul Ahorn
drums, cymbals) a navíc mimo svých nástrojů rozezvučí i své
hlasivky.
g 5. 10. (ne), Čajovna Archa, 14.00 hod., 0,- Kč. CARCASSONE — turnaj. Jedinečná příležitost zúčastnit se turnaje
v populární deskové hře. Cesty, města, louky, však to znáte.
g 18. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,-Kč. ZLOČIN
A TREST — filmová projekce z cyklu Jeden svět. Masakr,
ke kterému došlo v roce 1995 v bosenské Srebrenici, byl od
2. světové války nejzávažnějším válečným zločinem spáchaným v Evropě na civilistech. V dokumentu vystupují lidé,
kteří přežili genocidu a popisují dramatické dny pádu Srebrenice a zradu OSN. Projekci doplní host, přednáška a následná diskuze.
g 20. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. ZÁVIŠ —
koncert. Nesmrtelný bohém a pornofolkující písničkář na
tahu severní Moravou. Krutý básník něžných perverzí představí nové album „Když prší“.
g 25. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. THE PIXIES:
Where Is My Mind? Poslechový večer s projekcí. Inovující
hudba bostonských „Skřítků“ umožnila světovému alternativnímu rocku vstoupit do 90. let se vztyčenou hlavou. A rozpad z nich vytvořil legendu, jejíž hudební odkaz dodnes
ovlivňuje zástupy muzikantů.
g 27. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. JAZZOVÝ
VEČER — tentokrát se skupinou Bluestouch (CZ/SK). Mladá
kapela hrající energické funk-blues protkané slovenskými
texty, hravými aranžemi, okořeněné tříčlennou dechovou sekcí,
a to vše podpořeno vynikající rytmikou.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
tel. 556 709 069, 556 710 088, 731 478 355
http://www.fokusnj.cz / e-mail: fokusnj@fokusnj.cz

Přejeme malým i velkým úspěšný školní rok 2006/07.
I letos vyplníme váš volný čas. Určitě si vyberete
některý z 90 kroužků a kurzů. Těšíme se na vás.
g Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI. Pro začátečníky i pokročilé
pod vedením paní Evy Mitášové. Dospělí 65,- Kč, děti od
8—18 let 35,- Kč.
g Od neděle 8. 10. TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ.
Od 1. 10. vždy v neděli od 19.00 hodin pro všechny, kteří
chtějí v plesové sezoně „zářit“ na tanečním parketu. Cena
650,- Kč.
g Od pondělí 2. 10. POSILOVNA. Cvičení v profesionálně
vybavené posilovně pod odborným vedením. Celodenní
provoz po —čt, vhodné pro st. žáky, mládež a ženy. Celoroční předplatné pro žáky a mládež je 700,- Kč, dospělí
1 000,- Kč.
g Pátek 13. října 2006 od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.30
do 15.00 hod. KŘÍDA 2006. Masarykovo náměstí. Malujeme vzpomínky na prázdniny. Na akci jsou zvány
všechny děti, které rády malují. Také všechny mateřské
školy, školní družiny, dětský domov, dětské centrum.
Křídy dostanete, můžete mít i vlastní. Odměna: krásný
pocit z vlastního dílka, sladkost a... Za nepříznivého počasí se akce přesouvá na květen 2007.
g Sobota 14. října od 13.00. do 15.00 hod. DUCHOVNÍ ZASTAVENÍ 3X JINAK. Novinka v nabídce FOKUSU!
Chcete se dozvědět víc o chrámovém prostoru? Zajímá
vás nejen církevní architektura, ale také význam liturgického prostoru? Chcete se podívat na Nový Jičín nadhledem z kostelní věže? To vše vám budeme moci nabídnout v sobotu 14. října od 13.00 hod. Sraz pro všechny
zájemce je ve 13.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny
Marie (hlavní novojičínský kostel). Prohlídka bude ukončena v 15.00 hod. Vstupné 10,- Kč. Na měsíc listopad a prosinec připravujeme další zajímavé duchovní zastavení.
g Uzávěrka 29. 9., vernisáž 16. 10. FOTOSOUTĚŽ „FOKUS 06 PODRUHÉ.“ Fotíte rádi? Přijte se zúčastnit
naši amatérské fotosoutěže tentokrát na téma: „Já a lidé,
lidé a já“. Soutěž je pro všechny od 0 do 1001 let. Přihlášky a přesné propozice soutěže jsou dostupné v SVČ
FOKUS, v prodejně FOTO MORAVA na Kostelní ulici či
na našich webových stránkách. Zápisné 10,- Kč/1 foto;
uzávěrka fotografií 29. 9. 2006; slavnostní vernisáž 16. 10.
2006 v 17.00 hod. Jste srdečně zváni! Sponzorem soutěže je MARKO FOTO.
g Pátek 20. 10. od 14.00 — 18.00 hod. DRAKIÁDA ANEB
O NEJVĚTŠÍHO DRAKA. Vlastní výroba draků, dráčků, dračic v SVČ Fokus. Materiál zajistíme! Cena 30,- Kč.
g 21. 10. od 13.00 do 18.00 hod. DRAKIÁDA aneb O NEJVĚTŠÍHO DRAKA — VZLET DRAKŮ. Areál Skalek.
Opékání párků, pečení brambor, dojení krav a soutěže —
třeba o draka Letce. Cena: 20,- Kč. Nutno vyplnit a odevzdat přihlášku do 15. 10. ve SVČ Fokus nebo na webových stránkách Fokusu. Akce nejsou na sobě závislé.
Informace Věra Matýsková.
g 25.—29. 10. PODZIMNÍ TÁBOR — AŽ SE ZIMA ZEPTÁ... Co jsi dělal(a) na podzim? A ty můžeš odpovědět:
Byl(a) jsem na Hůrce! Vše si přijte zažít, užít, vyzkoušet s námi na TZ Hůrka u Starého Jičína v době podzimních prázdnin. Cena 900,- Kč. Přihlášky k dispozici ve
SVČ FOKUS Nový Jičín a nutno je odevzdat do 18. 10!
Bližší informace Věra Matýsková a Slávka Štrbavá
g Denně od 14.00 do 18.00 hod. INTERNET ZA KAČKU
pouze u nás. Od 2. 10. budou pro členy SVČ Fokus k dispozici ve vestibulu dva počítače, na kterých můžete surfovat po internetu celou půlhodinu za pouhopouhou
korunu.

Klub rodáků a přátel města
Nový Jičín v Salzburgu

g Ve čtvrtek dne 14. 9. 2006 se v ranních hodinách vydalo 45
účastníků Klubu rodáků a přátel města Nový Jičín na své
čtyřdenní putování po stopách našich slavných rodáků tentokráte do rakouského Salzburgu. Není třeba pravidelným čtenářům Novojičínského zpravodaje připomínat, že takové výjezdy tohoto klubu mají už svou tradici, nebo tento zájezd
byl už v pořadí čtvrtý.
I tentokráte se ujal role vedoucího, ale zároveň i tlumočníka, předseda klubu a tohoto času také místostarosta města
pan Pavel Wessely. Podle závěrečné reakce všech jeho účastníků se jí zhostil víc než dobře. Provázet tak početnou výpravu v období oslav 250. výročí narození W. A. Mozarta v jeho
rodném městě těšící se velké návštěvnosti turistů z celého
světa nebylo totiž vůbec lehké. Dovolte nyní se alespoň několika postřehy vrátit k vlastnímu průběhu cesty.
Naše cesta do Salzburgu byla zpestřena několika vhodně
zvolenými zastávkami. První patřila krátké prohlídce centra
města Krems. Po 30 km jízdy překrásným údolím Dunaje
oblasti Wachau lemované nesčetnými vinicemi jsme si prohlédli i tentokráte hojně turisticky navštíveny Dürstein. Zde
jsme nejvíce obdivovali krásu nad Dunajem se tyčícího překrásného kostela. Dalším naším cílem bylo jedno z nejstarších rakouských měst, město Ens. Při cestě do tohoto cíle
jsme míjeli známý klášter Melk. V městě Ens jsme se poprvé
setkali při prohlídce gotického kostela (se zřetelnými pozůstatky i románského kostela) i se stopou, kterou zde zanechal
náš rodák, malíř Hugo Baar. Ten z interiéru tohoto kostela
vytvořil jeden ze svých známých obrazů. Po jeho prohlídce
nás už pokročilý čas nutil k přesunu do cíle cesty — města
Salzburgu.
Páteční ráno 15. 9. 2006 jsme věnovali prohlídce pro nás
kouzelného zámku Hellbrun a jeho proslulých vodních her
včetně květinami bohatě vyzdobeného parku (v této době
květinové výzdobě dominovaly jiřiny všech možných barev).
V areálu zámku jsme byli srdečně přivítáni i představitelem
rady města Salzburg. Odpoledním průvodcem po centru
města se nám stal dr. Schaber, zaměstnanec památkové správy úřadu města. Ten s námi prošel významné salcburské
katedrály vystavěné v gotickém či raně a pozdně barokním
slohu. Stali jsme se rovněž obdivovateli krásy salcburského
hradu, tvořícího nádherné panorama města. Prošli jsme se
kolem rodného domu W. A. Mozarta. Velmi mile jsme byli
přijati ředitelem Panorama muzea, který nás osobně provázel při prohlídce městských panoramat 19. století pocházejících z různých částí světa. Byly vytvořeny malířem H. Sattlerem. Těmto panoramatům bezpochyby vévodilo panorama
města Salzburg z 19. století, dílo J.M. Sattlera, kde s využitím moderní techniky bylo možno sledovat i současnou podobu zobrazených historických částí města. Závěr páteční
prohlídky patřil návštěvě zahrad a zámku Mirabell, který je
dílem významného rakouského stavitele Johana Lukase von
Hildebrandta.
V rámci sobotního programu jsme šli po bohatých stopách
našeho rodáka Karla Schwarze v tomto městě. Použitý pří-

vlastek ,,bohatý“ není v jeho případě vůbec nadnesený. Zasloužil se o regulaci městem protékající řeky Salzach, čímž
vytvořil podmínky pro jeho další rozvoj. Spolupodílel se na
výstavbě dalších význačných budov, železnice a železničních
mostů. Při tomto seznamování jsme měli rovněž velmi zdatného průvodce. Byl jím autor biografie o Karlu Schwarzerovi,
pan Peter Schindler. Naše putování za tímto významným
rodákem jsme důstojně zakončili položením kytice květů na
jeho hrob. V rámci sobotního odpoledne nás dr. Freimannová z Mnichova seznámila s vybranými pasážemi své disertační práce o díle našeho dalšího rodáka, malíře Eduarda
Veitha. Měli jsme možnost zhlédnout některé jeho práce,
kterými tento autor přispěl k výzdobě četných významných
budov ve Vídni, Praze, Ostravě, Ústí n. L. atd. Na zpáteční
nedělní cestě jsme byli pozváni žijícím novojičínským rodákem hrabětem Kinským a jeho paní k prohlídce jeho vodního
hradu Heidenreichstein založeného v roce 1200 a přestavovaného v 16. století, ležícího poblíž česko-rakouské hranice
v sousedství Českých Velenic. Setkání bylo velmi srdečné,
poznali jsme, že máme čest mluvit s člověkem, který ve svých
82 letech věnuje své síly péči o památky, což dokazuje na
svém hradě, ale oplývá i velkým přehledem o památkách
v naší republice.
Poslední zastávkou na naší cestě bylo už české město Slavonice, kde jsme alespoň na chvíli obdivovali krásu této městské památkové rezervace. Co říci na závěr? I přes drobné
zakolísání počasí se zájezd vydařil, poznali jsme na vlastní
oči, jak pečlivě se Salzburg na oslavu výročí svého rodáka
připravil. Dalším pro nás nezanedbatelným poznáním bylo
zjištění, že stopy, které zanechali novojičínští rodáci u našich sousedů, jsou stále živé. Jejich díla jsou vysoce ceněna.
A mimo jiné jsme i tentokráte obdivovali pověstnou čistotu
a květinovou výzdobu rakouských obcí a měst, které bychom
se měli i u nás co nejvíce přiblížit. Nu a kdo nebyl v Salzburgu,
a jej při návštěvě Rakouska neopomene určitě navštívit,
stojí to za to.
Ing. Miroslav Šrámek

Před 120 léty se narodil
Německý spolkový dům, dnešní Beskydské divadlo
g Město Nový Jičín v druhé polovině 19. století jako rychle
se rozvíjející průmyslové a důležité správní centrum Kravařska s převážně textilní a kloboučnickou výrobou začalo měnit svou architektonickou tvář. Nevábné části města mizely,
staré domy byly nahrazovány novými objekty v tehdy módním historizujícím slohu. A tak se zrodily objekty nových
úředních budov, jako např. okresní a krajský soud, okresní
hejtmanství, dívčí škola, ale i soukromé příbytky nové průmyslové elity, bohatých mecenášů umění. Každá z oněch budov vypráví svůj dějinný příběh, existenční slasti či strasti,
změny majitelů, zásahy válečných konfliktů. Nás ale pro tuto
chvíli zajímá osud jedné z nejcharakterističtějších městských
dominant, Německého spolkového domu, dnešního Beskydského divadla, řadící se též mezi nesmazatelné stopy, které
v Novém Jičíně zanechal v osmdesátých letech 19. století vídeňský architekt Otto Thienemann.
Když se zaposloucháme do ševelení původních zdí, uslyšíme vyprávět napínavou historickou zkazku. Když dosloužil
stařičký sál nad masnými lávkami v centru města, svědek
prvních divadelních představení, bálů, koncertů, vystoupení
legendárního Johanna Strausse, vznikla myšlenka postavit
v Novém Jičíně spolkový dům, kde by našly prostor ke své
bohatě se rozvíjející činnosti zdejší německé spolky. Na jaře
roku 1872 z popudu šesti zdejších německých spolků dochází
ke zřízení loterie, která vynesla prvotní sumu 8 000 zl. O rozšíření počátečního kapitálu se začal starat spolek Spolkového domu, který různými dary zvýšil kapitál do roku 1885
na 15 000 zl. K tomu úvěr německé spořitelny v Novém Jičíně a mohlo se začít stavět.
Thienemannův reprezentativní pozdrav italské neorenesance od jara 1885 do října 1886 stavebně provedly novojičínské firmy Heinricha Czeikeho, Richarda Klosse a Josefa
Bluma, kamenické práce Josef Leide, malířskou výzdobu Julius Veith spolu se svým fenomenálním, leč v oné době začínajícím synem Eduardem. Štukatérská a sochařská výzdoba
byla dílem Ludvíka Strictia z Vídně. Velkolepá slavnost otevření Německého spolkového domu se odehrála v neděli 24. říj-
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Foto Jaroslav Bělík
na 1886. Z dobového tisku k nám promlouvají autentické záznamy, věrně popisující událost. Asi v 11 hodin dopoledne se
v sále shromáždilo na tři sta osob, ke kterým promluvil předseda výboru pro stavbu spolkového domu Julius Riedl. Odpoledne o půl třetí následoval slavnostní koncert, jehož se
zúčastnilo přes 800 občanů města a okolí. Koncert to byl
vskutku výjimečný. Jako pěvečtí sólisté vystoupili slečna
Marie Wágnerová z Vídně, pánové Bernhard Dessau z Brna
a Carl Weidt z Lipska spolu s deseti sólisty orchestru brněnského městského divadla. Spoluúčinkujícími byli novojičínský mužský pěvecký sbor, hudební spolek a členové kapely
vojenských veteránů. V programu zazněly skladby Beethovena, Haydna, Schuberta, Wagnera. V prologu koncertu recitovala slečna Thekla von Gumberz verše vídeňského básníka
dr. Carla Wagnera, které autor věnoval těmto slavnostním
okamžikům.
Večer se shromáždilo okolo 500 významných občanů města
a okolí v sále spolkového domu při slavnostním banketu.
V přípitcích zazněla slova poděkování z úst tehdejšího starosty města dr. Hugo Fuxe a dalších předních osobností. Přitom bylo zdůrazněno, že Německý spolkový dům bude sloužit
k dalšímu rozkvětu a rozvoji německé kultury, a tak tomu
také až do roku 1945 bylo. Svátek otevření budovy pokračoval o týden později divadelním představením novojičínského
ochotnického hereckého souboru hrou Franze von Schönthana, nazvanou Zlatý pavouk. Německý spolkový dům se
pak v dalších letech stal svědkem nejrůznějších německých
kulturních počinů. Jen v době od svého otevření do konce
prosince 1887 zde bylo uskutečněno šest představení novojičínských ochotníků, jeden maškarní a tři velké bály, čtyři
koncerty hudebního a sedm vystoupení pěveckého spolku,
třináct rozličných koncertů, pět obchodních shromáždění —
banketů, padesát pět divadelních představení a operet. V průběhu dalších let vystoupilo v sále spolkového domu mnoho
dalších umělců, k nimž se přiřadil v roce 1935 fenomenální
houslista Váša Příhoda. Po druhé světové válce nastala změna a objekt začal sloužit rozvoji české kultury, především
profesionálnímu divadelnímu souboru — Beskydskému divadlu. Když to v roce 1963 úředním zásahem ukončilo svou
činnost, vznikla Stálá divadelní scéna, z dnešního pohledu
kulturní agentura a místo ke své činnosti tu nalezly pro změnu české spolky, jako např. pěvecký sbor Ondráš. Od roku
1990 budova v novém lesku slouží opět Beskydskému divadlu,
by bez profesionálního hereckého souboru. Novojičínský
občan tak má možnost srovnávat představení nejrůznějších
divadelních souborů, především pražských, aniž by musel
opouštět starobylý Nový Jičín.
Karel Chobot
13
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Zájmy našich spoluobčanů
g Od roku 1998 uděluje město Nový Jičín zasloužilým
sportovcům titul „Rytíř sportu“. Do dnešního dne je v našem městě dvacet jeho nositelů. Jedním z nich je (od
roku 2000) pan Ivan SKŘIČEK, nar. 1. 8. 1934, nepřetržitý občan Nového Jičína.
Město tak ocenilo jeho zásluhy o reprezentaci ve fotbale,
zásluhy o rozvoj plaveckého
sportu a pomoc sportovním
organizacím při vedení hospodářské agendy v těchto
klubech.
Zájem o organizovanou kopanou projevil Ivan hned po
válce, kdy se Češi stali ve
městě svobodnými a nehrozilo již nebezpečí konfliktů s tehdejšími výrostky národnostní většiny. Fotbalový klub žáků
po roce 1945 trénoval na hřišti v Žilině, na Lamberku. Novojičínský fotbal reprezentoval již jako žák, později jako dorostenec a od 18 let kopal za 1. A mužstvo. Hrál vedle takových
jmen jako Zubek, Srba, Kubielas, Vaculík, Toman, Saxa, Zapletal, Mikušek, Opršal, Dvorský aj. Úspěšnou fotbalovou
reprezentaci ukončil v roce 1968.
V roce 1975 nastupuje mladší dcera do oddílu plavání. Od
těchto chvil se Ivan věnuje trenérské činnosti plavců. Absolvuje potřebné zkoušky, získává oprávnění vést odborně kurzy
neplavců, zdokonalovacího plavání, plavecký výcvik závodního plavání a konat funkci rozhodčího při plaveckých závodech. „Sport je mým celoživotním koníčkem, bez dětí
a sportu, konkrétně plavání, si svůj život nedovedu představit. Motivuje mne známé sokolské: Ve zdravém těle
zdravý duch! Sport mi dodává energii a motivuje mne
do nových činností. Ve sportu spatřuji účelné naplnění
svého volného času, kterého mám jako důchodce dostatek“.
Pan Skřiček je absolventem obchodní akademie. Pracoval
v Autopalu a ve Strojtexu (dnes Dotex) ve všech hospodářských funkcích až po vedoucího ekonoma.
Připravil Jaroslav Bělík

Kapela Zdeňka Kunétka

byla tato hudební skupina u posluchačů a návštěvníků oblíbená a žádaná. Stručně řečeno: Kunétkova kapela (Tonakovci) lákala návštěvníky svých produkcí jednoduchým, ale
přesným provedením nejnovějších hitů a hlavně též pohodovým vystupováním všech členů kapely a dobrou zábavou,
na které měl největší podíl frontman skupiny, pohotový a vtipný Zdeněk Kunétek.
Mgr. Václav Ptáček

Kremnické gagy poprvé s námi
g

Zleva: Radim Škarka (baryt. saxofon), Dušan Vozdecký (klávesy),
Antonín Cink (bicí), Mirek Kvita (tenor saxofon), Leoš Číhal (bas.
kytara), Zdeněk Kunétek (kapelník, trubka, zpěv)
g Snad nejpopulárnějším tanečním orchestrem v druhé polovině minulého století byla v našem městě hudba, která působila pod patronací ZK Tonak. Její „image“a oblíbenost vytvářel z největší míry kapelník Zdeněk Kunétek, neobyčejná
osobnost. Původním povoláním ředitel na malotřídních školách a výborný kantor. Tento nesmírný obdivovatel a milovník
přírody, rybář a myslivec, dokázal zaujmout jakoukoliv společnost svým charismatem a všestranností. V mládí stavěl
letecké modely, jako student zpíval ve smíšeném pěveckém
sboru Ondráš, v období vojenské prezenční služby získal výuční list fotografa a naprosté dokonalosti dosáhl později při
vyčiňování kůží a výrobě umělých mušek pro rybáře. Svých
pedagogických zkušeností využíval rovněž při organizování
letních dětských táborů, mnohokrát vedl prázdninová soustředění DPS Ondrášek a zaměřoval se i na výchovu mladých
myslivců a rybářů.
Nesmírná činorodost dovedla Zdeňka nejen ke hře na kytaru, ale později mu také učarovala i trubka. Získané hudební dovednosti výborně uplatnil v období vojenské prezenční
služby v Prostějově. Tam založil taneční orchestr, v němž
nejen troubil, ale i zpíval. Takto získané zkušenosti dobře
zúročil po ukončení svých vojenských povinností. Hned po
příchodu domů založil v roce 1955 spolu se svými bývalými
„spolubojovníky“ Aloisem Ledenickým a Janem Tomancem
instrumentální skupinu, kterou doplnil o hráče na bicí (Josefa Klučku), na basovou kytaru (Tom Novotný), na klavír
(Ant. Jansa) a na harmoniku (Rud. Molík). Později došlo
k malé změně, kdy na klavír začal hrát Dušan Vozdecký a altsaxofon či kontrabas střídavě „obsluhoval“ Radim Škarka.
Zdeněk Kunétek se pro své organizační schopnosti stal ihned
kapelníkem, který hrál na trubku a zpíval. Malou přeorganizaci hudby dokončili basista Jiří Daněk, střídající ještě
kytaru s banjem, altsaxofonista a flétnista Mirek Kvita, zatímco Radim Škarka vyměnil altku za barytonsaxofon. Toto
nové obsazení pak vydrželo dalších 15 let. Bylo by ovšem
chybou, kdybych se aspoň krátce nezmínil i o dalších muzikantech, kteří se též v této kapele neobjevili jako např. Jar.
Skalský (bicí), Jar. Mikuda (saxofon) a Jar. Třečák (klavír).
„Kunetkovci“ hrávali pravidelně na odpoledních čajích
(v bývalé Hückelově vile nebo v restauraci „U Nového slunce“.
V zimním období byli zváni k účinkování na plesech, Silvestrech a zábavách v celém regionu. Několikrát také byli pozváni na Slovensko, zejména myslivci na jejich „poslední leče“.
Několik let před ukončením činnosti orchestru došlo ještě
k výměně bubeníka (Ant. Cink) a basového kytaristy (Leoš
Číhal) — viz foto. I Dušan Vozdecký se zmodernizoval a vyměnil klavír za elektrofonické klávesy.
Aranžmá pro tento orchestr střídavě dodávali Jaroslav
Mikuda a Václav Ptáček. Všechna vystoupení Tonakovců
provázela dobrá nálada a naprostá bezkonfliktnost. Proto

Až do loňského září nebylo naší pidistraničce progresivní
recese známo, že v družebním městě Kremnica probíhá již
řadu let přehlídka humoru a satiry. Na městské slavnosti jsme
se tehdy seznámili s Romanem Vykysalým a jeho kolegou
mezi exponáty z kremnického Muzea gýča a nalezli v nich
spřízněné duše. Proto nás pozvali na letošní 26. ročník festivalu Kremnické gagy, konaný tentokrát s účastí zástupců zemí střední Evropy i pozorovatelů z Rakouska, Francie a Anglie.
Při prezentaci dvojice našich „reprezentantů“ jsme se
setkali i s obdivným nadšením nad úrovní a organizací loňského novojičínského dne z úst jedné z pořadatelů „gagou“
paní Hany Žňavovej, která poznala mnoho podobných akcí
a tak mohla srovnávat.
V sobotu 26. srpna jsme měli v odpoledních hodinách dvě
více než dvacetiminutová vystoupení v uličce Slávnych nosov,
pod plastikami tváří významných, žel již zesnulých humoristů, mezi nimiž byl výtvarník Viktor Kubal a Július Satinský.
Navzdory skutečnosti, že na sousedním náměstí vystupovali folkoví zpěváci a souběžně probíhaly další akce, prostor
nám vymezeného nádvoří se naplnil vždy více než stovkou
diváků. Naše Obrazy z dějin národů českého a slovenského
měly ohlas zvláště mezi pamětníky, přičemž ti mladší si mohli
přiblížit události, o kterých zřejmě ze školních lavic vědí tak
málo jako naši žáci i studenti. Známé melodie novými slovy
naplnil pan Jára Meců, dlouholetý vězeň bolševického režimu, exulant, spisovatel-satirik, který po návratu z amerického kontinentu nadále pokračuje varovnými připomínkami
minulosti. Zároveň také ostře kritizuje dnešní stav společnosti včetně politiků. Jeho satirická vyjádření velice ocenili fotograf Pepa Fousek při společném vystoupení s naší recesní
straničkou.
Samozřejmě nás zajímaly názory diváků, a ty se téměř
shodovaly s našimi, nebo situace na Slovensku je v mnohém
podobná. Shodli jsme se však na tom, že jsme si přes rozdělení nadále blízcí a je dobré naše vztahy udržovat i na takové
bázi, jakou představuje humor. Kremničané však mají nejen
„celostátní“, ale i své narůstající problémy. Jakási kanadská společnost hodlá totiž v katastru obce těžit zbytky zlata
a stříbra, což by znamenalo vážnou hrozbu pro životní prostředí i poddolované budovy. Obyvatelé se proto brání velice
rafinovaným tlakům těžařů nejen peticemi, ale i ve vrcholných orgánech státu a my jim pochopitelně fandíme.
Podařilo se nám sledovat část vystoupení Petra Lipy, který
svým osobitým zpěvem uvedl texty Milana Lasici, TOP české
kapely 100 stupňů Celsia Mariánské Lázně i několik doprovodných akcí, včetně výstavy kresleného humoru.
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Ohlédnutí za letní činností

Na naše vystoupení obecenstvo reagovalo ne pouze vlažným, ale spontánním potleskem i rozesmátými tvářemi zvláště při druhé scénce, kdy byli seznámeni s jedním z našich
dosud nedoceněných rodáků. Jde o Hanse Joachima Grassmanna, jenž navzdory svému německému původu citově
přilnul k moravské lidové písni, ale přesto neváhal podrobit
zdrcující kritice pár iracionálních a škodlivých textů.
Obě scénky vyplňoval svým zpěvem s harmonikou Jaroslav
Pávek a mnohými kresbami příslušných výjevů včetně komentářů oživil Alois Válek. Tato dvojice tímto vyslovuje své upřímné poděkování novojičínským radním, kteří jim návštěvu
Kremnice umožnili a litují, že nemohli pořídit videozáznam,
ale pouze pár snímků, které nemohou zcela přiblížit atmosféru onoho vystoupení. Autor článku se pokoušel o maximum
objektivity, ale hodnocení naší dvojice reprezentantů měli
provést diváci, jejichž totožnost bohužel neznáme.
Alois Válek

g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své

členy a příznivce v pondělí 2. října 2006 v 17 hodin v podvečer na vernisáž společné výstavy Beskydského divadla, Státního okresního archivu Nový Jičín a klubu rodáků ve vestibulu divadla. 120. výročí zrodu budovy je věnována i přednáška
a beseda v pondělí 30. října 2006 v 17 hod. v malém sále Beskydského divadla. Zároveň zveme všechny milovníky sborového
umu a příznivce pěveckého sboru Ondráš na výroční koncert
k 55. narozeninám sboru v sobotu 28. října 2006 v sále Beskydského divadla. A všem účastníkům zářijového putování po
stopách novojičínských rodáků v Salzburgu slibujeme, že
v listopadu 2006 se sejdeme na besedě s ukázkami videa či
digitálních záznamů.
Výbor klubu

Občanská statistika /srpen
g

Narodilo se 19 dětí, z toho 10 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 19, odstěhovalo 49 občanů. Bylo uzavřeno 15 sňatků
v Novém Jičíně, 8 v Kuníně. Počet obyvatel 26 464, zemřelo 19.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Rosina Bartoňová
(20. 5. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Sdružení zahrádkářů informuje
g Sdružení zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje občanům, že moštování ovoce, které se provádí v budově pošty
a zdravotního střediska v Loučce, bylo zahájeno 23. září od
9.00 do 16.00 hod. Moštování bude prováděno pravidelně každou sobotu až do 28. října, kdy bude ukončeno.
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g Středisko volného času Fokus Nový Jičín letos připravilo
pro děti a mládež širokou nabídku letních táborů, kterou se
nám podařilo také díky externistům na 100 % uskutečnit.
Navíc jsme letos zorganizovali i první pobyt pro rodiče s dětmi v přímořském letovisku.
Našich deseti letních táborů se zúčastnilo celkem 406 „táborníků“ v několika lokacích. Pět táborů jsme měli na naší
táborové základně Hůrka (Boj o přežití, Tábor pro sociálně
slabé děti ve spolupráci s městem Nový Jičín, Picassův týden,
Active fantastic tour VI. a Hurá na Hůrku). Každý z nich měl
jiné zaměření a nabízel tak dětem využití prázdnin sportovně, výtvarně ale i adrenalinově.
Abychom nabídli dětem co nejširší možnosti, vyjeli jsme i mimo území města. Sjížděli jsem řeku Ohři, cvičili aerobik a dělali cykloturistiku již tradičně v překrásném hotelu Horal ve
Velkých Karlovicích, hráli florbal na Horní Bečvě a za sluníčkem a mořem jsme vyrazili do chorvatského letoviska Ruskamen. Mají hadi uši? Na tuto otázku hledaly odpově děti
v našem příměstském táboře. Letošních 65 prázdninových
dnů jsme prožili opravdu na plno a díky krásnému počasí se
vzpomínky na naše letní tábory jistě ještě umocní.
Martin Jakůbek, mluvčí SVČ Fokus

Osobnost roku 2005

Eva

g

Knápková

Datum a místo narození:
21. 12. 1929 Lešná okr. Vsetín.
Povolání: Důchodkyně. Stav:
Vdova. Děti: Dvě dcery a dva
syni. Životní krédo: Víra, naděje, láska. Co vás k vaší činnosti přivedlo? Vlastně jsem
celý život pracovala s lidmi.
Začínala jsem v advokátní kanceláři, pak jsem pracovala jako
mzdová účetní u ČSD. Od roku 1952 jsem byla devět let
v domácnosti s dětmi. V roce
1961 jsem nastoupila zaměstnání v České státní pojiš ovně, pobočce v Novém Jičíně, kde
jsem pracovala až do důchodu. Do svých 65 let jsem stále
chodila na brigády. Práce s lidmi mne bavila (pracovala jsem
na přepážce). Zastávala jsem různé funkce, jako např. členka závodního výboru na pracovišti, členka finanční komise
při Měst. NV v Novém Jičíně, členka občanského výboru, členka výboru v zahrádkářské osadě za kotelnou v Novém Jičíně.
Také jsem zastávala funkci jednatelky — zapisovatelky. To
byla práce s lidmi, zajímala mne stránka sociální a cítila
jsem vždy s prostými lidmi a zajímaly mne jejich problémy
a starosti. To mne přivedlo také k práci v Klubu důchodců —
seniorů v Novém Jičíně, kde jsem byla členkou samosprávy
a zastávala jsem různé funkce, jako např. kulturní referent,
zástupce vedoucí a v posledních letech pak vedoucí klubu.
Pro zdravotní potíže, které mne začaly pronásledovat, jsem
byla nucena této práce zanechat, a to na konci roku 2005.
Te docházím do klubu jen jako návštěvník. Velmi mne překvapilo, že jsem byla vybrána jako osobnost roku 2005. Mám
ráda prosté obyčejné lidi a věřím, že na mne senioři v Novém
Jičíně nezapomenou. Co děláte právě te a připravujete
něco do budoucna? Pokud to můj zdravotní stav dovoluje,
věnuji se zahrádce a návštěvám v klubu důchodců. Pomalu
přichází podzim, jak jej prožíváte? Podzim se snažím využít do všech možností, které nám skýtá, a myslím, že jej prožívám dobře, úměrně svému věku. Je něco, co byste chtěla
vzkázat čtenářům? Důchodci, navštivte náš klub, který se
nachází na ul. Msgre. Šrámka 13 v Novém Jičíně a je v provozu každé pondělí, středu a pátek vždy od 13.00 hod. Nebute
sami, uvidíte, že pookřejete a budete se na svět dívat lépe.
Víru jsem si zachovala, naděje mne neopouští a lásku přeji
všem.
Připravila Ing. Iva Vašendová

Soutěž „Pozvedni oči“ 9. kolo

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 17

Snímek č. 15

Snímek č. 16
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Nejprve vám předkládáme výsledek osmého kola naší soutěže. Všechny došlé odpovědi byly správné: Snímek č. 15 —
Žerotínova ul. 12, portál nade dveřmi se znakem cechu soukeníků, dům patřil cechu od roku 1617. Snímek č. 16 — Hoblíkova ul. 29.
Výhercem knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích byl
vylosován pan Rudolf Balon, Pod Lipami 3, Nový Jičín. Druhou cenu — propagační předměty města Nový Jičín, získává
paní Jana Žáková, Skalky 51, Nový Jičín.

Jaroslav Merenda

U pramenů Zrzávky (Bratru Miroslavovi)

Zúčastněte se i devátého 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 nám. 1, 741 01
Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí
mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze zaslat také e-mailem: soutez@novyjicin-town.cz.
Uvete 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 Jaroslav Bělík

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 18

Jsou u nás místa,
kde srdce zaplesá.
Studánko čistá,
Studánko u lesa!
Naděje jistá
je sázkou na esa.
Studánko čistá,
Studánko u lesa!
Den už se chystá,
modrá jsou nebesa.
Studánko čistá,
Studánko u lesa!
Ve jménu Krista
jde dál a neklesá.
Studánko čistá,
Studánko u lesa!
Jsou u nás místa,
kde srdce zaplesá.

N ovojicínský
ˇ

zpravodaj

Foto Jaroslav Bělík
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