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Myslivost a ochrana prírody
a krajiny

g Každým rokem připomínáme 22. dubna Den Země, abychom
potvrdili náš vztah ke složkám životního prostředí, k přírodě
a krajině kolem nás. V letošním roce odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín ve spolupráci s Okresním
mysliveckým spolkem Českomoravské myslivecké jednoty
se sídlem v Novém Jičíně zajiš uje u příležitosti Dne Země
2007 akci k prohloubení spolupráce v oblasti myslivosti
a ochrany přírody a krajiny.
Seminář připravený pro odbornou mysliveckou i laickou
veřejnost s hlavním tématem přikrmování zvěře v návaznosti
na problematiku řešenou v zimním období 2006 se uskuteční
v aule radnice Městského úřadu Nový Jičín v pátek dne 20. 4.
2007 se začátkem ve 13 hodin. K přednesení příspěvků z oblasti myslivosti a k územní i druhové ochraně byli pozváni

odborníci z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně,
zástupci mysliveckých sdružení, chráněných krajinných oblastí, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na
Moravě.
Zájemci vyslechnou zajímavosti a podrobnosti o ochraně
zvěře před nepříznivými vlivy, seznámí se s novými statuty
ochrany přírody a krajiny po vstupu naší země do Evropského
společenství (evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
Připraveny budou výsledky programů realizovaných k zajištění ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a příklady
činnosti odboru životního prostředí na fotografiích ve vestibulu
radnice.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí MěÚ NJ

Nový stavební zákon v praxi
g Od nového roku vstoupil v platnost tolik diskutovaný zákon

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který
nahradil původní stavební zákon (č. 50/1976 Sb.), platný dlouhých 30 let. Nový stavební zákon (dále jen „NSZ“) přináší
s sebou několik podstatných změn a na ty nejvýraznější se
v tomto článku zaměříme.
NSZ přináší s sebou řadu nových pojmů, jako např. územní
souhlas, územně plánovací informace, kolaudační souhlas apod. Obecně známé pojmy — např. ohlášení, pak ztratily
do jisté míry svůj původní význam. Pokud zůstaneme právě
u ohlášení, tak podle NSZ lze na základě ohlášení realizovat
vybrané druhy staveb dle ust. § 104, z nichž asi nejčastěji
využívané budou stavby pro bydlení a rekreaci, které budou
mít zastavěnou plochu do 150 m2 a tyto další parametry —
jedno podzemní podlaží o max. hloubce 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.
V souvislosti s tímto je potřeba upozornit, že k ohlášení
stavby, např. rodinného domu, který bude splňovat výše uvedené parametry, je nutno doložit spoustu náležitostí, jež
vyplývají ze samotného NSZ či jeho prováděcích vyhlášek.
Rozhodně to není tak, jak si mnozí představovali, že přijdou
s malůvkou od ruky na stavební úřad a ten jejich záležitost
bezodkladně vyřídí.
Aby to však stavebníci neměli s ohlašováním staveb až tak
jednoduché, musí mít před samotným ohlášením vydanou
územně plánovací informaci, územní souhlas nebo územní
rozhodnutí, a to podle druhu stavby.
Další výraznou změnou je povolování užívání staveb, kdy
NSZ zavádí pro povolování užívání dokončených staveb jiný
režim (oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas)
než na jaký byli stavebníci zvyklí. Vzhledem k tomu, že NSZ
platí 3 měsíce a naprostá většina staveb tak byla povolena
podle původního stavebního zákona, upozorňujeme na skutečnost, že stavby pravomocně povolené do 31. 12. 2006 se
budou kolaudovat podle původního stavebního zákona.
Za zmínku stojí rovněž stavební a udržovací práce podle
ust. § 103 odst. 1 písm. e), h) NSZ jež nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení a jedná se především o práce, jimiž se
nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se užívání
stavby ani její vzhled, nejedná se o kulturní památku a práce
negativně neovlivní požární bezpečnost, zdraví osob či stabilitu stavby. Do této kategorie bude např. spadat výměna střešní krytiny včetně latí, výměna oken (pozor na bytové domy
— stejný rozměr, členění, barva), provedení jader v bytových
domech místo původních umakartový z lehkých materiálů
(sádrokarton, příčkové tvárnice z pórobetonu) apod.
Ing. Petr Adamec, pracovník stavebního úřadu

Ekologická likvidace autovraků
a trvalé vyřazení vozidla z provozu
g Ekologická likvidace autovraků se řídí zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících právních předpisů, který definuje
vybraný autovrak. Vybraným autovrakem jsou vozidla kategorie M1 osobní a N1 dodávkové a malé nákladní do celkové
hmotnosti 3 500 kg. Ostatními autovraky jsou motorová vozidla, např. motorky, nákladní vozidla, apod.
Poslední vlastník je povinen výše citované autovraky předat
k ekologické likvidaci pouze oprávněné osobě, která vlastní
souhlas k provozu zařízení pro tuto činnost. V našem regionu
má takový souhlas pouze autovrakoviště v Ženklavě, které
je oprávněno k likvidaci 32 světových značek automobilů.
V případě, že poslední vlastník předá autovrak jiné než oprávněné osobě, vystavuje se sankci ve výši až 20 000,- Kč.
V souvislosti se změnou vyplývající ze zákona o odpadech
byl novelizován zákon 56/2001 o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích. Novela zákona č. 226/2006 Sb.
uvádí „Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru
silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla po-

tvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu. Pro trvalé vyřazení motorových vozidel (nutno zdůraznit,
že pouze motorových), včetně traktorů a samojízdných pracovních strojů, musí být po 1. 7. 2006 předložen doklad o ekologické likvidaci. U přípojných vozidel postačí pouze čestné
prohlášení, že přípojné vozidlo neexistuje a nenachází se na
pozemní komunikaci.
Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích upravila rovněž podmínky pro dočasné vyřazení vozidel z provozu (depozit). Novela byla učiněna na
základě výrazného nárůstu uložení RZ do depozitu s cílem
obejít povinnosti ekologické likvidace. Trvání depozitu bylo
upraveno na maximálně 12 měsíců s možností prodloužením
o šest měsíců. Po uplynutí výše uvedené doby je povinen vlastník uvést vozidlo do provozu nebo předložit doklad o ekologické likvidaci vozidla (autovraku).
Postup při ekologické likvidaci a trvalém vyřazení vybraného vozidla kategorie M1 osobní a N1 dodávkové
a malé nákladní do celkového hmotnosti 3 500 kg: dle zákona o odpadech jsou sběr a likvidaci povinni zajistit výrobci
a dovozci těchto automobilů na vlastní náklady a pro tuto činnost uzavřít smlouvy s osobami oprávněnými ke sběru a likvidaci autovraků. Na základě takto uzavřené smlouvy je povinna
oprávněná osoba převzít vozidlo bezúplatně a rovněž bezúplatně vystavit potvrzení o převzetí. Takto uzavřené smlouvy
s výrobci a dovozci vlastní jen minimální počet oprávněných
osob v České republice. Z toho vyplývá, že ne všechny oprávněné osoby (vrakoviště) mají tuto povinnost. Toto se však
vztahuje pouze na kompletní autovraky, které neobsahují
části neschválené výrobcem a odpad nemající původ ve vybraném vozidle. Na základě takto předaného vozidla oprávněné osobě obdrží poslední vlastník potvrzení o převzetí autovraku k ekologické likvidaci, se kterým lze vozidlo trvale
vyřadit z provozu na dopravním úřadu.
Postup při ekologické likvidaci a trvalém vyřazení ostatních motorových vozidel: ekologická likvidace ostatních vozidel probíhá podobně jako v předešlém odstavci. S tím rozdílem, že tato vozidla nemá povinnost oprávněná osoba odebírat
zdarma. Zde záleží na dohodě předávajícího a oprávněné
osoby, a to s ohledem na kategorii vozidla a jeho kompletnosti.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí,
Ing. Miroslav Maslaňák, odbor dopravy
a silničního hospodářství

Aktivizace hendikepovaných
v Tatrovance
g

V půli března realizovala okresní organizace Sdružení
pro pomoc mentálně postiženým ČR Nový Jičín již svůj druhý
projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje. Tak jak tomu bylo v předešlém případě, i v tomto se „Sportovně kulturní aktivizace účastnili
lidé s mentálním postižením z Nového Jičína a Świetochlowic. Na čtyřicet klientů obou zařízení nejdříve změřilo síly
v bowlingu a poté se zrelaxovalo v hydromasážní vaně. Areál
Sport parku Tatrovanka byl pro nás tím pravým místem.
Účastníci byli rozděleni do dvou skupin a v průběhu dne se
prostřídali. Mezitím co jedni hráli, druzí navštěvovali pamětihodnosti Nového Jičína a nejbližšího okolí. Odpoledne se
účastníci projektové akce přesunuli ubytovat do hotelu Salaš,
kde je mimo večeře čekal také doprovodný program s kapelou
a pořádná tancovačka.
Kolem oběda druhého dne, hned po nákupech suvenýrů,
nastalo dnes již pravidelné loučení a odjezd polské skupiny
domů. Samozřejmě že nemohli odjet bez hmotného projektového výstupu ve formě dvoujazyčných publikací, které mají
za úkol laické veřejnosti přiblížit vývoj profesního partnerství mezi oběma poskytovateli sociálních služeb. Všichni doufáme, že tato akce nebyla poslední společně realizovanou
a očekáváme další
projektové úspěch
v rámci EU.
Michal Holáň, zástupce ředitele Školy života
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Město Nový Jičín vyhlašuje

Poděkování ing. L. Glogarovi

nabídku na prodej, případně nájem pozemků v areálu
průmyslového parku v k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí. Zásady o prodeji pozemků v Průmyslovém parku Nový Jičín,
schválené Zastupitelstvem města Nový Jičín dne 8. 2. 2007
je možné získat v tištěné podobě u níže uvedených kontaktních osob nebo na adrese: www.novy-jicin.cz/investorum/
prumyslovy-park

g Ke dni 31. 3. 2007 ukončil svou činnost u společnosti Visteon — Autopal její dlouholetý generální ředitel pan ing. Ladislav Glogar. Na tuto skutečnost reagoval starosta města
Mgr. Ivan Týle osobním dopisem s poděkováním v následujícím znění:
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám jménem
města Nový Jičín i jménem svým poděkoval za dlouholetou spolupráci.
Velmi jsem si vážil a nadále vážím Vaší otevřenosti
a ochoty spolupracovat a pomáhat městu Novému Jičínu.
Společnost Visteon-Autopal, s.r.o. pod Vaším vedením
úspěšně rostla a pomohla tak rozvoji našeho města. A to
nejen na poli ekonomických ukazatelů a zaměstnanosti,
ale i na poli kulturního života, sportu a celkového vzestupu životní úrovně občanů Novojičínska. Za to Vám patří
náš dík.
Do Vašeho dalšího pracovního i osobního života Vám
přeji hodně úspěchů a spokojenosti. S úctou
Mgr. Ivan Týle, starosta města

g

Další informace k vyhlášené nabídce podá: k provozně technickým záležitostem: ing. Olga Veverková, Odbor obecního
podnikání MěÚ Nový Jičín, tel.: 556 768 247, e-mail: veverka
@novyjicin-town.cz; k územnímu plánu města: ing. arch.
Jiří Raška, Odbor územního plánování MěÚ Nový Jičín, tel.:
556 768 276, e-mail: raska@novyjicin-town.cz; k vyhlášené
nabídce: Bc. Jiří Plandor, Odbor obecního podnikání MěÚ Nový
Jičín, tel.: 556 768 249; e-mail: plandor@novyjicin-town.cz
Mgr. Ivan Týle, starosta města

Město Nový Jičín vyhlašuje

Oznámení o zpracování
projektu LUCAS 2007
g

V první polovině roku 2007 bude probíhat na celém území
ČR zpracování projektu LUCAS 2007. Jedná se o terénní
průzkum statisticky rozmístěných bodů a následné zjištění
způsobu využívání půdy spolu s druhem krajinného krytu.
Projekt je vyhlášen Evropskou komisí EUROSTAT a probíhá ve většině zemí Evropské unie. V České republice bude
terénní šetření provádět firma GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Cílem této zprávy je informovat veřejnost o tomto projektu
a usnadnit tak práci terénním pracovníkům, kteří budou vykonávat průzkum v časovém rozmezí květen až červen roku
2007 po celé ČR, eventuelně se vyvarovat případných konfliktů s vlastníky půdy při hledání jednotlivých bodů v terénu
(vstup na pozemek, zjištění plodiny). Zeměměřiči se budou
pohybovat v terénu s příslušnou akreditací a do získaných
dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde
pouze o získání údajů o způsobu využívání půdy a jejího krajinného krytu.

Výměna řidičských průkazů
g

nabídku na nájem nebytových prostor v objektu na ul.
Dobrovského 5 v Novém Jičíně. Jedná se o prostory bývalé
restaurace „Kreml“ o celkové výměře cca 215 m2. Cena za
nájem činí 1 163,- Kč/m2/rok (bez služeb).
Další informace k vyhlášené nabídce podá: Kateřina Ballerová, Majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín, tel.: 556 768 293;
e-mail: kballer@novyjicin-town.cz; Miroslava Saksová, Bytový
podnik města Nový Jičín, tel.: 556 770 864; e-mail: msaksova
@bpm.novyjicin-town.cz
Písemné žádosti je možno zaslat na adresu MěÚ Nový Jičín,
majetkoprávní odbor, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín nebo
doručit osobně. O novém nájemci rozhodne Rada města Nového Jičína.

g

Vážení spoluobčané, na základě oznámení z Ministerstva
dopravy vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince
1993. Povinnou výměnu je třeba provést do 31. 12. 2007.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách
na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou starých řidičských průkazů
za nové neotálejte.
K žádosti o nový řidičský průkaz si připravte občanský průkaz nebo pas, stávající řidičský průkaz, průkazovou fotografii. Bližší informace naleznete na úřední desce městského
úřadu, webových stránkách města či odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ, Divadelní ul. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

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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Výstava a prodej

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů

kompenzačních pomůcek a hraček
g

Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod. (nebo
den následující po státním svátku). Odvoz po naplnění,
nejpozději v pátek daného týdne.

g 14. týden/3. dubna 2007: Palackého 66—76, Dlouhá 1—15,
Dlouhá 8—12, Dlouhá 30—32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník), Gregorova 39, Protifašistických bojovníků,
Vančurova (křižovatka s J. Hory), Anenská (křižovatka s K.
Čapka), Kollárova (křižovatka s Gregorovou).
g

15. týden/10. dubna 2007: Novellara (křižovatka se Slovanskou), Bří. Jaroňků (u hřiště), Myslbekova, Jiráskova 1
(křižovatka K Nemocnici), Jiráskova 22 (pod branou VÚM),
Slovanská (u novinového stánku), Dostála Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křižovatka s Divadelní), Divadelní (u učňovského střediska Drustol), B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi).

g

16. týden/17. dubna 2007: Palackého (u nového mostu),
Derkova (u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdravotního střediska), Dostojevského (u domova důchodců), Luční (u lávky na Lamberk), Bulharská (u kotelny), Trlicova
(křižovatka s Kpt. Jaroše), Štursova (u šaten TJ), Hluboká
213/5, Slezská (garáže u lávky na Luční), Slezská (křižovatka s Úprkovou).

g

Pořádá Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální
a MŠ speciální v NJ ve spolupráci s městem Nový Jičín dne
11. 4. 2007 od 9.00 do 16.00 hod. v sále Krajské hygienické
stanice (bývalý Dům školství) na Štefánikově ulici č. 9.
Poradí a představí se vám firmy: MEYRA (Ostrava): kompenzační a rehabilitační pomůcky zdravotně postiženým občanům; PETIT (Olomouc): počítačové programy pro výuku
v MŠ a ZŠ, pro diagnostiku i práci rodičů s dětmi; ORTHO
D.I.D., s.r.o. (Bílovec): kompenzační a rehabilitační pomůcky
využitelné v zařízení i doma; ALTECH mobility, s.r.o. (Uherské
Hradiště) zastoupená p. J. Klemsou: řešení bezbariérového
přístupu; ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY N. BYRTUSOVÁ (Nový Jičín): zdravotnický materiál; INTER META (Ostrava):
rehabilitační a kompenzační pomůcky; KNIHKUPECTVÍ JANA
FIALOVÁ (Nový Jičín): odborné knihy, publikace, dětská literatura; INTERNOVA (Nový Jičín): dřevěné hračky, materiál
pro úpravu interiéru; I.B.C (Pacov): masážní lehátka, polarizační lampa, infračervené a magnetické podložky aj.; OTTOBOCK (Zruč—Senec): rehabilitační kočárky, autosedačky,
chodítka, berle, aj.; MEDICCO (Přerov): široká nabídka vozíků,
zdravotních kočárků, antidekubitní program aj.; REHAS (Chomutov): polohovací vaky, hadi, fixační sedáky aj.; ANTICER
(Plzeň): poradenství, odborný výběr a prodej kompenzačních
pomůcek pro sluchově postižené; HT-VISUAL (Opava): kompenzační pomůcky pro zrakově postižené (software, lupy,
brýle, svítidla, aj.); O. K. STAVEBNÍ, s.r.o. (Červený Kostelec): prezentace invalidního elektrického vozíku „EIVO“; BENJAMÍN (Buchlovice): speciální hračky a pomůcky pro MŠ
i ostatní typy škol; Fa BAJER (Příbor): výrobky pro aromaterapii; BRUYNZEL (Jablonec nad Nisou): kvalitní výtvarný
materiál vhodný i pro děti se zdravotním postižením; DARA
BABY: prodejna v Novém Jičíně nabídne vše pro vaše dítě;
HELP-CENTRUM (Olomouc): prodejna zdravotnických potřeb;
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
informace o příspěvcích, dávkách, aj.; JOB CLUB ADRA (Nový Jičín): poradenství v otázkách zaměstnanosti; KAFIRA
(Nový Jičín): poradenský servis pro občany se zrakovým postižením; SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR,
středisko pro poradenství a soc. rehabilitaci (Nový Jičín):
poradenství, prodej Sociálně právního minima. Vystavíme
také stoly a židle pro zdravotně postižené, které vyrábějí firmy RQL Havířov a AMBA Kutná Hora. Výrobky a poradenství
všech uvedených firem využijí klienti se zdravotním postižením všech věkových kategorií. Nabídka rozšiřuje možnosti
práce jak s dětmi doma, tak v mateřských, základních, speciálních školách i zařízeních pro děti s různým typem postižení.

g 17. týden/24. dubna 2007: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (park. za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24—30,
Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště), Dvořákova
(parkoviště u SISŠ), Dvořákova (parkoviště u Kalače), Máchova (křižovatka s Nádražní), Sv. Čecha, Tyršova (KONTEX).
Odbor životního prostředí

Velká divadla v miniatuře
g

Na jaře roku 2005 jsem přijal nabídku zúčastnit se německého veletrhu kultury a na popud této nabídky se ozvali kupodivu nejprve ne němečtí, ale francouzští kulturní činitelé.
V nabídce byl projekt „Kouzelný svět dětského divadla“
a demo snímek, který byl vyroben ve spolupráci s Q-Q studiem v Ostravě na ukázku pro Českou televizi.
Výsledkem naší spolupráce byla výstava v malebném městě
Saint-Laurent, která byla součástí širokého spektra všech
druhů uměleckých činností. Tuto akci bychom mohli volně
nazvat „Týden kultury států Evropské unie“. Každý z těchto
států byl zastoupen umělci, tanečníky, hudebníky, zpěváky
apod. K reprezentaci České republiky byl vybrán projekt
„Kouzelný svět dětského divadla 19. století“. Díky této kulturní události (doba konání 7.—14. 5. 2005) měla divácká veřejnost ve Francii možnost seznámit se s expozicí, jež patřila
k návštěvnicky vděčným a historicky hodnotným akcím, nebo
prezentovala dnes už unikátní dochovanou sbírku papírových kulis, loutek a dekorací. Hodnota této soukromé sbírky
nespočívá jen v její finanční hodnotě, ale i v jejím historickém
zařazení, kompletnosti a ucelenosti. Je znám autor litografie — Carl Bayer (darmstadtský dvorní divadelní malíř), tiskař
Josef Scholz i původní a současný majitel sbírky. Výstavu 20
scén s původními kulisami doplňují i původní německé scénáře divadelních her. Již v době trvání výstavy i po jejím skončení projevilo mnoho muzeí zájem o zapůjčení výstavního
souboru, takže lze předpokládat, že soubor bude představován veřejnosti na mnoha dalších místech Francie.
Další výstava na sebe nenechala dlouho čekat a konala se
od 2. července do 8. září 2005 v imažerii nádherného města
Epinal (spřáteleného města Nového Jičína). Město ležící 120
km od Strasbourgu v pohoří Vogéz na řece Mosele, nejstarší
památkou je bazilika sv. Mořice z 11. století. V období II. světové války bylo město bombardováno a z mnoha historických
budov zůstala zachována historická čtvr s centrálním Vogézským náměstím s různorodými fasádami z období 15. až 20.
století. Městu vévodí kopec se zříceninou hradu, kolem ně-
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hož se rozléhá přírodní park a zhruba 200 let stará vinice
o 26 hektarech. Nelze přehlédnout nádherný růžový park,
který obklopuje římský dům (imitace helénského stylu z konce
19. století), kde je umístěna obrovská knihovna se zhruba
160 000 svazky a planetárium. Nejvýraznější a ve Francii
i celé Evropě ojedinělou památkou je „Imagerie“ — muzeum
s více než 30 000 litografickými tisky, sbírkou dřevěných
dřevotiskových, kamenných litografických desek (matric),
manufakturou, ve které se ještě stále tiskne metodami zavedenými v roce 1796 tehdejším majitelem tiskárny (Jean-Charles Pellerin) a také výstavní a prodejní síní, kde je možné
tyto tisky zakoupit. Je pochopitelné, že právě imagerie byla
nejdůstojnějším stánkem (v litografickém oboru) pro expozici „Kouzelný svět dětského divadla 19. století“, který se ve
Francii mohl naskytnout, a již možnost zde vystavovat je velkou výzvou a oceněním, které nelze odmítnout. V hodnocení
odborníky byl obdivován rozsah a souborná ucelenost sbírky
i výborný stav, v jakém jsou miniatury divadel včetně figur
a rekvizit zachovány. Restaurátoři a znalci též nepřehlédli
propracovanost a preciznost tištěných dekorací, které jsou
zpracovány do nejmenších detailů. Rovněž průhledy, které
byly dány postavením kulis do několika řad za sebou, vytvářejí dokonale plastický pohled a umocňují bohatost scén.
Velký údiv byl projeven nad poznatkem, že celá sbírka je majetkem jednoho majitele, je v soukromých rukou a je možné
si zapůjčení a instalaci expozice za určitých podmínek domluvit.
Další prezentací téměř celé expozice byla „Loutkářská Chrudim“, kde ji měli možnost zhlédnout čeští loutkáři i laici.
Poslední akce proběhla ve spolupráci s „Kulturhistorisches
Museum Görlitz“(partnerské město s 67 000 obyvatel ležící
na levém břehu Lužické Nisy na hranicích s Polskem). Kurátorkou této akce byla paní Ines Andrews. Výstavní prostory
se nacházely v „Barockhaus“(muzeum městských uměleckých
sbírek, které je známo zejména svým grafickým kabinetem,
elektro-fyzikálními přístroji z 18. století a hlavně vědeckou
knihovnou). Výstava se uskutečnila v době od 3. listopadu
2006 do 18. února 2007.
Již při instalaci došlo k zajímavému momentu. Místní muzeum totiž vlastnilo několik kopií archů reprizovaných v r.
1985, jeden z tisků jsem okamžitě poznal, nebo byl shodný
s tiskem nacházejícím se i v mé sbírce, ale nemohl jsem na
něm nalézt signaturu autora (Carla Bayera) a letopočet. Až
po důkladném sledování jsem paní kurátorce oznámil, že na
tisku patřícím muzeu jsou již od výrobce ořezány okraje
zhruba o 5 cm, tudíž tisk je bez signatury a letopočtu. Tento
moment byl klíčový pro uznání absolutní hodnoty, preciznosti a originality exponátů. Po ukončení výstavy jsem byl
obdarován 19 kopiemi patřícími stejnému tiskaři (Josef
Scholz) i autorovi (Carl Bayer), které se staly dalším obohacením mé sbírky.
U příležitosti této výstavy se zde též 3. prosince představilo papírové divadlo Invisius z Berlína, které zahrálo dvě
představení „Rumpelstilzchen“ a „Der Freischütz“ (Svobodný
střelec). Tato výstava spolu s vystoupením berlínské loutkoherecké společnosti Invisius byla pro fanoušky loutkového
divadla stimulujícím podnětem a dodala návštěvníkům náboj
a inspiraci pro vytvoření vlastního papírového divadla a novou formu zábavy v podobě rodinných představení.
Všechny zahraniční výstavy podpořilo finančně, technicky
či organizačně město Nový Jičín. Tímto bych chtěl vyjádřit
skromné poděkování.
Karel Zelenka
5
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g FOTBAL: ne 8. 4. v 15.30 hod., hřiště Libhoš , I. A tř. muži
Libhoš - Raškovice, ne 15. 4. v 10.15 hod., hřiště Lamberk,
OP muži Žilina - Kopřivnice, ne 15. 4. v 15.30 hod. stadion TJ,
OP muži Nový Jičín - Zbyslavice, ne 22. 4. v 15.30 hod., hřiště
Libhoš , I.A tř. muži Libhoš - Brušperk, ne 29. 4. v 10.15 hod.,
hřiště Lamberk, OP muži Žilina - Zbyslavice, ne 29. 4. v 16 hod.,
stadion TJ, OP muži Nový Jičín - Kunín, ne 29. 4. v 16 hod.,
hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Nová Horka, út 1. 5.
v 16.30 hod., hřiště Libhoš , I.A tř. muži Libhoš - Dol. Lutyně
g BASKETBAL (hala na bazénu — Mattoni NBL muži Mlék.
Kunín): ne 8. 4. v 17 hod., USK Praha, st 18. 4.v 17.30 hod.,
Prostějov, st 25. 4. v 17.30 hod. BBK Brno g VOLEJBAL (hala
ABC): pá 13. 4. ve 14 hod., so 14. 4. v 9 hod., ne 15. 4. v 9 hod.,
1. kolo mistr. ČR starších žaček (8 dr.) g SQUASH (SPORTPARK): so 21. 4. v 10 hod., 7. ročník oficiál. turnaje Valašského království g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18—21 hod., st a pá 17—21 hod., so 10—16 hod., ne 8 —16
hod. g PROVOZ SAUNY: st 10—14 a 15—21 hod., čt a pá 15—21
hod., so 10—16 hod., ne 8—16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15—13.45 hod., pá 12.30 — 14 hod.

Sportovní aktuality
g

FOTBALISTÉ PŘED JARNÍ SEZONOU. Letos po mimořádně dlouhé zimní přestávce vstoupí fotbalové týmy mužů
našeho města do jarní části soutěže až 31. března (Libhoš )
resp. 15. (Nový Jičín a Žilina) či 22. dubna (Straník), a to s rozdílnými ambicemi. Podle informací vedoucích činovníků všech
výše uvedených klubů proběhla „zimní“ příprava, letos v mimořádně příznivých podmínkách, vcelku podle představ trenérů. S oproti podzimní části téměř nezměněným kádrem nejvýše hrající Libhoš se připravoval v domácích podmínkách
s účastí v zimním turnaji TJ Nový Jičín, kde obsadil ve II.
výk. skupině 5. místo. Protože je tým coby nováček I. A tř.
v tabulce třetí od konce, je jeho jediným cílem udržet tuto
soutěž, která je dosud nejvyšší, jaká se v historii libhoš ského fotbalu hrála. Mužstvo má vytvořeny velmi dobré podmínky v zázemí, te bude jen na samotných hráčích, jak se se
splněním cíle poperou. To cílem dalšího „nováčka“, tentokráte o dvě třídy níže hrajícího týmu Nového Jičína, který přezimoval s dvoubodovým náskokem na béčko Fulneku na vedoucí pozici okresního přeboru, je jedině postup do vyšší soutěže. Po velice dobré přípravě, rovněž s účastí na vlastním
turnaji na umělé trávě, si mužstvo prokázalo nejdříve v zápasech se soupeři od KP po II. ligu (6. místo) a poté i s dalšími
soupeři s vyšších tříd, že má navíc než na současný okresní
přebor. Rovněž v Novém Jičíně zůstal osmnáctičlenný kádr
prakticky totožný s podzimním a pokud půjde vše stejně jako
v podzimní části podle prognóz, s předpokladem vyhrávaných utkání, mohlo by o vítězi soutěže rozhodnout již 3. kolo
hrané 6. května, v němž Nový Jičín hraje na hřišti rezervy
třetiligového Fulneku, největšího soupeře v boji o prvenství.
Druhý účastník okresního přeboru, mužstvo Žiliny, prochází
dlouhodobou „krizí“, což po podzimní části znamená s pouhými třemi body a desetibodovou ztrátou nezáviděnihodné
poslední místo v tabulce. Podle slov místopředsedkyně klubu
Marie Tihelkové, je jediným cílem mužstva se dvěma posilami zachránit soutěž. S velkým optimismem vzhlížejí k jarní
sezoně hráči, funkcionáři i příznivci mužstva Sokola Straník,
vévodícímu s náskokem tří bodů tabulce III. třídy. Stabilizovaný kádr se na jarní soutěž poctivě a tvrdě připravoval včetně krátkého soustředění a je rozhodnut udělat na hřišti vše
proto, aby se po skončení jarní části mohli všichni ve Straníku po dlouhých pětadvaceti letech velmi radovat opět z postupu do okresního přeboru.

g

TOMÁŠ MIXA MEZI NEJLEPŠÍMI SPORTOVCI NAŠEHO KRAJE. Nejúspěšnější současný plavec s ploutvemi
KVS Laguna Nový Jičín Tomáš Mixa se dočkal za své vynikající výkony v loňském roce, v němž získal mimo jiné titul
juniorského vicemistra světa, významného ocenění v podobě jeho zařazení k vyhlášení mezi deseti nejúspěšnějšími
juniory Moravskoslezského kraje. Významné ocenění převzal

spolu s dalšími dne 6. března
na galavečeru v ostravském
Domu kultury před zraky významných osobností našeho
kraje z rukou olympijského
vítěze ve skoku na lyžích Jiřího Rašky.
g

LAGUŇÁCI OD ZAČÁTKU ROKU ÚSPĚŠNÍ. Uplynuly teprve tři měsíce nového
roku a závodníci KVS Laguna Nový Jičín již opět začali
sbírat cenná umístění na
mezinárodním poli, když jejich úspěšná letošní mezinárodní premiéra se zrodila ve
2. kole světového poháru v plavání s ploutvemi v ma arském Hajdúszoboszló. V tamním plaveckém bazénu dosáhTomáš Mixa, vicemistr
li naši borci v souboji s nejsvěta v PP/RP 2006,
KVS „LAGUNA“ Nový Jičín silnější konkurencí ploutvařů
33 klubů z 11 zemí jako klub
cenného 6. místa, podloženého bronzovou medailí mladého družstva juniorek ze štafety
na 4 x 100 PP (Adriana Malátková, Aneta Pivoňková, Radka
Svobodová, Viktorie Polášková), znamenajícího s dalšími výsledky 5. místo, kterého dosáhlo i družstvo mužů ve složení
Tomáš Mixa, Daniel Malátek, Vojtěch Mička, Ondřej Bajer,
když úspěchem mužů je i 4. místo ve štafetě. V individuálních
soutěžích se Mixa probojoval do finálových rozplaveb, kde
získal výborné 5. místo na 100 PP a 6. místo na 50 RP, Ondra
Bajer skončil osmý na 800 PP, z juniorů se nejlépe umístila
Adriana Malátková se 6. místem na 800 PP, 8. místem na 400
PP a 4. místem v novince 200 BF, Vojtěch Mička vybojoval 6.
místo na 200 metrů BF a 10. místo na 800 PP. Celkové vítězství v tomto kole Word Cupu vybojovali plavci z Kijeva (Ukr.)
a Charkova (Ukr.), třetí skončil Berlín, 11 bodů před Lagunou skončil ruský Novosibirsk. Pro novojičínské juniorské
i seniorské reprezentanty byl světový pohár, ve kterém viděli
plavat světové a evropské šampiony, neocenitelnou zkušeností a povzbuzením do tréninkové přípravy s motivem účasti ve třetím kole, které se koná první dubnový víkend v italské Ravenně.
Bronzová
štafeta juniorek
Laguny
v závodě
světového poháru
v maarském
Hajdúszoboszló

Foto:
archiv Laguny
g NAŠI BASKETBALISTÉ STÁLE HLEDAJÍ OPTIMÁLNÍ FORMU. Již jen jedenáct zápasů schází do konce základní části Mattoni NBL a našim basketbalistům to stále nejde
podle představ trenéra, vedení klubu a samozřejmě zejména
těch, pro které se basketbal hraje, to jsou příznivci. Do konce
února sice došlo k „posílení“ kádru o další tři zahraniční hráče (Douglas D’Amore — USA/It., Christopher Haslam — Angl.,
Matej Venta — Slovinsko), ale výsledky tomu stále neodpovídají. Od ledna sice „mlíkaři“ ze sedmácti utkání deset vyhráli, a tady je třeba říci, že nejen s týmy ze spodní poloviny tabulky, ale i s Prostějovem, Děčínem a A Plus Brno. Na druhé
straně však přišly „neplánované“ prohry např. doma s NH
Ostrava, v Ústí a na USK Praha, před uzávěrkou i nečekaná

domácí prohra s Pardubicemi i další prohra s ostravským
týmem ve čtvrtfinále Čs. poháru, znamenající pro obhájce
cenné trofeje definitivní vyřazení z dalších bojů. Po této bilanci se sice naši „úřadující vicemistři“ probojovali z osmého
na šesté místo, které však ještě nemusí být pro závěrečnou
play off konečné. Pro posun, na v současné situaci ještě stále
reálné alespoň čtvrté místo pro závěrečnou část, budou muset
naši basketbalisté prokázat mnohem větší bojovnost a umění,
že to stále umí, jak to již i v letošní sezoně několikrát ukázali.
Všichni fandové pevně věří, že boj o medalie vůbec není ztracen a že to naši nakonec dokáží.
g LUCIE UHLÍŘOVÁ DVOJNÁSOBNOU MISTRYNÍ ČR.
Hned dvě nejcennější medaile ze tří svých startů na mistrovství ČR dorostu v Praze vybojovala novojičínská atletka Lucie Uhlířová. Poté, co se jí nevydařil úvodní závod ve skoku
vysokém, si vše vynahradila ve skoku do dálky, kde si v novém osobním rekordu vybojovala za výkon 551 cm první zlatou. V následném závodě ve trojskoku, v němž byla velkou
favoritkou, rozhodla o zisku druhé zlaté medaile hned prvním
pokusem výkonem 12,04 m. V této disciplíně bojovaly ještě
další dvě reprezentantky našeho města, a to Klaudie Kučerová, která obsadila po výkonu 10,36 m sedmé a Jolana Janyšková za 10,26 m osmé místo. Ani hendikep v podobě nemoci, nezabránil další talentované novojičínské atletce Petře
Urbánkové ve startu ve sprintu na 60 m, v němž obsadila
sedmé místo.

Poslední
momentkou
z třetího utkání
čtvrtfinále play
off II. ligy
Nový Jičín - VSK
Brno se loučíme
na stránkách
NJ zpravodaje
s letošní
hokejovou
sezonou
Foto:
Petr Kocián
g

HOKEJISTÉ SKONČILI VE ČTVRTFINÁLE, ČTVRŤÁCI BUDOU HRÁT NA MISTROVSTVÍ ČR. Psalo se datum 7. března a s ním přišel, po prohře 3:9 ve třetím utkání
čtvrtfinále play off II. ligy na domácím ledě proti VSK Technika Brno, definitivní konec letošní sezony pro družstvo mužů. Značně (o vlastní mladé odchovance) omlazené mužstvo
splnilo v náročné soutěži cíl v postupu do závěrečné play off,
srdnatě a velmi dobře bojovalo, i když to stačilo jen na dvě
prohry po shodných výsledcích 6:4 i v Brně se soupeřem, jehož si přálo nejméně ze všech. Poněkud zklamání však hráči
připravili nejen trenérovi, vedení klubu, ale zejména příznivcům ve třetím utkání na domácím ledě, které po „mdlém“ výkonu prohrálo 3:9, což nebyl zrovna ten nejlepší konec letošní sezony. Radost mají činovníci našeho hokejového klubu
určitě z výsledků možných následovníků současné generace
mužů, a to z družstev juniorů a dorostu, která se probojovala
do finálových skupin ligových soutěží, v nichž obsadila shodně cenné 6. místo. Největší úspěch letošní sezony však zaznamenali chlapci 4. třídy, kteří se v soubojích se stejně starými
soupeři renomovaných klubů stali, mimo jiné i s brankářkou
Lidkou Jeřábkovou, suverénními vítězi ligy starších přípravek, znamenající účast na mistrovství ČR této kategorie ve
dnech 29. 3. — 1. 4. 2007 v Praze.

g

VELMI ÚSPĚŠNÁ BYLA NA MISTROVSTVÍ ČR V ZÁPASE ve volném stylu v Hradci Králové (17. 3.). výprava zápasníků TJ Nový Jičín. Nejúspěšnějším z nich byl Tomáš Horák, který se stal mezi kadety ve váze do 58 kg mistrem ČR.
Výborně se „poprali“ se svými soupeři v kategorii kadetů
i další novojičínští. Výborné 4. místo obsadil ve váze do 69 kg
Jiří Hollý, ve stejné váhové kategorii skončil pátý Dan Mazáč,
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Stručně...

starších žaček do finálového turnaje již celostátní části Čs.
poháru, kde mají velké ambice coby současný „lídr“ na celkové prvenství. Radost panuje i z postupu tohoto družstva
do závěrečných bojů turnaje mistrovství ČR, jehož 1. kolo se
bude hrát ve dnech 13.—15. dubna v Novém Jičíně, úspěšní
byli i žáci, kteří v konečné republikové bilanci Čs. poháru
obsadili výborné osmé místo.
Jaroslav Kotas

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

Z mistrovského utkání II. moravskoslezské ligy žen v kuželkách Nový Jičín — Olomouc. Na snímku se ke svému hodu
připravuje Kateřina Radinová. Foto Jaroslav Kotas.
ve váze do 54 kg patřilo 7. místo Jakubovi Radovi, za družstvo Nového Jičína hostující Jiří Zátopek z Tiché získal ve
váze do 100 kg stříbrnou medaili. Pavel Bitala se ve váze do
84 kg mezi seniory v silné konkurenci neumístil. Družstvo
zápasníků TJ Nový Jičín skončilo celkově na výborném čtvrtém místě spolu s Čechovicemi.
g JEŠTĚ NEŽ SKONČÍ MĚSÍC BŘEZEN, UZAVŘE SE
LETOŠNÍ ROČNÍK KRAJSKÝCH KUŽELKÁŘSKÝCH
SOUTĚŽÍ, v nichž bojovala družstva TJ Nový Jičín. Ženy obsadí s největší pravděpodobností ve II. moravskoslezské lize
8. místo (10 družst.), což znamená vcelku solidní výsledek.
Zdá se, že neúspěšné bude „A“ družstvo mužů, bojující asi
marně o udržení krajské soutěže, béčko skončí v meziokresním přeboru mezi 14 družstvy na 9. místě.
g

HAITL NA 5. MÍSTĚ a Minarčík na 6. místě v jednospřeží
— takové bylo umístění závodníků JK Loučka v silné konkurenci celorepublikové špičky v závodech v Albertovci, které
byly součástí seriálu mistrovství ČR.

g

PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN PATŘÍ V KRAJI DO ABSOLUTNÍ ŠPIČKY. Po 2. místě v 1. kole krajských přeborů
v Bruntále, vybojovali muži PK Nový Jičín ve složení Radina,
Zetocha, Skřiček, Kuliš ák, Zumer, Kracík a Buček ve 2. kole
v domácím bazénu již vítězství, když v pořadí druhou Ostravu
A předstihli o 46 bodů. V obou kolech se podařilo novojičínským ženám ve složení Dvorská, Horutová, Zábranská, Matuschková, Podzemná, Kuliš áková a Vysocká vybojovat shodně 2. místo. Výborných umístění dosáhli plavci PK Nový Jičín i na mezinárodních závodech 6. ročníku Sprinterského
víceboje v Neratovicích. V této soutěži si nejlépe vedla Petra
Dvorská (88), která skončila z 87 soutěžících na výborném
5. místě. Tomáš Zumer (93) v mladší kategorii obsadil 7.
místo a mezi desítku nejlepších se také probojovala Dorota
Podzemná (93) s 9. místem. V doplňkových závodech se probojoval na stupně vítězů za 2. místo na 100 P Jakub Radina
(89), za 3. místo na 100 M Tomáš Zumer, 4. místo na 100 P
obsadila Petra Dvorská.

g

VOLEJBALOVÝ MÍRNÝ ÚSTUP ZE SLÁVY. Svoje
účinkování v letošních soutěžích již ukončila některá volejbalová družstva TJ Nový Jičín. Ženy se ve druhé nejvyšší soutěži I. lize po několika sezonách neprobojovaly do finálové skupiny, kde třikrát po sobě obsadily bronzovou příčku, aby po
deseti zápasech nadstavby obsadily konečné 8. místo. Stejně
jako v minulých sezonách se nedařilo ani juniorkám v extralize, kde rovněž bojovaly „až“ ve skupině o 7.—12. místo,
v níž nakonec obsadily celkové 9. místo, když je z bojů o účast
v play off vyřadily jen dvě setiny horší v podílu setů s postupující Olomoucí. Svůj cíl daný před zahájením sezony nesplnily ani kadetky, kterým po sestupu z extraligy scházelo vyhrát v lize třeba druhé utkání s vedoucí Třebíči nebo s jinými slabšími soupeřkami, aby se mohly radovat s celkového
prvenství znamenající účast v baráži o nejvyšší soutěž. Nestalo se, a tak bude tento tým bojovat i v příští sezoně opět
„jen“ ve druhé nejvyšší soutěži. Oproti těmto výsledků, s nimiž není předseda klubu Oldřich Valenta zrovna moc spokojen,
má zároveň trenér mládežnických družstev radost z postupu
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stavování našich úspěšných sportovců, a už bývalých
nebo současných, kteří svými výsledky dělají čest svému
klubu, naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři. V tomto vydání Zpravodaje vám představujeme člena Křesanské tělocvičné jednoty Orel Nový
Jičín - Loučka, úspěšného maratónského běžce i ultrabruslaře KARLA LIGOCKÉHO.

Karel Ligocký

Datum narození: 14. 8. 1956. Rodinný stav: rozvedený. Zaměření ve sportu: maratonské a dálkové běhy, bruslení. Nejoblíbenější jídlo: Fazolová polévka, ábelské maso s fazolí nebo kapr na
paprice v přípravě mojí maminky.
Životní krédo: Líbí se mi slova
sv. Augustina z 11. stol. Dělej co
dokážeš... a modli se o to, co
nedokážeš a Bůh ti dá, abys to
dokázal! K tomu také přísloví:
Nikdy nepřestávej začínat a nikdy nezačínej přestávat. Který člověk vás nejvíce ovlivnil v životě nebo ve sportu? Mým velkým vzorem je známá
románová postava „Ben Hur“, životním vzorem mi byl můj
otec Jan. K atletice mně přivedl učitel na učňovské škole pan
Miroslav Gold a výborný kolektiv mistrů učňovského střediska Autopalu pánové Kellnar, Trefil, Doležal, Celuch pod
vedením pana Roalanda Riese. Sportovní vzor: Emil Zátopek, hokejista Olda Machač, tenista Jan Kodeš, Josef Masopust, ze sportovců Nového Jičína Karel Stromšík, Karel David,
bylo jich mnoho, fascinoval mě desetibojař Robert Změlík.
Další záliby mimo váš sport: Mimo atletiku to je bruslení,
rychlobruslení, spíš ultra-bruslení. Jako kluk jsem hodně
recitoval s účastí v soutěžích, mám rád šansony, ale i vážnou
hudbu, především duchovní. Rád taky kosím trávu kosou,
rád čtu knížky ve slovenštině a polštině, taky se podívám na
psychologický film, velmi rád cestuji a poznávám nové země, když jsem na maratonech. Největší sportovní úspěchy:
Vše se týká klasických maratonských běhů, běhů na 100 km
a delších. Vyhrál jsem maratony v Ostravě, Novém Boru
a Jihočeský, 9 x jsem v maratonu skončil druhý a 17 x třetí,
mým osobním rekordem je čas 2:31,07 hodin. V zahraničí to
bylo 2 x 3. místo v Berlíně, 1. a 3. místo v polské Toruni, 3.
místo ve Wratislavi, 5. místo ve francouzkém Angouléme.
Mezi mé největší úspěchy patří i 1. místo na 100 km ve Vídni,
3. místo na stejně dlouhé trati ve Švédsku, cenné je pro mne
také 2. místo v pětietapovém maratonu na 211 km VANERN
RUNT ve Švédsku časem 17:01,44 hodin, třetí jsem skončil
i v závodě na 12 hodin v Haagu. Posledním mým velkým úspěchem je výkon v ultrabruslení na 24 hodin na ZS v Novém
Jičíně 27. března 2006, kde jsem najel 232 km 350 m. Z čeho
jste měl v poslední době největší radost? Z každého velkého úspěchu našeho sportovce, zvláš , když stojí na stupních
vítězů a hrají naši hymnu, jako letos při úspěchu Kateřiny
Neumanové a Martiny Sáblíkové. Vaše nejlepší a nejhorší
sportovní zážitky: To by bylo nadlouho. Tím asi snad nejlepším by mohl být můj souboj v poslední etapě pětietapového závodu na 211 km ve Švédsku v roce 1997, kdy se mi podařilo porazit celkového vítěze Roberta Alnebrenga z Uppsaly. A ten nejhorší? Když jsem v závodě na 100 km v Madridu,
kde jsem rok před tím obsadil 21. místo, musel na 70. km pro
křeče vzdát.
Jaroslav Kotas

Ondrášek bude mít čtyřicet

g

Ke čtyřicátým narozeninám novojičínského pěveckého sboru základní umělecké školy Ondrášku jsem nahlížel do kronik a archivních materiálů již v minulém čísle. Archiválie promlouvaly a dokumentovaly především dobu, kdy v čele sboru
stál jeho zakladatel a dlouholetý sbormistr, rodák města
Nového Jičína, skladatel a upravovatel lidových písní, středoškolský profesor Václav Ptáček. V roce 1992 předává řízení
sboru bývalému členu Ondrášku, učiteli novojičínské základní umělecké školy, pěvci a hudebníkovi tělem i duší, Josefu
Zajíčkovi. S novým uměleckým vedoucím vždycky začíná nová
éra. Každý umělec dodává dílu kus své vnitřní tvůrčí síly,
osobnosti, ducha a nemohlo tomu být jinak i v případě nástupu Josefa Zajíčka. Přicházel ovšem v jiné době a za zcela
jiných podmínek, než vznikal původní Ondrášek a tvořil Václav Ptáček. Zajíček měl výhodu, že nezačínal od nuly, nebo
přebíral sbor vysoké umělecké kvality, sbor jemu osobně důvěrně známý, a navíc v době svobodné. Na rozdíl od prof. Václava Ptáčka nemusí přemýšlet nad ideologickým nábojem
repertoáru, schvaluje si ho zcela sám, může se zúčastnit jakékoliv soutěže v kterékoliv části světa, pokud ovšem sežene
finanční prostředky. V osobě Josefa Zajíčka přichází do sboru
nejen nová umělecká krev, ale i mladý schopný manažer. Brzy
se v programech sboru projeví i duchovní rozměr repertoáru, do roku 1990 jen ztěží představitelný. Zajíček dovede
zaujmout děti od nejmenších až po šestnáctileté, vytvořit vůkol sebe podobně nadšený a na stejnou notu naladěný kolektiv rodičů a spolupracovníků, svým entuziasmem získává
i patřičné finanční prostředky. Výsledek se brzy dostaví: vítězství v mezinárodních soutěžích v Itálii v roce 1995, kde navíc byli přijati Svatým Otcem papežem Janem Pavlem, v anglickém Llangollenu v severním Walesu v roce 1996, kde pěveckému klání dvaceti tří pěveckých sborů přihlížel i korunní princ Charles, úspěšné turné po Japonsku v roce 1998,
kde se mezi mnoha koncerty podařilo vyprodat třikrát koncertní haly pro 2 500 posluchačů. „Kritiky byly příznivé“,
říká tenkrát skromně sbormistr Josef Zajíček.
Rok 1998 byl pro Ondrášek vůbec velmi úspěšný: zpíval v Mikulově a natáčel v tamějším zámku pro brněnské studio Českého rozhlasu, zpíval v zrcadlovém sále Pražského hradu při
slavnostním zasedání Svazu měst a historických sídel v přítomnosti tehdejších politických a státních představitelů: předsedy Parlamentu Miloše Zemana, předsedy Senátu Petra
Pitharta, ministra kultury České republiky Martina Stropnického a dalších významných osobností českého veřejného života. Koncertu byl přítomen i tehdejší starosta Nového Jičína
pan Pavel Wessely. Závěr roku 1998 byl zpestřen zajímavým
koncertem Ondrášku a jeho hosta z Jihoafrické republiky
Pretorie Childrens’ Choir v sále Beskydského divadla, a to
dokonce dvakrát: jednou v odpoledních hodinách, podruhé
večer. Vyprodané sály bouřlivě odměnily potleskem účinkující.
A v roce 2000 Ondrášek na oplátku úspěšně putoval, koncertoval, respektive explodoval českou a moravskou zpěvností při svém zahraničním turné po Jihoafrické republice.

V tomtéž roce měl navíc televizní premiéru zajímavý dokument „Jak se zpívá v Novém Jičíně“, věnovaný právě Ondrášku. Je pravda, že mnohokráte jsem zhlédl na televizní obrazovce (nebo četl v denním tisku) vyznání známých osobností,
jak za své zasloužené úspěchy děkují své firmě, rodnému
městu, škole či podobně. Jakoby to patřilo ke společenským
zvyklostem, jakoby ti druzí čekali na odlesk slávy. Z onoho
televizního dokumentu vysvítalo přirozeně, bez velkých gest
zcela jasně, zřetelně a hluboce, jak úspěšný dětský pěvecký
sbor reprezentuje Českou republiku po celém světě a jak zároveň náleží svému malebnému moravskému městu, starobylému a slovutnému Novému Jičínu, své základní umělecké
škole, při které působí. Z těch dětí vyvěralo nadšení a hrdost
na svůj um, na skutečnost, že právě kantor této školy pan
Josef Zajíček je jejich velký kamarád a mistr, kterému důvěřují, že ředitel oné školy má velké pochopení pro sbor,
nebo bez jeho pomoci by nebylo velkých vítězství a činů. A že
kromě soutěžních vítězství v Itálii, Anglii, pěveckého putování Japonskem a nadšených ovací posluchačů mohou Ondrášci konstatovat: „Zpívali jsme v Africe, našim písním
naslouchali občané Jihoafrické republiky, dobyli jsme
Pretorii…“ Ale to jsem již zmiňoval. Tak příště.
Karel Chobot
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Doprovodné akce oslav

Cesta na Horu Olivetskou

g Novojičínský sboru ZUŠ ONDRÁŠEK zahájil svým novoročním koncertem první z řady aktivit, které se vztahují k 40.
výročí založení sboru. Oslavy budou lemovány celou řadou
doprovodných akcí:
Slavnostní zahájení výstavy mapující činnost Ondrášku
v Žerotínském zámku od 20. dubna v 17.00 hod. spojené s křtem
nového CD; výchovné koncerty pro školky a pro základní
školy ve dnech 10. a 11. května; koncert v kostele ve Fulneku dne 11. května v 19.00 hod.; slavnostní koncert v Novém Jičíně 12. května v 15. hod. na nádvoří zámku v Novém
Jičíně; okresní soutěž v sólovém zpěvu „Novojický slavík“
dne 17. května; ve dnech 10.—13. 5. budou oslav přítomni i naše
partnerské sbory z Českého Krumlova, Dačic a Šumperku.
Vrcholem sborového jubilea bude „Slavnostní koncert“ dne
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.
V sobotu 17. 3. 2007 proběhla už první zkouška bývalých
členů. Pokud jste tuto nestihli, zveme vás na další termín, a to
v pátek 20. dubna, kdy budou oficiálně zahájeny oslavy výročí
při slavnostní vernisáži na Žerotínském zámku. Bezprostředně po vernisáži bude následovat zkouška od 18.00 do 20.00
hodin. Vyzýváme tímto všechny bývalé členy, aby se přihlásili na adrese: Sdružení přátel DPS Ondrášek, Derkova 3,
741 01 Nový Jičín, tel., fax: 556 708 488, e-mail: ondrasek@
zus-nj.cz Zveme všechny příznivce sborového zpívání na uvedené akce.
Svatoslava Lenertová

g Mezi četné stavební památky, které nám po sobě zanechali naši předkové, patří též
různé kapličky, kříže, sochy
či boží muka. Tyto, žel často
přehlížené artefakty, nezaměnitelným způsobem poznamenaly prostředí v němž žijeme.
Stavbami takových objektů
proslula zejména doba baroka v 17., ale i 18. století. Nový
Jičín s panstvím včetně Štramberku náležel tehdy pod správu Jezuitského konviktu v Olomouci. Štramberk měli jezuité obzvláště v oblibě, asi
z těch důvodů, že jim jeho
poloha připomínala krajinu
kolem Jeruzaléma. Horu Kotouč přejmenovali na Horu
Olivetskou a potok pod ní
tekoucí nazvali Cedronem.
V létech 1647 až 1688 za regentů P. Michaela Tomassiho, P.
Schwertfera a P. Institorise postavili na Kotouči dva, nyní
již zaniklé poutní chrámy a zároveň budovali postupně křížovou cestu. Její začátek byl na východním okraji Nového
Jičína, tam kde v polích končívala dnešní Slezská ulice a její
poslední zastavení bylo zřízeno v jedné z jeskyní na Kotouči.
Pouti, které se tu konaly po mnoho let, popsal ve svém dílku
Hora Olivetská člen jezuitského řádu P. Matěj Tanner, nar.
v roce 1630 v Plzni. Nový Jičín i Štramberk dobře znal, nebo
sem dojížděl za svými úředními povinnostmi z Olomouce.
Jednotlivá zastavení křížové cesty byla v době jejího největšího rozkvětu vesměs reprezentována zděnými kapličkami
opatřenými výklenkem s vyobrazením. Do dnešních dnů se
jich zachovalo jen sedm (nebo osm, započteme-li nedávno instalovaný obraz ze zaniklé Kamenářské kaple v areálu vznikajícího arboreta pod štramberskou Bílou horou), a ani ty
nejsou všechny v původní podobě. První z nich (na snímku)
můžeme spatřit u obecní cesty odbočující z hlavní silnice
Rybí — Štramberk pod Obecním úřadem v Rybí. Druhou,
zvanou Fojtova, u stejné cesty o kousek dále na kraji pole,
třetí těsně za obcí Rybí směrem ke Štramberku a čtvrtou,
které se říká Proskova, nedaleko kostelíku sv. Kateřiny. Pátá,
nazývaná Prokopova, je již mezi štramberskými domy na
ulici Horní bašta, tak jako šestá, tzv. Markova, v Záuličí pod
náměstím. Poslední, sedmá, stojí v Národním sadu za školou
nedaleko vstupní brány.
Kromě těchto uvedených existovalo ještě dalších pět kapliček, resp. zastavení, která ale časem zanikla. Jejich původní umístění lze snadno zjistit z dochovaných katastrálních
map. Byla to již zmíněná kaplička na východním okraji Nového Jičína, další v polích při západní hranici katastru obce
Rybí, jedna při odbočce z hlavní silnice ke koupališti Libotín
(asi 200 m za mostem přes potok Sedlnici), další stávala na
místě dnešní restaurace Prosek (či Kotouč) ve Štramberku
a poslední, tzv. Kovářova nebo též Kamenářská, zdobila východní úbočí Kotouče. Pro úplnost je třeba dodat, že jedno
zastavení křížové cesty bylo ve starém štramberském kostele, z něhož zbyla jen věž s hodinami. Poslední, čtrnácté, bylo
v již rovněž zmíněné, dnes v důsledku těžby vápence neexistující jeskyni zvané kdysi Čertova díra na jihovýchodním svahu
Kotouče. Byla to tatáž jeskyně, v níž, kromě pak známější
jeskyně Šipka, prováděl okolo roku 1880 své archeologické
průzkumy tehdejší mladý profesor novojičínské reálky Karel
Jaroslav Maška.
V letošním roce mají být v návaznosti na realizaci cyklostezky spojující Nový Jičín s Libhoštěm a též obcí Rybí zbudovány dvě první ze scházejících kapliček. Tímto by byl nejen
napraven jeden z necitlivých zásahů z období 60. let minulého století, jímž zbourání těchto kapliček nepochybně bylo,
ale představovalo by to jistě zajímavé obohacení trasy vedené
volnou krajinou.
Václav Bubeník

Zapadaná cesta na Puntík a nálada u Mariánské studánky.
Zcela zimní zakončení letošní jarní zimy. Sníh napadl
alespoň 20. března a udržel se do konce týdne, jaro, nejaro... Foto Pavel Wessely.
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KINO KVĚTEN
Beskydské divadlo Nový Jičín, pokladna tel.: 556 770 145, pondělí zavřeno,
úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu před představením
g Úterý 10. 4. v 17.00 hod. KRÁSA ŽENY. Vernisáž obrazů
akademického malíře Břetislava Janovského.
g Středa 11. 4. v 19.00 hod. MONDASCHEIN SONATA. Na
koncertě zazní slavná Beethovenova sonáta „Měsíční svit“
a její přesah do violové sonáty Dmitrije Šostakoviče, hudebního
„epitafu“ skladatele. Dále je na programu Suita z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. Jitka Hosprová — viola, David
Švec — klavír. Arcodiva Praha, Kruh přátel hudby, předprodej od 6. 3.
g Čtvrtek 12. 4. v 19.00 hod. Stanislav Štepka: DESATORO.
Desatoro nie je filozofickou úvahou na tému morálky, ani mravoučným katechizmom — ide skôr o milo vypointované anekdoty o našich slabostiach. Radošinské naivné divadlo Bratislava, předplatné sk. D, vyprodáno.
g Středa 18. 4. v 19.00 hod. Jiří Havelka a kolektiv: DRAMA V KOSTCE. „Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem“. Čtyři náhodně vybrané postavy chycené
v prázdném prostoru. V režii Jiřího Havelky hrají: Petr Vršek,
Jiřina Mencáková, Dan Šváb, Andrej Polák. Studio Ypsilon
Praha, (divadlo za oponou), předprodej od 27. 3.
g Čtvrtek 19. 4. v 19.00 hod. SPOKOJENÉ UVÍZNUTÍ. Každé
představení divadla Vizita je premiéra. Jaroslav Dušek pronáší, co mu jeho plodná slina na jazyk přinese, a dále vyřčené
rozvíjí do neuvěřitelných konstrukcí, které do sebe nejen zapadají a mnohdy se i rýmují, ale často mají i smysl a hloubku.
Mnohdy ovšem taky ne — a to je na představení fascinující.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šéz, Zdeněk Konopásek,
světelný design Viktor Zborník. Divadlo Vizita Praha, předprodej od 27. 3.
g Pondělí 23. 4. v 19.00 hod. Jean-Claude Grumberg: KREJČOVSKÝ SALON. V Paříži těsně po válce se v maličkém mikrosvětě krejčovské dílny setkávají švadleny různého věku,
charakteru i temperamentu. Vznikají tu přátelství i nevraživosti, je to ženský svět rychlého střídání nálad od příjemné
pohody přes hašteření, urážky a srdceryvné pláče k osvobozujícím výbuchům smíchu, projevům vzájemného porozumění
a nutné soudržnosti. V roli šéfa Leona se představí Marián
Labuda. Východočeské divadlo Pardubice, předplatné sk.
A, předprodej od 3. 4.
g Úterý 24. a středa 25. 4. v 18.00 hod. TANEČNÍ VEČER.
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín. Předprodej v ZUŠ 20. a 23. dubna 15.00—17.00 hod.
g Čtvrtek 26. 4. v 19.00 hod. A. Dumas, J.- P. Satre: KEAN.
Životní osudy legendárního shakespearovského herce Edmunda Keana se staly předlohou ke hře, která se s vtipným
nadhledem zabývá otázkami lidské svobody, důstojnosti a předurčenosti osudu. V režii Petra Hrušky hrají: Jiří Langmajer,
David Suchařípa, Simona Vrbická, René Přibil a další. Divadlo Pod Palmovkou Praha, předplatné sk. B, předprodej od 3. 4.
g Neděle 29. 4. v 16.00 hod. Nataša Tanská, Zoja Mikotová:
PUF A MUF. Veselá pohádka o dvou malých kocourcích,
kteří zůstanou sami doma. Městské divadlo Zlín, předplatné
sk. Čtyřlístek, předprodej od 3. 4.

g Po 2. až st 4. dubna v 18.00 a 20.30 hod. APOCALYPTO.
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o starobylé říši
Mayů a jejím zániku. Mládeži nepřístupno, 128 min.,
titulky.
g Čt 5. až ne 8. dubna v 18.00 a 20.15 hod., po 9. až st 11. dubna ve 20.15 hod. 300: BITVA U THERMOPHYL. U řeckých
Thermophyl se 300 spar anských vojáků utkalo s obrovskou přesilou Peršanů. Do 12 let nevhodný, 117 min.,
titulky.
g Po 9. až st 11. dubna v 18.00 hod. ŠTĚSTÍ NA DOSAH.
Chris (Will Smith) se i se svým pětiletým synem kvůli předsudkům a neš astným náhodám ocitá na samém dně. Protože je ale pilný a šikovný, najde si místo burzovního
makléře. Mládeži přístupno, 115 min., titulky.
g Čt 12. až ne 15. dubna v 18.00 a 20.15 hod., po 16. až st
18. dubna v 18.00 hod. VRATNÉ LAHVE. Bývalý učitel
Josef Tkaloun odejde do důchodu a přijímá brigádnické
místo ve výkupu lahví. Malý prostor je svébytným mikrosvětem. Mládeži přístupno, 95 min.
g Čt 12. až ne 15. dubna v 16.00 hod. HAPPY FEET. Animovaný stepující tučňák. 108 min., dabing.
g Po 16. až st 18. dubna ve 20.00 hod. HANIBAL — ZROZENÍ. Pokračování kultovní série se tentokrát vrací na
úplný začátek do období Hanibalova dětství a dospívání.
Mládeži nepřístupno, 120 min., titulky.
g Čt 19. až ne 22. dubna v 18.00 hod. MAHARAL — TAJEMSTVÍ TALISMANU. David, Alena a Ondra prožijí
napínavé a dobrodružné pátrání po záhadném pokladu
na těch nejtajemnějších místech staré Prahy. Mládeži přístupno, 105 min.
g Čt 19. až ne 22. dubna ve 20.00 hod. GOYOVY PŘÍZRAKY. Natalie Portmanová jako Goyova múza ve filmu
Miloše Formana. Mladičká dcera zámožného madridského
měš ana, která seděla modelem slavnému Goyovi, je obviněna z kacířství. Mládeži nepřístupno, 106 min., titulky.
g Po 23. až st 25. dubna v 18.00 hod. ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ. Chev Chelios dnes začíná ráno neobvyklým způsobem. Celý svět se s ním točí, prakticky se nemůže hýbat
a srdce mu stěží bije. Včerejší akce se nezdařila. Tento
nájemný vrah nechal svoji obě uniknout. Te mu v krvi
koluje jed a přežije jen tehdy, pokud bude mít v těle dostatečnou hladinu adrenalinu. Mládeži nepřístupno, 87 min.,
titulky.
g Po 23. až st 25. dubna ve 20.00 hod. DOPISY Z IWO
JIMY. Zachycuje jedno z největších krveprolití druhé světové války, bitvu o ostrůvek Ivodžima, ani ne tříkilometrový proužek černého sopečného písku a kamení, ztracený
v Tichém oceánu. Tentokrát ovšem z pohledu bránících
Japonců. Do 12 let nevhodný, 141 min., titulky.
g Čt 26. až ne 29. dubna v 18.00 a 20.30 hod. VLAJKY
NAŠICH OTCŮ. Dramatizace událostí okolo dobytí Iwo
Jimy Američany v únoru 1945. Film režiséra Clinta Eastwooda. Do 12 let nevhodný, 132 min., titulky.
g Po 30. až 2. května v 18.00 a 20.00 hod. KRÁLOVNA.
Tento film je nejen intimním pohledem do zákulisí královské rodiny, ale i vysoké politiky v období po tragické
smrti princezny Diany. Pokouší se odkrýt skryté emoce
i tragický dopad této události na celý svět. Do 12 let nevhodný, 97 min., titulky.
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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 ONDŘEJ NAHORNIAK — SOCHY. Od 2. do 27.
dubna 2007. Otevřeno: pondělí
až pátek 9.00—11.00 hod.; 14.30—
17.00 hod. Výstavní síň „Stará
pošta“, Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín.
g Městské kulturní středisko
Nový Jičín vás zve na cyklus
přednášek JAK NESTÁRNOUT
DOOPRAVDY. Chtěli byste si
prodloužit život, zůstat vitální
a zdraví i v pozdním věku? Dovíte se, proč skutečně stárneme
a jak můžeme stárnutí ovlivnit
(zpomalit, zastavit) a svůj život
zkvalitnit. Přednášky se budou
konat vždy první úterý v měsíci
(3. 4., 2. 5. a 6. 6. 2007), začátek
vždy v 16.00 hodin. Místo konání:
přednáškový sál MěstKS, Slovanská 3, Nový Jičín. Přednášející: Marie Rešlová. Vstupné dobrovolné.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

3. 4. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. DŽEMOVÉ SEŠLOSTI, jam session. Jarní rytmický večer v čajovně. A stane se
v dubnu, co v březnu nevyšlo.
g 6. 4. (pá), Klub Galerka , 20.00 hod., 40,- Kč. MIDI LIDI,
koncert. Brněnsko-pražské trio přiveze svou stylovou show.
g 8. 4. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. ŠACHOVÉ KLÁNÍ,
turnaj v rámci Deskových nedělí v čajovně.
g 11. 4. (st), Čajovna Archa, 17.00 hod. HARMONIE ČLOVĚKA, přednáška o sebepoznávání uvádí metodu sebeuzdravování podle Medyanamis.
g 13. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. REGIBRA &
EL. J.O.C., hardcoreová noc. Po delší odmlce zahraje nová
formace novojičínské skupiny.
g 14. 4. (so), Klub Galerka, 19.00 hod., 40,- Kč. PŘEDKOLO
BANJO JAMBOREE, minifestival. Bluegrassová asociace
ČR pořádá soutěžní bluegrassovou přehlídku.
g 14. 4. (so), Čajovna Archa, 19.00 hod., 10,- Kč. PÍSNIČKOVÝ RECITÁL MICHALA MLÁDKA. Sólový koncert brněnského písničkáře zpívajícího folk-rockové písně.
g 18. 4. (st), Čajovna Archa, 8.00 hod. PŘÍBĚH DUHOVÝCH
BOJOVNÍKŮ. Film z archivu festivalu Jeden svět. Dokument
chce ukázat na začátky, historii i současnost environmentálního myšlení a smysl ekologického hnutí.
g 20. 4. (pá), Biograf Artefakt, 20.00 hod., předprodej 100,- Kč,
na místě 130,- Kč. NEŘEŽ + HOST AMŮLET. Přední česká
folk-rocková skupina. Tuto legendu není nutné představovat,
snad jen krátce. Svou přízeň u diváků si skupina získává od
začátku 80. let pod názvem Nerez. V té době se k ní připojuje
zpěvačka Zuzana Navarová, která se stává pojmem ve folkrockovém světě. Neřež se v Novém Jičíně představí poprvé.
g 25—26. 4. (st-čt), Čajovna Archa, 18.00 hod., 25,- 35,- 60,- Kč.
FESTIVAL NA VÝCHOD. Cestopisné přednášky s videoprojekcí. Dvoudenní promítání diapozitivů a filmů o horách bývalého SSSR (Kavkaz, Sibiř, Pamír apod.) Obraz je doplněn
mluveným slovem zkušených cestovatelů. O podrobnostech
v programu jednotlivých dnů vás budeme informovat na samostatném plakátu nebo přímo v čajovně.
g 27. 4. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. JAZZ KLUB,
tentokráte se skupinou Matěj Benko trio.
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
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. (12., 13., 19., 20., 26., 27.)
g Čtvrtek 5. 4. od 9.00 do 12.00 hod. VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO MALÉ I VELKÉ. Zdobení velikonočních vajíček
různými technikami — drátování, vyvrtávaná technika, voskové techniky. S sebou vyfouklá vajíčka.
g Pátek 6. 4. od 10.00 do 14.00 hod. POZOR! STRAŠIDLA!
HURÁ NA NĚ! Připravujeme pro děti výlet na Černou louku! Od SVČ FOKUS nás odveze autobus v 10.00 hodin do
Ostravy, kde zažijeme velké dobrodružství a poznáme hodně nových věcí! Podíváme se do pohádkového sklepa strašidel (ve strašidelném sklepení je pět strašidelných komnat
a v nich čarodějnice, hejkalové a jiné pohádkové bytosti).
Čeká nás Miniuni — 50 modelů největších staveb světa
(výstava zapsaná v knize rekordů) a všechny modely jsou
z papíru. Navštívíme Moravskoslezský hrad! Zpátky přijedeme ve 14.00 hodin ke SVČ FOKUS.
g Sobota 21. 4. od 14.00 do 18.00 hod. DESKOVÉ HRY
V BAŽINĚ. Nová nabídka deskových her pro ty, kteří si
rádi hrají. Pro všechny od 6 do 99 let. Přij te se naučit tolik populární známé i méně známé stolní hry: Osadníci z Katanu, Citadela, Carcassonne, Vesmírné lodě, hlavolamy aj.
g Úterý 24. 4. od 10.00 hod. PARAGRAF 11/55 (krajské
kolo) postupová vědomostní soutěž. Vítězné družstvo Nového Jičína, ZŠ Jubilejní se utká s družstvem z Ostravy,
Frýdku-Místku a Bruntálu ve znalostech zákonů a vyhlášek. www.paragraf1155.cz (ilustrační foto).

g Pondělí 30. 4. od 16.00 do 19.00 hod. Žerotínské nádvoří,
Nový Jičín. ČARODĚJNICE ELVÍRA. Zveme všechny čarodějnice a čaroděje na setkání s Elvírou. Jste zvědaví na
kouzla, lektvary a jiné čarovné speciality? Na řemesla?
Chcete poznat tu nejkrásnější čarodějnici? A co se dozvědět
něco o vaší budoucnosti? Žerotínské nádvoří v Novém Jičíně. Vstupné: velké čarodějnice a čarodějové 20,- Kč, malé
čarodějnice a čarodějové 10,- Kč.
g Květen 2007. AKADEMIE SVČ FOKUS. Přehlídka celoroční činnosti zájmových útvarů Fokus proběhne 3. 5. v Beskydském divadle. Předprodej vstupenek od 16. 4. do 2. 5.
v SVČ Fokus.
g Od 1. 2. 2007 nabízíme letní tábory. Více informací na
webových stránkách.

g Stejně jako každý rok,

tak i letos, ve smyslu
stanov, se sešli členové
Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína ve
čtvrtek 15. února 2007 v 16 hod. v malém sále Beskydského
divadla Nový Jičín na členské schůzi. Rekapitulovali uplynulý rok 2006, zabývali se výhledem a plánem činnosti roku
stávajícího, schválili zprávu o vyrovnaném hospodaření klubu
a v závěru prohovořil PhDr. Karel Chobot o historických
výročích roku 2007 ve vztahu k dějinám města Nového Jičína.
Předseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína pan
Pavel Wessely ve své obsáhlé zprávě o činnosti za uplynulý
rok mimo jiné připomenul výstavy a přednášky, které klub
ve spolupráci s různými institucemi připravil pro své členy
a příznivce, tedy novojičínskou veřejnost. V tom smyslu byla
pozoruhodná výstava fotografií děkana Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, univ. prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc., v únoru 2006 a o měsíc později při dernisáži pak
zajímavá přednáška o cestě po Jižní Americe nazvané Fenomén jezera Titicaca. Při vernisáži jsme mimo jiné též připomenuli 60. výročí obnovené činnosti Univerzity Palackého
v Olomouci (1946—2006) a případné vazby Nového Jičína s univerzitou. Významné 120. výročí otevření budovy Německého
spolkového domu v říjnu roku 1886 jsme ve spolupráci s Beskydským divadlem a Státním okresním archivem v Novém Jičíně připomenuli jednak výstavou nazvanou Beskydské divadlo — Životní příběh budovy (1886—2006) s hojně navštívenou
vernisáží 2. října 2006, jednak přednáškou PhDr. Karla Chobota na toto téma v pondělí 30. října 2006 s prohlídkou objektu v režii ředitele Beskydského divadla a člena klubu
pana Pavla Bártka.
Zajímavé byly i další přednášky či besedy — např. únorová
nad knihou o Novém Jičíně na dobových pohlednicích, která
zcela zaplnila aulu radnice města, dubnová k příležitosti 50.
výročí úmrtí významného českého politika první poloviny
minulého století, který tehdy ovlivnil společenský i politický
život v našem městě, Msgre Šrámka, kterou v sále státního
okresního archivu přednesl univ. prof. PhDr. Miloslav Trapl,
CSc., autor biografické publikace o Msgre Šrámkovi, květnová přednáška pana ing. Eberharda Kraighera o obnově
historického centra města na příkladu hlavního korutanského města Klagenfurtu, červencová, kterou přednesl kastelán pan PhDr. Jaroslav Zezulčík na kunínském zámku, pojatou už jako určitou průpravu před salzburským zájezdem.
Ale klub měl i jiné aktivity. Až na 12. května 2006 kvůli
počasí byli členové nuceni přesunout otevření k nepoznání
obnovené Mariánské studánky na výletní trase přes Puntík.
Při té příležitosti byl vzpomenut spoluiniciátor myšlenky revitalizovat okolní studánky, první předseda klubu rodáků
pan Ervín Bártek, ale díky později objevené fotografii z roku
1918 i dávnější předchůdce. Jak se v průběhu roku ukázalo,
přitahuje toto místo mnoho turistů. V červenci členové klubu
navštívili Valašské Meziříčí. I přes velké horko pozorně vnímali vše, co souvisí s historií i současností zcela ojedinělé
výroby gobelínů, ale také historie, života i současných novinek blízkého města při přijetí na tamní radnici. Nepochybně
obohacující byla následná návštěva dvou zámků Kinských.
V létě také vrcholila příprava knihy o novojičínských dřívějších významných výtvarných umělcích, jejíž vznik inicioval
klub. Září se pak i v klubové činnosti neslo v duchu tradiční
městské slavnosti, kde kromě křtu výše zmíněné publikace
téma novojičínských malířů dominovalo a díky participaci
současných malířských nadějí (a nejen našich) se možná uplynulý rok pro ně stal inspirací a impulsem pro navázání na
přebohatou malířskou tradici a krůčkem k staronové image
Nového Jičína. To, že se na organizaci opět zdařilé městské
slavnosti zásadním způsobem podílel člen klubu, ředitel novojičínského Městského kulturního střediska a výtvarně-poetický mág pan Petr Orság, je nejspíš všem známo.
Bezesporu zdařilým vrcholem klubové činnosti v minulém
roce byl zářijový zájezd po stopách novojičínských významných krajanů v rakouském Salzburgu a na dalších místech,
jak o něm v říjnovém Zpravodaji zasvěceně informoval ing. Miroslav Šrámek. Víc než zajímavé pak bylo listopadové „obrázkové“ vzpomínání na toto salcburské putování uskutečněné

Gobelínka Valašské Meziříčí.
tradičně v přednáškových prostorách novojičínského Státního okresního archivu. Konec roku si většina z Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína už jen ztěží dokáže představit
bez předvánočního sborového koncertu Ondráše a jeho hostů
i následného setkání v hotelu Praha, a bylo tomu tak i v prosincových dnech roku 2006. Při opakovaném křtu knihy „Nový
Jičín a jeho výtvarní umělci“ za přítomnosti starosty města
pana Mgr. Ivana Týle se členové mimo jiné dověděli, že tato
si už mezitím našla na 700 svých majitelů.
Uplynulý rok Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína
byl tedy beze sporu úspěšný a podobně bohatá je i činnost
plánovaná pro letošní rok.
Pavel Wessely, Karel Chobot
g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína doporučuje svým

členům a příznivcům navštívit přednášku s názvem Kniha
neznámého novojičínského obchodníka z let 1583 —1589,
obchodní sí na Novojičínsku koncem 16. století, kterou v rámci „Muzejních čtvrtků 2007“ přednese v Trámovém sále
Žerotínského zámku Muzea Novojičínska v Novém Jičíně ve
čtvrtek 5. dubna 2007 v 16 hodin vědecký pracovník muzea
PhDr. Jiří Jurok, CSc. Vstupné 30,- Kč.
Ve čtvrtek 19. dubna 2007 klub rodáků pořádá pro své členy
a příznivce putování do dob baroka za poznáním tajů či
dějinného příběhu Hory Olivetské (moravské poutní místo
na hoře Kotouč ve Štramberku dle poutavé knihy jezuity
Matěje Tannera, žijícího v létech 1630—1692). Sraz účastníků
v 13.45 hod na parkovišti u autobusového nádraží (odjezd
autobusu nebo aut ve 14 hod., auta, prosím, hlaste dr. Jahnové, tajemnici klubu). Prohlídka zajímavostí a pozoruhodností
Štramberka, nového místního muzea, mimo jiné s Jaroňkovými obrazy. Vlastní přednáška v 16 hod. v restauraci Pod Trúbou, přednáší pan Václav Bubeník a štramberský kronikář.
V pátek 20. dubna 2007 v 17 hod. doporučujeme členům
a příznivcům klubu návštěvu vernisáže výstavy ke čtyřicátým narozeninám Ondrášku, která se uskuteční v galerii
Žerotínského zámku Muzea Novojičínska. Zároveň se staneme svědky slavnostního křtu nového CD Cesta do Tramtárie, publikace Nový Jičín — Ondrášek a předání ocenění
sboru zástupcem Unie českých pěveckých sborů. Zpívat, jak
jinak, bude jubilující sbor řízený svým charismatickým uměleckým vedoucím Josefem Zajíčkem.
Karel Chobot za výbor klubu

Občanská statistika /únor
g Narodilo se 22 dětí, z toho 14 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 22, odstěhovalo 47 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky
v Novém Jičíně. Počet obyvatel 27 381, zemřelo 18. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12.
1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Za Jindřichem Pacákem

g V úterý dne 27. února 2007 jsme se v kostele Nesvětější
Trojice na Ostravici naposled rozloučili s gymnaziálním profesorem Jindřichem Pacákem. Novojičínské veřejnosti je znám
z poválečného období. V letech 1945 až 1959 působil na zdejším gymnáziu jako učitel jazyků. Za čtrnáct let tohoto působení poznalo jeho učitelskou osobnost přes 800 studentů.
Vešel také do povědomí rodičů studující mládeže, ale také
do povědomí horolezců, nebo jeho zásluhou byl v Novém Jičíně před 54. léty také založen horolezecký oddíl. Vešel i do
povědomí motoristů jako učitel v autoškole.
Profesor Pacák byl charismatickou osobností. Vládl krásnou češtinou a brilantním řečnickým projevem. Na své žáky
přenášel lásku k literatuře, ke knihám, k divadlu, k horám,
k lyžování, k motorizmu a k fotografování. Pro studenty byl
morální autoritou a vzorem. Pro mnohé i vzorem profesním.
Na působení v Novém Jičíně vzpomínal jako na nejkrásnější
období svého profesorského působení.
Pocházel ze skromných poměrů a takovým zůstal po celý
život. Byla mu cizí touha po hmotném bohatství, byly mu cizí
lidské vlastnosti, které tomu napomáhají, které ji provázejí.
Zato s tím větším úsilím a vytrvalostí po celý život shromažoval bohatství duchovní. Hledal a nacházel je ve svých milovaných knihách! Vždy nám říkával, že všechna poznání a vědění jsou v nich ukrytá, a nabádal nás v knihách hledat
a nalézat.
Profesor Pacák si zvolil povolání, které odpovídalo jeho duchu i představám o pravém naplnění života. Jako středoškolský profesor působil na středních a odborných školách: od
roku 1932 na reálném gymnáziu v Lipníku nad Bečvou, na
gymnáziích v Přerově, v Novém Jičíně, na průmyslových školách v Lipníku nad Bečvou a ve Frenštátě. Nakonec, už v důchodcovském věku, také na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Od roku 1932 to bylo plných 45 let ve školských službách.
Snadno spočítáme, kolik společenských převratů za těch více
než 97 let života profesor Pacák zažil. Několik generací jeho
studentů mělo tak mimořádné štěstí, když u osobnosti profesora Pacáka mohlo nalézat moudrost, poučení, příklad, a to
do posledních hodin jeho mimořádného života.
Je zachován zvukový záznam jeho vyprávění z období, kdy
slavil devadesátiny. Vyjímáme:
„V Přerově jsem působil do roku 1945. Po válce jsem se dal
k dispozici Zemské školní radě, expozitura Moravská Ostrava. Nejblíže byl Nový Jičín. To se stalo začátkem července,
ještě válka doznívala, všude bylo plno německých zajatců,
mosty byly všude zrušené, tak jsem si vzal kolo a jel jsem do
Nového Jičína. Tam jsem se setkal v ředitelně s ředitelem
Františkem Pechou, no a tím to prostě začalo. Celé prázdniny
jsem zůstal v Novém Jičíně. Tam se ještě v noci střílelo. Celé
prázdniny jsem bydlel ve fyzikálním kabinetě. Na noc jsem
se tam vždy zabarikádoval, spal jsem na nějakých matracích.
Na tom kole jsem pak jezdil po okolních dědinách na školy
a sháněl jsem žáky, kteří by na znovu otevřeném českém
gymnáziu v Novém Jičíně po prázdninách studovali“.
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Vzpomínám, že učitelská knihovna měla velikánský
fond a že obsahovala hodně německých knih.
„Ano, to bylo tak. Když jsem během těch prázdnin přebýval
v Novém Jičíně, často jsem pozoroval, jak lidé vozí na vozících
obrovské množství německých knih do sběru. Někdy jsem je
poprosil, aby knihy dovezli do školy. Tak se stalo, že učitelská
knihovna měla tolik zajímavých německých titulů“.
V závěru našeho povídání s profesorem Pacákem, týden po jeho devadesátinách, se vedla také řeč o svěžesti
ve stáří:
„Schopnosti duševní a tělesné již opadají a chybí ten mladistvý elán. Ačkoliv jsem kdysi vládl výřečností, dnes už to
nejde. Vyjadřovací schopnost je dnes zpomalená, i když já
se zuby nehty bráním. Já pořád cosi čtu, já ti dnes řeknu
Ludolfovo číslo na deset desetinných míst: 3,1415926535. Já
si cituji z Horatia dlouhé pasáže, pořád se probírám v literatuře. I když je to jenom takové paběrkování, ale pořád jakoby
ses držel toho života duševního. To je velice důležité. Tak
jako ta fyzická kondice se udržuje různými cvičeními, tak se
musí udržovat i ta duševní. Ale přesto, přezevšechno, bych
tak řekl, ten zub toho času hlodá“.
Jeho životní dráha byla dlouhá. Profesor Jindřich Pacák
se narodil na samém počátku minulého století dne 16. října
L.P. 1909 v Javoříčku, vesničce nedaleko Bouzova, právě v té
vesničce, kterou v poslední dny druhé světové války potkal
osud Lidic. Dětství strávil v Senici na Hané, mládí u své tety
v Olomouci. Ta mu také umožnila a zajistila studia, středoškolská na gymnáziu v Olomouci a vysokoškolská na universitách v Praze a ve Vídni.
Profesor Pacák zesnul tiše, obklopen péčí a láskou nejbližších. Zpopelněné tělesné ostatky jsou uloženy v rodinném
hrobu na hřbitově v Ostravici.
Jaroslav Bělík, jeho někdejší student (1945—1952)
a později jako jeden z mnoha přátel váženého profesora

Novojičínský chrámový sbor
g Naše město je považováno za místo, kde sborový zpěv pat-

řil odjakživa ke zdejším kulturním prioritám. Zazníval při
slavnostních příležitostech na koncertních pódiích, ozýval
se z mnoha zdejších škol i zkušeben místních sborů. Před
nedávnem jsem se dověděl, že se vícehlasý zpěv začíná pěstovat i v některých rodinách při setkání přátel u příležitosti
různých oslav, na což se účastníci těchto akcí cílevědomě připravují dávno předem. To vše se týká oblasti světské. Zasvěcení hudební pamětníci si však dobře pamatují, že sborový
zpěv se pravidelně ozýval i z místních chrámů, kde býval
součástí církevních obřadů.
Všichni dobře víme, jak důležitou funkci při společných činnostech plní osobnosti organizátorů. Jedním z nich byl v poválečném období místní ředitel kůru pan František Šimíček,
o němž jsem se na tomto místě již několikrát zmiňoval. Tento
rodák z Bernartic nad Odrou byl absolventem varhanické
školy v Mariánských Horách. Po pětadvacetileté praxi v různých farnostech (Starý Jičín, Hustopeče nad Bečvou) zakotvil
po válce jako ředitel kůru ve zdejším farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Okamžitě se zapojil do hudebního života města jako kapelník zdejší dechovky i dirigent místního
symfonického orchestru. Pro potřeby zdejší farnosti vytvořil
znamenitý smíšený pěvecký sbor (40 zpěváků), který si záhy
získal sympatie hudbymilovných občanů pro kvalitu hlasů,
intonační čistotu a dokonalou interpretaci.
O oblíbenosti zmíněného pěveckého tělesa při jeho vystoupeních svědčí vždy přeplněný chrám, kdy zejména v ochozech
kůru převládali posluchači z řad středoškolských studentů.
Nezapomenutelným uměleckým zážitkem byly zejména produkce o svátcích vánočních, velikonočních či svatodušních,
a z nich zejména půlnoční mše o Štědrém dnu se stala největším uměleckým počinem každé sezony.
Ředitel kůru, jak jsme panu Šimíčkovi říkali, byl velmi náročný. Zpěváci pravidelně zkoušeli dvakrát týdně, a k nim
se měsíc před produkcí přidávali i členové doprovodného
orchestru v počtu přibližně 25 hudebníků. Zastoupeny byly
nástroje smyčcové, dechové dřevěné i žes ové a podle potře-

by i tympány. Provedení vždy řídil pan Šimíček senior a u varhan se střídali mladí Karel a Jan Šimíčkovi s Václavem Ptáčkem. Za devatenáctiletého působení sboru provedl se svými
svěřenci náš pan regenschori mnoho mší a církevních skladeb, mezi nimi i mnoho svých opusů. Za všechna díla uvádím
alespoň některá z nich: František Kolařík — Pastýřská mše;
Jakub Jan Ryba — Česká mše vánoční Hej, mistře“; František
Šimíček — I. a II. vánoční mše. Z dalších skladatelů byli uvedeni
např. Bohuslav Jeremiáš, Karel Hradil a Vojtěch Říhovský.
Veškeré produkce byly odehrány bez nároku na odměnu.
Všichni účinkující však byli po velkých svátcích pozváni na
faru, kde se jim dostalo bohatého pohoštění.
Chtěl bych na tomto místě uvést i jména sólistů kostelního
sboru, kteří si to za podávané výkony zaslouží. Byli to: Ervín
Bártek, Lá a Linart, Jan Pitr, manželé Přikrylovi, Marie
Staňková, Slávka Talašová a nezapomenutelná Fanynka Wolfová. Jmenovaní sólisté se uplatňovali také při dalších církevních příležitostech (např. při svatbách, májových pobožnostech, pohřbech apod.).
Nakonec připojuji ještě jednu zajímavost, která měla do jisté
míry vliv na zánik kostelního sboru. Koncem padesátých let,
kdy předchůdce Ondráše, svazácký soubor „Za mír“, ztratil
podporu n.p. Tonak a řady jeho zpěváků se velmi zmenšily,
zazářil najednou jako meteor na zdejším hudebním nebi. Jeho
členská základna se znenadání rozšířila o téměř celý kostelní sbor velmi dobrých zpěváků a právě proto se stal tehdy již
Ondráš sborovým fenoménem pro celou naši hudební veřejnost. Ale tak tomu již v životě bývá. Mnoho krásných věcí často
zaniká, aby se v zápětí někde jinde objevily v ještě dokonalejší
podobě.
Václav Ptáček

Hasiči se představují
g Operační a informační
středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje — územní
odbor Nový Jičín (dále OPIS
NJ) je kontaktním místem
pro občana nacházejícího se
v tísni a zároveň místem poskytujícím informační servis
zasahujícím jednotkám požární ochrany a dalším složkám integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí. Oddělení
se nachází v budově požární stanice v Novém Jičíně na ulici
Zborovské, jeho působnost z pohledu řešených událostí je
vymezena územím okresu Nový Jičín. K oddělení OPIS NJ jsou
služebně zařazeni 4 operační důstojníci, 4 operační technici
a vedoucí oddělení. Na OPIS NJ drží nepřetržitou službu ve
dvanáctihodinových službách vždy dvojice tvořené jedním
operačním důstojníkem a jedním operačním technikem.

OPIS NJ plní zejména následující úkoly:
a) zabezpečuje obsluhu telefonní linky tísňového volání
čísla 150 (občan se na OPIS NJ dovolá pouze pokud vytočí
telefonní linku 150 z pevné telefonní sítě, pokud volá z mobilního telefonu, dovolá se na krajské operační a informační
středisko Ostrava);
b) přijímá a vyhodnocuje žádosti o poskytování pomoci;
c) vysílá síly a prostředky odpovídající řešení dané události (92 jednotkám požární ochrany okresu Nový Jičín vyhlašuje poplach, k tomu využívá technické zařízení, které umožňuje dálkové spuštění sirén v okrese Nový Jičín nebo vyslání
textové zprávy na pagery hasičů);
d) poskytuje informační podporu veliteli zásahu (využívá
databáze nebezpečných látek, databází o jednotkách PO —
požární automobily a agregáty, hasební látky, prostředky chemické a technické služby);
e) realizuje předem připravená opatření (např. varování
obyvatelstva před hrozícím nebezpečím);
f) eviduje, dokumentuje a archivuje informace o zásahu
jednotek PO a složek integrovaného záchranného systému;

g) poskytuje informace médiím o vzniklých mimořádných
událostech.
V roce 2006 řešila obsluha OPIS NJ celkem 1585 událostí.
Na úplný závěr ještě doplňující informaci k tísňovým linkám.
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 funguje v ČR
souběžně s národními čísly tísňového volání (150 hasiči, 155
záchranná zdravotnická služby, 158 Policie ČR). Národní čísla
tísňového volání se neruší a ani nikdo nepřipravuje jejich
zrušení. Tísňové číslo 112 má své specifické využití:
— při rozsáhlých mimořádných událostech, kdy se předpokládá zásah více složek integrovaného záchranného systému
(hasiči, PČR, záchranná služba);
— když občan neví, koho povolat a kdo je předurčen pro
řešení situace;
— při neznalosti jednotlivých národních čísel (po vytočení
tísňového čísla 112 se občan dovolá do telefonního centra
tísňového volání, tyto jsou ve všech krajských městech a jsou
v rámci ČR technologicky propojeny a zálohovány);
— pro cizí státní příslušníky (hovory v anglickém, německém
popř. jiném státním jazyce).
npor. ing. Radomír Fešar,
vedoucí operačního a informačního střediska

Požární ochrana
v bytových domech
g

Pátek 13. dubna je vyhlášen Dnem požární bezpečnosti. Každý bytový dům má domovní sklepy, případně půdní prostory, které slouží k odkládání předmětů souvisejících
s provozem domácnosti. V mnoha případech se však postupem
let z těchto místností stávají doslova skladiště, které si co do
sortimentu a množství nejrůznějších serepetiček nezadají
se skutečným vetešnickým krámkem.
V domovních sklepech a na půdách tak nacházíme mimo
starého nábytku, elektrospotřebiče, jízdní kola, součásti motorek, automobilů, barvy, ředidla, kanystry s benzinem, naftou,
či acetonem. Výjimkou nejsou ani tlakové láhve s propan-butanem o objemu dvou nebo deseti kilogramů. Ti nejodvážnější pak ve sklepech skladují i acetylenové svářecí soupravy,
30 kilové PB láhve, dokonce i střelný prach pro přebíjení nábojů. Dokonce bylo zdokumentováno několik stovek kilogramů zábavné pyrotechniky v chodbě obytného domu. Kdo neuvidí na vlastní oči, nedokáže si představit, jaké peklo dokáže
při požáru rozpoutat takto namíchaný koktejl. Plasty, lakované dřevo, hadry, hořlavé kapaliny, hořlavé plyny. Během
několika minut dochází k celkovému vzplanutí. Jedovaté zplodiny během okamžiku zaplní schodiště a chodby. Úniková cesta
je zcela odříznuta. Zásah hasičů je komplikován použitím
dýchací techniky a skutečnosti, že prvotním úkolem jednotek
PO je zachraňovat osoby a teprve potom provádět hašení.
Předcházet těmto katastrofickým scénářům je přitom naprosto jednoduché. V prostorách sklepů skladovat pouze předměty, které bezprostředně souvisí s provozem domácnosti
a čas od času, třeba na jaře udělat společný generální úklid.
Domluvit se se spolubydlícími, přistavit vozík a přebytečné
věci odvézt do nejbližšího sběrného dvora.
Co se týká skladování hořlavých plynů, hořlavých kapalin,
pyrotechnických předmětů nebo výbušnin, je třeba, aby samospráva domu řádně poučila spolubydlící, že zákon o požární ochraně i další předpisy skladování těchto látek ve společných prostorách domu přímo zakazují. Může se totiž jednat
o přestupek, za který může hasičský záchranný sbor kraje
udělit dotyčnému hříšníkovi pokutu až do výše 20 000,- Kč.
Vlastník objektu pak může ve správním řízení dostat pokutu až do výše 250 000,- Kč.
Na závěr je třeba ještě dodat, že v prostorách pro ukládání
kol a kočárku je možno parkovat pouze motocykly o zdvihovém objemu do 50 ccm, při čemž nesmí docházet k úniku
benzinu. Větší motorky musí být umístěny pouze v prostorách pro garáže. Bližší podrobnosti o povinnostech právnických, fyzických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985
Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 276/
2001 Sb.
Materiál převzat z Hasičských novin
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Kdo byl Ferdinand Czeiczner
g

S tímto zajímavým jménem
si v Novém Jičíně v poslední
době častěji spojujeme honosnou vilu na Husově ulici, která
řadu let sloužila jako městské
jesle a po důkladné opravě
byla v roce 2002 slavnostně
předána městské knihovně.
Tím knihovna po mnoha letech získala dostatek místa
pro práci moderní kulturní
instituce a čtenáři možnost
strávit chvíle s knihou či časopisem v krásném prostředí. Zajímavé je, že se splnil
i záměr majitele, aby rozsáhlý objekt postavený známým
stavitelem Josefem Blumem
v roce 1910, s ohledem na
vyřešení dědických záležitostí, sloužil městu pro kulturní
účely.
Návštěvníka knihovny zaujme zvětšená fotografie Ferdinanda
Czeicznera v nejlepších letech s cvikrem a nakrouceným
knírem umístěná v mezipatře budovy. Může si na ní přečíst
jméno, které samo mu mnoho nenapovídá. Co nám o něm vypovídají archiv a literatura?
Karel Ferdinand Czeiczner, narozený v Novém Jičíně 6. listopadu 1850 v rodině se starou soukenickou tradicí, po studiu na nižší reálce v rodišti a na tkalcovské škole v Brně,
převzal na počátku osmdesátých let 19. století od otce menší
textilní továrnu na sukno, rozšířil ji a zmodernizoval. Sňatkem s dcerou továrníka Seiberta posílil své společenské postavení ve městě a v roce 1882 se stal členem městského zastupitelstva. Jako zastupitel, radní, člen stavební a finanční
komise a krátce i jako starosta, pracoval pro dobro města
nepřetržitě až do roku 1918. Přičítají se mu velké zásluhy
o výstavbu úřadů, škol a městských podniků. Nejvíce o zavedení vodovodu do města a domácností. V roce 1892 byl zvolen
čestným občanem Nového Jičína. Tato pocta se udělovala
opravdu výjimečně.
Politicky se angažoval v liberální Německé pokrokové straně a po odchodu dlouholetého starosty dr. Hugo Fuxe do
Brna převzal její vedení.
Funkci starosty v roce 1899 odmítl. Byl spíše hospodářem
než politikem. A doba přelomu staletí byla obdobím politického kvasu. V Rakousku-Uhersku se k moci drala skupina
nacionalistů „Všeněmců“ prosazujících vůdčí roli útočnému
Německu. I v Novém Jičíně byla založena organizace Německé radikální strany s jejímž radikalismem Czeicznerova liberální pokroková strana nesouhlasila. V obecních volbách

roku 1906 pokroková strana ještě zvítězila a Czeiczner „bez
větší chuti“ byl nucen jako její obmann funkci starosty přijmout. V následujícím roce 1907 se konaly volby do Říšské rady
poprvé podle všeobecného volebního práva. V prvním kole
zvítězili kandidáti Německé sociální demokracie a Německé
radikální strany. Ti očekávali v druhém kole podporu Czeicznerovy pokrokové strany a křes anské sociální strany. Vyhrál
však sociálně demokratický kandidát Niesper a nacionalisté
rozpoutali, hlavně proti Czeicznerovi a jeho straně, v tisku
a na schůzích kampaň, za kterou by se nemusel stydět ani
Josef Goebbels. Czeiczner nejdříve statečně útokům odolával,
ale když se nacionalisté uchýlili k bojkotu práce na radnici,
tak na funkci rezignoval. V srpnu 1908 při reorganizaci rady
již starostou zvolen nebyl. Vedení města pak až do převratu
v roce 1918 převzali nacionalisté. Czeiczner přesto v práci
pro město pokračoval do listopadu 1918.
Jiné to bylo s jeho podnikatelskou aktivitou. Neměl syna,
kterému by předal továrnu. Tři jeho dcery se provdaly do
rodin továrníků Dreslerů, Preisenhammerů a Hücklů a žádný
ze ze ů neměl zájem jeho továrnu převzít. Proto ji v roce 1911
předal svému švagrovi Karlu Steinbachovi a odešel na odpočinek. Veliká vila se zahradou se mu hodila, nebo kromě
dcer a ze ů mohl zde přijímat návštěvy dvanácti vnuků a devíti pravnuků. V roce 1927 mu zemřela manželka a 24. dubna
1932 zemřel i Ferdinand Czeiczner. Potomci nabídli v roce
1934 vilu městu pro muzeum, ale rada nabídku nepřijala
s ohledem na tíživou situaci finanční v době velké hospodářské krize. Vilu pak odkoupili Hücklové. Po válce byla konfiskována dle Benešových dekretů a sloužila několik let různým institucím.
Jan Hanák
Informace: Verwaltungs Bericht (1912—1938); Deutsche Volkszeitung
(F-48, 27. 4. 1932) místní tisk; Přehled — č. 27.—29. 6. 1934 (české noviny vydávané v Hranicích).
g

Autor článku, významný vlastivědný pracovník, ředitel
novojičínského gymnázia v.v., člen Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína, středoškolský prof. pan Jan Hanák, se
1. dubna 2007 dožívá osmdesáti sedmi let. Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, stálý elán a hodně optimismu.
Za výbor klubu Karel Chobot

Sluníčkový den
pro opuštěné děti — již posedmé
g Nadační fond Rozum a Cit již 10 let pomáhá vytvářet pro
opuštěné děti jiný domov než „dětský domov“. V dětských
domovech a ústavech sociální péče vyrůstá kolem 20 000
opuštěných dětí. V České republice se tak jedná v průměru
o jedno dítě ze 100. Aby mělo více dětí šanci vyrůstat v rodině, v přirozeném prostředí obklopeném láskou a porozuměním, připravil Nadační fond Rozum a Cit na 26. 4. již 7. ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské
rodiny“. Ve více než 70 městech naší republiky v tento den
můžete potkávat studenty nabízející keramické sluníčko nebo
sluníčko magnetku. Pokud si ho koupíte, váš příspěvek bude
podporou pro další pěstounské rodiny, a tak nadějí pro další
děti bez domova.
Nadační fond přispívá na zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro zdravotně postižené děti,
vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukce bezbariérových
prostor, přestavbu nebo rozšíření obydlí, která zabezpečí
vhodný prostor pro děti v náhradní rodině. Dále také přispívá
na terapeutické pobyty pro děti a vzdělávací semináře pro
rodiče pěstouny.
„Každé nové setkání s pěstounskými rodinami je pro
mě výjimečné, sváteční a obohacující. Jsem šastná, když
vidím opuštěné děti, které se opět smějí, radují a těší v kruhu svojí nové rodiny. Pomozte nám, prosím, pomáhat i vy,“
říká patronka nadačního fondu, paní Na a Konvalinková.
Naši činnost můžete podpořit i zasláním dárcovské SMS
ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na číslo 8777.

Marie Řezníková, Nadační fond Rozum a Cit,
Jablonského 639/4, Praha 7, www.rozumacit.cz
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Snímek č. 28

g

Jako obvykle vám nejprve předkládáme výsledek předcházejícího, tedy březnového kola naší
soutěže. Všechny došlé
odpovědi byly správné.
Snímek č. 25: budova
radnice, Masarykovo náměstí 1 — jedná se o kamenný portál vchodu do
budovy. Radnice slouží
svému účelu již od roku
1501 postupně s přestávkou několika desítek let
století. Od roku 1661 se
budova vrátila natrvalo
ke svému poslání, a byla
zvýšena o druhé patro
a zrekonstruována. Do
dnešní podoby byla přestavěna v letech 1929—30
stavební firmou Blum.
Snímek č. 26: Msgre
Šrámka 19, dům navrhl
a postavil stavitel Richard Kloss v roce 1908
v historizujícím secesním
slohu. Dům sloužil jako
sídlo spolku katolických
tovaryšů, plastiky představují atributy řemesla
a obchodu.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Radomila Holubová,
Jiráskova 17, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty
města Nový Jičín) získává pan Petr Krejčířík, Vančurova 7,
Nový Jičín.

U školy se zastavilo pod okny čtvrté B,
kde právě probíhala hodina zpěvu.
(Jsou ještě vůbec hodiny zpěvu?)
Pakliže ne, muselo to být suplování starého pána,
který, potěšen probuzením
do prvního jarního rána,
vzal do školy, už večer přichystané,
i své housličky milované.
A tak jsme jaro přivítali společně.
Všichni a se všemi.
Starý pan učitel svými houslemi,
děti ze čtvrté B svým zpěvem,
fialky svou vůní,
výklady pod podloubím svými pastelovými barvami,
svou něhou snad i ty bílé vločky nad námi —

Jaroslav Merenda

a já, jen tak pro pořádek
přidal snad půl kopy řádek.

Snímek č. 27

Zúčastněte se čtrnáctého 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.
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 Pavel Wessely

Prvního jarního dne foukalo od Svince.
A padal sníh.
Jaro však přišlo jakoby se nechumelilo.
A rovnou do ulic. Poetickou Horní bránou,
ale ke škodě města zavrženou,
došlo až na náměstí, kde se pozdravilo
s prvními kytičkami fialek.
Pod podloubím nahlédlo do výkladů,
(a našlo jich tam celou řadu),
kdekomu řeklo na potkání:
Na zimu nic už není k mání —
a sníh, co padá, vůbec nezebe.

Vítání jara v Novém Jičíně

Snímek č. 26

Snímek č. 25

Soutěž „Pozvedni oči“ 14. kolo
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Foto Jaroslav Bělík
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