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Druhá etapa regenerace panelového sídliste
ˇˇ
Loucka
ˇ
ˇ dokoncena

g V polovině října byla slavnostně ukončena II. etapa regenerace panelového sídliště Loučka. Cílem druhé etapy bylo vytvoření nových 32 parkovacích míst (včetně dvou míst pro
invalidy) u řadových garáží, rekonstrukce chodníkových těles
a komunikací ve vnitroblocích domů, opravy stávajících a vybudování nových sportovních hřiš pro děti a mládež všech
věkových kategorií (jedno hřiště pro míčové hry a tři hřiště
s pískovišti a průlezkami). Všechny náklady spojené s realizací II. etapy regenerace panelového sídliště byly hrazeny
z rozpočtu města a dosáhly celkové výše 10 400 000,- Kč.
Projekt regenerace panelového sídliště Loučka je pro město
Nový Jičín projektem dlouhodobým, který vzhledem ke své

náročnosti je v etapách uskutečňován od roku 2001 (více informací k jeho průběhu naleznete v příloze této tiskové zprávy). Pro vaši informaci uvádíme, že v současné době dochází
k úpravám zelených ploch na sídlišti Loučka, které navazují
na dokončené stavební práce.
Více informací: Ing. Olga Veverková, vedoucí investičního
oddělení, odbor obecního podnikání MěÚ Nový Jičín, tel.:
556 768 247; Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín, tel.: 556 768 261.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín,
foto Jaroslav Bělík

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Dne 19. října 2006 se uskutečnila 55. schůze Rady města
Nového Jičína, poslední ve volebním období 2002 — 2006.
Nejprve radní schválili organizační směrnici k provedení inventarizace majetku a závazků města a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2006.
Finanční problematika obsahovala řadu schválení úprav
rozpočtu města ve formě přesunů rozpočtovaných výdajů
a příjmů, přijetí finančních příspěvků a účelových investičních
dotací, zapojování rezerv atd. Rada města také schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč občanskému
sdružení Bludička na pořízení šikmé rampy pro hipoterapii
dětí a zdravotně postižených.
Vedoucí odboru životního prostředí ing. Eva Bártková předložila zprávu o údržbě zeleně, která bude následně projednána také v zastupitelstvu města. O údržbu pozemků ve vlastnictví města Nového Jičína, na nichž se nachází veřejná zeleň,
se starají Technické služby města Nového Jičína a v místních
částech odbor životního prostředí spolupracuje s fyzickými
osobami. Pro vaši informaci uvádíme, že v letošním roce bylo
mimo jiné uskutečněno či ještě probíhá cca 10 velkých akcí
v této oblasti. Počínaje tradiční akcí Zelené město a soutěží
o nejhezčí balkon, byly provedeny četné sadovnické úpravy,
výsadby stromořadí, opatření proti škůdcům a šíření invazních rostlin a konče právě probíhajícím ozeleněním sídliště
Loučka v rámci II. etapy jeho regenerace.
Ze zprávy o vydaných stavebních povoleních a územních
rozhodnutích vyplynulo, že ve III. čtvrtletí letošního roku bylo
vydáno více než 90 stavebních povolení a územních rozhodnutí.
Rada města schválila znění kroniky města za rok 2005.
Tato bude pro občany zpřístupněna od listopadu letošního
roku na webových stránkách města www.novy-jicin.cz.
Dále rada města jmenovala členy a tajemníky grantových
výborů pro všechny grantové okruhy pro rok 2007. Radní se
také seznámili s vyhodnocením Novojičínského léta a XIII.
slavnosti města. Náklady na organizaci letošní městské
slavnosti dosáhly výše cca 1,27 mil. Kč, přičemž výnosy z reklamních smluv a dary pokryly více než 87 %.
Ing. Stanislav Bartoň, vedoucí odboru Obecní živnostenský
úřad, předložil radě města návrh na pořádání tradičního Vánočního jarmarku s kulturním programem. V letošním roce
se uskuteční v termínu 8.— 23. 12. 2006.
Rada města se také seznámila s provozními změnami
v Operativním plánu zimní údržby komunikací pro období
2006—2007 a zprávou o aktuálním stavu zdravotnictví na území našeho města.
Následovala obsáhlá problematika bytových a majetkoprávních záležitostí. Proto se zde opětovně odvoláváme na plné
znění usnesení 55. schůze rady města.
Jedním ze závěrečných bodů jednání RM byla zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za III. čtvrtletí letošního roku.
Ve zprávě se například hovoří o počtu přijatých oznámení
(945), počtech a druzích řešených přestupků (celkem 482,
z toho tradičně nejvíce na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu), dále o využívání městského kamerového
dohlížecího systému, jenž je využíván především jako preventivní prostředek k potlačení kriminality (bylo zaznamenáno
294 podnětů) a mnoha dalších činnostech městských strážníků.
Na závěr jednání rada města zrušila k 20. 10. 2006 všechny
komise rady města, které pracovaly ve volebním období
2002—2006 a zároveň finančním darem ocenila jejich aktivní
členy.
Ustavující zasedání zastupitelstva města Nového Jičína
se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2006 v 15.00 hodin v aule budovy
radnice, MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1.

Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
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do zastupitelstev obcí 20.—21. 10. 2006
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Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskuteční
ve čtvrtek 2. 11. 2006 v 15.00 hodin v aule budovy radnice,
MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1.

Upozornění Svazu PTP
g

Svaz PTP ČR považuje za svou povinnost upozornit vdovy
po příslušnících útvarů Pomocných technických praporů —
Vojenských táborů nucených prací (VTNP—PTP) v letech 1950
až 1954, kteří v nich byli zařazeni nejméně 12 měsíců a měli
tzv. politickou klasifikaci „E“, že podle nového zákona č.
357/2005 Sb. mají za splnění jmenovitých podmínek nárok
na pravidelný měsíční zvláštní příspěvek ke svému důchodu. Nárok na něj mají ženy pétépáků (lidově zvaných
Černí baroni) bez ohledu na to, kdy ovdověly. Bližší informace získají od Územní organizace Svazu PTP Nový Jičín, a
to u jednatele Aloise Valenty, Fučíkova 165, 742 45 Fulnek,
nejraději na telefonním čísle 556 740 371 i se schránkou, a to
po 19.00 hod., příp. na okresní správě ČSSZ, která jim vyplácí důchod (v Novém Jičíně na ul. Sv. Čecha č. 15, býv. OSP
u finančního úřadu), ing. Dobešová, telefon 556 769 112.
Svaz PTP ČR doporučuje vdovám, jejichž manžel—pétépák
zemřel v době, kdy ještě nemohl být rehabilitován (tj. do roku
1991) a nebylo dosud požádáno o jeho soudní rehabilitaci,
aby na OS ČSSZ požádaly o vyplnění žádosti o tento zvláštní
příspěvek s tím, že potvrzení o službě zemřelého manžela
doručí dodatečně; to jim zprostředkuje ÚO Svazu PTP ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Vdova nesmí být znovu provdána! Vztahuje se i na (mimo PTP) Vojenské báňské oddíly,
Silniční prapory, některé TP i Centralizační kláštery s režimem obdobným ve VTNP. Nárok mohou uplatnit i vdovy,
kterým bývalý manžel zemřel ve VTNP v prvním roce výkonu
vojenské základní služby.
Moravskoslezský svaz VTNP PTP Brno, Územní organizace
č. 804 Nový Jičín, místopředseda a jednatel Alois Valenta,
742 45 Fulnek, Fučíkova 165, tel.: 556 740 371
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Nespalujte odpad —

Vánoční jarmark se blíží

poškozujete tím své zdraví i zdraví svých
spoluobčanů

g Na Masarykově náměstí včetně podloubí v Novém Jičíně
proběhne od pátku 8. do soboty 23. 12. 2006 Vánoční jarmark, který by měl jako každý rok vhodně doplnit sortiment
zboží nabízený v pevných provozovnách. Rada města Nového Jičína schválila návrh koncepce Vánočního jarmarku
předložený komisí obchodu, služeb a cestovního ruchu, z kterého vyplývá, že základem jarmarku bude téměř 30 pevných
uzamykatelných dřevěných stánků, do kterých budou vybráni vhodní prodejci na základě písemných žádostí. Pro letošní
rok je připravováno rozmístění stánků odlišné od předchozích let. V případě, že se podnikatel chce zúčastnit letošního
Vánočního jarmarku, je třeba poslat na adresu Městský úřad
Nový Jičín, odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovo
náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, do 13. 11. 2006 písemnou žádost, ve které je nutno uvést prodávaný sortiment, rozměry
a vzhled vlastního prodejního zařízení, případně žádost o pevný uzamykatelný dřevěný stánek a kontaktní údaje na podnikatele (jméno, příjmení, adresa, telefon). Jednou z podmínek
pro přijetí je mít vlastní stánek zakrytý plachou z vhodného
materiálu. Není možno použít k zakrytí igelit. Tímto opatřením se komise snaží docílit dobré úrovně těchto zařízení.
V případě zájmu o doplňující informace nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 556 768 311 (Bc. Pavlína Hastíková, Marek Stoklasa).
Za OOŽÚ ing. Stanislav Bartoň

g

V posledním letech neustále stoupají ceny plynu a elektřiny. Trend zvyšujících se cen energií se negativně promítá do
oblasti ochrany ovzduší. V domácnostech i v drobných provozovnách, ve kterých jsou instalovány kotle na tuhá paliva
nebo kamna, nezřídka dochází k hrubému porušování zákona
o ochraně ovzduší i zákona o odpadech. Lidé v těchto kotlích
spalují odpad — často i nebezpečný. Čistota ovzduší v obcích
a městech se tímto v poslední době zhoršuje. Problém se netýká
pouze našeho regionu, ale celé České republiky. Orgán ochrany ovzduší odboru životního prostředí považuje proto za nutné
upozornit občany, že spalování odpadu dle ustanovení § 3
zákona č. 86/ 2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění)
zakázáno.
Častým jevem, zejména v obcích, je spalování plastových
lahví z poly(ethylen-tereftalátu) — tzv. PET lahví, kterých
průměrná česká domácnost v podobě odpadu vyprodukuje
podstatné množství. V domácích topeništích na rozdíl od
specializovaných spaloven odpadů dochází k nedokonalému
spalování těchto plastů. V případě PET lahví bylo za modelových podmínek nedokonalého spalování spáleno 73 % obsaženého uhlíku na oxidy uhlíku, z toho pak 13,4 % na toxický
oxid uhelnatý, 15,6 % na těkavé uhlovodíky (methan, ethen,
benzen, toluen) a 2,9 % na PAH (polycyklické aromatické
uhlovodíky). Mezi těkavými uhlovodíky je i karcinogenní benzen, mezi PAH je karcinogenů mnoho (např. benzo(a)pyren
v množství 30 mg/kg). Uvedené údaje, pocházející ze studie
A. N. Garcíi a spol. z roku 2003, platí s drobnými rozdíly i pro
ostatní polymery obsahující jen uhlík, vodík, případně kyslík
(polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinyl-acetát ap.).
Lze konstatovat, že mnohé látky vznikající spalováním plastů jsou při dlouhodobém působení karcinogenní i v koncentracích, ve kterých se mohou vyskytovat ve smogu z lokálních
topeniš. Oxid uhelnatý působí na lidský organismus svou
toxicitou — je schopen vázat se na krevní barvivo pevnější
chemickou vazbou než kyslík a znemožňovat tak přenos
kyslíku krví. Uhlovodíky přispívají ke vzniku fotochemického
smogu. Kromě toxicity a karcinogenity mohou mít látky, uvolňující se nedokonalým spalováním plastů, i jiný dlouhodobý
negativní účinek na lidské zdraví — např. zvyšují náchylnost
lidského organismu k respiračním onemocněním, těžké kovy
obsažené v mnohých plastech poškozují játra, ledviny a vyvíjející se plod v těle matky. Plastový komunální odpad proto
patří do speciálních kontejnerů na plasty, které jsou rozmístěny po celém našem městě.
Další, neméně častý způsob porušování zákona o ochraně
ovzduší a zákona o odpadech souvisí se spalováním starých
lakovaných dřevěných okenních rámů, dveří či jiných lakovaných dřevěných materiálů. V dnešní době se často provádějí rekonstrukce budov, panelových domů nebo demolice
starých staveb. Firmy, které tyto práce realizují, se zbavují
nepotřebných okenních rámů a dveří nezákonným způsobem
— poskytují je zájemcům jako palivo nebo je spalují přímo na
staveništi. Z uvedených materiálů se uvolňují do ovzduší
dioxiny a další zplodiny, ohrožující vážně lidské zdraví. Česká
inspekce životního prostředí České republiky zaznamenala
v letošním roce nárůst uvedených případů spalování paliva
s nebezpečnými látkami a udělila za tuto protizákonnou činnost vysoké pokuty. Pokud stavební firmy se dřevem s nebezpečnou příměsí obchodují na černém trhu nebo tento odpadní
materiál pálí přímo na staveništi, vystavují se možnosti udělení sankce až 50 milionů korun. Staré lakované dřevěné
rámy a ostatní hořlavé materiály se škodlivými látkami jsou
ti, jež s nimi nakládají, povinni odvézt do spaloven odpadů
nebo na legální skládky.
Závěrem zdůrazňujeme — nikdy nezneškodňujte odpad
pálením v kamnech, kotlích nebo otevřených ohništích.
Patří do kontejnerů na odpad, popelnic, na separační dvůr,
do spaloven odpadů nebo na legální skládky.
Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
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Bazén má nové parkoviště

g V měsíci říjnu 2006 byla dokončena výstavba nového parkoviště u krytého bazénu v Novém Jičíně. Výstavba byla zahájena v srpnu a dokončena v polovině října 2006. Nové parkoviště přineslo 25 parkovacích míst pro osobní vozidla, dvě
stání pro invalidy, dvě pro autobusy a jedno stání pro vozidla
přenosové techniky.
Stavbu realizovala firma Japstav s.r.o., Kopřivnice. Náklady dosáhly výše 4 000 000,- Kč a byly plně pokryty prostředky
z rozpočtu města. Věříme, že tímto krokem město Nový Jičín
zvýšilo komfort služeb nabízených v rámci krytého bazénu
a sportovní haly občanům a návštěvníkům našeho města.
Více informací: Ing. Olga Veverková, vedoucí investičního
oddělení, odbor obecního podnikání MěÚ Nový Jičín, tel.:
556 768 247
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí Měú Nový Jičín

Foto ze slavnostního otevření parkoviště v pondělí 16. 10.

Nové propagační materiály
Toulky Novojičínskem

Jazykový pobyt v Trojanovicích
g

Město Nový Jičín zrealizovalo za pomoci prostředků Evropské unie, přesněji z prostředků INTERREG IIIA Česká republika — Polsko, projekt Toulky Novojičínskem, který je zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu v Novém Jičíně
a okolí. Partnerskými městy tohoto projektu jsou město Kopřivnice, obce Starý Jičín a Kunín a na polské straně pak
okres Ratiboř.

g Stejně jako loni, tak i letos si pro nás paní učitelky z angličtiny připravily zábavný třídenní jazykový pobyt, tentokrát
na chatě Koksař v Trojanovicích (16.—18. 10. 2006). Plni očekávání, lační po dobrodružství a hlavně s představou tří dnů
bez školy nám cesta vlakem rychle utekla. Na místě nás rozdělily do chatek a pokojů a měli jsme asi hodinku čas na vybalení a odpočinek po cestě. V poledne jsme se hladoví nahrnuli do jídelny a dobrý oběd do nás jen padal. A pak nesměl
chybět polední klid. Někteří z nás si i zdřímli.
Ve dvě hodiny už jsme podle tříd zasedli do dvou kluboven
a jídelny, kde nás čekala výuka angličtiny. Ale ne úplně normální, klasická, ale plná her, zábavy a rébusů. Po svačince
jsme se šli proběhnout, kluci si zahráli fotbal a holky si vyhrály
na houpačkách a kolotoči. Ještě před večeří jsme se naučili
písničku a večer jsme se všichni sešli v klubovně a sledovali
jsme pohádku v angličtině. I my, malí třeáci, jsme docela
dobře rozuměli. No a pak hajdy na kutě.
Druhý den po snídani jsme se zase dali do učení, třeáci se
učili barvy a čísla do deseti, čtvráci oblečení a pááci o obchodu a nakupování. V poledním klidu jsme si lámali hlavu
nad pracovními listy a odpoledne jsme si měli připravit program na večer. To by nebyl takový problém, ale mělo to být
něco, co jsme se tady naučili. Nakonec jsme to hravě zvládli.
Nejmladší zazpívali písničku, pááci nakupovali a prodávali
v obchodním domě a na závěr nám čtvráci předvedli módní
přehlídku. A jako vždy to nejlepší nakonec — diskotéka! Utahaní, unavení a někteří i zamilovaní jsme uléhali do postýlek.
Třetí den po snídani jsme si zopakovali, co jsme se naučili
a pak už jen balení a hurá domů! Škoda, že to bylo tak krátké.
Ale všechno má svůj začátek a konec. Takže se budeme zase
těšit na příští rok, až vyrazíme na jazykový pobyt.
Žáci Základní školy Nový Jičín, Komenského 68

„Výsledkem společného projektu je vytvoření nových
webových stránek města Nový Jičín zaměřených na
oblast cestovního ruchu (www.toulkynovojicinskem.cz),
multimediálního propagačního CD-ROMu s názvem Toulky Novojičínskem a zřízení internetového komunikačního centra — tedy PC, které slouží pro potřebu získání
turistických informací. Všechny tyto produkty slouží
potencionálním i skutečným turistům a návštěvníkům
našeho města,“ řekl ing. Stanislav Bartoň, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad MěÚ Nový Jičín.
Náklady na projekt dosáhly výše 479 tis. korun, přičemž
dotace byla přiznána ve výši 358 500,- Kč. Město Nový Jičín
se ze svého rozpočtu podílelo částkou 120 500,- Kč. Partneři
se na projektu nepodíleli finančně. Spolupracovali však na
přípravě propagačního CD-ROMu a dále jej budou distribuovat návštěvníkům svých měst a obcí. Zároveň došlo k propojení webových stránek všech partnerů projektu prostřednictvím odkazů.
„Nový Jičín tak již zahájil turistickou kampaň pro
rok 2007. CD-ROMy byly zaslány na všechna informační
centra v republice, kraje, mnoho škol a dalších institucí
zabývajícími se oblastí cestovního ruchu jako např.
Czech tourism, Atic a podobně,“ uvedl ing. Stanislav Bartoň.
Velká část nákladu je dále určena pro výstavy cestovního
ruchu na začátek příštího roku a k prezentaci města na oficiální úrovni, jako i dárek pro ocenění sportovců nebo pro
kulturní a společenské návštěvy města.
Předvedení nových prezentačních materiálů Toulky Novojičínskem se pro odbornou veřejnost a média uskutečnilo
v úterý 10. 10. 2006 v 10.00 hodin v Informačním centru města
Nového Jičína.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Provozní doba separačního dvora na Palackého třídě v NJ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.

(11.00
(11.00
(11.00
(11.00
(11.00

—
—
—
—
—

11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)

11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.

ZAVŘENO

Provozovatel: Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín, tel. kontakt: 731 532 936
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Co znamenají záhadné zkratky
OP RLZ a ESF, které se poslední dobou objevují
v souvislosti s městy Kopřivnice, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm?
g

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů a plní funkci důležitého finančního nástroje pro
realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
Zodpovědným orgánem za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. ESF podporuje pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce, rovné příležitosti
pro všechny, sociální začleňování, celoživotní vzdělávání,
zavádění moderních způsobů organizace práce, boj se všemi
formami diskriminace aj.
Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF
v oblasti lidských zdrojů pro období 2004—2006 jsou čtyři
a jedním z nich je Operační program Rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ). Tento program vymezuje celkem čtyři priority a deset opatření. Pomoc je zaměřena jak na jednotlivce, tak na
organizace a instituce. Žádat o finanční podporu mohou nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.
Právě z OP RLZ získalo město Kopřivnice spolu s partnery
Novým Jičínem a Frenštátem pod Radhoštěm stoprocentní
dotaci na program zvyšování vzdělávání zaměstnanců úřadů s názvem „Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na
úřadě“, který by měl mimo jiné přispět ke zlepšení služeb
občanům. Více lze nalézt na stránkách města Kopřivnice,
odkaz projekty.
Další informace o ESF a OP RLZ můžete získat např. na
stánkách www.esfcr.cz, kde jsou mimo jiné uveřejněny pozvánky na chystané semináře, které podrobněji informují
o výzvách v rámci grantových schémat, analýzách a důležitých informacích o podávání žádostí, aj.
David Monsport, koordinátor Projektu OP RLZ

Řízení vozidel — jízda zručnosti:
Družstva: 1. místo Nový Jičín, 2. místo Rožnov p. R., 3.
místo Liptovský Mikuláš, 4. místo Kežmarok.
Jednotlivci — vítězové kategorií: traktor: Lukáš Doležel, SŠPřZe Nový Jičín; osobní automobil: Aleš Horký,
SŠPřZe Nový Jičín; kombinace: David Vávra, SZeŠ Rožnov
pod Radhoštěm.
Turnaj proběhl v přátelské mezinárodní atmosféře. Ředitelé zúčastněných škol se dohodli na pokračování této soutěže, i na případném jejím rozšíření. Druhé kolo XIV. ročníku
(tedy odveta) se bude konat na jaře příštího roku na Slovensku.
Mgr. Hana Fingerhúttová, vedoucí turnaje
Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín

Interliga 2006
g

Již XIV. ročník Interligy zemědělských škol se uskutečnil
6. října 2006 na Střední škole přírodovědné a zemědělské
v Novém Jičíně-Žilině. Tradiční soutěže v odbíjené dívek a v řízení motorových vozidel hochů proběhly za účasti zemědělských škol z Rožnova pod Radhoštěm, z Liptovského Mikuláše a Kežmarku. Slovenské školy přijely na Interligu poprvé. Slavnostního zahájení se zúčastnil i místostarosta města
Nového Jičína ing. Vladimír Bárta.
Volejbalový turnaj byl vyrovnaný a diváci měli možnost zhlédnout hodnotné sportovní výkony. Nejzajímavější utkání se
odehrálo o první místo mezi místními děvčaty a Kežmarkem.
Naše děvčata prohrála těsným rozdílem ve třech setech 2:1
(18:25, 25:12, 15:10).
V jízdě zručnosti motorových vozidel studenti naopak využili domácího prostředí a svých řidičských schopností a zvítězili ve většině disciplín. Náročnou tra museli projet osobním automobilem i traktorem s vlekem. Výsledky prvního
kola XIV. ročníku Interligy:
Volejbal: 1. místo SOŠ Kežmarok, 2. místo SŠPřZe Nový
Jičín, 3. místo SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm, 4. místo ZSŠ
Liptovský Mikuláš.
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RAIN MAN chystá konferenci
g Rodiče dětí postižených autismem (vývojová porucha známá z filmu Rain Man,
po němž se jmenuje i občanské sdružení
rodičů autistických dětí v Moravskoslezském kraji), ale také psychologové, pedagogové či další zájemci se mohou zúčastnit celostátní konference v Ostravě. Akce
proběhne 10.—11. listopadu 2006 od devíti
hodin v prostorách hotelu Imperial v Ostravě. Na konferenci
vystoupí odborníci z oblasti školství, zdravotnictví i z oblasti
sociální. Autisté mívají velké problémy v sociálních vztazích,
v komunikaci a v představivosti, ale velmi se liší například
od mentálně retardovaných lidí. Konference byla podpořena
dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Více informací
lze získat na internet. stránkách http://www.rain-man.cz
Ing. Hana Macíčková

Kam za sportem?
g FOTBAL: so 4. 11. v 10.15 a 12.30 hod., uměl. tráva, divize
st. a ml. dorost Nový Jičín - Uničov, ne 12. 11. ve 13.30 hod.,
hřiště Libhoš, I. A tř. muži Libhoš - Mosty, ne 12. 11. ve 13.30
hod., okres. přebor muži Nový Jičín - Trojanovice-Bystré g
HOKEJ (ZS NOVÝ JIČÍN): 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, ne 5. 11.ve 13.30 hod., liga junioři Nový Jičín - Kometa Brno, ne 5. 11. v 17 hod., II. liga muži
Nový Jičín - Tech. Brno, so 11. 11.v 10 hod., liga mlad. žáci
(6. a 7. tř.) Nový Jičín - Orlová (2 utk.), ne 12. 11. v 17 hod.,
II. liga muži Nový Jičín - Přerov, so 18. 11. v 10 hod., liga star.
žáci Nový Jičín - Kopřivnice (2 utk.), ne 19. 11. ve 13.30 hod.,
liga junioři Nový Jičín - Přerov, ne 19. 11. v 17 hod., II. liga
muži Nový Jičín - Velké Meziříčí, út 21. 11. ve 14 hod., liga
mlad. žáci Nový Jičín - Třinec (2 utk.), st 22. 11.v 18 hod., II.
liga muži Nový Jičín - Hodonín, pá 24. 11. v 19 hod., liga junioři Nový Jičín - Uh. Hradiště, so 25. 11. v 10 hod., liga star.
žáci Nový Jičín - Vítkovice (2 utk.), ne 26. 11. ve 13.30 hod.,
liga dorost Nový Jičín - Orlová, ne 26. 11. v 17 hod., II. liga muži
Nový Jičín - Šternberk, pá 1. 12. v 19 hod., liga junioři Nový
Jičín - Orlová, so 2. 12. v 10 hod., liga mlad. žáci Nový Jičín
- Opava (2 utk.), ne 3. 12. ve 13.30 hod., liga dorost Nový
Jičín - Pelhřimov g BASKETBAL (hala na bazénu): st 1. 11.
v 17.30 hod., I. Mattoni NBL muži Mlék. Kunín - Ústí n. L., st
8. 11. v 17.30 hod., EP FIBA Cup Mlék. Kunín - Keflavik (Isl.),
so 11. 11. v 17 hod. I. Mattoni NBL muži Mlék. Kunín - Sadská,
so 25. 11.v 17 hod., I. Mattoni NBL Mlék. Kunín - Pardubice
g VOLEJBAL (hala ABC): 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.), so 11. 11. v 10 hod.
krajský přebor muži Nový Jičín A - DHL Ostrava B (2 utk.),
pá 16. 11. v 18 hod., so 17. 11. v 10 hod. I. liga ženy Nový Jičín
- UNI Brno, so 25. 11. v 10 hod., liga kadetky Nový Jičín - Rychnov n. K. (2 utk.), pá 1. 12. v 18 hod., so 2. 12. v 10 hod. I. liga
ženy Nový Jičín - Prostějov, so 2. 12. v 10 hod., extral. juniorky Nový Jičín - Přerov (2 utk.) g HÁZENÁ (hala ABC): ne
5. 11. v 8.30 hod., severomor. liga muži Nový Jičín - Veselá,
ne 12. 11. v 10.30 hod., II. liga ženy Nový Jičín - UP Olomouc
g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): pá 10. 11. v 18 hod., OP
II. tř. Nový Jičín D (děvčata) - Bítov A, so 11. 1.v 10 hod., OP
I. tř. muži Nový Jičín C - Slatina A, so 11. 11.v 17 hod., oblast.
soutěž muži sk. C Nový Jičín B - Frýdek-Místek B, ne 12. 11.
v 10 hod., oblast. soutěž muži sk. C Nový Jičín B - Frýdlant
B, so 25. 11. v 17 hod., oblast. soutěž muži sk. C Nový Jičín
A - Brušperk B, ne 26. 11. v 10 hod., oblast. soutěž muži sk.
C Nový Jičín a - Sedlnice B, pá 1. 12. v 18 hod., OP II. tř. Nový
Jičín D (děvčata) - Slatina B, so 2. 12. v 10 hod., OP I. tř.muži
Nový Jičín C - Příbor C g KUŽELKY (kuželna na stad. TJ):
so 4.-11. v 9 hod., III. liga ženy Nový Jičín - Zábřeh, so 11. 11.
v 9 hod., přebor MSK muži Nový Jičín A - Frenštát, st 15. 11.
v 16. 30 hod., MOP muži Nový Jičín B - Sedlnice C, so 18. 11.
v 9 hod., III. liga ženy Nový Jičín - Hlubina, so 25. 11. v 9 hod.,
přebor MSK muži Nový Jičín A - Lipník B, so 2. 12. v 9 hod.,
přebor MSK muži Nový Jičín A - SKK Ostrava B 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): čt od 16.30 — 17.45 hod., so od 16.45-18 hod.

Sportovní aktuality
g BASKETBALISTÉ ZVOU NA LIGU I NA EVROPSKÝ
POHÁR. Počínaje 11. říjnem se naplno rozjel letošní ročník
basketbalových soutěží. Našeho zástupce, tým hrající s názvem Mlékárna Kunín, čeká v listopadu velmi náročný program, v němž bude v rychlém časovém sledu hrát nejen domácí nejvyšší soutěž I. Mattoni NBL, ale i čtyři utkání evropského poháru FIBA CUP, z nichž hned tři po sobě budou na
palubovkách soupeřů s náročným cestováním do Švédska,
na Ukrajinu a na Island. Náš tým vstoupil do soutěže prohrou v Děčíně už bez Michala Opatovského, se kterým klub

ukončil smlouvu, aby hned nato již s novým americkým rozehrávačem Chadem Timberlake porazil doma A Plus Brno.
Příznivci basketbalu jsou srdečně zváni nejen na ligu (1. 11.
s BK Ústí n. L., 11. 11. s BK Sadská a 25. 11. s Pardubicemi),
ale i na jediný listopadový domácí zápas EP s islandským
Keflavikem, který se bude hrát ve středu 8. 11. v 17 hod. Další
již odvetné zápasy EP se budou v domácí hale hrát 6. 12. s Norrköpingem (Šved.) a 13. 12. s Dněpropetrovskem (Ukr.).
g

NOVOJIČÍNSKÉ ATLETKY S CENNÝMI MEDAILEMI.
Obdivuhodnou výsledkovou bilancí se může v letošní sezoně
pochlubit novojičínská atletka Petra Urbánková, která za dvacet dní letní sezony vytěžila ze čtyř významných soutěží tři
zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Petra získala
zlato jako nejrychlejší sprinterka na M ČR staršího žactva
v Karlových Varech, kde zaběhla na 60 m čas 8,0 s., k němu
přidala stříbro v běhu na 150 m. Petra spolu s další novojičínskou úspěšnou atletkou Lucií Uhlířovou výrazně pomohly
jako reprezentantky ČR k vítězství v mezinárodním utkání
se Slovenskem, když Petra skončila druhá na 60 m (7,93 s.)
a třetí na 150 m (19,18 s.), Lucie vybojovala 3. místo v dálce
za výkon 526 cm, když před tím na M ČR jí chyběl 1 cm k bronzové medaili (523 cm). Velkou formu potvrdila Petra i na
závodech, kterými byly Evropské atletické hry mládeže v Brně
11 států), kde zvítězila ve sprintu na 60 m časem 7,86 s. Obě
atletky spolu se Szolnokyovou přispěly v dresu Vítkovic, kde
hostují, velkou měrou k vítězství svého družstva na M ČR
družstev v Olomouci. Tam zářila Lucie Uhlířová, která si, přestože je o kategorii mladší, počínala výborně ve trojskoku, který
vyhrála s osobním rekordem 12, 09 m (+ 25 cm) a obsadila
dvě 3. místa v dálce a výšce.

g MUŽI, ŽENY I MLÁDEŽ LAGUNY VYHRÁLI POHÁRY
V ITALSKÉM TERSTU. Velkým úspěchem skončila účast
plavců s ploutvemi KVS Laguna na tradičních mezinárodních závodech v distančním plavání s ploutvemi v italském
Terstu. Celkovým vítězem v Trofeji Ugo Volli 2006 na 4 500
metrů, určené pro seniorské kategorie, se stal Josef Cimburka, který za Lagunu hostoval, ve stejné kategorii (18 - 19 let)
doplaval na výborném 3. místě specialista na bazénové podvodní disciplíny Ondřej Bajer, vicemistr světa Tomáš Mixa
obsadil mezi juniory stříbrnou příčku. Plavci Laguny, kteří
byli stejně jako vítězný Cimburka účastníky letošního MS,
tak dohromady vytvořili nepřekonatelný vítězný tým s celkovým počtem 247 bodů před Libercem (87 b.). Družstvo žen
Laguny ve složení Nikola Pargačová (seniorka 18-19 let) a juniorka Adriana Malátková obsadilo v součtu bodů 2. místo
(157 b.) za vítězným Libercem (178 b.), obě závodnice si vyplavaly zlatý pohár ve své kategorii. V absolutním pořadí 41.
ročníku Trofeje Ugo Volli vybojovala prvenství se stejným
ziskem 96 CMAS bodů družstva KVS Laguna NJ a Aquaplastkov Liberec. Vítězem závodů žáků na 800 metrů se stal Jáchym Kaluža, bronz vybojoval Matěj Obšivač, vítězka kategorie žaček má jméno Radka Svobodová, čtvrtá skončila Viki
Polášková, mezi dorostenkami zvítězila Aneta Pivoňková,
všichni z Laguny Nový Jičín. Po těchto výborných umístěních
si mládežnický tým Laguny vybojoval za celkové prvenství
zlatý pohár v Trofeji Ghisleri.
g MIXA A SLÁDEČKOVÁ ÚSPĚŠNÍ VE SVĚTOVÉM POHÁRU V POLSKU. Další velmi cenné umístění v podobě dvou
stříbrných a jedné bronzové medaile si do klubové sbírky
úspěchů připsali ploutvaři KVS Laguny, když velkého úspěchu dosáhli při finálovém 5. kole I. roč. Světového poháru
Golden Final 2006. Závody se uskutečnily ve dnech 29. 9.-1. 10.
v polském Ostrowce Swietorkzyskieho a spolu s vedoucím
družstva Josefem Neklem, se jich zúčastnili z důvodu nedostatku finančních prostředků jen čtyři z osmi pozvaných závodníků, a to vicemistr světa Tomáš Mixa, účastník MS Ondřej
Bajer, nejrychlejší sprintérka ČR Barbora Sládečková a junior Martin Vandlík. „Laguna získala na Světový pohár 2006
grant z Moravskoslezského kraje, ale skutečné náklady byly
vyšší než plánované a další podporu sportovci Nového Jičíně
nenašli, proto na místo 8 pozvaných ploutvařů odjeli jen
čtyři. Nemohli jsme startovat v závěrečných štafetách, což
se jistě odrazí na celkovém hodnocení SP. Avšak spokojenost
s individuálními výsledky jistě nahradí zklamání z neúčasti
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ostatních členů týmu“, sdělil prezident Laguny Josef Nekl.
O obě stříbrné medaile vybojované v závodech na 50 RP 100
PP se zasloužil reprezentant ČR Tomáš Mixa, který tím
uzavřel svoji letošní sbírku světových medailí na počet devět.
Svoji první medaili (bronzovou na 50 RP) na velké světové
soutěži vybojovala juniorka Barbora Sládečková, když její
čas byl jen o desetinu vteřiny horší vlastního českého rekordu (18.88), k bronzu přidala i 4. místo na stometrové trati na
hladině. Třetí novojičínský závodník v kategorii juniorů Martin Vandlík, který jel na světový pohár na zkušenou, obsadil
v závodech na 50 RP a 100 PP kvalitní 5. a 7. místo. Jediný
závodník Laguny v kategorii seniorů, reprezentant ČR, Ondřej
Bajer, vyplaval v závodě na 400 PP 5. místo, v polovičním závodě skončil sedmý.
g

ZÁPASNÍCI NOVÉHO JIČÍNA V REŠLOVĚ MEMORIÁLU NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ. Celkem 103 zápasníků všech věkových kategorií
z ČR, Ma arska a Slovenska
bojovalo v sobotu 7. října v 6.
ročníku mezinárodního turnaje Memoriál M. Rešla v zápase. Z borců pořadatelského oddílu TJ Nový Jičín byli
nejúspěšnější Daniel Lédr,
který v kategorii žáků vybojoval v hmotnosti do 65 kg
v silné konkurenci výborné 2. místo, na stejné místo si pro
ocenění vystoupil v kategorii seniorů v hmotnosti do 120 kg
Kamil Škarka a mezi veterány vybojoval v hmotnosti do 84 kg
3. místo Ladislav Kománek. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Gabčíkova, které tuto soutěž vyhrálo 3krát za sebou.

a dívky Mendelovy SŠ 3. místo. Prvenství v přespolním běhu
vybojovalo družstvo děvčat gymnázia a SOŠ (1. Monika Vindišová, 4. Veronika Slabá, 5. Barbora Galiová, 13. Eva Lipová),
družstvo chlapců gymnázia a SOŠ skončilo na 2. místě (2. Tomáš Vahalík, 6. David Mílek, 18. Jiří Rešl, 24. Jan Svoboda).
g

PO PRÁCI PŘIŠEL FOTBAL. V duchu hesla, že nejen
prací živ je člověk, se po náročné práci střetli v pátek 7. 10.
na hřišti s umělou trávou fotbalové týmy pracovníků MěÚ
a zaměstnanci podniku AUTOPAL VISTEON. V „litém“ boji
hráli proti sobě na jedné straně v modrých dresech pracovníci MěÚ s místostarostou V. Bártou, vedoucími odborů J. Rivcem a J. Raškou, p. Gančarem a „zbytkem“ složeným ze strážníků MP včetně ředitele René Škody. V dresech červených
byl k vidění mimo jiné generální ředitel Autopalu Ladislav
Glogar, ředitel logistiky Libor Dobeš, před trenérem „bouřlivákem“ v brance Aloisem Holubem hráli bývalí fotbalisté
Smolarčík, Kuchta, Papadopulos, Plíhal, Dohnal aj. Přestože
v tomto případě vůbec nezáleželo na výsledku (Autopal vyhrál 3:2 (branky Smolarčík, Papadopulos, Foldyna / Gančar,
Škoda), vydali hráči ze sebe hodně sil a určitě všichni odcházeli z hrací plochy s pocitem uvolnění a odreagování se
a příjemně prožitého předvíkendového odpoledne.
Jaroslav Kotas

g

DVORSKÁ A KULIŠŤÁK MEZI NEJLEPŠÍMI NA MALÉ CENĚ NOVÉHO JIČÍNA. Petra Dvorská druhá na 50
metrů prsa a Vojtěch Kulišák třetí na 100 metrů prsa ve
svých kategoriích — to jsou výborné výsledky nejúspěšnějších
závodníků PK Nový Jičín, dosažené ve velmi silné konkurenci
313 plavců všech věkových kategorií ze 22 klubů ČR a SR na
domácích tradičních mezinárodních závodech, letos už jubilejního 30. ročníku Malé ceny Nového Jičína a 16. ročníku
ceny Moravské brány. Při účasti několika reprezentantů (ČR
— Málek, Ba ura, SR — Križko)se v tradičně výborně připravených a zorganizovaných závodech stali vítězi ceny MB na
50 VZ Ondřej Broda (Havířov) a Radka Kyliánová (Zlín). Pohár za nejhodnotnější výkon si z Nového Jičína odvezli Kevin
Paška (UN Brno) na 200 PZ a Barbora Závadová (Ostrava),
ocenění za nejhodnotnější bodový výkon ve všech disciplínách
získal slovenský rekordman na 50 P Luboš Križko (Bánská
Bystrica). V hodnocení nejlepších žákovských klubů obsadili
domácí plavci pěkné 7. místo. Předsedkyně plaveckého klubu
Pavlína Skřičková vyslovuje poděkování za skvělou práci všem
rozhodčím a pořadatelům, stejně jako sponzorům, bez jejichž
pomoci by PK nemohl tak rozsáhlou akci uskutečnit.

g NAŠI ŽÁCI A STUDENTI VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH NA PŘEDNÍCH MÍSTECH. Výbornými výsledky se
prezentovali žáci našich škol ve sportovních soutěžích pořádaných hned v úvodu školního roku. V okresním atletickém
čtyřboji byl nejlepší kolektiv děvčat ZŠ Komens. 66, 3. místo
obsadila ZŠ Tyršova a 7. místo ZŠ Dlouhá, v soutěži chlapců
vybojovala 2. místo ZŠ Jubilejní, 3. ZŠ Tyršova a 6. ZŠ Komens. 66. Z jednotlivců se na 1. místo na stupních vítězů
postavila Petra Urbánková (ZŠ Kom. 66 - 2 235 b., 60 m za
7,8 s., dálka 485 cm), 2. místo vybojoval Martin Lasota (ZŠ
Kom. 66 - 2 011 b.), 3. místo Ondřej Pekarík (ZŠ Tyrš. - 1 976
b.). Úspěchy sbírali naši školáci i v okresním finále přespolního běhu (Frenštát - Horečky), kde se umístili následovně
— mlad. dívky: 3. ZŠ Komens. 68 (2. Radka Svobodová), 4. ZŠ
Komens. 66, 5. ZŠ Tyršova 1, 7. ZŠ Dlouhá 56 (3. Kristýna
Vlčanová), star. dívky: 2. ZŠ Tyrš.1, 6. ZŠ Komens. 66, mlad.
chlapci: 2. ZŠ Tyrš. 1, 3. ZŠ Jubilejní (2. Jiří Pargač, 3. Petr
Skarke), 5. ZŠ Komens. 66 , star. chlapci: 4. ZŠ Jubilej. 3, 5.
ZŠ Komens. 66, 6. ZŠ Tyrš. 1 (2. Jakub David). Úspěšní byli
i středoškoláci našeho města, když ve středoškolském atletickém poháru vybojovaly dívky i chlapci gymnázia 2. místo
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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 člena Plaveckého klubu Nový Jičín, bývalého
závodníka, nyní trenéra MARTINA KUSÉHO.

Martin Kusý

Datum a místo narození: 13. 6.
1981, Nový Jičín. Rodinný stav:
svobodný. Výška a váha: 192 cm,
90 kg. Zaměření ve svém sportu: znakař, trenér. Nejoblíbenější jídlo: Všechna sladká jídla.
Životní krédo: Co tě nezlomí, to
tě zpevní! Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve
sportu? V životě rodiče a ve sportu trenér Štěpán Hykš. Sportovní vzor: Nikdy jsem neměl konkrétní sportovní vzor, obdivuji především ty, kteří to svou dřinou a pílí v plavání někam „dotáhli“. Další záliby mimo váš sport: Rád jezdím na kole,
a když je příležitost, zahraji si jakýkoli míčový sport. Sportovní dráha, největší úspěchy: Dvě bronzové medaile z dorosteneckého mistrovství ČR na 50 m znak, účast v semifinále
seniorského mistrovství ČR v plavání. Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Z příjemně stráveného plaveckého soustředění, které proběhlo bez sebemenších problémů. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Nejhorším
zážitkem byl školský závod v první třídě základní školy, kdy
jsem byl zachráněn plavčíkem před utopením, což by se dalo
paradoxně označit za zážitek nejlepší, neb mě tato událost
přivedla k plaveckému sportu.
Jaroslav Kotas

Ondrášek slaví 40!

g

Koncert přátelství — pod tímto názvem uvedl ONDRÁŠEK
svůj nový celosouborový program dne 15. října v galerii Žerotínského zámku před novojičínským publikem. Posluchačům se představila všechna současná sborová oddělení (s výjimkou nejmladšího sborového oddělení „Hrášek“) včetně
hosta pardubického sboru IUVENTUS CANTANS. Celý koncert
nesoucí se v mimořádně srdečné atmosféře byl prvním počinem jubilejní 40. koncertní sezony, jejíž vyvrcholení — oslava
čtyřicetiletí, proběhne v polovině května 11.—14. 5. 2007.
Dalším významným počinem sboru je příprava již 6. bienále celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Nový Jičín
2006, která bude probíhat ve dnech 17. a 18. listopadu v Beskydském divadle, závěrečný zpěv zúčastněných sborů pak proběhne v sobotu 18. listopadu na Masarykově náměstí v Novém
Jičíně v 15.30 hodin.
Adventní koncerty se letos ponesou ve znamení koncertní
cesty Ondrášků k partnerskému orchestru mladých města
Achern-Oberkirch v německém Bádensku. Ti pak oplatí svou
návštěvu Nového Jičína na tradičních novoročních koncertech. Dalšími plánovanými aktivitami jubilejní 40. sezony budou bezesporu zahraniční festivaly. Nejvýznamnějším festivalem bude sborová soutěž ve finském Tampere, jíž by se
měl zúčastnit koncertní sbor Ondrášek, do slovinské Celje
má namířeno komorní sbor Ondrášku a přípravné oddělení
Kulihrášek vyzkouší své síly v domácí soutěži „Junior Prag“,
která postupně získává na své vážnosti a respektu.
Vrcholem sborového jubilea bude slavnostní koncert 12. května 2007. Organizátoři oslav by rádi oslovili všechny bývalé
členy sboru, kteří v letech 1967—2006 oblékali stejnokroj koncertního sboru Ondrášek, aby se spojili se současným vedením a aktivně se podíleli na organizaci tohoto jubilea. Snahou je vytvořit sborové těleso bývalých členů a v rámci oslav
vystoupit na slavnostním koncertě s programem, jehož nácviku by se ujali bývalí a současní sbormistři Ondrášku.
Vyzýváme tímto všechny bývalé členy, aby se přihlásili na adrese: Sdružení přátel DPS Ondrášek, Derkova 3, 741
01 Nový Jičín, e-mail: ondrasek@zus-nj.cz, www.ondraseknj.unas.cz

Foto Vlad. Hampl

Mládí, móda, inspirace
g

K 15. výročí založení střední školy EDUCA jsme v pátek
13. října 2006 uspořádali v závodním klubu Autopal módní
přehlídku pod názvem Mládí-móda-inspirace. Modely pro
přehlídku navrhli a zhotovili současní i bývalí studenti naší
školy. Bylo předvedeno celkem 16 kolekcí, z toho největší
ohlas měla kolekce „Kolibřík“ zhotovená studentkami 3. ročníku studijního oboru Oděvnictví M. Pomklovou, P. Mechlovou a J. Hambálkovou. Velký úspěch zaznamenaly kolekce
oceněné na celostátní soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě.
Své návrhářské umění předvedl i náš absolvent Miroslav
Žitník, který nyní úspěšně studuje na Technické univerzitě
v Liberci a hosté z partnerské školy z Wiener-Neustadtu
v Rakousku. Na módní přehlídce byly také předvedeny kolekce z mezinárodního projektu Móda bez hranic, který vznikl
v rámci programu MLÁDEŽ.
Milovníci módy si jistě přišli na své a naplněný sál svědčí
o velkém zájmu veřejnosti o mladou módu, která je jistě nápaditá a inspirující.
Ivana Dorazilová
EDUCA — Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín
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NJ — vysokoškolské město
g

Dne 12. 10. 2006 u příležitosti Dne vzdělanosti Novojičínska proběhlo slavnostní otevření pobočky Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava v Novém Jičíně. Pobočka je umístěna
v prostorách bývalé ZŠ B. Martinů a organizačně její činnost
zajišuje VIZE — centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. Slavnostním přestřižením pásky, které provedli Mgr. Ivan Týle, starosta města Nového Jičína a doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.,
rektor VŠP a.s., Ostrava, se zahájila nová etapa vysokoškolského studia v Novém Jičíně.
Vysokoškolské bakalářské kombinované studium existuje
v Novém Jičíně už 5 let, avšak v akademickém roce 2006/07
mohou v Novém Jičíně poprvé studovat studenti prezenčního
bakalářského oboru podnikání. Rovněž poprvé budou zde i studenti kombinované formy navazujícího magisterského oboru
podnikání. Celkem v této pobočce bude nyní studovat asi
250 studentů.
Na novojičínském zámku proběhla v tento den i slavnostní
imatrikulace nových vysokoškolských studentů, která se rovněž poprvé konala v Novém Jičíně. Starosta města a rektor
VŠP a.s. ve svých projevech zdůraznili význam těchto událostí, které odpovídají trendu vzdělávání ve světě. Rektor
dále ve svém projevu poděkoval vedení města Nového Jičína,
které svým přístupem umožnilo rozvoj vysokoškolského vzdělávání. Na závěr oficiální části imatrikulace předal starosta
Nového Jičína pamětní medaili města Nového Jičína rektoru
VŠP a.s. doc. PhDr. Josefu Jüngrovi a RNDr. Aleně Olšákové,
která byla před pěti lety u zahájení studia prvních studentů
a nyní je vedoucí pobočky VŠP a.s. v Novém Jičíně.
Na závěr celého Dne vzdělanosti Novojičínska předvedli
na módní přehlídce své práce studenti EDUCY — Střední odborné školy, s.r.o. v Novém Jičíně a partnerské školy z rakouského Wiener Neustadtu.
Ing. Lidmila Kramolišová, ředitelka VIZE

Divadlo Na pokraji před Trade Union Palace, kde hráli.

Novojičínští spolu s herci minského hudebního divadla
„Na Filfake“, jimž připadla hlavní cena festivalu a kteří
se o nás starali.

Česká reprezentace těsně před soutěžním vystoupením.

Divadlo Na pokraji v Minsku
g

Divadlo Na pokraji se jako jediný reprezentant účastnilo
Mezinárodního festivalu Teatralny Koufar 2006 (Minsk), který pořádá Běloruská státní univerzita a Ministerstvo kultury
Běloruské republiky.
Diváci ve věčně nabytých sálech viděli představení devatenácti divadelních těles z nejen evropských zemí (Rusko,
Bělorusko, ČR, Rumunsko, Írán, Řecko, Litva, Německo aj.).
Vše sledovala a hodnotila mezinárodní porota (Londýn, New
York, Moskva...), která nakonec vyhlásila nejlepší režii, cho-
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reografii a také herecké výkony. Ze závěrečného ceremoniálu
neodešli s prázdnou ani herci Divadla Na pokraji. Porotci
jim předali „Zvláštní cenu za minimalismus a čistotu představení“.
Novojičínští odehráli „Koneckoncůdomečekzkaret“ ve čtvrtek po osmé hodině večerní v sále Trade Union Palace v Minsku. Představení zhlédlo šest stovek diváků různých národností vyzbrojených anglickým překladem obsahu hry, kteří
po každém monologu odměnili herce bouřlivým potleskem.
Po záveřečné scéně pak i ovacemi ve stoje.
Kromě představení absolvovala novojičínská šestice (herci
Petr Horák, Martina Zelenková, Tereza Larišová, Veronika
Záchová, režiséři David Stančík a Věra Matýsková) také dílnu
s švédským divadelním mágem Leifem Olsonem, jehož také
pozvali k návštěvě Nového Jičína. Nakonec tedy obrovská
spousta zážitků z nádherné běloruské metrole i celého festivalu, nová přátelství s herci, kteří snad přijmou naše pozvání
a přijedou v březnu na naši divadelní přehlídku Opona 2007.
David Stančík
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KINO KVĚTEN
Sobota 4. 11. v 19.00 hod. DAN BÁRTA a BALZAR TRIO.
Koncert několikanásobného zpěváka roku, textaře a skladatele Dana Bárty a Roberta Balzara, nejlepšího současného českého jazzového kontrabasisty, a jím vedeného tria (Stanislav
Mácha — piano, Jiří Slavíček — bicí), které odborníci považují
za jednu z nejkvalitnějších českých jazzových kapel. Praha,
předprodej od 11. 10. Vstupné 200,- 180,- 160,- Kč.
g Středa 8. 11. v 19.00 hod. CIGÁNSKÉ MELODIE. Roman
Janál — baryton, Karel Košárek — klavír. Cikánské inspirace
oslovily i čtyři středoevropské skladatele, z nichž tři čeští
(Bendl, Dvořák a Novák) se shodně inspirovali touž Heydukovou básnickou sbírkou s názvem Cigánské melodie. Brahmse
zase nenechala chladným německá verze ma arských lidových
textů s cikánskou tematikou. Agentura C.E.M.A. Brno. Kruh
přátel hudby, předprodej od 11. 10. Vstupné 90,- Kč.
g Čtvrtek 9. 11. v 19.00 hod. RAČTE SI PŘÁT? Ondřej Havelka a jeho Melody Makers v nejnovějším koncertním show
Račte si přát? Večer, v němž si P.T. publikum může nechat
provést jakýkoliv kus z repertoáru orchestru! Večer plný překvapení! (Hlavně pro p. Havelku a jeho ansámbl.) A hosté?
Nechte se překvapit i vy! Hot Jazz Praha, předprodej od
11. 10. Vstupné 260,- 240,- 190,- Kč.
g Pátek 10. 11. v 19.30 hod. MÓDNÍ SHOW FASHION CUP
— PODZIM 2006. Módní trendy v líčení a účesech. Prezentace firem: JAAL, PIRAŇA SHOP, RAMOS kožešiny, nová
kolekce módního návrháře Lu ka Hanáka a dalších. Večerem bude provázet Petr Lesák. Předprodej od 10. 10. v TOP
Studiu Petry Pístecké, Gen. Hla o 29, Nový Jičín. Tel.
rezervace — 603 561 828.
g Středa 15. 11. v 19.00 hod. Anton Pavlovič Čechov: RACEK. V této komedii dominuje povětšinou nenaplněná láska,
snaha o úspěch v tvorbě či na divadelních prknech a touha
po opuštění nudného života. Režie: Zdeněk Černín. Slezské
divadlo Opava, předplatné sk. A, předprodej od 11. 10.
Vstupné 190,- 170,- 130,- Kč.
g Pátek 17. 11., sobota 18. 11. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ. Soutěž nejlepších dětských pěveckých sborů ČR.
g Úterý 21. 11. v 19.00 hod. BESÍDKA. Tradiční Besídka je
každoročně obměňována těmi nejlepšími nápady, písněmi
a scénkami v podání samotných autorů. Divadlo Sklep
Praha. Předprodej od 1. 11.Vstupné 260,- 240,- 200,- Kč.
g Čtvrtek 23. 11. v 19.00 hod. LENKA FILIPOVÁ S KAPELOU. Klasická kytaristka, hrající vážnou hudbu i rocková
písničkářka s elektrickou kytarou a doprovodnou kapelou
za zády. Praha. Předprodej od 1. 11. Vstupné 210,- 190,170,- Kč.
g Neděle 26. 11. v 16.00 hod. ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT. Narodilo se štěňátko, ale není jako ostatní psi, je zelené. Divadlo Drak Hradec Králové. Předplatné sk. Rolnička. Předprodej od 8. 11. Vstupné 80,- Kč.
g Úterý 28. 11. v 19.00 hod. Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní školy,
Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Bára Hrzánová získala ze tuto roli Cenu
Thálie 2003. Dále hrají J. Vlčková/ M. Šiková a L. Jeník. Divadlo A. Dvořáka, Příbram. Předprodej od 1. 11.Vstupné
220,- 200,- 170,- Kč.
g

g Čt 2. až st 8. 11. v 18.00 a 20.15 hod. HEZKÉ CHVILKY
BEZ ZÁRUKY. Nový film režisérky Věry Chytilové působí jako kaleidoskop nejrůznějších komických, tragických
i banálních střepů lidské existence. Mládeži přístupno,
108 min.
g Pá 3. až ne 5. 11. v 16.00 hod. AUTA. Animovaný film od
Pixar pro Disneyho. Pro celou rodinu, 116 min., dabing.
g Čt 9. až ne 12. 11. v 18.00 a 20.00 hod. STRÁŽCE. Michael Douglas jako ochránce první dámy. Do 12 let nevhodný, 108 min., titulky.
g Po 13. až st 15. 11. v 18.00 a 20.00 hod. ZÍTRA NEHRAJEME. Nový snímek Roberta Altmana. Muzikální komedie. Do 12 let nevhodný, 101 min., titulky.
g Čt 16. až ne 19. 11. v 16.00 hod. MRAVENČÍ POLEPŠOVNA. Lucas pozná život v mraveništi. Animovaný film
pro celou rodinu. Pro všechny, 89 min., dabing.
g Čt 16. až ne 19. 11. v 18.00 hod. PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA. Dvě největší české loupeže. Česká krimikomedie.
Do 12 let nevhodný, 110 min.
g Čt 16. až ne 19. 11. ve 20.15 hod. WORLD TRADE CENTER. Nicolas Cage jako policista. Americké akční drama.
Příběh dle skutečných událostí spojených s útoky 11. 9.
2001 na budovy Světového obchodního centra v New Yorku. Do 12 let nevhodný, 129 min., titulky.
g Po 20. až st 22. 11. v 18.00 hod. VĚJÍŘ LADY VINDERMEROVÉ. Filmová adaptace stejnojmenné hry Oscara Wildea přináší vše, kvůli čemu klasika viktoriánské komedie
vyhledává už několikátá generace diváků. Do 12 let nevhodný, 93 min., titulky.
g Po 20. až st 22. 11. ve 20.00 hod. VOLVER. Nový film
Pedra Almodóvara. Melodramatická komedie. Mládeži nepřístupno, 120 min., titulky.
g Čt 23. až ne 26. 11. v 16.00 hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ.
Další dobrodružství galských hrdinů. Dánsko, Francie, animovaná komedie. Pro celou rodinu, 78 min., dabing.
g Čt 23. až so 25. 11. v 18.00 a 20.15 hod. CANDY. Láska
a závislost na heroinu. Australská love story. Mládeži nepřístupno, 108 min., titulky.
g Ne 26. 11. ve 20.00 hod. Travesti skupina SCREAMERS a její vánoční program.
g Po 27. až st 29. 11. ve 20.00 hod. BLOCK PARTY. Slavná
komediální hvězda Dave Chappelle připravuje svou životní koncertní show přímo v ulicích New Yorku. Mládeži přístupno, 103 min., titulky.
g Po 27. až st 29. 11. v 18.00 hod. LET´S DANCE. Každá
druhá šance začíná prvním krokem. Americký romantický
film. Do 12 let nevhodný, 100 min., titulky.
g Čt 30. až ne 3. 12. v 18.00 a 20.15 hod.; po 4. až st 6. 12.
ve 20.15 hod. RO(C)K PODVRAŤÁKŮ. Kotek a Mádl jako
muzikanti. Nový český film. Mládeži přístupno, 104 min.
g Čt 30. až ne 3. 12. v 16.00 hod. V TOM DOMĚ STRAŠÍ.
Animovaná strašidelná komedie. Teenageři zjišují, že
dům v jejich sousedství je obrovské žijící a dýchající monstrum. 91 min., dabing.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

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

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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na prodejní výstavu ručně šitých hraček, kapsářů, polštářků a plyšáků, omalovánek, obrázků, netradičních loutek, maňásků a marionet, panenek z keramiky i porcelánu z ateliérů
držitelek ocenění „Česká panenka“. Dana DOKLÁDALOVÁ,
Jana MASAŘÍKOVÁ ...PRO RADOST... Vernisáž: pondělí
6. listopadu 2006 v 17.00 hodin, 7.— 30. listopadu 2006. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 — 11.00; 14.30 — 17.00 hodin.

g

Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ I DĚTI (PEDIG). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením paní Evy Mitášové. Dospělí 65,- Kč,
děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g 1. ročník. Výtvarná soutěž „DOMY, DOMKY, DOMEČKY“. Pro všechny, co rádi tvoří. Uzávěrka prací do
konce listopadu. Propozice na infocentru SVČ Fokus nebo
web Fokusu.
g 4. 11. od 9.00 do 14.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST pod vedením paní Evy Mitášové. Dospělí 65,- Kč,
děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g 11. 11. od 10.00 hod. PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH SOUBORŮ. Prezentovat se budou taneční soubory v jakékoliv pohybové činnosti (folklor, standard, latina, aerobic,
diskotance, scénický tanec, hip hop, break dance aj.),
vstupné 20,- Kč.
g 13. 11. v 17.00 hod. FOTOSOUTĚŽ FOKUS 2006
PODRUHÉ. Slavnostní vyhlášení výsledků fotografické
soutěže na téma „Já a lidé, lidé a já.“ V průběhu slavnostního vyhlášení budou slosovány hlasovací lístky veřejnosti, vyhlášen výherce, dozvíme se, který soutěžní snímek
byl odbornou porotou označen jako nejlepší, zjistíme,
která fotografie si získala oblibu veřejnosti..
g 17. 11. od 11.45 do cca 20.00 hod. OSVĚTIM. Exkurze
do míst, kde slova nestačí a vzpomínky žijí. Určeno jen
pro silnější jedince, nevhodné pro děti. Délka exkurze
v samotné Osvětimi je čtyřhodinová. Cena 400,- Kč (v ceně
doprava, vstup, průvodce, strava zajištěna není). Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 10. 11. 2006 ve SVČ FOKUS Nový Jičín.
g 25. 11. v 18.30 hod. LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Úsměvný
pochod s rozsvíceným lampionem zakončený představením Divadle Na Pokraji. Sejdeme se na Masarykově
náměstí dne 25. 11. přesně v 18.30 hodin. Poznávací znamení — rozsvícený lampión. A na závěr: vstupné za představení symbolické: 9,50 Kč. Upozornění: cena za nejoriginálnější lampion, nejdéle svítící!
g 24. 11. v 18.30 hod. BESEDA S MNICHY A JEPTIŠKAMI. Duchovní zastavení 3x jinak, „zastavení druhé“.
Chcete se dozvědět, jak vypadá jejich skutečný život?
Máte jedinečnou možnost k osobnímu setkání s mnichy
či řeholnicemi v rámci besedy na téma „Můj všední den“.
Na měsíc prosinec připravujeme další zajímavé setkání.
Vstupné 10,- Kč.
g 28. 11. — 30. 11., 9.00—12.00, 13.00—18.00 hod. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA. Vestibul SVČ Fokus, práce malých
výtvarníků z Kaňky a Šmudly, dětská keramika a práce
dospělých keramiků.
g Neděle: TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ. Od 1. 10.
vždy v neděli od 19.00 hodin pro všechny, kteří chtějí v plesové sezóně „zářit“ na tanečním parketu. Cena 650,- Kč.
g
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3. 11. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. FOLK 3
MAIL — ONDŘEJ PEČENKA.
g 4. 11. (so), Kavárna „Stará Pošta“, 20.00 hod., 20,- Kč.
KOMORNÍ JAMSESSION, od jazzu přes špetku klasiky až
po funky. V podání Jakuba Jalůvky (kytara) a Tomáše Kača
(klavír).
g 8. 11. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. DŽEMOVÉ SEŠLOSTI, jam session. Tradiční setkání bubeníků, rytmistů i náhodných kolemjdoucích. A ten den zněly v čajovně bubny…
g 10. 11. (pá), Klub Galerka, 20 hod., 40,- Kč. L.S.I./D.M.C.,
OMEGA, dvojkoncert. Ostrý rap a tvrdý beat, špinavej štrýt.
g 11. 11. (so), Klub Galerka, 18.00 hod., 20,- Kč. Divadlo jednoho herce Radost: LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE...
Nevidomý herec Tomáš Koliandr na jedné ze svých historických zastávek, neobyčejné dostaveníčko s Komenským.
g 12. 11. (ne), Čajovna Archa, 12.00 hod. TURNAJ V PEXESU. Netradiční turnajové klání v tradiční hře o paměti.
g 15. 11. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. ASTRONOMIE 2/3 (NÁŠ VESMÍR) přednáška.
g 16. 11. (čt), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. ESGMEQ,
VETO, dvojkoncert.
g 18. 11. (so), Čajovna Archa, 18.00 hod., 20,- Kč. TWO MEN
WHOSE LOVES MUSIC, koncert. Koncert skupiny, která
se v čajovně již objevila a vždy s úspěchem.
g 22. 11. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. HITLER, STALIN
A JÁ — filmová projekce. Dokument z archivu Jeden svět, ve
kterém Heda Blechová, narozena v židovské rodině, vypráví
svůj životní příběh, jenž se na pozadí archivních záběrů stává
strhujícím obrazem dvacátého století poznamenaného dvěma totalitními režimy.
g 24. 11. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. ZROZENÍ
& ARCANUM, skupina tanečního divadla Iluze z Kopřivnice.
g 25. 11. (so), Klub Galerka, 19.00 hod., 50,- Kč. JAZZ KLUB,
tentokrát se skupinou Mothers Follow Chairs.
g 29. 11. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. PODZEMNÍ
MODERNA, poslechový večer. Příjemně náročný poslechový
večer legendární belgické avantgardní formace z okruhu
hnutí „Rock In Oposition“ — UNIVERS ZERO (v letech 19771987). Provázet bude Satty.
g
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Anketa k umístění sochy
vytvořené na počest vítězství nad fašismem
sochařem Jiřím Babíčkem
g Město Nový Jičín se již
dlouhodoběji věnovalo problematice znovuumístění výše
uvedené sochy stávající až
do svého odstranění v parku
poblíž Žerotínského zámku.
Otázkou se několikrát na
svých jednáních zaobírala
komise územního plánování
a péče o památky, kde však
pro různorodost názorů nebyl přijat jednoznačný závěr.
Při příležitosti městské
slavnosti 2006 byla socha
opravena, vystavena a uskutečnila se anketa mapující
názory občanů na to, zda sochu vrátit do interiéru města
a pokud ano, tak na které
místo.
Ankety se zúčastnili 344
respondenti, pro návrat sochy se vyjádřilo 267 z nich, Fotografie z počátku roku 1966
77 bylo proti. Celkem 149 byla pořízena pracovníky Státústavu pro rekonstrukci
hlasů navrhlo vrátit sochu ního
památek.
na původní místo, 91 blíže
místo neupřesnilo, 22 by se
líbila na místě vystavení tj. před zámkem, naproti hotelu
Praha. V doplňkové části ankety na téma „Co nám ve městě
chybí“ by 36 občanů uvítalo květinové záhony, 16 kašnu, 14
aleje, 10 plastiky a sochy, ostatní náměty již byly v jednotlivostech například : socha Karla Kryla, dětská hřiště, pamětní
desky a busty aj. S výsledky ankety byla seznámena Rada
města Nového Jičína, která tyto vzala na vědomí.
Ing. arch. Jiří Raška,
vedoucí odboru územního plánování MěÚ Nový Jičín

Jaroslav Merenda slaví 85 let

v památné obci Hodslavice. Po maturitě na Gymnáziu v Novém
Jičíně absolvoval Jaroslav Merenda kurzy pedagogického
minima na Pedagogické fakultě v Ostravě a získal aprobaci
učitele odborných předmětů v oboru knihař. Učil 14 let na
Učňovské škole v Novém Jičíně a 18 let na Středním odborném učilišti ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Jaroslav Merenda měl mnoho zájmů, tak, jako každý mladý
člověk v určitém období. Zpěv a poezie se nakonec staly doménou jeho života. Jak před pár léty napsal blízký přítel Jaroslava Merendy prof. Václav Ptáček, poezie se mu stala
denní potřebou. Jaroslav Merenda má neustále u sebe papír
a kousek tužky a své podněty zaznamenává. Druhou láskou
se mu stal již od mládí zpěv. Tato záliba ho přivedla do řad
členů smíšeného pěveckého sboru Ondráš, v němž vedle dvacetiletého zpívání působil pět let i jako konferenciér.
Účastnil se úspěšně řady literárních soutěží a docílil v nich
pozoruhodných výsledků. Nejvíce si váží prvního místa v celostátní soutěži pořádané r. 1999 Literárním klubem P. Bezruče ve Frýdku-Místku. Ale své důležité místo má v tvorbě J.
Merendy i poezie pro děti. Jeho verše zaznívaly v pořadech
Literárního klubu Okresní a posléze Městské knihovny v Novém Jičíně, kde byl navíc dlouhá léta aktivním členem.
Svým básnickým dílem přerostl Jaroslav Merenda hranice
našeho regionu. Jeho rodná obec Hodslavice ho zařadila mezi
své významné osobnosti, město Nový Jičín ho poctilo obdobným názvem v roce 2004.
V prosinci roku 2000 byl zvolen předsedou Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína, aby mohl pokračovat v záslužné
práci po zemřelém a nezapomenutelném zakladateli Klubu
Ervínu Bártkovi. V té souvislosti připomeňme, že zakladatel
a dlouholetý sbormistr smíšeného pěveckého sboru Ondráš
zhudebnil pro svůj sbor jednu z nejkrásnějších Merendových
básní Magnolie u zámecké zdi a skladba se stala okamžitě
součástí repertoáru Ondráše. Zvukomalebnost jubilantových
veršů podnítila i další hudebníky. Hodslavský rodák Ervin
Toman napsal hudbu k básni Padá listí, padá a Václav Ptáček vytvořil několik dětských písní (např. Čmelák, Liška) a pro
Mrázkovu hudbu zkomponoval song Kouzelný čas.
Jaroslav Merenda slaví své jubileum v plné tvůrčí svěžesti —
konečně s jeho verši se setkáváme i na stránkách Novojičínského zpravodaje. Říká se, že čas je prevít a mnohé odvane.
Možná, ale dílo člověka zůstává. Verše Jaroslava Merendy
jsou toho důkazem. Tak milý Jaroslave: za Ondráš, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, Literární klub, za veškerou poeziimilovnou veřejnost a také za sebe mnohá léta, kytici zdraví a věčného optimismu.
Karel Chobot

Já životu vzdám jednou dík
i za poslední okamžik.
A i když v zemi budu spát,
ještě mu budu děkovat
za všechno, co kdy štědře dal,
za to, že žil jsem, miloval.
Jaroslav Merenda

g Tímto svým vyznáním a krédem uvedl kdysi před léty svou
první básnickou sbírku Magnolie u zámecké zdi. Veršům a Novému Jičínu zůstal hodslavský rodák, a zároveň novojičínský
básník, který v tyto dny, konkrétně 3. listopadu 2006, slaví
půlkulaté životní jubileum, totiž pětaosmdesáté narozeniny,
věrný po celý dosavadní život. Pokud bychom v Novém Jičíně
měli síň slávy, náležel by tam svým básnickým dílem po právu
hned mezi prvními. Pravda, svobodně své verše mohl vydávat
až po roce 1989, což zúročil sedmi sbírkami, z nichž ona poslední kouzelná básnická publikace je věnovaná dětem. Magnolie u zámecké zdi, Poslední růže, Je láska křehká věc, Tichá
cesta mezi poli, Svinec má láska, …a píseň byla dohrána —
to jsou ony perly tvůrčího zápasu Jaroslava Merendy posledních let, který svými verši zůstává věčně mladý.
Z jeho životopisu se dovíme, že se narodil jako třetí ze čtyř
sourozenců v rodině malého živnostníka, krejčovského mistra

Parlament opět zahájil činnost
g Regionální dětský parlament v Novém Jičíně pracuje letos
už osmým rokem. Je to sdružení dětí a mládeže především
z řad žáků základních škol, ale jsou mezi námi i středoškoláci a vysokoškoláci. Ti se starají o průběh hlavních organizačních záležitostí. Za tu dobu se stále formuje a rozhodně
se nebráníme novým myšlenkám a nápadům. Během uplynulých let se našim členům podařilo domluvit s městem Nový
Jičín snížení vstupného na bazén pro studenty, vloni jsme se
věnovali ekologii a především třídění odpadů (díky Parlamentu zavedeno na všech ZŠ). Parlament úzce spolupracuje
s SVČ Fokus. Naši členové tak pravidelně pomáhají při akcích a svépomocí jsme také zorganizovali na Masarykově
náměstí už druhý ročník Krávovin.
První schůzka v letošním školním roce proběhla 21. září
2006. Na ní byli přijati noví členové. A že jich nebylo málo!
Každá základní škola má v tuto chvíli svého zástupce. Kromě
organizačních otázek se projednávalo také zasedání Národního dětského parlamentu, o kterém vás budeme samozřejmě informovat.
Stále ovšem hledáme nové členy, takže pokud chceš
něco udělat pro své okolí, jsi z Nového Jičína nebo okolí
a jsi žák nebo student, pak tě rádi uvidíme mezi námi.
Informace o činnosti dostaneš v SVČ Fokus. Nejsme nudný
kolektiv. Stačí se jen nebát a přijít.
Václav Kula, člen Regionálního dětského parlamentu
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Zájmy našich spoluobčanů
g Pan Bohumír Kaštovský
se věnuje ze záliby betlémářství. Je stavitelem nových
a udržovatelem jedenácti jesliček. Od poloviny října připravuje se svým synem, také
Bohumírem, figurky nejpestřejšího kostelního betlému
v Novém Jičíně na jejich vánoční vystavení ve Španělské kapli. Příprava spočívá
v prohlížení figur, jejich
opravách a opravách mechanizmů tak, aby při stavbě
v posledním předvánočním
týdnu bylo vše v dobrém stavu a nezdržovalo se vlastní
sestavení jesliček. Činí tak
každoročně již 38 let. Když
v roce 1968 zemřel duchovní správce Španělské kaple profesor Bedřich Hýža, bylo nutno rozhodnout, kdo se bude
v příštích letech starat o vzácnou památku. Do té doby tak každoročně činila paní Černochová z Mořkova. Pomáhali jí sourozenci František a Antonín Urbanovi. V rodině Kaštovských
byla již dříve určitá betlémářská tradice, tak tento úkol připadl panu Bohumírovi. Betlém ve zmíněné kapli se dlouhodobě vyvíjí. První jesličky byly zakoupeny pro tento kostel
v roce 1860 za 100 zlatých. V roce 1910 druhé a v roce 1919
se koupily poslední figurky. Dnes napočítáme v betlému 194
figur. Pan Kaštovský umí odlít z umělé hmoty i kopie postaviček, umí figurky udržovat a především dokázal mnohé oživit.
Takových „oživujících“ mechanizmů je v betlému uplatněno
asi 30. Ojedinělý mechanizmus v našich kostelních betlémech
je panem Kaštovským vymyšlený a realizovaný přerušovaný
pohyb některých betlémových figurek (kopie systému byla
později uplatněna na kostelním betlému v Klimkovicích). Bylo
také vytvořeno nové plátno betlémské krajiny, které namaloval syn pana Kaštovského, Bohumír. Je použito olejových
barev. Složitý mechanizmus betlému je dnes řízen počítačovým programem. Elektronickou část jesliček zajišuje pan
František Urban mladší. Vlastní postavení kulturní památky
— výjevu spojeného s narozením Krista, dnes trvá čtyřem
osobám 8—9 hodin. Doba přípravy je ale časově mnohem náročnější. Pan Kaštovský oslavil dne 17. října 79 let. Blahopřejeme!
Připravil Jaroslav Bělík

Hurá do divadla!

Po vyřízení několika telefonátů nám paní vychovatelky řekly,
že v neděli 15. října v 8.30 hodin odjíždíme do Ostravy. „Hurá,
hurá“ znělo celou školní družinou. A aby to našim rodičům
nebylo líto, tak jsme je pozvali na výlet s námi. Celých 14 dní
do plánované akce jsme se v družce nebavili o ničem jiném.
Sněhurku a sedm trpaslíků už jsme si sice zahráli u nás několikrát, ale vidět ji od opravdových herců to bude asi zážitek.
Konečně nastal den D. Nedělní ráno bylo sice poněkud chladné, ale nás to neodradilo. Před půl devátou přijel autobus,
rychle jsme do něj nastoupili a už jsme si to ujížděli do loutkového divadla. Jelikož jsme přijeli o pár minut dřív, tak jsme
si udělali malou podzimní procházku po nedělní Ostravě. Před
desátou hodinou jsme už netrpělivě přešlapovali v divadle.
Usadili jsme se tiše do hlediště a pohádka může začít. Se
zatajeným dechem jsme se zaposlouchali do líbezných Hrubínových veršů o Sněhurce, zvířátkách a sedmi trpaslících.
Už jen název napovídá, že pohádkový příběh je obohacen o postavičky, které důvěrně známe. Svět lesa, v němž se Sněhurka
ocitne, není jen světem hodných trpaslíků, ale navíc i světem
lesních zvířátek, které se stanou Sněhurčinými přáteli. Harmonie přírody je tak v kontrastu se životem lidským, v němž
rozhoduje nenávist a krutost zlé královny.
Po představení jsme opět nastoupili do autobusu a plni
dojmů se vraceli domů, kde na nás čekal nedělní oběd. Všem
se nám nedělní výlet moc líbil a doufáme, že si pro nás paní
vychovatelky v co nejkratší době zase něco pěkného připraví.
Žáci školní družiny ZŠ Nový Jičín, Komenského 68

Z městské knihovny

g

Zveme všechny zájemce na výstavu Jeden den na oběžné
dráze, která se uskuteční v prostorách oddělení pro dospělé
čtenáře v době od 31.10. do 13. 11. 2006. Výstavu zapůjčila
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí.

g

Dále zveme na autorské čtení v knihovně v pondělí dne
6. 11. 2006 v 18.15 hodin. Autorka Jarmila Novotná představí
své knižní dvojče Skorkovin pod názvem Skorkovník. Název
vznikl dříve než jeho obsah, příběhy jsou seřazeny abecedně
a všechna písmena jsou zastoupena. Knížka byla vydána
v nakladatelství Eurolex Bohemia a.s.
Knížku, která bude opatřena podpisem autorky, si mohou
zájemci zakoupit přímo na autorském čtení v knihovně. Těšíme se na vás!
Hana Krkošková, vedoucí městské knihovny

g Asi před měsícem jsme do naší školní družiny dostali
nové loutkové divadlo. To bylo radosti a taky tahanic o něj.
Zkoušeli jsme hrát různé pohádky — od těch známějších až
po ty méně známé. Moc se nám to líbilo. Tu dostaly paní vychovatelky nápad. „Děti, co kdybychom si udělali výlet
do loutkového divadla v Ostravě ?“ Nápad to byl úžasný.
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zve všechny své členy a příznivce ve čtvrtek 23. listopadu
2006 v 16 hodin odpoledne do přednáškového sálu Státního
okresního archivu v Novém Jičíně na besedu Salcburkem po
stopách novojičínských rodáků, kdy si prohlédneme fotografie, videa či digitální záznamy jednotlivých účastníků a zavzpomínáme na příjemné chvíle čtyřdenní klubové exkurze.
Výbor klubu

Hasiči se představují
g

Na základě častých dotazů ze strany veřejnosti jaká
je vlastně náplň činnosti
profesionálních hasičů, zda
kromě hašení požárů působí
i v jiných oblastech, jsme rádi, že k odpovědím na tyto
otázky máme možnost využít prezentaci činnosti Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje —
územního odboru Nový Jičín
v periodickém tisku obcí s rozšířenou působností.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS
MSK) je součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví
obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc
při mimořádných událostech. Pro zabezpečení výkonu státní
správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva a k plnění úkolů na
úseku krizového řízení jsou zřízeny územní odbory. Místní
působnost územního odboru Nový Jičín je dána územím, které je stanoveno s ohledem na správní členění kraje a podle
působnosti obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Nový
Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Bílovec a Odry.
K plnění úkolů územního odboru byly zřízeny tyto organizační články:
Oddělení prevence — pro výkon státního požárního dozoru
formou kontrol dodržování předpisů požární ochrany a dozoru na úseku stavební prevence, pro výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií a zjišování příčin požárů.
Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování — pro přípravu podkladů ke zpracování krizového plánu kraje, zpracování havarijního plánu a výkon
státní správy na úseku prevence závažných havárií.
Operační a informační středisko (OPIS) — pro přijímání
a vyhodnocování zpráv o požárech a jiných mimořádných
událostech, vysílání stanovených sil a prostředků jednotek
požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému ke zdolávání těchto událostí.
Oddělení IZS a služeb — pro zajištění funkčnosti a akceschopnosti požární techniky, technických prostředků, ochranných prostředků pro hasiče, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, spojovacích prostředků, informačních systémů
a systému pro varování a vyrozumění.
Do územního odboru Nový Jičín jsou dále organizačně začleněny požární stanice Nový Jičín a Bílovec, na kterých jsou
dislokovány zásahové jednotky HZS kraje. Tyto jednotky,
laicky řečeno: „mokří hasiči“, provádí požární zásahy a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, tak jak je můžete dnes a denně sledovat
v různých médiích. Tolik na úvod našeho představování.
Postupně vás budeme seznamovat s činnostmi jednotlivých
oddělení našeho územního odboru, to znamená i těch, která
nejsou tak mediálně viditelná a známá, ale pro zabezpečení
požární ochrany a ochrany obyvatelstva jsou nepostradatelná. V příštím vydání Novojičínského zpravodaje se dozvíte
o práci oddělení prevence.
Ředitel územního odboru Nový Jičín
plk. ing. Zdeněk Biskup

existence bytostí tak malých, že je ani během následujících
desetiletí nebudeme moci pomocí nejmodernějších technologií spatřit, již dávno nepatří pouze do žánru science fiction.
S takovými a dalšími tématy se můžeme setkat na třídílném
podzimním cyklu přednášek z astronomie, který proběhne
v prostorách čajovny Archa. První část je zaměřena na kosmologii, nauku o vzniku vesmíru. Jakou cestou se ubíral náš
vesmír od Velkého třesku až po člověka na Zemi? Jestliže se
někomu nelíbí představa, že něco vzniklo z ničeho, stačí prostudovat jiné vědecké teorie a tomuto paradoxu se snadno
vyhneme.
Druhá část přednášek se bude zabývat problematikou naší
Sluneční soustavy. Mimo jiné ze zde dovíme, že voda na Zemi
přicestovala z periferie Sluneční soustavy, dnešní rozložení
planet pochází až z „moderní doby“ a že Měsíc vznikl za
měsíc.
Poslední přednáška bude věnovaná kráse a struktuře vesmíru. Každý astronom musí mít smysl pro romantiku. Pokud
by astronom nebyl romantik, jistě by se jím brzy stal. Jak
jinak si vysvětli, že vesmír je složen ze špaget a palačinek?
Tomáš Mohler

Úspěch orchestru
P. J. Vejvanovského Nový Jičín
g

Vážený pane starosto, dovolte, abychom Vás informovali
o velmi úspěšném vystoupení Komorního orchestru P.J. Vejvanovského Nový Jičín pod vedením umělecké vedoucí Anežky
Michálkové na 4. setkání neprofesionálních komorních orchestrů na jedné z etap Národního festivalu neprofesionálních
komorních a symfonických těles 2006. Setkání proběhlo ve
dnech 22.—23. září 2006 ve státním zámku Náměš nad Oslavou, v sále MKS Moravské Budějovice a v Národním domě
Kviz Třebíč.
Setkání bylo mimořádnou kulturní událostí. Velmi dobrý
výkon orchestru měl na tom velkou zásluhu. Počítáme s jeho
účastí na některém z dalších setkání. Tlumočte, prosím, naše
poděkování tomuto souboru a rovněž přání, aby se mu v jeho
záslužné umělecké činnosti i nadále dařilo a aby stále tak
dobře reprezentoval své město. Přehlídkový koncert natáčel
Český rozhlas Praha pro pravidelný hudebně publicistický
pořad stanice Vltava „Slovo o hudbě“ (redaktorka Alena Daňková).
PeadDr. František Zborník, ředitel NIPOS

Běh Smetanovými sady

Novinky v čajovně Archa
g Jednou se student na hodině astronomie zeptal, jak má
chápat, že vesmír je nekonečný. V nadsázce se mu dostalo
odpovědi: „Nekonečno je od nevidím do nevidím.“ Možná
se tato odpově zdá být poměrně vulgární, nicméně vtipně
vystihuje možnosti našeho poznání vesmíru. Přesto se i v hranicích viditelného vesmíru stále skrývá množství tajemství,
která ještě nebyla odhalena. Z toho, co zatím o našem vesmíru víme, můžeme usuzovat na přímo fantastické odpovědi.
Témata paralelních vesmírů, cestování časoprostorem nebo

g Více než padesátka malých dětí i s rodiči se zúčastnila
v den státního svátku sv. Václava „nultého“ ročníku běhu
Smetanovými sady, který uspořádala paní Darina Krausová
ve spolupráci s KVS Laguna. Nejmladším účastníkem běhu
byl teprve šestitýdenní Honzík Bezděk, který v třistametrovou
tra zdolal v tatínkově náruči. Foto Pavel Karban.
Jaroslav Kotas
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Fotosoutěž Já a lidé, lidé a já

Osobnost roku 2005

Válek,

Svatoslav

dlouholetý vedoucí folklorního souboru Javorníček a Javorník.
g

Datum a místo narození:
4. února 1956. Povolání: učitel
a zástupce ředitele Základní
umělecké školy v Novém Jičíně. Stav: ženatý. Manželka:
Marie. Děti: Ivana, Michaela,
Lenka. Životní krédo: Udržovat si tělesnou i duševní sílu
sportem, tancem, písní i jakoukoliv dobrou hudbou. Samozřejmě, že přednost dávám hudbě
lidové, kde je skryta veškerá moudrost života a lidu samotného.

g V pondělí 16. října 2006 v 17.00 hodin byla ve Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně zahájena výstava fotografií. Pro velký úspěch prvního ročníku, který se konal v březnu
letošního roku, tak navazuje další ročník s jiným tématem.
Na jaře vystavovalo 18 fotografů své snímky s tématem Můj
svět. Výstava byla soutěžní. Po SVČ Fokus byla přemístěna
do čajovny Archa a kavárny Knihotoč na Staré poště v Novém Jičíně.
Do druhého ročníku soutěžní výstavy se přihlásilo 15 fotografů s 38 fotografiemi z Novojičínska. Tentokrát na téma
„Já a lidé, lidé a já“. „Vybrali jsme velmi náročné téma,
mnohdy obzvláště těžké i pro zkušené fotografy. Každý
fotograf mi dá jistě za pravdu, že fotit člověka tak, aby
fotka měla svou výpově , je velmi náročné,“ uvedla organizátorka soutěže Květa Kyselá.
Ve vestibulu SVČ Fokus tak celých čtrnáct dnů vystavují
své nejlepší práce lidé od 16 let. Součástí výstavy je i speciální kolekce fotografií Kamily Valové, která se prezentuje
svými fotografiemi z cesty po Indii. Tato série je ale nesoutěžní. Úroveň vystavených fotografií je velmi vysoká a je
vidět, že někteří fotografové mají za sebou už nejednu výstavu. Dne 13. listopadu budou vyhlášeny výsledky a odměněny
nejlepší fotografie. Ty bude hodnotit jak odborná porota, tak
návštěvníci výstavy. Ti navíc za své hlasování mohou získat
zajímavé ceny.
Výstava je otevřena zdarma pro veřejnost ve všední dny
od 9.00 do 18.00 hodin. Jste srdečně zváni !
Martin Jakůbek, mluvčí SVČ Fokus

Co vás k vaší činnosti přivedlo? K lidovému umění mne
přivedla moje starší sestra Jiřina, která byla u založení Valašského krůžku Javorníček v roce 1955. O deset let později
vzala malého Svau na zkoušku dospěláků do Beskydského
divadla a tam jsem se tím drápkem ve folkloru zachytil na
jednačtyřicet let. Oldřich a Jana Kudělkovi byli ti, kteří mne
poprvé zasvětili do chlapského tance odzemku a od té doby
jsem byl v jeho moci a rozvíjel jej v řadách Javorníčku, který
již v roce 1965 pracoval jako kroužek při ODPM v Novém Jičíně. Tancovalo se, jezdilo se na takzvané zápisy na Valašsko a zde posbírané materiály pak sloužily k přípravě nového
programu. Léta plynula, a tak se stalo, že v roce 1974 mne
navrhli jako pomocného vedoucího souboru. Velký vliv na můj
vývoj vedoucího i aktivního tanečníka měla základní vojenská služba, kterou jsem velice plodně prožil ve Vojenském
souboru písní a tanců Jánošík v Brně jako sólový tanečník.
Na co nejraději z vaší práce vzpomínáte, máte nějakou
zajímavou či úsměvnou příhodu „z natáčení? Těch vzpomínek by byla celá řada, jen si vzpomenout! (Přemýšlím.)
To byla samozřejmě legrace. Říká se, že v mém věku již lidé
vzpomínají na dětství, a tak i já dám něco ze samých počátků. Od roku 1965 jezdil Javorníček na týdenní prázdninová
soustředění na valašské kotáry za lidovou písní a tancem.
Byl to první zájezd malých desetiletých Javorníčků a při úvodní organizační schůzce vedoucí kroužku pan J. C. nevážil dobře
svá slova a vyřkl následující větu: „Ogaři, kdybyste trpěli
hladem, což určitě nehrozí, můžete si z lesa přinést něco
k snědku.“ Druhého dne zájezdu přišel místní občan s oznámením ztráty slepičky. Ano, správně tušíte. Slepička se procházela po lese a ogaři tam náhodou byli. Jejich vysvětlení
činu bylo však překvapující. „My jsme ji nechtěli uvařit,
ale aby nám snášela vajíčka...“
Před námi jsou nejkrásnější svátky v roce, tedy Vánoce.
Co pro vás znamenají? Máte nějakou zajímavou rodinnou
tradici spojenou s Vánocemi či Novým rokem? Vánoce
jsou pro mne vždy magické, ovšem nesmí začít hraním koled v měsících říjnu a počátku listopadu v supermarketech.
Jinak se na ně vždy těším. Pokud nepřipravujeme s cimbálovou muzikou a souborem Vánoční besedu u cimbálu, rád
si poslechnu kolegy z jiných souborů. Konec roku je bilancování všeho dobrého i zlého a věřím, že letos to první bude
převažovat.
Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům? Aby se zastavili alespoň o Vánocích a popřemýšleli, zda to, co v uplynulém roce vykonali, potěšilo nejen vás samotné, ale hlavně blízké okolo vás.
„ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ, VINŠUJI JÁ VÁM!“
Připravila Ing. Iva Vašendová
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Soutěž „Pozvedni oči“ 10. kolo

Snímek č. 17

Snímek č. 18

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 19

g Jako obvykle vám předkládáme výsledek devátého kola sou-

těže. Všechny došlé odpovědi byly posouzeny jako správné,
i když v některých odpovědích bylo chybné číslo orientační
nebo bez čísla díky méně výraznému značení. Všechny tyto
odpovědi však byly doplněny dostatečným popisem určujícím,
že se jedná o správné budovy: snímek č. 17 — Revoluční ul.
č. 14, dům byl postaven roku 1906, byl to rodinný dům rodiny
Kleinů a autorem nádherné secesní výzdoby je otec stavitele
vily sochař Josef Klein. Snímek č. 18 — Resslova ul. č. 2.
Tento dům spolu s dalšími domy v této ulici č. 4 a 6 byl v 16.
a 17. století ve vlastnictví městských hostinských a výčepníků
piva. Na místě domu Resslova č. 6 byl v těch dobách pivovar
(dnes kino).
Výhercem jedné ze tří krásných kniho o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosován pan Aleš Baroň, Lubina 155,
Kopřivnice. Druhou cenu, propagační předměty města získává paní Alena Segeová, Štefánikova 6, Nový Jičín.
Zúčastněte se i desátého 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.

O zemi zpívám

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 20
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 Jaroslav Bělík

Jaroslav Merenda

(Mému městu.)

O zemi zpívám, o domovu.
Skromně a tiše. Jsem už stár.
A tak alespoň řádků pár.
Ukládám do nich slovo k slovu.
I kdyby přestal přát mi osud,
a já ty řádky nedopsal —
budu mít rád své město dál.
A stejně vroucně jako dosud.
To chtěl bych aby věděli
přátelé moji z kopce Svince,
až půjdou ráno v neděli
beze mne vzhůru po pěšince.
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ˇ

zpravodaj

Foto Jaroslav Bělík
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