ˇ
Novojicínský
ˇ
Cerven 2007

Skautské stredisko
„Dvojka“
ˇ
g

Rok 2007 je pro skauty v našem městě velmi významný.
V polovině roku oslaví 100. výročí vzniku skautingu ve světě
a v dubnu 85. výročí založení skautingu v Novém Jičíně. Středisko Pagoda spojilo tato výročí a na jejich počest uspořádalo
výstavu v zámecké galerii.
Takřka nikde se neuvádí skutečnost, že vedle Pagody pracuje v Novém Jičíně další skautské středisko pod názvem
Dvojka. Toto středisko založili členové 2. skautského oddílu
z let 1968—1970. Splnili svůj slib „Skautem jednou — skautem
navždy“, a začali tak splácet to, co získali jako chlapci a položili základ novodobé tradici. Nevedou si zrovna špatně.
Dosahují mnoha úspěchů v různých oblastech skautského
života. Ve svých řadách mají i zástupce Moravskoslezského
kraje, jako člena nejvyššího skautského orgánu, náčelnictva
Junáka, či dva nositele Řádu svatého Jiřího — zlatého stupně.
Letos byla středisku Dvojka již podruhé svěřena čest pořádat
okresní kolo celostátního postupového Svojsíkova závodu
2007. Poprvé se celá zažitá a zaběhlá organizace, včetně tradičních disciplín, od základu zcela změnila. Ke slovu přišla
komunikace, týmová spolupráce, logistika, informatika, zvládnutí nových či netradičních technologií, osobní počítače, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, internet, GPS systém
a mnoho dalších novinek.
Do Nového Jičína přijelo dvanáct šestičlenných týmů z Opavska a Ostravska, kteří ve čtyřech okruzích a patnácti disciplínách svedli souboj o putovní trofej. Celý závod jsme pojali
jako jednu velkou prezentaci skautingu a Nového Jičína. Zhruba sto dvacet účastníků se naším městem nadchlo a formou
soutěže nahlédlo do jeho historie i současnosti. Sluší se poděkovat za podporu Městskému úřadu Nový Jičín, odboru školství a mládeže, Muzeu Novojičínska, Městské polici Nový
Jičín, Penzionu Na Skalkách či řediteli městských kin. A jak
říká jeden z účastníků br. Vašek Flejberk: „Dík všem, kdož
se na přípravě a realizaci podíleli. Kluci jsou nadšeni.
Viděli, co všechno je skauting a doufám, že jim to dodalo
novou motivaci.“ Uznání zavazuje a nás čeká ještě hodně
práce. Slavit chceme až příští rok, to dosáhneme dospělosti.
Středisku Dvojka bude osmnáct. Pak vás pozveme na narozeninovou párty.
Lubomír Luki Lukeš
Dokumentární fotografie je ze zahájení „Svojsíkova závodu 2007“ (foto JB).

Mesícník
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ˇ

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Rada města Nového Jičína se sešla na své 9. schůzi
dne 9. 5. 2007. Úvodními body jednání bylo seznámení se se
zprávou o činnosti Městské policie Nový Jičín za I. čtvrtletí
roku 2007. Rada města souhlasila s uzavřením „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ uzavíranou mezi Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje a městem Nový Jičín.
Pravidelným bodem jednání RM jsou finanční záležitosti,
kde se odvoláváme na plné znění usnesení RM. Následně rada
města vzala na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u ZŠ Komenského 66 a výsledek veřejnosprávní kontroly u MŠ Máj, Karla Čapka 6, dále se seznámila se zprávou
o plnění nápravných opatření uložených při veřejnosprávní
kontrole u příspěvkové organizace Kino Květen.
RM jmenovala na základě vyhlášeného konkursního řízení
do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhoš 90 paní Mgr.
Dagmar Michálkovou s účinností od 1. 8. 2007. Schválila na
základě doporučení komisí pro výchovu a vzdělávání, kulturní a sociální návrh na vyhodnocení významných osobností
z oblasti školství, kultury a sociální oblasti. Také vzala na
vědomí informace o programu Novojičínského léta 2007 a přípravných pracích k městské slavnosti 2007.
Rada města se seznámila s další zprávou o možnosti výstavby čerpací stanice motorové nafty v areálu technických
služeb a s informací o vyčlenění stávající správní budovy z areálu Technických služeb města Nového Jičína. Dále souhlasila
s realizací autobusové zastávky MHD v centru města na ulici
Štefánikově dle doporučení komise dopravy a komise územního plánování a rozvoje města (toto opatření ušetří finanční
prostředky placené za vjezd autobusů MHD na autobusové
nádraží). Doporučila ZM ke schválení způsob financování
nákupu nového svozového vozidla TSM, schválila komisi pro
zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele tohoto
vozidla. Také schválila složení komisí pro výběrová řízení
investičních akcí odboru obecního podnikání a složení komisí pro výběrová řízení neinvestičních akcí odboru organizačního pro rok 2007. Schválila předložené „Zadávací a obchodní podmínky pro výběrové řízení na akci Rekonstrukce
Masarykova náměstí v Novém Jičíně“.
Na plné znění usnesení RM se odvoláváme u projednávané
problematiky bytových (např. schválení prodloužení podnájmu, doporučení ZM ke schválení prodeje bytových jednotek,
prominutí poplatku z prodlení, vystavení nové nájemní smlouvy atd.) a majetkoprávních záležitostí — k nahlédnutí jsou na
webových stránkách a úřední desce.
V závěru jednání rada schválila použití znaku města všem
příjemcům grantů z rozpočtu města Nový Jičín. Seznámila se
s informací o možnostech využití automatizovaných systémů
parkování a uložila úřadu územního plánování a odboru obecního podnikání zvážit možnost jejich využití na území města.

Běh Terryho Foxe
g Už po desáté se sešli sportovní nadšenci z Nového Jičína,
aby podpořili myšlenku Terryho Foxe a finančně tak přispěli
na podporu výzkumu boje proti rakovině. Celá akce se konala
v pátek 25. května 2007 za nádherného slunečného počasí
již tradičně před sportovní halou na bazéně v Novém Jičíně.
V 16.00 hodin zazněl startovní výstřel a 312 aktivních
účastníků se vydalo na tra. Společně mezi sebou vybrali částku 4 066,- Kč, která byla odeslána na charitativní konto.
Akce se kromě sportovců zúčastnila i široká veřejnost.
Město Nový Jičín přišli podpořit tajemník městského úřadu
pan Mgr.Tomáš Vindiš, radní města pan Petr Jaroň, předseda sportovní komise při MěÚ pan Rudolf Bartoň, vedoucí odboru školství MěÚ ing. Oldřiška Navrátilová a dále pak ředitelka SVČ Fokus Bc. Hana Růžová. Po doběhnutí měli všichni
účastníci vstup na venkovní bazén zdarma.
Martin Jakůbek, mluvčí SVČ Fokus

Výměna řidičských průkazů
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

Zelené město 2007 — 12. ročník
g Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje a zveřejňuje podmínky realizace projektu Zelené
město 2007, jehož cílem je mj. úprava zelených ploch na území
města, odstranění černých skládek, úprava břehů podél vodních toků Jičínka, Zrzávka a Grasmanka, vyčištění porostů
a pozemků, obnova studánek, opravy a nátěry zařízení ve
veřejné zeleni, drobné terénní úpravy, likvidace klíněnky jírovcové a další činnosti ke zlepšení vzhledu Nového Jičína
a místních částí zejména na veřejných prostranstvích, především na pozemcích ve vlastnictví města.
V letošním roce bude akce Zelené město probíhat v termínu 20. — 31. 8. 2007.
Časový harmonogram 12. roč. akce Zelené město 2007:
Zveřejnění podmínek k přihlášení projektů (21. 5.); odevzdání projektů (15. 6. do 11.00 hod.); jednání komise pro vyhodnocení projektů (18. 6.); sdělení výsledků jednání komise
(20. 6.); realizace projektů (20.— 31. 8.).
Podmínky pro zájemce: a) dosažený věk 16 let; b) sdělení
jména, adresy, rodného čísla, čísla občanského průkazu, kontaktu (telefon, e-mail); c) předložení dokladu o studiu; d) sestavení pracovní skupiny o počtu nejméně pěti studentů; e)
e-mailová adresa vedoucího pracovní skupiny k možnému
předávání podkladů; f) předložení zpracovaného vlastního návrhu projektu ke zlepšení životního prostředí města Nový Jičín
v termínu do 15. 6. 2007 do 11.00 hod. odboru ŽP Městského úřadu Nový Jičín nebo na podatelnu Městského úřadu
Nový Jičín (celková doba k realizaci projektu nesmí přesáhnout 10 pracovních dnů).
Vzorové projekty jsou k dispozici u odboru ŽP Městského
úřadu Nový Jičín a lze je případným zájemcům poskytnout
e-mailovou poštou. Při výběru činností ke zlepšení životního
prostředí v místních částech se doporučuje spolupracovat
s osadními výbory.
Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín je možno písemně v co nejkratším termínu zaslat podněty a upozornění na
lokality, jejichž údržba je z hlediska životního prostředí zanedbaná a vyžadují podle názoru občanů údržbu a péči. Ze
strany členů vedení města, komise životního prostředí, případně pracovníků úřadu očekáváme náměty na činnosti, které
by studenti mohli při zpracování projektů využít.
Nejvhodnější předložené projekty budou vybrány k realizaci komisí pro vyhodnocení projektů složenou ze zástupců
komise životního prostředí, odboru ŽP a Technických služeb
města NJ. Po uzavření výsledků jednání komise budou vybraní uchazeči vyzváni k podepsání dohody o provedení práce
a k projednání podrobností realizace projektu (zadavatel si
vyhrazuje právo předložené projekty doplnit, pozměnit a určit
termín realizace). Pracovníci odboru životního prostředí jsou
připraveni ke konzultacím při přípravě projektů, předpokládá se také pomoc TSM — přistavování kontejnerů na odpad,
příprava veřejných ploch na úpravu apod.
Kontaktní adresa: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Mgr. Kateřina Kuželová, Masarykovo nám. 1,
741 01 Nový Jičín, e-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz
tel.: 556 768 261.
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Po roce se v Loučce opět
uskutečnila veřejná schůze
g

Možná nepříznivé deštivé
počasí ovlivnilo občany od větší účasti na letošní veřejné
schůzi v Loučce, která se
uskutečnila za účasti místostarosty města ing. Vladimíra Bárty, vedoucích jednotlivých odborů MěÚ, ředitelů
městské policie, TSM a BPM
v úterý 15. května 2007 v sále
orlovny. Ti, kteří přišli, a bylo
jich asi čtyřicet, měli možnost vyslechnout si informaci o činnosti zdejšího osadního
výboru, přednesenou jeho předsedou Jaroslavem Kotasem.
Vedoucí odboru obecního podnikání MěÚ pan Rivec a místostarosta ing. Bárta podali informace o uskutečněných finančně velmi náročných akcích investičního i jiného charakteru
v Loučce v loňském a letošním roce a plánech v této oblasti
na další období (pokračování programu regenerace sídliště,
vybudování chodníkových těles v původní zástavbě, vybudování splaškové kanalizace aj). Na dotazy a připomínky přítomných občanů, které směřovaly skoro stejně jako na všech
předcházejících veřejných schůzích zejména k problematice
činnosti MP, parkování aut na Jičínské, ke kontejnerovým
stáním a funkčnosti kontejnerů, ke znečišování životního
prostředí na sídlišti a k dalším záležitostem týkajícím se
této lokality, jako je zeleň, i k privatizaci bytů, odpověděli
přítomní pracovníci města. Členové osadního výboru zhodnotili průběh veřejné schůze jako přínosný s mnoha náměty
na zlepšení života v této části Nového Jičína, kterými se bude
osadní výbor a město dále zabývat.
Jaroslav Kotas, předseda OV

Pozvánka na Den Loučky
g Základní

organizace Českého svazu chovatelů, Osadní
výbor Loučka, Křesanská tělovýchovná jednota Orel a Základní organizace Českého svazu žen zvou občany místní
části Loučka na akci Den Loučky, která se uskuteční
v sobotu 16. června 2007. Akce je spolufinancována z grantu města Nový Jičín.
Dopolední program:

g
g

8.00 hod.: Mše svatá v kapli svaté Anežky v Loučce.
9.00 hod.: Sportovní soutěže:
Volejbalový turnaj smíšených družstev na hřišti Základní školy Dlouhá (družstvo 4M+2Ž, střídání 2+2, přihlášky u pana Malouška, Mlýnská 239 do 9. 6., max. počet
družstev 5).
Soutěže pro děti u orlovny — prezence na místě.
Turnaj v bowlingu v herně orlovny — prezence na
místě, počet omezen.
Turnaj žáků (10 až 12 let) v malé kopané čtyřčlenných
družstev na hřišti s umělým povrchem na sídlišti (družstvo
1+3, max. počet hráčů 6, přihlášky p. Kotas, Za Korunou
198, max. počet družstev 8, hrací doba 2 x 5 minut.
Prezence účastníků všech soutěží od 8.30 hodin. Předpokládané ukončení soutěží do 13.00 hod.
Odpolední program:
(areál ZO Českého svazu chovatelů v Loučce)
g
g
g

14.00 hod.: Zábavné soutěže pro děti a kolo štěstí.
15.00 hod.: Vystoupení kouzelníka pana Tovaryše.
16.00 hod.: K poslechu a tanci hraje country skupina
„Ranec“

g

Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti a důchodci zdarma. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

Investiční akce OOP zařazené do rozpočtu města na rok 2007
Kapitola 02 / Vodní hospodářství
vodovod U Mlýna (projektová dokumentace)
napojení vrtu Straník
ČOV Libhoš I. (zkušební provoz)
ČOV Libhoš II.
odkanalizování místních částí Kojetín, Straník
Žilina II. etapa (projektová dokumentace + realizace)
kanalizace Záhumenní Loučka (proj. dokum.+ realizace)
odkanalizování Bludovice (studie)
Straník (projektová dokumentace)

Kapitola 10 / Doprava
regenerace sídliště Loučka (projekt. dokum. + realizace)
okružní křižovatka Bezručova-Riegrova + chodníky
okružní křižovatka Palackého-Boh. Martinů (projektová dokumentace)
chodníky a kašna Janáčkovy sady
chodníky v místních částech — Žilina: ul. Beskydská
chodník Loučka — od JZD po pilu (projektová dokumentace)
chodník Loučka — od kolonie do ul. Lipová
chodník Loučka — od Mešity po benzínku (proj. dok. + realizace)
cyklostezky
rekonstrukce dláždění Masarykova náměstí

37 600,000
5 000,000
2 500,000
100,000
6 500,000
800,000
200,000
2 000,000
3 500,000
5 000,000
12 000,000

Kapitola 39 / Kom. služby a bydlení
rozšíření venkovního bazénu
inženýrské sítě Pod Skalkou III.
inženýrské sítě Za Školou II.
ekologické vytápění Kojetín — dotace topení
průmyslový park
modernizace kotelen

49 970,000
4 000,000
2 970,000
5 000,000
200,000
35 000,000
2 800,000

Celkem
3

Schválený rozpočet (v tis. Kč) 12 710,000
150,000
370,000
370,000
10 000,000
500,000
650,000
370,000
250,000
50,000
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Sloučení očního oddělení
s očním oddělením Beskydského očního
centra ve Frýdku-Místku
g V současné době dochází k dynamickým změnám v českém
zdravotnictví s cílem zlepšit kvalitu všem dostupné zdravotní
péče. Novojičínská nemocnice se specializuje na komplexní
léčbu rakoviny, je součástí komplexního onkologického centra, kterých je v České republice 18. Je to velké ocenění, protože Nový Jičín je jedním z měst, kde i v budoucnu bude garantována špičková diagnostika i léčba rakoviny.
Naším cílem však není jen kvalitně léčit rakovinu, ale také
zabezpečit velmi kvalitní péči ve všech akutních stavech, to
realizujeme vedle onkologického programu, i v budoucnu se
na tom nic nezmění a v nemocnici budeme nadále léčit všechny akutní stavy, jako dosud.
Jiným problémem však je péče plánovaná a odkladná, tedy
péče, kde nehrozí odklad určitého lékařského zákroku z poškození zdraví pacienta. Často nám přátelé říkají, jak si domluvili tu nebo onu operaci v Brně, Praze, Zlíně a přestože
je to daleko, věděli, že jedou na pracoviště, které garantuje
nejvyšší odbornost a rádi do tak vzdálených měst jeli.
I my chceme, abychom plánovanou péči byli schopni provádět co nejlepší, proto v rámci Moravskoslezského kraje
vznikl pilotní projekt, kdy se mají spojit dvě oční oddělení
v jedno, čímž by vzniklo vysoce kvalitní oční centrum ve
Frýdku-Místku. Pokud bude tento projekt realizován, pak
by do Frýdku-Místku byla přesunuta pouze operativa, tedy
především operace šedého zákalu, a to s tím, že takto fungující centrum bude schopno operovat výrazně více pacientů,
než byla obě oční oddělení dosud schopna. V Novém Jičíně
by zůstala kompletní oční ambulance, kde by nadále fungovala ve stejném rozsahu jako v současné době, pracovali by
zde také stejní lékaři, stejné zdravotní sestry.
Aby celý systém byl funkční a byl naplněn smysl tohoto
projektu, to je zkvalitnění zdravotní péče v očním lékařství
v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín a zároveň schopnost
operovat pacienty s kataraktou z obou okresů s co nejkratší
čekací dobou na operaci, je nutné oční ambulanci v novojičínské nemocnici pronajmout Beskydskému očnímu centru
ve Frýdku-Místku (Nemocnice Frýdek-Místek). Lékaři z Nového Jičína, kteří budou dále pracovat na očních ambulancích v Novém Jičíně, budou jezdit operovat pacienty do Frýdku-Místku, a protože jsme si vědomi složité dopravní dostupnosti, pacienti k operacím i zpět budou zdarma sváženi nemocničním mikrobusem.
Ředitel frýdeckomístecké nemocnice ing. Kacíř a primář
očního oddělení MUDr. Čech garantují nárůst operací katarakt pacientů z okresu Nový Jičín o 10 % a zachování všech
činností na oční ambulanci v Novém Jičíně ve stejném rozsahu, tedy pro občany novojičínska se dostupnost péče nezmění a na operaci šedého zákalu budou čekat kratší dobu než
dosud.
V celém vyspělém světě se nemocniční medicína ubírá cestou vysoce kvalitních specializovaných center. Pokud tuto
cestu přijmeme, budeme umět poskytovat včas kvalitní péči
ve všech oborech, pokud budeme chtít všichni dělat všechno
a málo, pak nebudeme kvalitní. Jsem přesvědčen, že je to
obecné pravidlo, týkající se každé lidské činnosti.
Věřím, že pacienti, kteří i v budoucnu budou potřebovat
lékařskou péči očních lékařů, budou velmi spokojeni a dostane se jim ta nejlepší péče, kterou současné medicínské znalosti umožňují.
MUDr. Radan Gocal
ředitel NsP v Novém Jičíně, p.o.

Informační středisko Europe
Direct Nový Jičín informuje
g

Poskytování informací o Evropské unii na místě a také
možnost zasílání informací. Adresa: Úzká 27, 741 01 Nový
Jičín. Otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod.,
sobota, neděle od 9.00 do 12.00 hod. Tel.: 556 768 255, www.
novyjicin.europe-direct.cz europedirect@novyjicin-town.cz

VIII. veletrh Novojičínska
g

Město Nový Jičín a Oblastní kancelář Pojišovny Generali,
a.s., Nový Jičín ve spolupráci s Novojičínským sdružením podnikatelů, Rádiem Čas a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje vás zvou na VIII. veletrh Novojičínska,
jehož součástí je Moravská pou Rádia Čas a okresní soutěž v požárním sportu v sobotu 16. a neděli 17. června 2007
od 9.00 do 17.00 hod. na zimním stadionu a v areálu fotbalového stadionu Nový Jičín.
Bohatý kulturní program, hlavní host Petr Muk, pouové
atrakce, bohaté občerstvení, možnost nákupu a objednávek
zboží, veletržní slevy. Vstup zdarma mimo večerní program
Rádia Čas.

Konference na zámku Kunín
„Jak úspěšně čerpat finanční zdroje EU“
g

Na zámku v Kuníně se dne 8. 6. 2007 uskuteční konference na téma „Jak úspěšně čerpat finanční zdroje EU“, kterou
pořádá informační středisko EUROPE DIRECT Nový Jičín.
Proběhnou zde prezentace o službách informačního střediska
Europe Direct Nový Jičín, aktuálních informacích o procesu
přípravy programovacího období 2007—2013, dále bude představen Prováděcí dokument Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a Prováděcí dokument NUTS
II Střední Morava.
Této konference se zúčastní europoslanec Mgr. Tomáš Zatloukal, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, náměstek hejtmana
Zlínského kraje, starostové obcí Moravskoslezského kraje
(okres Nový Jičín), starostové obcí Mikroregionu Valašsko-Meziříčsko—Kelečsko, starostové obcí mikroregionu Hranicko,
studenti Vysoké školy podnikání pobočky Nový Jičín a.s.,
ing. Michaela Vavrečková — projektová manažerka úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a projektoví manažeři.

Plavecká cena Nového Jičína
g Již od počátku působení
naší školy je plavecká a předplavecká výuka nedílnou součástí tělesné výchovy. Jsou
zařazováni žáci přípravného
stupně, pomocné školy i žáci
rehabilitačních tříd, kteří
pod odborným vedením spolu
s rodiči absolvují rehabilitační program. Řada žáků
v uplynulých letech díky pravidelné docházce a odbornému vedení překonala strach
z vody a dosáhla i takových výkonů, že může reprezentovat
naši školu na plaveckých závodech. V letošním roce byl dne
18. května uspořádán V. ročník plavecké ceny Nového Jičína,
kterého se zúčastnili žáci a klienti ze 13 základních škol
speciálních a zařízení z okresu Nový Jičín v celkovém počtu
123 plavců. Výjimku tvořili klienti ÚSP, kteří přijeli závodit
ze Zašové. Tyto plavecké závody byly velmi úspěšné, kladné
hodnocení jsme zaznamenali z řad trenérů jednotlivých škol,
trenérů a pracovníků Plavecké školy KVS Laguna a v neposlední řadě i samotných závodníků. Závody proběhly na profesionální úrovni.
Pro děti s tělesným i mentálním postižením je rehabilitace
a pohyb nutností pro jejich zdravý rozvoj. Pravidelně provozovaná zdravotně prospěšná aktivita se pozitivně odrazí na
fyzické i psychické stránce dítěte s handicapem. Tyto závody
můžeme uspořádat díky finanční podpoře Městského úřadu
Nový Jičín, který přispívá formou grantu na provozování plavecké ceny.
Mgr. Irena Dudková, ZŠ speciální
a MŠ speciální, Komenského 64
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Program pro mladé motorkáře

mohou děti vyzkoušet a zasoutěžit v různých dovednostech
na kole. Máme být i na co pyšní, mezi našimi členy jsou jezdci, kteří nás úspěšně reprezentují při různých závodech jak
na krajské, tak i republikové úrovni, a tímto bychom jim chtěli za celý klub BEMGE poděkovat.
Závěrem zbývá jen pozvání: Přij te se na nás podívat a sami uvidíte, že klub BEMGE a jeho areál je plný elánu a žije
sportovním duchem. Rádi vás mezi námi přivítáme!
Členové klubu BEMGE

Pytlový sběr PET lahví

g

Motorkářský klub BEMGE Nový Jičín letos zahájil svou
pátou sezonu. Aktivní činnost klubu mohou všichni, a už
jezdci nebo pouze příznivci motokrosu, pozorovat na vlastní
oči. Podmínky pro tento druh sportu postupně dosahuje lepších a lepších parametrů a na poměrně malých prostorech
se členům klubu podařilo vytvořit krásnou „superkrosovou“
tra, která nejen že splňuje potřeby motorkářského sportu,
ale také, a to je velmi důležité, jeho bezpečnost! Čeká nás
však ještě hodně práce. Klub byl totiž požádán uspořádáním
závodu krajského přeboru Moravy dětí a přeboru Moravy
hobby, jenž se uskuteční 8. 9. 2007. I když pořádáme každý
rok jeden až dva závody, je pro nás tato akce zase něčím
novým, ale hlavně organizačně náročnějším. Sjedou se zde
jezdci i z jiných krajů a v jedné rozjíž ce má startovat až 40
jezdců. Proto musíme zhotovit nové startovací zařízení a nachystat tra i depo pro takové množství startujících i pro jejich doprovod a servis. Tak jako každým rokem, jsou pro nás
ale prioritou a zároveň svátkem naše klubové závody, z nichž
jeden proběhne již v červenci. Tradiční se také stává „motokrosová škola“, kde pod vedením zkušeného jezdce a odborníka
tohoto sportu, Pavla Bártka, jsou naši nejmenší, ale i odrostlejší i se svými rodiči připravováni na nejrůznější úskalí tohoto sportu. Tra nevyužívají pouze motorkáři, ale i jezdci
na čtyřkolkách, jimž klub BEMGE uspořádal 14. 4. 2007
závody, v nichž startovalo 18 jezdců, a to jak v kategorií dětí,
tak i dospělých. I tato akce měla mnoho diváků v okolí trati
a dle toho soudíme, že byla příjemným zpestřením pro příznivce tohoto druhu sportu. Mimo tréninkové dny tra využívají ke své činnosti také modeláři, kteří si zde prohánějí své
dálkově řízené benzinové modely a také kluci na bicrossových kolech zde zdokonalují své sportovní umění. Nelze ani
opomenout Den dětí, jejž klub BEMGE ve spolupráci s turistickým oddílem Životice pořádá začátkem června, na němž si

g Město Nový Jičín ve spolupráci se společností Technické
služby města Nového Jičína zahájí od června 2007 v místních
částech města (zástavbách s RD) — pytlový sběr separovaného odpadu — plastů. Od dosud známé praxe by se neměl
příliš lišit. I nadále bude možno vyseparované odpady ukládat
do barevně odlišených nádob. Nad rámec klasické separace
bude možno využít nový systém — zavedení možnosti individuální separace do igelitových pytlů pro jednotlivé domácnosti. Cílem inovace je zlepšit podmínky pro třídění odpadů.
Každá domácnost v místních částech obdrží (v průběhu
měsíce května) leták, a to společně s modrým igelitovým pytlem. Pytel je určen k ukládání plastových nádob — pouze
stlačených PET láhví (různobarevných). Po naplnění bude
možno zavázaný pytel odložit v době svozu před dům, kdy
termín odvozu bude vždy poslední pátek v daném měsíci
(první svoz proběhne v pátek dne 29. 6. 2007). V den vývozu bude pracovníky Technických služeb města Nového Jičína
dodán do schránky nový pytel určený pro opětovnou separaci
plastů.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Mediální komise jednala
o Novojičínském zpravodaji
g Rada města v tomto volebním období nově ustanovila mediální komisi, tedy orgán, který má radě města předkládat
návrhy, hodnocení a posouzení celé škály mediálních prvků,
které město využívá jak vně tak i uvnitř k informování svých
občanů. Mediální komise, která pracuje ve složení Mgr. Ivan
Týle, Elena Kotasová, MUDr. Pavel Geryk, Tomáš Dorazil,
Miroslav Urban a Bc. Emílie Mrštíková se již na svých letošních čtyřech jednáních zabývala problematikou plakátovacích ploch, internetu, novojičínské televize, novin a městského periodika. Právě na jednání dne 23. 5. 2007 bylo mimo
jiné projednáváno téma Zpravodaje. Komise přijala závěr
doporučit orgánům města zachování prodejní ceny 5,- Kč,
ale další možné rozšíření, formát a celkový charakter Zpravodaje zůstává zatím otevřen pro další jednání jak v mediální
komisi, tak následně v orgánech města.
Dále mediální komise vyzývá občany města k podávání návrhů s tématem změny jednotlivých médií členům
této komise nebo prostřednictvím kteréhokoliv kontaktu
orgánům města či Městského úřadu Nový Jičín.
Stanislav Bartoň, OOŽÚ

Město Nový Jičín vyhlašuje
nabídkové řízení
g na prodej nebytového prostoru o celkové výměře 37,02 m2

v domě na ul. 5. května 8, Nový Jičín. Minimální nabídková
kupní cena je stanovena na 450.000 Kč/předmět prodeje.
g na prodej bytového domu na ulici K Nemocnici 4, Nový Ji-

čín s pozemkem parcela č. 439 v k.ú. Nový Jičín-Horní předměstí. Minimální nabídková kupní cena je stanovena na
1. 200.000 Kč/předmět prodeje.
Popis a podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na
úřední desce města Nový Jičín a na webových stránkách
města Nový Jičín: www.novy-jicin.cz, případně na tel. čísle:
556 768 235; e-mail: rusinska@novyjicin-town.cz
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Kam za sportem?
g

FOTBAL: ne 10. 6. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, okresní
přebor muži Žilina - Fulnek B, ne 10. 6. v 17 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. Libhoš - Stonava, ne 10. 6. v 17 hod., stadion
Nový Jičín, okresní přebor muži Nový Jičín - Rybí, ne 10. 6.
v 17 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Lubina, ne 24. 6.
v 17 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Spálov g HÁZENÁ (hala ABC): ne 3. 6. v 10.30 hod., moravskoslezská liga
muži Nový Jičín - Orlová, so 30. 6. a ne 1. 7. (podle počtu přihlášených družstev) od 8. 30 hod., hřiště v areálu bazénu 3.
roč. turnaje Beach Handbal — Jeremi Cup 2007 (muži, ženy)
g JEZDECTVÍ: so 9. 6. od 13 hod., kolbiště u rychlostní komunikace (směrem na Bernartice), vozatajské závody (jedno
a dvojspřeží, skokové závody) g OLYMPIÁDA ŠKOL O POHÁR STAROSTY (areál stadionu TJ Nový Jičín a další sportoviště): pá 15. 6. od 8 hod., kros, atletika, malá kopaná, jízda zručnosti, basketbal dívek, volejbal, florbal, stolní tenis
g TENIS (kurty TC Olympia na stadionu): so 2. 6. v 9 hod.
krajský přebor smíš. družstev dospělí Nový Jičín - Třinec,
ne 3. 6. v 9 hod., krajský přebor smíšených družstev dorost
Nový Jičín - TK Jeseník, ne 24. 6. v 9 hod., krajský přebor
smíšených družstev dorost Nový Jičín - Min. Opava, pá 29. 6.
v 9 hod., turnaj ve čtyřhrách PINGEL OPEN 2007 g PLAVÁNÍ (krytý bazén): so 16. 6. od 9 do 12 a od 16 do 19 hod., letní
M ČR ml. žactva (roč. 1995), ne 17. 6. od 9 do 12 hod., letní
M ČR ml. žactva 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 hodin.

Sportovní aktuality
g NOVÝ JIČÍN HOSTIL PLAVECKÉ VETERÁNY. Celkem
210 závodníků ze 60 klubů a další plavci ve věku od 25 do 85
let bojovali po dva dny (19. a 20. 5.) poprvé v novojičínském
krytém bazénu v závodech 24. ročníku mezinárodního mistrovství ČR veteránů Masters. Stodvacet českých plavců,
padesát Poláků, třicet Slováků, čtyři Rakušané, tři Švýcaři,
Němec, Rus, si to rozdalo ve 40 disciplínách deseti kategorií.
Nejhodnotnějšího výkonu po přepočtu výsledků podle daných koeficientů dosáhla mezi ženami Marcela Šastná (roč.
1934) z Bohemians Praha, mezi muži byl nejlúspěšnější Rudolf Šmerda (roč. 1943) z Brna. Nejstarším účastníkem toho
šampionátu „duchem i výkony stále mladých sportovců“, byl
Jaroslav Liška (roč. 1922) ze Sokola Kobylisy Praha. Domácí pořadatelský klub výborně reprezentovali s umístěním
ve svých kategoriích na medailových místech Bc. Jaroslav
Petržela (1958, 3. na 100 M), ing. Renata Beránková (1964,
1. na 100 Z), ing. Jakub Minář (1975, 3. na 100 P), Vendula
Kochová (1982, 3. na 100 PZ), MUDr. Ferák, CSc., účastník
OH v roce 1964 (1941, 2. na 50 Z). Další novojičínští „veteráni“ nestartovali, nebo se podíleli velmi významně spolu
s dalším organizačním „štábem“ domácího plaveckého klubu
na zajištění a průběhu závodů jako rozhodčí a pořadatelé.

Urputné plavecké souboje jak mužů, tak i žen sledovala
a fandila početná skupina, která nezávodila. Organizátor závodů Jaroslav Kotas předává s blahopřáním diplomy a věcné ceny třem nejúspěšnějším ženám v kategorii nad 65 let.

Všichni účastníci bojovali ze všech sil jako v dobách své aktivní závodnické kariéry s výbornými výkony, za které by se
vůbec nemuseli stydět ani současní mladí plavci. Velké poděkování všech závodníků za výborně uspořádané mistrovství patří bez rozdílu všem pořadatelům, rozhodčím a dalším,
kteří se na něm podíleli.
Dalším mistrovstvím ČR, jehož bude pořadatelem Plavecký klub Nový Jičín, bude ve dnech 16. a 17. června letní mistrovství mladšího žactva (roč. 1955), na něž jsou srdečně zváni
všichni milovníci plavání.
g

POZVÁNKA NA VOZATAJSKÉ ZÁVODY V LOUČCE.
Jezdecký klub Nový Jičín — Loučka si dovoluje pozvat milovníky koní na vozatajské závody, které se uskuteční v sobotu
9. června od 13 hodin na kolbišti v Loučce u rychlostní komunikace (směr Bernartice). Na programu závodů je dvoukolová soutěž jednospřeží (chladnokrevní, teplokrevní), dvoukolová soutěž dvojspřeží (chladnokrevní, teplokrevní), diváci
uvidí i vložené ukázky jízd vícespřeží a skokovou soutěž.
Pořadatelé slibují kvalitní jezdecký sport, připraveno budou
mít pro všechny bohaté občerstvení.

g PLAVCI S PLOUTVEMI LAGUNY NOVÝ JIČÍN SI PŘIPISUJÍ DALŠÍ ÚSPĚCHY. Hned dva další velmi úspěšné
výsledky si mohou do své kroniky zapsat plavci s ploutvemi
KVS Laguna. Nejdříve se stali ziskem 1 929 bodů celkovými
vítězi 1. kola středoevropského poháru mládeže, jehož byli
5. května pořadateli, když porazili hlavního rivala, polský
Nautilus Jastrzebie Zdroj (1 452 b.) a vybojovali 50 medailí
s vytvořením dvou národních rekordů. Nejúspěšnějšími závodníky v těchto závodech byli se třemi zlatými medailemi
Vojtěch Mička a Klára Křepelková, dvě zlaté vybojovali Radka Svobodová, Jáchym Kaluža, Adriana Malátková a Ondřej
Bajer. Poté byli „laguňáci“ úspěšní i na mezinárodním mistrovství Polska v plavání s ploutvemi žactva kategorií E a D,
kde vybojovali celkem 8 zlatých s tituly mistrů Polska, stejný
počet stříbrných a 4 bronzové medaile. O zisk medailí se postarali mezi staršími žáky Jáchym Kaluža (5-1-0), Jan Bártek
(4-2-0), Petr Španihel (3-1-1) a Radka Svobodová (0-3-1), v kategorii mladších žáků Ondřej Dofek (0-0-1) a Šárka Holubová
(0-1-2). Navíc dvakrát vyhrála i štafeta starších žáků na 4 x
50 a 100 PP (Kaluža, Španihel, Jarolím, Bartek), štafeta starších žaček (Figarová, Kolářová, Mičková, Svobodová) obsadila na 4 x 100 PP 3. místo, 2. místo na 4 x 50 PP vybojovala
i štafeta mladších žaček (Holubová, Hanzelková, Kokešová,
Rosová), které patří i 3. místo na 4 x 100 PP.
g U NAŠICH PRVOLIGOVÝCH BASKETBALISTŮ SE
PŘEPISUJE HISTORIE. Ačkoliv ligová soutěž ještě není u
konce, našemu „úřadujícímu“ vicemistrovi, týmu nesoucímu
název Mlékárna Kunín, se již brány Mattoni NBL pro letošek
uzavřely. Může za to vyřazení ve čtvrtfinále celkem A Plus
Brno. Je ale otázkou, zda by si naši za celosezonní výkony
vůbec případný postup do semifinále zasloužili. Vždy více
než dvě třetiny soutěže předváděli mírně řečeno kolísavé výkony, kdy dokázali v jednom zápase potrápit favorita a v dalším propadnout s outsiderem. Kolaps jsme předvedli i v Českém poháru, snad jen čtvrtfinále FIBA EuroChallenge Cupu
je solidním úspěchem. V konečném účtování ligy je bilance
včetně play-off sedmadvacet výher a dvacet porážek, což
může vypadat pozitivně, jenže plných deset výher vybojoval
tým teprve zlepšenou hrou v závěrečných třinácti zápasech
této sezony. Naši hráči letos celkem pětkrát během základní
části prohráli na domácí palubovce, což se dá pochopit v zápasech s Nymburkem nebo snad možná i Děčínem, ale už
hůře to fanoušek snáší po prohře, a to při vší úctě, s Pardubicemi, Libercem či Ostravou. Ke všemu letos často podléhali těmto a i jiným, pro nás dříve „lehce stravitelným“ týmům, také na jejich palubovce. Příčin nepovedené sezony je
mnoho. Patří k nim mimo jiné i „tradiční“ hráčská obměna
kádru před zahájením ligy, za další lze považovat i trenérské
rošády, dlouho se také nedařilo najít dalšího rozehrávače ke
Gavlákovi, týmu také bezesporu chyběl tahoun a střelec typu
Warricka či Curtise, neměl hráče, jenž by vzal na sebe zodpovědnost když teklo do bot a dokázal zápas zvrátit. A když
se také zahraniční opory v některých střetnutích nevyvarovaly výrazných herních výpadků, výsledkem je konečné páté
místo. Každé pravidlo mívá svou výjimku, každá tradice má
svůj konec. Basketbalové „A“ družstvo mužů Nového Jičína,
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O tom, že Ivan Perinčič, který patřil až do několika posledních zápasů k oporám týmu, to neměl v souboji s nejlepším hráčem A Plus
Brno Petrem Bendou vůbec jednoduché, svědčí i snímek z posledního domácího utkání „mlíkařů“ v této sezoně. Přestože se Matej
Venta (na snímku v utkání s A Plus Brno proniká kolem dvou hráčů
soupeře) dostal v závěrečné části Mattoni NBL do výborné formy,
jeho výkony (stejně jako dalších zejména zahraničních spoluhráčů) v dresu Mlékárny Kunín nestačily v letošní sezoně na víc než
na čtvrtfinále soutěže.

dým novojičíňákům podařilo výrazně prosadit v dlouhodobé
soutěži okresní šachové ligy mládeže, hrané na pět turnajů
za účasti 80 šachistů, zastupujících sedm měst našeho okresu.
Umístění hráčů TJ Nový Jičín, kat. do 18 let: 2. František
Folta, do 16 let: 1. Martin Kuběna, 2. Jan Bobek, do 14 let:
1. Jakub Závada, do 12 let: Tomáš Krýda, 2. Robert Vinklárek, do 10 let: 3. Martin Vrbka. Celkovým vítězem této soutěže se stal Martin Kuběna před Janem Bobkem, na 4. místě
skončil Jakub Závada, 8. Jan Kudělka, 9. František Folta,
14. Tomáš Krýda, 17. Vojtěch Zemának, 22. Robert Vinklárek,
z děvčat obsadila Tereza Havrlantová 34. místo. Velmi úspěšní byli novojičínští mladí šachisté i v okresním přeboru škol,
v níž ZŠ Komenského 68 vyhrála v kategoriích mladších i starších žáků, v soutěži středních škol vyhráli šachisté novojičínského gymnázia.
Jaroslav Kotas

nesoucí mnoho let na dresech název generálního sponzora
Mlékárna Kunín, který po skončení sezony ukončil spolupráci, chybí poprvé od roku 1993 v semifinále nejvyšší soutěže.
Sezona, která začala hrozně, pokračovala mizerně a ke konci
vypadala nadějně, tak přece jen skončí neúspěchem, jaký
naši fandové dlouho nepamatují. Páté místo je vyrovnáním
nejhoršího umístění našich z nulté sezony české ligy (1992—
93). Je třeba věřit, že tahle sezona nebyla poslední prvoligovou v historii novojičínského basketbalu a že všechny,
kteří novojičínskému basketbalu fandí, čekají ještě mnohé
lepší zítřky.
g

BOJOVNOST A NADŠENÍ ZNAMENALO VÍTĚZSTVÍ
S POSTUPEM. Zatímco prvoligové basketbalové družstvo
mužů Mlékárna Kunín ukončilo letošní sezonu neúspěšně,
pro druhý celek dospělých hrající pod názvem BC Nový Jičín
to byla sezona naopak velmi úspěšná. Družstvo si ze 2. místa
po základní části vybojovalo nejdříve postup do čtvrtfinále,
v němž vyřadilo celek JBOYS Valašské Meziříčí, vítězně vyšlo i z následného dvoukolového dramatického semifinále
s „B“ týmem VŠB Ostrava rozdílem jednoho bodu ve skore.
Ve finále měl tým za soupeře béčko Opavy, které přestože
bylo posíleno o několik hráčů ještě nedávno prvoligového áčka,
porazil ve dvou utkáních a stal se tak celkovým vítězem s
oslavami opět po sedmi letech postupu do III. ligy. O skvělý
výsledek novojičínského basketbalu se zasloužil tým s hrajícím trenérem Martinem Zdražilem a jeho rovněž hrajícími
asistenty Danem Eliášem a Radkem Mockem ve složení David Břečka, Václav Černoch, Libor Holub, Jiří Kudělka, Martin
Křídlo, Roman Medek, Lukáš Mik, Petr Němec, Petr Polách,
Lukáš Pospíšilík, Michal Šturala, Radek Vyštejn. Všem hráčům patří velké poděkování za dosažený výsledek s přáním
hodně štěstí, pěkných basketbalových výsledků a radosti ze
hry v následující sezoně ve III. lize.

g

ŠACHOVÉ MLÁDÍ NAŠEHO MĚSTA MEZI NEJLEPŠÍMI V OKRESE. Není tomu tak dávno, kdy skončila šachová sezona ročníku 2006/2007 a novojičínští šachisté mohli
bilancovat. Zatímco v soutěži družstev, kde hrály čtyři novojičínské kolektivy, není oproti loňské sezoně s konečným
umístěním příliš spokojenosti, v soutěžích jednotlivců mládeže je tomu naopak. Áčko mužů, přestože bojovalo ze všech
sil až do posledního kola, se coby nováček nedokázalo udržet v krajském přeboru a sestoupilo. Stejně tak se vedlo béčku
hrajícímu s několika talentovanými hráči (Adámek, Mamula
nejml., Folta ml.) jako nováček krajskou soutěž, kterou rovněž
neudrželo a sestoupilo. Další, ne zrovna příjemný konečný
výsledek, potkal i céčko, které v sestavě se zkušeným Holišem, dorostenci a žáky skončilo v okresním přeboru šesté,
což rovněž znamenalo sestup. Nejlepšího výsledku nakonec
dosáhlo družstvo „D“, které obsadilo v okresní soutěži 2.
místo. Kromě tohoto umístění bylo jediným kladem zařazení
talentovaných dorostenců a žáků k získávání zkušeností
v mistrovských zápasech. O mnoho radostnější je uplynulá
bilance mládeže v individuálních soutěžích. Pod vedením Františka Folty, který řídí šachové kroužky v šachovém oddílu
TJ Nový Jičín, ve SVČ Fokus i na ZŠ Komenského 68, se mla7
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Fotbalisté Nového Jičína si coby vítězové okresního Poháru ČMFS
vedou velmi úspěšně i v krajské části Poháru ČMFS, kde se po dvou
vysokých výhrách nad Metylovicemi a Dolní Lhotou 7:0 probojovali do finále. Úvodní gól semifinále s Dolní Lhotou obstaral talentovaný Aleš Viznar (na snímku vlevo) bojující s bývalým hráčem
Nového Jičína Romanem Musialem. (Foto Jiří Tomaškovič.)

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

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

Zbynekˇ Choleva

Datum narození: 29. 3. 1968, Nový Jičín. Rodinný stav: ženatý.
Zaměření ve svém sportu: trenér. Nejoblíbenější jídlo: nejsem
vybíravý. Životní krédo: pokora
a tolerance. Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve
sportu? Rodiče. Sportovní vzor:
nemám. Další záliby mimo váš
sport: indoor cycling, tenis, lyžování. Sportovní dráha: atletika,
tenis — NJ, basket NJ, VŠ Praha
(dorost), Slavia IPS Praha. Největší úspěchy: Milé a zdravé
děti. Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Z rodinného výletu na Malou Fatru. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Nejlepším zážitkem je vždy vítězství se silným
soupeřem, z posledních to byl např. Děčín, Prostějov, Nymburk. Nejhorším zážitkem je samozřejmě ten nejaktuálnější,
tedy prohra ve čtvrtfinále play off s A plus ŽS Brno.
Jaroslav Kotas

Ondrášek oslavil své výročí

Krávoviny 2007

g Ondrášek, novojičínský pěvecký sbor při základní umělecké škole, oslavil své čtyřicáté narozeniny ve velkém stylu.
Uplynulá léta připomenula hojně navštívená výstava v Muzeu
Novojičínska — v Žerotínském zámku. Ve spolupráci s městem
sbor vydal zdařilou propagační brožurku, brilantně nazpíval nové CD, vlastní narozeniny oslavil koncertem duchovní
hudby ve Fulneku a výročním koncertem v novojičínské sportovní hale, kde snad poprvé nekraloval basketbal, nýbrž zpěv.
V mistrné show zazpívali hosté Ondrášku — pěvecké sbory
Motýli ze Šumperku, Dačický Kvítek, Medví ata Český Krumlov. A pochopitelně koncertní a komorní Ondrášek s přípravnými sbory Hrášek, Rarášek, Kulihrášek. Koncert vtipně moderovali Kristýna Kociánová a David Stančík. Dojemné bylo
vystoupení zakladatele sboru Mgr. Václava Ptáčka se sborem
bývalých členů, nazvaných pro tyto slavnostní chvíle Starým
Ondrou. Václav Ptáček po zdařilé operaci dokonce sbor doprovodil na klavír. Město Nový Jičín nezůstalo pozadu a vydalo pamětní listy, které starosta Nového Jičína, pan Mgr. Ivan

g Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín o sobě dalo opět
vědět široké veřejnosti, když ve čtvrtek 24. května 2007 zorganizovalo soutěž Krávoviny 2007. V pořadí už třetí ročník soutěže proběhl za všeobecného ohlasu základních škol, které
sestavily celkem osm družstev. Ta měla za úkol postavit během časového limitu napodobeniny krav. Krávy musely být
především z obalů od mléčných výrobků a kreativitě se meze
nekladly. Družstva pak soupeřila o přízeň spravedlivé poroty,
která hodnotila především originalitu, spolupráci spoluhráčů
nebo celkový dojem z vytvořeného díla.
Zastupitelstvo dětí a mládeže nevybralo pro akci nutnost
postavení krávy ani její vyrobení z mléčných obalů náhodou.
Ekologická akce se pojí se Dnem mléka, který je právě v tomto týdnu slaven. Akce tak uvědomuje veřejnost a nejvíce žáky
základních škol o recyklaci plastových a dalších obalů od
mléčných obalů. Celé odpoledne tak patřilo dětem, které se
stavěním krav bavily.
Akci pořádanou společně s SVČ Fokus zdárně moderovali
předseda Zastupitelstva dětí a mládeže Nový Jičín Václav
Kula a jeho tiskový mluvčí Jakub Podgorski. Porota neměla
jednoduchou práci, protože krávy byly opravdu nápadité. První místo obsadili v kategorii Kunínci družstvo Burlaci z Tyršovy základní školy. První místo v kategorii Tvaroháčci získalo družstvo Machři z Jubilení základní školy. Druhá místa
patřila družstvům Milky (Kunínci) z Tyršovy základní školy
a Smajlíci (Tvaroháčci) ze Základní školy Komenského 68.
Třetí místo si zasloužilo družstvo Komeňdáci (Kunínci) ze
Základní školy Komenského 68.
Václav Kula,
předseda Zastupitelstva dětí a mládeže Nový Jičín

Týle spolu s místostarostou Milošem Lossmanem při slavnostním posezení v kavárně Hotelu Praha předali třiceti osobnostem současného i minulého sboru. A naopak, Ondrášek
udělil vlastní pamětní listy za mimořádnou pomoc, péči a podporu činnosti sboru, které rovněž v kavárně předal jak současnému starostovi, výše jmenovanému Mgr. Ivanu Týle, tak
minulému, panu Pavlu Wesselemu. V té souvislosti je třeba
připomenout, že právě zásluhou iniciativy sbormistra Josefa
Zajíčka a Pavla Wesseleho se jednou za dva roky objevují v listopadu nejlepší dětské pěvecké sbory celé České republiky,
aby tu soutěžily, objevovaly krásu města a okolí, případně
se tu po létech rádi vracely. Pamětní listy Ondrášku také obdrželi představitelé hostujících sborů, in memoriam pak
MUDr. Karel Pavlis, první předseda sboru. Ondrášek ovšem
žije novými plány, a tak se můžeme těšit na další koncerty,
úspěchy, báječný zpěv. Ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme spokojené posluchače a tím i členy sboru.
Karel Chobot
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Nový Jičín v Novellaře

Prefekt kraje Regio Emilia, starosta Novellary a starosta města Nového Jičína při otevření prezentace NJ.

mu byla svěřena obrana města Makefing, které se dostalo
do obklíčení búrskými vojsky. Pro nedostatek vojáků, kteří
byli búrskými jednotkami hned odhaleni, využil jako poslíčků
místních kluků, kteří se k tomu spontánně hlásili. Překvapilo
ho jejich nadšení a jejich vynalézavost — dobře znali terén
a místní poměry.
Když se po válce vrátil do Anglie, viděl, jak si chlapci hrají
na vojáky bránící Makefing, při čemž využívali příručky pro
vojenské průzkumníky. Nebyl z těchto klukovských her nadšený, protože jako voják viděl příliš mnoho utrpení. Dostal
nápad dát chlapcům příručku, která by jejich hrám dala rozumnější rozměr, a proto začal studovat pedagogiku, aby
získal vědomost o výchově dětí.
Potřeboval si pak v praxi ověřit, jak bude jeho program
úspěšný. Proto v srpnu 1907 uspořádal týdenní tábor na
ostrově Bronsea. Po úspěšném táboře napsal příručku Scouting for Boys, tedy Skauting pro chlapce. Pak začaly spontánně vznikat skupinky skautů po celé Anglii a skautská myšlenka se dostala do ostatních evropských států i do Ameriky
a na Nový Zéland.
Pokračování na straně 13

g

To, co je pro Nový Jičín městská slavnost a veletrh Novojičínska, je pro Novellaru San Cassiano. Oslavy tohoto výročí
probíhají každoročně obvykle v posledních dubnových dnech
až do 6. května. Jejich charakter je zábavný, ale i komerční.
Novellara nemá zimní stadion ani jinou velkou halu, a tak
pro prezentaci podnikatelů a města je připraven veliký stan,
v němž jsou umístěny klasické výstavní kóje. Během uplynulých deseti let bylo město Nový Jičín letos potřetí pozváno,
aby se zde prezentovalo. Na ploše 9 m2 tak byl Nový Jičín představen jako historické, živé a veselé město včetně ukázek
drobného podnikání. Tradiční výrobce vánočních ozdob, rukodělná kovářská výroba, keramika, malované sklo, cínoví
vojáčci, výrobce hliníkových žebříků, ale i výrobce solárních
panelů tak představili širokou škálu drobného podnikání na
Novojičínsku a vzbudili zaslouženou pozornost. Během této
akce proběhla jednání starosty města s vedením města Novellary na téma péče o staré občany, připravované kulturní
a sportovní výměny, opravy, údržba a financování provozu
památek, výstavba a financování předškolních zařízení a odpadové hospodářství. Na závěr prezentace jsme byli požádáni, abychom vyřídili pozdrav novellarských celému Novému Jičínu, což tímto činíme.
Stanislav Bartoň, OOŽÚ

Skautské středisko Pagoda
g U příležitosti skautských výročí informuje o skautingu Bedřich Ordáň, současný předseda Okresní rady Junáka okresu Nový Jičín.
V letošním roce 2007 oslavujeme 100 let od vzniku skautingu a 85 let od vzniku skautingu v Novém Jičíně. Skauting
vznikl na počátku minulého století šastnou náhodou. Jiskru
vykřesal britský důstojník Robert Baden-Powell, který napsal
pro vojenské průzkumníky příručku Základy průzkumnictví.
Když vypukla Búrská válka, byl odvelen do jižní Afriky, kde

Foto Jaroslav Bělík
9
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KINO KVĚTEN
g Úterý 5. 6. v 19.00 hod. Christopher Hampton: NEBEZPEČNÉ VZTAHY. Atraktivní vypjatý souboj markýzy de Merteuil a vikomta de Valmont neřídí, jak se obvykle soudí, chladný rozum, ale naopak velmi pálivé city. Nelze si nevšimnout
každý den znovu se rodící aktuálnosti takových vztahů. Privátních i společenských. A nebezpečných. V režii L. Smočka
hrají: I. Chýlková, O. Sokol, D. Černá, A. Vránová aj. Činoherní klub Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 9. 5.
Vstupné 260,- 240,- 190,- Kč.

Středa 6. 6. v 19.00 hod. Peter Quilter: NA KONCI DUHY.
Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy
Garland začíná krátce po jejím seznámení s posledním životním partnerem. Oba jsou v Londýně a Judy se pokouší o návrat do šoubyznysu. V režii J. Macečka hrají: H. Maciuchová,
M. Mejzlík, T. Petřík/P. Bláha. Studio DVA Praha. Předprodej od 9. 5. Vstupné 220,- 200,- 160,- Kč.

g

Výsledky krajského kola
§ 11/55 v Moravskoslezském kraji
g Postupová vědomostní soutěž Paragraf 11/55 už zná vítězný

tým, který bude hájit barvy Moravskoslezského kraje v senátním finále. Krajského kola se v novojičínském Středisku
volného času Fokus zúčastnila nejlepší družstva z Ostravy,
Frýdku-Místku, Bruntálu a Nového Jičína. Hlavním cílem
soutěže je zvýšení právního vědomí dětí ze základních škol.
Název „Paragraf 11/55“ (11/55 představuje časový údaj za 5
minut 12) obrazně vyjadřuje hlavní motto soutěže: „Je nejvyšší čas dodržovat zákony“.
Soutěžní úkoly byly opět obtížnější než v kolech předešlých
a družstva musela porotě ukázat, že dobře znají zákony a hodnotu zodpovědnosti. Vždy jenom vymýšlení zákonů bez předchozí přípravy nebo jejich obhajování před množstvím diváků, porotců a VIP hostů muselo jednotlivé členy stát mnoho
úsilí. O vítězích se rozhodlo až v posledním kole, které bylo
velice vyrovnané pro týmy z Frýdku-Místku a Nového Jičína,
které sváděly nelítostný boj o poslední body. Při rozhodování, zda-li by soutěžící prodali či neprodali korespondované
osobě alkohol a cigarety, měl větší štěstí kolektiv z Frýdku-Místku. Zcela zaslouženě tak přebral Moravskoslezskou standartu, se kterou se vypraví 11. června do finálového senátního kola v Praze.
Soutěž navštívil také pan starosta Nového Jičína Mgr. Ivan
Týle, celorepubliková koordinátorka projektu Hana Bártová
(AISIS Kladno), krajská koordinátorka Zlínského kraje Simona Hlaváčová, oblastní a školní koordinátoři soutěžních
družstev a další hosté. Mezi jednotlivými koly se diváci nenudili a zhlédli taneční vystoupení. Skvělá atmosféra v sále
svědčila o tom, že všichni školní a oblastní koordinátoři,
Středisko volného času Fokus Nový Jičín i Zastupitelstvo
dětí a mládeže Nový Jičín odvedli výbornou práci a soutěž
zapracovali do takové formy, která dětského diváka zajímá.
V celé republice se soutěž konala takřka na 300 školách, v 56
oblastech a 10 krajích. Krajští finalisté se te se utkají v senátním kole 11. června 2007, kde na ně budou čekat politici,
soudci, policisté, ale i celebrity. Držme tedy kolektivu z Frýdku-Místku, Základní škole Raškovice palce!
Václav Kula, předseda Zastupitelstva dětí a mládeže

g 1.— 3. 6. ve 20.00 hod. HORY MAJÍ OČI 2. Pokračování
úspěšného hororu. Zápletka se bude točit kolem skupiny
amerických vojáků trénující v poušti. Mládeži nepřístupno, 90 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g 4.—6. v 18.00 a 20.15 hod. VRATNÉ LAHVE. Aby mohlo
být vítání, musí být napřed loučení. Mládeži přístupno,
103 min.
g 7.—10. 6. v 18.00 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU — NA KONCI
SVĚTA. Will Turner (Orlando Bloom) a Elizabeth Swann
(Keira Knightleyová) se přidali ke kapitánu Barbossovi
(Geoffrey Rush) a pátrají po kapitánu Jacku Sparrowovi
(Johnny Depp), aby ho osvobodili z pasti Davyho Jonese.
Mládeži přístupno, 170 min., titulky.
g 11.—13. 6. v 18.00 a ve 20.00 hod. NEZNÁMÝ SVŮDCE.
Bruce Willis a Halle Berryová v erotickém thrilleru, v němž
jde o odhalení pravdy o mocném reklamním magnátovi.
Do 12 let nevhodný, 109 min., titulky.
g 14.—17. 6. ve 20.00 hod. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE. Vzpomínka na staré časy. Filmová verze
románu Bohumila Hrabala v režii Jiřího Menzela. Do hlavní role obsadil bulharského herce I. Barneva a českého
herce O. Kaisera. Do 12 let nevhodný, 100 min.
g 18.—20. 6. ve 20.00 hod. BABEL. Osudy čtyř skupin lidí
na třech kontinentech protne jeden náhodný výstřel. Po
filmech Amores Perros a 21 gramů přichází režisér Alejandro González Ińárritu s filmem v němž zaznívají minimálně čtyři různé jazyky a odehrává se od Mexika přes
Maroko až po Japonsko. Hrají: Rinko Kikuchi (Chieko)
Elle Fanning (Debbie) Gael García Bernal (Santiago) Brad
Pitt (Richard), Cate Blanchett (Susan). Mládeži nepřístupno, 142 min., titulky.
g 21. 6. v 18.00 a ve 20.00 hod. NORBIT. Eddie Murphy
v trojroli. Zakřiknutý mladík Norbit udělal největší chybu
svého života. Zasnoubil se s monstrozní fúrií. Mládeži
nepřístupno, 102 min., titulky.
g 22.—24. 6. ve 13.00, 15.30, 20.00 hod. FILMALE 2007.
Informace: www.filmale.cz Letošní ročník je zaměřen
na současný evropský film. Během tří dnů představíme
ve více než 60 představeních v osmi promítacích místech
to nejlepší ze současného filmu evropské provenience.
g 25.—27. 6. v 18.00 hod. ODSTŘELOVAČ. Hrdinou filmu
je elitní sniper Bob Lee Swagger, který je neprávem nařčen
z pokusu o atentát na amerického prezidenta. Mládeži
nepřístupno, 124 min., titulky.
g 25.—27. 6. ve 20.15 hod. ČERNÁ KNIHA. Válečné drama
Židovky, která se zamilovala do Němce. Mládeži nepřístupno, 35 mm, 146 min., titulky.
g 28.—30. 6. v 18.00 hod. ROMING. Cesta za romskou nevěstou. Otec Roman (Marián Labuda) veze syna Juru (Vítězslav Holub) autem na Slovensko za nevěstou — svatbu
smluvili kdysi rodiče obou dětí. Doprovází je svérázný kamarád Stano (B. Polívka). Mládeži přístupno, 105 min.
g 28.—30. 6. ve 20.00 hod. TERKEL MÁ PROBLÉM.
Film, který musíte vidět dřív, než vám ho doma zakážou.
Mládeži nepřístupno, 81 min., dabing.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

Městské kulturní středisko Nový
Jičín vás srdečně zve na prodejní
BENEFIČNÍ VÝSTAVU VAMBERECKÉ KRAJKY. Vernisáž výstavy
se uskuteční v pondělí 4. června 2007
v 18.00 hod. (5.— 22. června 2007). Výnos z akce bude poukázán ve prospěch sbírkové akce „Pomozte dětem“. Výstava je pořádána za finančního přispění města Nový Jičín
a pod záštitou starosty města Nový
Jičín Mgr. Ivana Týle.

g

Městské kulturní středisko Nový Jičín vás zve na výstavu VERONIKA
KOPECKÁ, OBRAZY A SKLO. Vernisáž: úterý 26. června
2007 v 18.00 hodin (27. 6. — 27. 7. 2007). Otevřeno: pondělí
a pátek 9.00—11.00, 14.30 —17.00 hodin. Výstavní síň „Stará
pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1. 6. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč: MY NAME IS
ANN, koncert. Feministicky lascivní duo Knoflenka — Svatka
(Praha) a jejich hudebně-světelná show. Elektronika a ságo,
tanec a zpěv. Debutová deska vyšla díky doporučení Moimir
Papalescu na X-Production (Skyline, Midi Lidi, Bruno Ferrari). Líbezně úchylné, provokativní a něžné. Ann in da house!
g 3. 6. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod.: CARCASSONNE,
turnaj v deskové hře. Zúčastněte se turnaje o ceny v jedné
z nejúspěšnějších deskových her současnosti. Hrají se základní pravidla (se 3 kartičkami na ruce). Pravidla s hrou jsou
kdykoliv k dispozici u pultu čajovny. V případě pěkného počasí možnost hrát venku.
g 7. 6. (čt), Čajovna Archa, 19.00 hod.: HOVORY SE STANDOU A JEHO HOSTY 1 (aneb) filosofie všedního dne. Téma
večera: Unikátní biotop štramberských vápencových skal,
mikromotýli. Besední večer s významnými osobnostmi na
vybrané téma.
g 8. 6. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč: JINDRA HOLUBEC & NÁHRADNÍ PROGRAM, dvojkoncert. Invaze bruntálské scény. Bratři Holubkové zvítězili v prestižní soutěži
Malá alternativa (2006) a napraží do vás nekompromisní
směs syrového funky s rapem a jazzovým scatem, podložené
brutální basou. Náhradní program kříží punk a ska, zprasené podobě říká „aggro ska“. Taneční metla.
g 15. 6. (pá), Hudební kavárna Stará pošta, 18.00 hod.: POETS
IN BLACK I., literární pásmo. Básně klasiků v autorském
přednesu z vinylů pouštějí, mixují a komentářem opeřují Val
a Satty.
g 16. 6. (so), Kamenné divadlo Skalky, 18.00 hod., 50,- Kč:
DIVADELNÍ DÍLNA XI, divadelní přehlídka. Tradiční setkání
divadelníků i nedivadelníků v jedinečné atmosféře lesního
kamenného divadla se promění v magický večer za svitu ohňů
a loučí.
g 21. 6. (čt), Masarykovo náměstí, 10.00 hod.: EVROPSKÝ
SVÁTEK HUDBY, setkání hudebníků. Svůj svátek oslaví
amatérští i profesionální hudebníci.
g 21. 6. (čt), Čajovna Archa, 19.00 hod.: HOVORY SE STANDOU A JEHO HOSTY 2 (aneb) filosofie všedního dne. Téma
večera: Islám. Další pokračování besedního večera s významnými osobnostmi na vybrané téma.
g 30. 6. (pá), Čajovna Archa, 17.00 hod.: ZAHRADA, festival
hudby, poezie a obrazu. Vítáme letní prázdniny čajovnickým
festivalem. Čeká nás neutišitelné pódium nabité alternativní
hudbou, poetická zjevení v polojasnu či výtvarná dílna na
zelené trávě. Pro podrobný program pozorně sledujte speciální plakáty nebo si jej vyzvedněte přímo v čajovně.
g
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g Sobota 2. 6. od 14.00 do 17.00 hod. VELKÝ DEN DĚTÍ.
Oslava svátku našich milých dětí! V amfiteátru na Skalkách vás čeká na 40 soutěží, bohatý doprovodný program
i občerstvení. Taneční vystoupení, zpěv, atrakce připraveny pro všechny děti — a nejen ty malé! Poj te s námi slavit!
V případě nepřízně počasí vás budeme čekat ve SVČ
Fokus Nový Jičín. Vstupné: děti 30,- Kč, doprovod 20,- Kč.
V ceně vstupenky je i filmové představení v letním kině
od 21.00 hod.
g Pátek 8. 6. od 18.00 hod. ORIENTÁLNÍ VEČÍREK.
18.00—19.00 hod.: workshop, vede lektorka orientálních
tanců Opal, 19.30 hod.: orientální večírek, vystoupení břišních tanečnic, diskotéka, občerstvení. Předprodej vstupenek v SVČ Fokus od 28. 5. Cena: workshop 100,- Kč,
večírek 50,- Kč, zvýhodněná cena na celou akci 130,- Kč.
g Pátek 15. 6. od 8.00 do 13.00 hod. POHÁR STAROSTY
MĚSTA. Tradiční sportovní klání mezi sportovci novojičínských základních škol o pohár starosty města. Atletika,
basketbal, volejbal, malá kopaná, florbal, stolní tenis, vybíjená a jízda zručnosti na různých sportovištích města.
g Pátek 29. 6. od 10.00 hod. STREET PÁRTY 2007
„FUNBOX CITY CONTEST“. Masarykovo náměstí. Od
10.00 do 12.00 hod. rozjezdy. Od 13.00 hod. hlavní soutěž.
Kola BMX a kola MTB free style. Pořadatelé: Bidolido,
SVČ Fokus — Rebel team, Městský úřad Nový Jičín.
g Připravujeme: Výstava „FOKUS V OBRAZECH“, prezentace činnosti Střediska volného času Fokus — historie
a současnost. Vernisáž výstavy: středa 1. srpna v 16.00 hod.
ve výstavní síni na „Staré poště“ Otevřeno: po—pá, 9.00 —
11.00, 14.30—17.00 hod., výstava potrvá do 29. srpna 2007.
g Připravujeme: FOKUS PÁRTY, sobota 15. 9. Zábavné
odpoledne pro děti, mládež a rodiče v letním kině v Novém
Jičíně. Soutěže, doprovodný program a film na závěr.

Pohár starosty města 2007
g V pátek 15. června 2007 proběhne v Novém Jičíně již
tradiční sportovní klání mezi základními školami Nového
Jičína. Na různých sportovištích po celém území města
se v dopoledních hodinách mezi sebou utkají sportovci
a sportovní družstva v těchto disciplínách — atletika, basketbal, volejbal, malá kopaná, florbal, stolní tenis, vybíjená a jízda zručnosti. Vítězové si odnesou nejen medaile
a pohár, ale získají pro školu také finanční šek na sportovní potřeby. Takže motivace je každoročně velká.
V loňském roce se při sečtení výsledků ve všech kategoriích radovali z vítězství žáci a učitelé ze ZŠ Tyršova,
druzí byli pak sportovci ze ZŠ Komenského 66, a třetí
místo obsadila ZŠ Jubilejní.
Zahájení sportovních soutěží se koná na atletickém stadionu v Novém Jičíně už v 8.00 hodin. Tam bude také na
velké orientační tabuli upřesněn harmonogram jednotlivých soutěží. Vstup na všechna sportoviště pro fandící
rodiče i přátele je zdarma.

Martin Jakůbek, mluvčí SVČ Fokus

Skokanský můstek v NJ ?

g

Zdá se vám to nereálné? V době, kdy máme za humny
ve Frenštátě pod Radhoštěm proslulý areál skokanských
můstků, jistě nikdo nic takového neočekává. Přesto lze na
otázku položenou v titulku odpovědět kladně. Jenže... je
už přibližně 50 let minulostí a pro upřesnění nutno říct,
že byl zbudován na žilinském kopci Puntík, a to ve třicátých
letech minulého století. Tomu, kdo by o existenci můstku
pochyboval, předkládáme snímek z archivu dosud stále
čilého pana Jana Macíčka, kterého zachytil fotograf při
skoku v tehdy běžném stylu. Výšku doskokové části můstku lze vystopovat z rozdílné velikosti postav vedle a pod
můstkem. Přesto, že mezi námi žije ještě několik pokořitelů tohoto můstku, nepodařilo se zatím nalézt snímek,
který by zachytil podobu jeho dřevěné konstrukce. Těm,
kteří by si při procházce na Puntík chtěli ověřit místo,
kde můstek stával, by mohl posloužit druhý obrázek z ledna
letošního roku. Strom s opřeným kolem byl na hranici onoho místa a nachází se cca 250 m
za vloni obnovenou Mariánskou studánkou na červeně
značené turistické trase. (Kolo
si autor článku a snímku odvezl, strom se značkou tam
ponechal.)
Na závěr zase jednou výzva
k pamětníkům: Najde se u někoho ve starém fotoalbu snímek, který ukazuje samotný
můstek? Samozřejmě bychom
ho na stránkách Novojičínského zpravodaje zveřejnili.
A přidám ještě jeden námět. Jestliže jsme v těchto dnech
vzpomněli sté výročí organizované tělovýchovy (Dělnické
tělovýchovné jednoty, což je předchůdce dnešní tělovýchovné jednoty), nemohlo by toto být výzvou pro mladé
sportovce — studenty s badatelskými sklony pustit se do
obsáhlejšího vykreslení historie sportování v našem městě?
Třeba by při tom objevili i obrázek zmizelého skokanského
můstku v Novém Jičíně.
Pavel Wessely

Český svaz žen zve
g na prezentaci základních organizací Českého svazu žen
regionu Nový Jičín, která se uskuteční u příležitosti 40. výročí založení organizace Českého svazu žen v pátek 15. června 2007 od 13.00 do 18.00 hod. v konferenčním sále Krajské
hygienické stanice se sídlem v Ostravě v budově územního
pracoviště Štefánikova 9, Nový Jičín. Prezentace ZO ČSŽ je
finančně podporována Městským úřadem Nový Jičín.
Elena Kotasová, předsedkyně ORŽ Nový Jičín

Zájmy našich spoluobčanů
g Pan Jaroslav Pecha (nar.
30. 12. 1929, NJ — Loučka)
toužil již jako chlapec být
členem skautského oddílu.
Motivovaly ho články prvorepublikových čísel časopisu
Junák. Líbily se mu příběhy,
které chlapci a děvčata prožívali při klubových setkáních
i venku, v přírodě. K romantickým představám a touze
je také opravdově prožívat
přispívala i četba známých
románů Jaroslava Foglara.
Teoretickým motivem zájmu
o skauting mu byla náplň
knihy „Přírodou a životem
k čistému lidství“, příručky
českých junáků od Miloše
Seiferta z roku 1920 a kniha
„Skautský rok“ napsaná Mirko Vosátkem a vydaná v roce 1946. Po válce se panu Pechovi
naplnila ona touha, stává se členem skautského oddílu v Novém Jičíně. V roce 1947 byl okrskovou radou vybrán jako
jeden ze tří skautů z Nového Jičína do české delegace na světové setkání (jamboree) ve Francii. Tam strávil téměř čtyři
prázdninové týdny. Skautská světová setkání se organizují
zpravidla jednou za čtyři roky. Na těchto radostných setkáních skautů bývá kolem 40 tisíc účastníků. Na jamboree se
poznává hostitelská země, život skautů z jiných míst zeměkoule, vyměňují se zkušenosti, předávají se upomínkové předměty, pořádají soutěže...

Americká delegace věnovala každému našemu účastníku
hliníkový „peníz“. Ten nosí skaut v kapse a když během dne
vykoná dobrý skutek přemístí ho do druhé kapsy. Lépe se
tak pamatuje počet dobrých skutků během dne vykonaných.
Pozvání Američanů na další světové setkání se již nemohlo
realizovat pro hluboké změny našich společenských poměrů
po roce 1948. (Jamboree se bude konat i letos, a to v Anglii,
v kolébce skautingu a navíc v jubilejním roce stého výročí
jeho založení). Nové, již třetí založení skautské organizace
v Novém Jičíně má datum 31. března 1968. Pan Pecha se
stává členem rady Lašské oblasti, později je předsedou nové
Okresní rady Junáka. Avšak 9. června 1970 je oznámen zánik
organizace na základě výnosu ministerstva vnitra. Poslední
(čtvrté) založení Junáka má datum 27. ledna 1990. Pan Pecha
je opět členem Okresní rady Junáka a navíc vede oldskauty.
„Přeji stávajícím i budoucím členům Junáka, aby již
nikdy nebyla naše organizace zrušena.“
Pan RNDr., PhMr. Jaroslav Pecha je farmaceutem. Studoval na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval jako vedoucí
analytické laboratoře v DEZE Valašské Meziříčí.
Foto: památný americký dárek. Text na líci: „Na mou čest
budu konat, jak nejlépe budu umět“. „Bu připraven“.
Text na rubu: „Každý den tajně si mě dej do pravé kapsy
potom, co uděláš dobrý skutek“. (Překlad — Denisa Navrátilová).
Připravil Jaroslav Bělík
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Pokračování ze strany 9
V roce 1911 se skauting dostal i do českých zemí. Středoškolský profesor Antonín Benjamín Svojsík na svých cestách
jako člen kvarteta se seznámil i se skautingem. Myšlenka
skautingu se mu zalíbila. S chlapci, kteří projevili o skauting
zájem, uspořádal tábor, který trval měsíc, aby si ověřil účinnost skautských myšlenek. Týdenní tábory konané v Anglii
se mu zdály být k tomu účelu krátké. Tento tábor A. B. Svojsíka byl velmi úspěšný a myšlenka skautingu se začala šířit
i do dalších měst a obcí naší země.
Myšlenky skautingu se zalíbily také učiteli a knězi Josefu
Slavíkovi, který do tajů skautingu začal zasvěcovat chlapce
v Novém Jičíně. Slíbil jim, že zde založí skautský oddíl. Svůj
slib ale splnit nemohl, protože těžce onemocněl a zemřel.
O založení skautského oddílu v Novém Jičíně se pak pokoušel
Josef Kryl, ale nenašel nikoho, kdo by dělal vůdce oddílu.
Skautská myšlenka však sílila.
Dne 2. dubna 1922 do Nového Jičína zavítala družina skautů
z Valašského Meziříčí, aby v Novém Jičíně pomohla založit
skautský oddíl. O významu a úkolu skautingu na schůzce
promluvil br. Zdeněk Jemelík, rádce družiny z Valašského
Meziříčí. Hned se přihlásilo 12 členů a br. Josef Kryl a br. Miroslav Derka složili nováčkovskou zkoušku a skautský slib.
Po prázdninách téhož roku přistoupili další nováčci a byly
vytvořeny čtyři družiny. Dne 19. listopadu 1932 pro zájem
a nadšení dívek byl založen za pomocí br. Josefa Kryla dívčí
oddíl, který se velmi úspěšně rozvíjel. Dívčí oddíl uskutečnil
mnoho veřejných a pochvalných akcí. Novojičínský skauting
v letech od svého ustavení až do jeho prvního zákazu se musel
prokousávat velmi těžkými hmotnými problémy. Další mnohé
problémy musel řešit i v dalších letech až do současnosti.
Činnost skautů byla několikrát přerušena. V r. 1939 okupací ČSR. Za 2. světové války se některým skautům podařilo
dostat za hranice, kde se zúčastnili bojů za osvobození zemí
okupovaných německým fašismem, tedy i ČSR. Za boj o svobodu ČSR npor. Ladislav Hla o, novojičínský skaut, obdržel
mimo vojenských i skautské vyznamenání, Junácký kříž. Ti,
kteří zůstali doma, byli většinou odvlečeni do koncentráků,
z nichž se mnozí nevrátili.
Po válce byla činnost skautingu obnovena, ale dlouho netrvala. Junák, což je český název pro skauting v ČSR, který
mu dal A.B. Svojsík, se měl po únoru 1948 začlenit do SČM.
Proto skautské oddíly, a to i skautské oddíly v Novém Jičíně,
svoji činnost ukončily. Ke dni 1. ledna 1950 byl Junák oficiálně zrušen. Mnoho oddílů a družin však pracovalo v ilegalitě.
K obnovení činnosti došlo 2. dubna 1968 na ustavující schůzce v kavárně Praha. Vůdcem střediska byl zvolen JUDr. Miroslav Kolář, jeho zástupci Zdeněk Quitt a Zdeňka Kropáčková
a tajemníkem Ladislav Urban. Středisko získalo bývalou „slepičárnu“, kterou v krátké době přeměnilo ve skautské klubovny. Pak začala intenzivní práce s oddíly a družinami, ale
opět ne nadlouho. V rámci normalizace se měl čsl. Junák
začlenit do pionýrské organizace SSM. Proto skautské oddíly
ukončily svoji činnost. Také středisko Pagoda NJ končí svoji
činnost 7. září 1970 a svůj majetek podle nařízení předalo
PO SSM. Dne 2. října 1970 byl Junák výnosem MV zrušen.
Po uplynutí dalších 20 let a s politickými změnami v naší
zemi se činnost Junáka znovu obnovuje. Dne 27. ledna 1990
se schází ustavující schůze i v Novém Jičíně a obnovuje činnost střediska Pagoda, jehož vůdcem byl opět zvolen br. JUDr.
Miroslav Kolář a jeho zástupci br. Josef Palacký, ses. Božena
Pokludová, br. RNDr. Jaroslav Pecha a tajemníkem br. Bedřich Ordáň.
Činnost zahájilo 11 oddílů, které začínaly opět z ničeho.
Díky sponzorským darům získalo středisko stany, spací pytle,
sportovní, zdravotnické a táborové vybavení, které vyřadila
armáda, NsP a Městský úřad Nový Jičín. Největší pomoc dostalo středisko Pagoda od Městského úřadu Nový Jičín předáním do vlastnictví střediska domu na ulici U Jičínky č. 9
i s přilehlým pozemkem. Městský úřad také velmi pomáhal
materiálně i finančně při rekonstrukci tohoto domu pro činnost střediska. Při jeho rekonstrukci se také zapotili vůdcové
a vůdkyně oddílů se svými chlapci a děvčaty a jejich rodiče.
V dalších letech byla přistavěna velká klubovna a zřízena
skautská základna na Dolní Bečvě. Skautská činnost se tak
13
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mohla úspěšně rozvíjet a rozvíjí se dosud někdy s menšími
i většími problémy.
Bratři JUDr. Miroslav Kolář a Josef Palacký již nejsou mezi
námi, protože se odebrali do věčného skautského tábora. Oba
byli našimi výbornými vůdci a zaslouží si obdiv a uznání nejen skautů, ale i občanů našeho města. Novým vůdcem střediska byl zvolen br. Břetislav Kelnar. Byl velice obětavý a náročný především k sobě. Vytvořil a dosud vede skautskou
základnu Nového Jičína na Dolní Bečvě, kterou mnoho skautů plně využívá. Vede také skautské oddíly v Suchdolu nad
Odrou, které jsou součástí střediska Pagoda Nový Jičín. Součástí střediska Pagoda jsou také oddíly Jeseník nad Odrou
— Hůrka. Po jeho odstoupení byl novým vůdcem střediska
zvolen br. Petr Zirps. Když se přestěhoval do Čech, vzdal se
své funkce a na jeho místo byl zvolen br. Václav Dobrozemský.
Vede si dobře a našim přáním je, aby středisko Pagoda Nový
Jičín ještě více zviditelnil a více pozvedl a upevnil a o nové
členy a příznivce skautingu rozmnožil, aby více chlapců a děvčat poznalo hodně radostí z her, z kamarádů, z poznávání
přírody, z pomoci bližním a z prožívání různých dobrodružství na skautských táborech.
Na úspěších oddílů střediska Pagoda se významně podílejí sponzoři: město Nový Jičín, městys Suchdol nad Odrou,
obec Jeseník nad Odrou, Vladimír Novobilský — fa NOVOS,
fa PAMET Suchdol nad Odrou, CHARITA Odry, fa LEXUS
TRANS, s.r.o., Skautská nadace Jaroslava Foglara, Krajská
rada Junáka Moravskoslezského kraje a Okresní rada Junáka Nový Jičín.
Až do 9. září 2007 je možno navštívit výstavu v Žerotínském zámku k výročím skautingu.

Epinal 2007

g Na pozvání fotbalového oddílu SAS z partnerského města
Epinal ve Francii odjelo družstvo mladších žáků TJ Nový Jičín dne 12. 4. 2007 reprezentovat naše město na turnaj této
věkové kategorie. Samotný turnaj probíhal ve dnech 14. a 15.
dubna na místním krásném stadionu za účasti 40 mužstev z
Francie, Belgie, Itálie, Německa a ČR. Mladší žáci TJ Nový
Jičín byli vylosováni do skupiny D, kterou vyhráli a se ziskem šesti bodů postoupili do osmifinálové skupiny. Zde se
umístili na druhém místě a v závěrečné fázi bojovali ve skupině o celkové 5.— 8.místo. Nakonec v úmorném vedru vybojovali výborné 7. místo (nejlepší umístění oddílu ze zahraničí).
Fotbalový oddíl a potažmo město Nový Jičín dobře reprezentovali: Petr Burýšek, Pavel Táborský, Tomáš Matějičný,
Petr Škoda, Zdeněk Navrátil, Michael Vavřík, Pavel Petřek,
Martin Rýpar, Propkop Urbanovský, Martin Figar, Lukáš
Merenda a Michael Chalupa vedení trenéry Petrem Hurtou
a Ivanem Akrmanem. Za 7. místo obdrželi od pořadatelů krásný pohár, který ozdobí klubovnu TJ Nový Jičín. Úroveň turnaje byla vynikající, organizačně byla tato akce zajištěna na
vysoké úrovni a výkony hráčů v teplém počasí obdivuhodné.
Pořadatelé z partnerského města Epinal se o naši výpravu
velmi dobře starali, snažili se ve všem vyjít vstříc. Chlapci
zde navázali nová přátelství a také my, trenéři, jsme měli možnost načerpat nové zkušenosti, které využijeme při výchově
našich fotbalových mládežníků.
Proto chceme poděkovat městu Nový Jičín, které nám umožnilo navštívit tento turnaj a poznat naše partnerské město
Epinal. Domů jsme se vrátili 16. dubna v ranních hodinách
unavení, ale bohatší o mnoho zážitků.
Za TJ Nový Jičín Ivan Akrman a Petr Hurta

Zemřel pan František Dresler
g

V požehnaném věku 96 let
zemřel dne 22. 5. 2007 jeden
z prvních absolventů novojičínského gymnázia. Maturoval v roce 1929. Jeho jméno
je také spjato s PS Ondráš, jehož členem byl od roku 1955,
když předtím působil v amatérském divadelním souboru.
Po čtyřech letech se stal na
dlouhé období předsedou pěveckého sboru. Organizační
schopnosti předsedy pana
Františka Dreslera ve spolupráci s dalšími členy (Jaroslavem Dejmkem a Ervínem
Bártkem) byly onou neviditelnou silou, která zabezpečovala klidný chod sboru, uměleckou kvalitu a úspěchy PS Ondráš více než dvě desetiletí.
Odešel obětavý a zasloužilý člověk.
Antonín Březina

zahrál porotě a přítomným posluchačům následující skladby,
jejichž aranžmá je dílem novojičínského hudebního skladatele, sbormistra a hudebního pedagoga, zakladatele pěveckého sboru Ondrášek, pana Mgr. Václava Ptáčka: Voda voděnka, Letecká akrobacie, Moonlight serenade Glena Millera,
Trumpet voluntary Waltona Goodvina, Kdyby nepadal déš.
Orchestr pod vedením paní Boženy Varajové opět dokázal,
že patří k nejlepším, což také potvrdil prvním místem ve své
kategorii. Pan Mgr. Václav Ptáček navíc získal „Zvláštní ocenění poroty“ za aranžmá.
Při této příležitosti se nemůžeme nezmínit o tom, že dva
členové žákovského orchestru byli v dubnu letošního roku
účastni Ústředního kola soutěží základních uměleckých škol
v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Žesové trio
pod vedením pana Františka Skočka ve složení: Jan Glogar,
Jakub Plešek a Štěpán Hruška získalo vynikající 2. místo.
Srdečně blahopřejeme.
Karel Chobot, Svatoslav Válek

Jsme stříbrní!

Pozvánka na benefiční koncert
g

Gotický kostel sv. Mikuláše z konce 14. století v Novém Jičíně — Žilině se stane v neděli 10. června 2007 v 15.30 hod.
místem benefičního koncertu pro Nadaci při Speciální škole
pro sluchově postižené ve Valašském Meziřičí. K potěše posluchačů tu zazní díla takových mistrů, jakými bezesporu
byli A.V.Michna z Otradovic, G.F. Händel, W.A. Mozart, G. Giordani, G. Bizett, Ch. Gounod, C. Franck, R. Friml či A.L. Weber. Své umění předvedou ve hře na varhany a trubku Petr
Strakoš, a na trubku se k němu přidá sólista pěveckého sboru
Ondráš, hlavní organizátor koncertu a učitel valašskomeziříčské školy David Škařupa, oba zároveň přednesou i pěvecké
party. Hlavní pěveckou ozdobou benefičního koncertu budou
bezesporu dámy — Jana Kurečková, sólistka ostravské opery
divadla Jiřího Myrona a Lenka Hniličková. Výtěžek z dobrovolného vstupného je věnován výše uvedené nadaci. Zveme
všechny milovníky dobré hudby na koncert, který je zároveň
malou předzvěstí červencových oslav narození slavného žilinského rodáka, stavitele evropských železnic, člověka dobrého srdce a donátora, jehož zásluhou byl kostel v 19. století
opraven, Karla Schwarze.
Karel Chobot

Žákovský orchestr ZUŠ NJ
v krajském kole

g Dne 18. května 2007 proběhlo na Základní umělecké škole
v Havířově krajské kolo soutěže základních uměleckých škol,
každoročně vyhlašované v různých oborech Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve školním
roce 2006—2007 to byla mimo jiné soutěž žákovských orchestrů základních uměleckých škol v několika hudebních žánrech
a kategoriích.
V krajském kole samozřejmě nechyběl ani vítěz novojičínského okresního kola, totiž žákovský orchestr Základní umělecké školy v Novém Jičíně. V kategorii estrádních orchestrů

g Sobota 28. 4. 2007, 10.26 hod., Besední dům, Brno, finále
celostátní soutěže gymnaziálních sborů — Gymnasia Cantant.
„Pěvecký sbor Puellae et Pueri získává stříbrné pásmo!“
Tato krátká výstižná věta zněla ještě dlouho v uších všech
členů pěveckého sboru Gymnázia a SOŠ Nový Jičín. Věta, v níž
je skryto mnoho práce, snahy a volného času, který je věnován
zpěvu. Věta, na niž jsme si museli počkat mnoho dlouhých
hodin — od pátečního soutěžního dne až do slavnostního
galaprogramu v sobotu dopoledne.
Závěrečným vyhlášením výsledků nás provázel ředitel festivalu Mgr. Jan Ocetek a prostředí Besedního domu, které je
zároveň působištěm filharmonie, dodalo tomuto dopoledni
velmi sváteční nádech. Gymnasia Cantant jsme se poprvé
zúčastnili vloni, letos však poprvé v soutěžní kategorii a v konkurenci 13 těles, která se prosadila v regionálních kolech
celé České republiky, jsme dokázali obdržet pro nás velmi
cenné stříbrné pásmo. Soutěže se zúčastnilo také naše chlapecké vokální seskupení Sextet+. Nejenže slavilo obrovský
úspěch u publika, ale získalo hned tři zvláštní ceny poroty,
z nichž nejvýznamnější jsou: vítězové kategorie B (do této
kategorie byli zařazeni pro malý počet zpěváků — minimum
pro kategorii A je 16 členů) a nejlepší chlapecké těleso XIII.
ročníku.
Zbývá jen doplnit to nejdůležitější: jména pedagogů a dirigentů, kteří nás dovedli až sem, do finále: Josef Zajíček, Mgr.
Andrea Dostálová a Mgr. Karel Dostál. Děkujeme jim! Číslo
13 (XIII. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů,
13 zúčastněných sborů) pro nás letos rozhodně šastné bylo!
Členky Puellae et Pueri Ani Koudelková a Leni Fárková

Občanská statistika /duben
g Narodilo se 5 dětí, z toho 2 chlapci a 3 děvčata. Přistěhovalo se 16, odstěhovalo 33 občanů. Byly uzavřeno 11 sňatků
v Novém Jičíně, 6 v Kuníně. Počet obyvatel 27 482, zemřelo 6.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Městská policie NJ informuje

Městská policie Nový Jičín pořádá pravidelně v rámci prevence besedy s dětmi ze základních škol. V tomto období proběhlo celkem 50 besed se zaměřením na bezpečnost dětí v silničním provozu, zvyšování právního vědomí, návykové látky,
domácí násilí, šikanu atd. Při organizaci těchto besed strážníci spolupracují s Preventivně informační skupinou OŘ Policie ČR.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

MP provádí na nočních
víkendových směnách intenzivnější kontrolu
g

g V průběhu 1. čtvrtletí roku 2007 se na Městskou policii Nový
Jičín (MP NJ) obrátili občané s žádostí o pomoc nebo s oznámením v 970 případech. Z tohoto počtu bylo 260 událostí
předáno do místa působnosti jiné obecní (městské) policie,
PČR nebo jinému orgánu veřejné správy. V tomto čtvrtletí řešili strážníci celkem 982 přestupků, což je ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku o 162 přestupků více. Největší část tvořily přestupky v dopravě, kterých bylo 647 řešeno blokově na místě, 170 domluvou a 28 předáno správnímu
orgánu k dořešení. Dále bylo řešeno 83 přestupků proti veřejnému pořádku, 38 přestupků proti vyhláškám města, 5 přestupků proti občanskému soužití, 4 přestupky proti majetku.
Strážníci městské policie také mimo jiné řešili 55 cyklistů
za porušení pravidel jízdy nebo nedostatečné technické vybavení jízdních kol či 21 přestupků chodců za porušení ustanovení zákona týkajícího se pohybu chodců po komunikaci.
Městská policie Nový Jičín také provádí kontroly podávání
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V tomto období
bylo provedeno 13 kontrol, při nichž strážníci zkontrolovali
66 restauračních zařízení a řešili 7 přestupků.
Vzhledem k tomu, že na území města stále dochází k poškozování majetku města, laviček, odpadkových košů, zařízení na veřejných prostranstvích, veřejné zeleni, stále dochází ke znečišování veřejného prostranství atd., přijala
MP NJ od poloviny měsíce března opatření, kdy jsou posilovány noční směny v pátky a soboty na upevňování veřejného
pořádku. Při těchto posílených směnách se hlídky zaměřují
především na kontroly Žerotínského parku, Smetanových
a Janáčkových sadů, okolí OD Hruška, městské památkové
rezervace, DPS Pod Lipami.

Městská policie Nový Jičín (MP NJ) v poslední době zaznamenala nárůst oznámení a poznatků od občanů, zaměstnanců
technických služeb a hlídek MP v terénu, která poukazovala
na to, že stále častěji dochází k poškozování veřejně prospěšných zařízení jako například laviček, odpadkových košů,
veřejného osvětlení, zařízení dětských hřiš, dřevin a okrasné
zeleně. Dochází k přemisování a ničení dopravních a orientačních značek, ukládání odpadu mimo odpadní nádoby.
Jedná se zejména o starý nábytek, ledničky, pračky, televizory, koberce, stavební su a znečisování veřejného prostranství např. prázdnými obaly od potravin, alkoholických a nealkoholických nápojů.
Aby nadále nedocházelo k těmto negativním jevům, posílila MP NJ v polovině měsíce března noční směny o víkendech, kdy hlídky MP provádějí intenzivněji kontroly na místech,
kde se tyto jevy vyskytují nejčastěji. V současné době se pozornost zaměřuje převážně na kontroly žerotínského parku,
Smetanových a Janáčkových sadů, okolí OD Hruška a městské památkové rezervace. V případě, že budou tyto jevy zaznamenány v jiné části města, bude pozornost hlídek MP zaměřena při kontrolách také na tyto lokality.
Rádi bychom touto cestou oslovili obyvatele města (seniory, matky s dětmi a v neposlední řadě mládež), aby nečinně
nepřihlíželi páchání těchto negativních jevů a při jakémkoliv zjištění takovéhoto protiprávního jednání tyto poznatky
oznámili (i anonymně) na linku MP NJ telefonicky (pevná linka 556 768 280, nebo tísňová linka 156). Společným úsilím
MP a občanů města lze docílit zlepšení životních podmínek
spojených s využitím volného času obyvatel, nebo včasným
příjezdem hlídky MP na místo se mohou škody na majetku minimalizovat, popřípadě lze tomuto poškozování i zabránit.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

ANKETA SPOKOJENOSTI S NOVOJIČÍNSKÝM ZPRAVODAJEM
Vážení čtenáři, zúčastněte se ankety týkající se Vaší spokojenosti s Novojičínským zpravodajem a tři z vás vyhrají knihu o Novém Jičíně!
Vyplněný a vystřižený (okopírovaný) anketní lístek vhote do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy, Masarykovo
náměstí 1 do 15. června 2007. Pokud se Vaše odpovědi do anketního lístku nevejdou, napište je na čistý papír a spolu s anketním lístkem
vhote do schránky. Děkujeme. Vaše redakce.
Jméno, příjmení, titul:....................................................................................................................................................
Adresa:.............................................................................................................................................................................
1. Znáte Novojičínský zpravodaj?
Ano  – Ne 
2. Kolik lidí ve Vaší domácnosti Novojičínský zpravodaj čte?
Prosíme, uvete číselný údaj:
3. Je pro Vás Novojičínský zpravodaj užitečným zdrojem informací ze života města?
Ano  – Ne 
4. Čtete Novojičínský zpravodaj pravidelně?
Ano, pravidelně  Ne, jen občas  Ne, nečtu vůbec 
5. Označte, prosím, kategorie článků, které čtete nejraději:
Z jednání samosprávných orgánů  Ze sociální oblasti
Z nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí ve
městě na daný měsíc  Z kulturního a společenského života
ve městě  Ze sportu  Zábavně-vzdělávací články — historie
města, významní rodáci, osobnosti roku, zájmy spoluobčanů
Z činností spolků, sdružení, z grantové činnosti  Soutěže 
Informace pro občany z městského úřadu 
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6. Vyhovuje Vám nabídka kulturních a společenských akcí podle
jednotlivých zařízení nebo byste raději řazení všech akcí za
sebou pouze podle data konání?
Vyhovuje mi řazení podle zařízení 
Uvítal/la bych řazení podle data konání 
7. Chybí Vám nějaké informace v Novojičínském zpravodaji?
Prosíme, napište co:
8. Vadí Vám v Novojičínském zpravodaji něco? Prosíme,
napište co:
9. Líbí se Vám něco v Novojičínském zpravodaji, prosíme,
napište, co:
10. Víte, že je Novojičínský zpravodaj ve formátu PDF také na
internetových stránkách města www.novy-jicin.cz?
Ano, vím a využívám to  Ano, vím, ale nevyužívám to 
Ne, nevím 

Snímek č. 32

Soutěž „Pozvedni oči“ 16. kolo
g

Snímek č. 29

Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího, tedy květnového kola naší soutěže.
Poprvé se stalo, že 2
z došlých odpovědí
byly špatné.

Snímek č. 30

Snímek číslo 29:
představuje část nadokenní lomené římsy
s plastikou v I. patře
domu č. 2 v ulici 5.
května. Dům, původně dřevěný, byl v době po velkém požáru
města v roce 1503
obnoven a nastaven
o I. patro z kamene
a z cihel v renesanční podobě, jako mnoho dalších domů na
náměstí a v přilehlých ulicích. Patřil také mezi 45 šenkovních domů, jejichž
majitelé mohli vařit
a čepovat pivo. Dnes
je také dům zařazen
mezi kulturní památky města. Zde se také
narodil malíř Hugo
Baar, který proslavil naše město.
Snímek číslo 30: Je zde část podokapní římsy s krásnou plastikou a s půdním oknem v místě nad hlavním vchodem bývalé Kesslerovy vily postavené v roce 1902 v historizujícím slohu
a nachází se jako rohový dům mezi ulicemi Janáčkovy sady
a K Nemocnici. Majitel provozoval v přízemí vily výrobu nealkoholických nápojů. Ještě krátkou dobu po II. světové válce
tam vyráběl národní správce pan Jan Marek původně jenom
sodovou vodu a později i limonády.

Snímek č. 31

Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Herta Pospíšilová,
Skalky č. 8, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty
města Nový Jičín) získává pan Radek Knápek, Budovatelů
č. 7, Nový Jičín. Blahopřejeme!

Zúčastněte se šestnáctého 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

Jaroslav Merenda

Óda na radost
…druhý, třetí, čtvrtý, pátý,
poslední byl až třicátý.
To školka šla na výlet.
Den byl bílý, modrý, zlatý,
léto kousek od cíle,
čas ukázat městu paty.
Ten houf dětí byl dost velký
pro dvě mladé učitelky.
Málem dětí jako smetí
sbíhalo se dokolečka.
Jako když se dělá tečka.
Velká tečka za větou,
a se slova nepletou.

Chvíli byla tečka tečkou,
potom dlouhou pestrou vlečkou —
a zas loukou, plnou květů,
které tolik patří k létu.
Nakonec, už cestou domů,
kde se vzalo, tu se vzalo,
přilétlo pár známých tónů.
Snad se mi to jenom zdálo,
že vítr, náš milý host,
broukal Ódu na radost.
Takový den není málo.
Foto Jaroslav Bělík

ˇ
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