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g Letošní Novojičínské léto se dostalo do své druhé poloviny,
proto je namístě udělat za tou první polovinou malé ohlédnutí. Tento ročník začal poměrně nezvykle brzy, a to v květnu
koncertem Symfonického orchestru města Ludwigsburg. V kamenném divadle Skaly proběhl další, v pořadí již jedenáctý
ročník Divadelní dílny, která rok od roku láká stále větší zájem ze strany diváků. Koncerty na náměstí od prvopočátku
doprovázelo nepříliš vlídné počasí. Přes občasné přeháňky
během koncertů, které se daly někdy hůř, někdy lépe zvládnout pro nekompromisní bouřku, která předčasně ukončila
Evropský svátek hudby. Do programu byl mimořádně zařazen

koncert irských The Walls, který byl pro mnohé velmi příjemným zpestřením. Přes filmový festival Filmale, Streetparty
a další ročník minifestivalu Záhrada jsme se dostali až do
července. Tento měsíc odstartovala energická SKA skupina
Los Perdidos a s energií nezůstala pozadu ani taneční skupina Skyline. Na své si přišli také naši starší spoluobčané
při koncertě Dechového orchestru města Nový Jičín. Zasloužený ohlas také sklidila novojičínská revivalová skupina Eric
Clapton, která napříč generacemi vytvořila velice pohodový
večer na Masarykově náměstí.
Foto a text Jiří Macíček

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g

Rada města Nového Jičína se sešla na své 11. (mimořádné) schůzi dne 28. 6. 2007. Úvodními body jednání byla
problematika průmyslového parku (smlouvy CTP) a problematika výstavby bytových domů B. Martinů (ISA CONSULT s.r.o.).
K oběma záležitostem RM schválila své stanovisko pro projednání v ZM. Následovaly majetkoprávní záležitosti — k nahlédnutí jsou na webových stránkách a úřední desce.
RM se dále rozhodla přijmout dotaci ve výši 62.300,00 Kč
a uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt
ekovýchovné programy „Člověk a příroda“. Také vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek Svazu chovatelů koní Moravy
a Slezska, spolek Nový Jičín a schválila neinvestiční finanční
příspěvek ve výši 2.000,00 Kč na cenu Rady města Nový Jičín.
V závěru jednání RM vzala na vědomí žádost o převzetí
záštity města Nový Jičín nad krajským kolem soutěže v požárním sportu družstev dobrovolných hasičů mužů a žen a schválila Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska neinvestiční příspěvek na tuto akci ve výši 10.000,00 Kč.
V úterý 10. července se sešla na své 12. schůzi Rada
města Nového Jičína. V úvodu jednání se rada města zabývala obsáhlou finanční problematikou (např. schválila změny
závazných ukazatelů na rok 2007 u příspěvkových organizací
města, vzala na vědomí žádost Střediska ranné péče Ostrava
o finanční příspěvek tří dětí s těžkým zrakovým postižením
z Nového Jičína a neschválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v roce 2007). Také neschválila poskytnutí mimořádné dotace TJ Sokol Žilina z rozpočtu města NJ na rok 2007.
Rada města vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení VIII.
ročníku Veletrhu Novojičínska a uložila zařadit IX. ročník Veletrhu Novojičínska do plánu akcí roku 2008 (s posunem termínu na I. polovinu května) včetně zařazení nutných nákladů
do návrhu rozpočtu města na rok 2008.
Dalším z bodů jednání bylo stanovisko RM k návrhu komise dopravy ke změně dopravního režimu ulice Hoblíkova,
Komenského, Žižkova, Msgre Šrámka a Nábřežní. Rada města
vzala na vědomí návrh komise dopravy ke změně dopravního
režimu a uložila po zvážení připomínek vznesených na jednání RM, zveřejnění a projednání s občany, připravit výsledný
návrh na příští jednání RM (k této problematice se můžete
vyjádřit prostřednictvím ankety zveřejněné ve vestibulu radnice a na webových stránkách města). Také vzala na vědomí
průběžnou informaci o možnostech výstavby automatických
parkovacích domů na území města s doporučením pro lokality Loučka, Dlouhá a Revoluční. Dále souhlasila s uzavřením
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo mezi Bytovým podnikem města
Nový Jičín a dodavatelem stavby rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 obsahujícím změnu termínu dokončení.
Na plné znění usnesení RM se odvoláváme u projednávané problematiky bytových (např. schválení přidělení bytu
nízkého standardu, schválení navrženého postupu pro úpravu nájemného v bytech v DPS atd.) a majetkoprávních záležitostí — k nahlédnutí jsou na webových stránkách a úřední
desce.
Rada města schválila směrnici RM Pravidla pro přijímání
a vyřizování stížností a petic, a také vydala Směrnici k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
V závěru jednání rada schválila vydání reedice knihy o Novém Jičíně, uložila projednat záměr v odborných komisích
RM a navrhnout zařazení nákladů na vydání knihy do rozpočtu města na rok 2008. Vzala na vědomí informaci o podnětu
k znovuobnovení vítání občánků a uložila projednat tento
podnět v kulturní, sociální a školské komisi.
Tradičně v aule budovy radnice se ve čtvrtek 28. 6. 2007
konalo 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína.
Na začátku svého jednání se zastupitelé seznámili se zprávou o kontrole plnění usnesení 5. zasedání zastupitelstva

města ze dne 19. 4. 2007. Následně zastupitelstvo schválilo
závěrečný účet města za rok 2006 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2006 a výsledky hospodaření
města Nový Jičín do 31. 3. 2007.
Finanční záležitosti obsahovaly úpravy rozpočtu města na
rok 2007, snížení, zvýšení a přesuny rozpočtovaných příjmů
a výdajů, přijetí neinvestiční účelové dotace, nákup služebního vozidla Škoda Fabia, poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 500.000,- Kč oddílu ledního hokeje s podmínkou doložení
účasti fyzických osob na financování mládežnického hokeje.
Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí předložené žádosti o dotace z rozpočtu města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek a schválilo smlouvy o poskytnutí dotací
z rozpočtu města.
Také schválilo vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Komenského 66 a Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Nový Jičín dle předložených návrhů.
V bloku školských záležitostí zastupitelé vzali na vědomí
předloženou žádost starosty obce Hostašovice ve věci uzavření dohody o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na žáka v Základní a Mateřské škole Hostašovice a schválili dohodu o úhradách těchto výdajů pro rok 2007.
Také vzali zastupitelé na vědomí protokoly z provedených
kontrol uzavřených smluv pro poskytování grantových příspěvků a jejich následného vyúčtování — období roku 2006.
K bodu rozšíření plánu kontrolní činnosti KV ZM Nový Jičín
na rok 2007 nepřijalo zastupitelstvo žádné usnesení.
U problematiky bytových (postoupení pohledávky Bytového
podniku města Nový Jičín městu Nový Jičín, odpisy pohledávek
BPM Nový Jičín a prominutí tří čtvrtin poplatku z prodlení
prodeje bytových jednotek, vložení smluv na katastrální úřad)
a majetkoprávních záležitostí (souhlas se zveřejněním prodeje pozemků, schválení darování přípojky kanalizace, prodeje
nemovitého majetku) odkazujeme na plné znění usnesení na
webu nebo úřední desce.
V poslední části vzalo zastupitelstvo na vědomí průběžnou
informaci o III. etapě privatizace městských bytů, projednalo
návrhy smluvních vztahů pro investiční záměry v průmyslovém parku a bytovou výstavbu B. Martinů. Také schválilo
záměr zřízení bezbariérového denního stacionáře pro občany
se zdravotním postižením s možností týdenního pobytu a odlehčovací službou.
V závěru zastupitelstvo vzalo na vědomí průběžnou zprávu o komunitním plánování, schválilo vydání Dodatku č. 1 ke
zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový
Jičín dle předloženého návrhu, zásady pro poskytování náhrad za výkon funkce člena zastupitelstva města, paušální
částku pro poskytování náhrady ušlého výdělku neuvolněným
členům ZM a také vzalo na vědomí vyhodnocení kontaktů se
zahraničím v roce 2006 a schválilo návrh zahraničních kontaktů pro rok 2007.
Sedmé zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín se uskuteční ve středu 19. 9. 2007 v 15.00 hodin.
Petra Večerková, Jana Krutilková

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
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Bodové hodnocení řidičů
g

V nedávné době byli občané některými sdělovacími prostředky mylně informování o režimu zápisu trestných bodů
do karty řidiče, který vede registr řidičů při každé pověřené
obci. Tato informace měla spočívat v tom, že policie, která
provádí oznamování přestupků do uvedeného registru oznámí řidiče a zapíše trestné body bez vědomí samotného přestupce. Tato informace je však zcela nepravdivá a zavádějící.
Do registru řidičů mohou být zavedeny přestupky a trestné
body, které byly řádně a podle zákona s řidičem projednány,
a které nabyly právní moci. V praxi mohou nastat dva případy projednání přestupku v dopravě.
Prvním případem je projednání přestupku v blokovém řízení za přestupek spáchaný v silničním provozu, kdy policista zastaví řidiče a řidič zaplatí pokutu za spáchaný přestupek.
Tedy s přestupkem souhlasí a přestupek nabývá právní moci.
Druhým případem je situace, kdy řidič s přestupkem nesouhlasí, nebo nebylo možno přestupek projednat na místě
např. (u vážných dopravních nehod, měření rychlosti bez
projednání na místě spáchání přestupku) a projedná jej příslušná obec s rozšířenou působnosti ve správním řízení dodatečně. I u projednávání tohoto přestupku musí být přestupce přítomen a přestupek musí po projednání nabýt právní
moci. Bez toho, aby se stal přestupek pravomocným, nemůže
dojít k zápisu trestných bodů do karty řidiče.
Analogicky stejný postup platí při zápisu trestných bodů
za spáchané trestné činy v dopravě uložené soudem, tedy až
poté, co se rozsudek stane pravomocným.
Samotný zápis do karty řidiče se provádí bezprostředně
po jeho oznámení registru řidičů. Tato doba je vzhledem
k elektronickému zasílání přestupků velmi krátká a může
se počítat i na hodiny. Při projednání přestupku na místě není
policista povinen sdělovat řidiči počet udělených trestných
bodů. Výši trestných bodů určí registr řidičů na základě popsaného protiprávního jednání definovaného zákonem.
O stavu bodového konta se může informovat každý řidič
na registru řidičů v místě svého trvalého bydliště, kde musí
požádat písemně o „výpis bodového konta řidiče“. Tento
výpis je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 15 korun.
Informace o stavu bodového konta nemohou být sdělovány
občanům telefonicky či elektronickou poštou bez osobní
účasti a prokázání totožnosti občanským průkazem, vzhledem k povinnosti ochrany osobních údajů.
Registr řidičů Městského úřadu v Novém Jičíně je součástí
odboru dopravy a silničního hospodářství v budově bývalého
okresního úřadu na Divadelní ulici a je všem řidičům přístupný v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý
a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin mimo polední přestávku
(11.00—12.00 hodin). Všem řidičům však doporučujeme využívat více úterý a čtvrtky pro menší zatíženost úřadu.
Bc. Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství MÚ Nový Jičín

Okružní křižovatka
Bezručova—Riegrova—Beskydská—U Jičínky
g

Tato investice se dohodla s vlastníkem komunikace MSK
na základě rozvolnění dopravy ze směru od I/48 (zde bude
zrušeno levé odbočení na křižovatce u Sirkových lázní — Rybí
na I/48), kde je předpoklad nárůstu dopravy ze Svatopluka
Čecha a ul. Hřbitovní. Zde byla stejným způsoben vybudována okružní křižovatka již v loňském roce, letos pokračujeme
druhou částí.
Okružní křižovatka zprůchodní dopravní uzel ve směru
Frenštát—Nový Jičín a umožní hladký průjezd bez zbytečného kolapsu či zatěžování mostních těles, které trpí zastavováním nákladních vozidel.
Investorem stavby je Moravskoslezský kraj a město Nový
Jičín. Celková cena je 3.328.510,- Kč vč. DPH, z toho kraj
hradí 1.743.149,- Kč vč. DPH (stavba vlastní okružní křižovatky) a město 1.585.361,- Kč (veřejné osvětlení, přilehlé chodníky). Staveniště bylo předáno 23. 7. 2007, vlastní stavební
práce byly započaty dne 25. 7. 2007, a stavba bude ukončena
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do 60 dnů od převzetí staveniště. Práce budou probíhat bez
celkové uzavírky za omezeného provozu, s vyloučením nákladní dopravy. Celková uzavírka bude pouze při provádění
konečných asfaltových vrstev a bude trvat jeden až dva dny.
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města

Vydávání občanských průkazů
g

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelné
zóny s dobou platnosti jeden měsíc (§ 24b zákona č. 328/
1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Od 1. 9. 2006 se
mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelné zóny
s dobou platnosti jeden měsíc. Tyto se vydávají na žádost
občana z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (modrá) se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně a po převzetí OP se strojově čitelnými
údaji se vrací.
Za vydání občanského průkazu se vybírá správní poplatek
100,- Kč za každý občanský průkaz (tj. 100,- Kč za občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let,
100,- Kč za občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc).
K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
je občan povinen předložit dvě fotografie. Vydáváním těchto
„dočasných“ občanských průkazů namísto „potvrzení o občanském průkazu“, které občan obdržel v případě nahlášení
jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP, odstraňuje
problém, kdy občan, pokud nebyl např. držitelem cestovního
pasu, nemohl v případě potřeby do vyřízení řádného občanského průkazu prokázat svoji totožnost a vyzvednout si např.
zásilku či peníze na poště. Informace na tel.: 556 768 319,
556 768 321, 556 768 322.
odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín

Občanské průkazy Lhůta k výměně
Lhůta k podání
bez strojově čitelných
žádosti o vydání
občanského
občanského průkazu
průkazu
údajů vydané
do 31. prosince 1998
do 31. prosince 2003

do 31. 12. 2007
do 31. 12. 2008

do 30. listopadu 2007
do 30. listopadu 2008

Turnaj v kopané

ný, ale i přátelský, stal se pro naše malé fotbalisty dokonalým příkladem. Jistě patří poděkování také oddílu kopané
TJ Nový Jičín, který nám umožnil bezplatně využívat v zimním období dvakrát týdně halu ABC a za příznivého počasí
jejich umělý trávník. Zejména panu Vrbovi, který zajistil propůjčení sociálního zařízení na celé období trénování a turnaje.
Ale turnajem fotbal nekončí, ba naopak. Od září už začnou
trénovat čtyřleté děti, také ti o něco starší budou ve svém
fotbalovém umu pokračovat. Všem malým sportovcům děkujeme za hezké odpoledne, nezapomenutelné zážitky a přejeme jim hodně energie i vytrvalosti, aby jim sport přinášel
hodně potěšení. Umístění na turnaji:
1. místo: M. Beseda, D. Panáček, M. Gonda, O. Kopecký, R.
Adamec, A. Košárek, P. Žitník, J. Vahalík; 2. místo: P. Hrňa,
M. Baraňák, J. Knápek, J. Bártek, V. Juřička, L. Grossman,
J. Palacký, J. Vohánka; 3. místo: R. Kaděra, D. Grundza, L.
Košál, L. Kocián, M. Hrachovec, D. Bünte, M. Tobola, T. Kremzer.
Jarmila Šimurdová, MŠ Máj, K. Čapka 6

Olympiáda ZŠ Tyršova

g

Ve středu 27. června se na umělé trávě sportovního klubu
TJ Nový Jičín konala neobvyklá událost. Mateřská škola Máj —
K. Čapka 6 z Nového Jičína zde uspořádala turnaj v kopané
pro předškolní chlapce. Zápasu se zúčastnila tři osmičlenná
družstva, jak z mateřské školy Máj K. Čapka, Jubilejní a Vančurova, tak z přizvané soukromé mateřské školy Beruška.
Tento nápad se zrodil po dvouletém trénování, kdy malí
fotbalisté chtěli rodičům a všem kamarádům ukázat své fotbalové triky, kouzla i dovednosti, což se jim dokonale povedlo.
Báječnou atmosféru doplňovalo příznivé slunečné počasí
a diváci — rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi z mateřské
školy, kteří fandili o sto šest. Malí fotbalisté snášeli pády,
prohry, góly, sice občas s nějakými slzičkami, ale vše dopadlo
nakonec dobře, pouze s trochu odřenými koleny, lokty či boulemi… V závěru turnaje byli všichni oceněni diplomem, míčem a samozřejmě nechyběla ani medaile či sladkost.
Prostřednictvím ředitelství školy je třeba poděkovat učitelkám J. Besedové a G. Merendové, které s dětmi na tréninky pravidelně docházely, pomáhaly tak trenérovi panu F.
Merendovi, který se ve svém volném čase malým fotbalistům
obětavě věnoval. Měl okouzlující trpělivost, byl nejen důsled-

g Jak se již stalo tradicí, poslední středa před rozdáváním
vysvědčení je na naší škole věnována sportu. Během roku
děti většinou konfrontují své síly s vrstevníky z jiných škol
(a třebaže nemáme žádné specializované sportovní třídy, nevedeme si vůbec špatně — namátkou bych jmenoval například výborné druhé místo v okrese v malé kopané chlapců,
skvělé první místo starších dívek v krajském finále atletického
Poháru rozhlasu či opětovné vítězství v Poháru starosty NJ),
na olympiádě ZŠ Tyršova 1, jejímž duchovním otcem je obětavý tělocvikář a trenér atletiky Mgr. Milan Konečný, si to
„rozdávají“ mezi sebou.
O tom, že jednotlivci i třídní kolektivy berou celou akci velmi prestižně, svědčí skutečnost, že chodí trénovat i několik
týdnů před samotným „dnem D“. Marná sláva, být lepší než
vedlejší třída, získat hezký diplom a k němu si nechat při
slavnostním ceremoniálu pověsit na krk jednu z medailí, to
za nějaký ten pohyb navíc stojí.
Letošního 8. ročníku školní olympiády se aktivně zúčastnily
téměř tři stovky soutěžících (5.— 9. třídy). Pro dívky byly kromě atletiky připraveny turnaje ve vybíjené, kopané a stolním tenisu, chlapci změřili síly v atletice, florbalu, kopané
a stolním tenisu. Smíšená družstva děvčat a hochů bojovala
o co nejlepší umístění v košíkové.
Gratulace a poděkování patří všem soutěžícím, zvláště pak
medailistům, ale rovněž všem vyučujícím, kteří se na této
vydařené akci podíleli. Velký dík přináleží také Radě rodičů,
která finančně přispívá na zakoupení sad medailí.
Mgr. Rudolf Balon, ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
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Kam za sportem?
g

FOTBAL: so 18. 8. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s umělou
trávou, divize star. a mlad. dorost Nový Jičín - Vsetín, so 18. 8.
v 16.30 hod., hřiště Hodslavice, okres. přebor muži Nový Jičín B (Hodslavice) - Jeseník n. O., ne 19. 8. v 16.30 hod., stadion TJ, I A tř. sk. B muži Nový Jičín A - Brušperk, ne 26. 8.
v 15.30 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B Libhoš - Čeladná,
so 1. 9. v 16.30 hod., hřiště Hodslavice, okres. přebor muži
Nový Jičín B (Hodslavice) - Veřovice, ne 2. 9. v 9 a 10.45 hod.,
hřiště s umělou trávou, krajský přebor mladší a starší žáci
Nový Jičín - Bruntál, ne 2. 9. v 10.15 hod., hřiště Lamberk,
III. tř. muži Žilina - Skotnice, ne 2. 9. v 16.30 hod., hřiště Straník, okres. přebor muži Straník - Stachovice, ne 2. 9. v 16.30
hod., I. A tř. sk. B muži Nový Jičín A - FC Ostrava-Jih g HOKEJ (ZS Nový Jičín - přípravná utkání)): út 14. 8. v 15 hod.,
přátelské utkání žáci 8. tř. - výběr moskevské oblasti (Rusko), út 14. 8. v 18 hod., muži: út 14. 8. - HC GEDOS Nový Jičín
s hosty - Jágr Team 68, pá 17. 8. - Přerov, pá 31. 8. - Orlová,
po 3. 9. - Kroměříž, st 5. 9. - Havířov, pá 7. 9. - Val. Meziříčí
(vše v 18 hod.) g PROVOZ VENKOVNÍHO BAZÉNU (ul. Novosady): po - so 10 - 20 hod., ne 10 - 19 hod., sauna je po dobu
prázdnin mimo provoz.

Sportovní aktuality
g BASKETBALOVÉ NOVINKY. Na tiskové konferenci Basketbalového klubu Nový Jičín v Ostravě byly vedením klubu
podány nejčerstvější informace k připravujícímu se novému
soutěžnímu ročníku basketbalových soutěží. Jak jsme už psali
v předcházejícím vydání Novojičínského zpravodaje, je novým
generálním sponzorem ostravská firma GEOFIN s generálním ředitelem Danešem Zátorským, podle níž bude nosit prvoligové družstvo mužů na dresech název GEOFIN NOVÝ JIČÍN.
Pokud se týká složení týmu, tak angažmá ukončili Williams,
Timberlake, Perinčič, Haslam, D’Amore a Valčák, novou smlouvu s klubem podepsal Matej Venta, spolu s ním budou tvořit
hru rozehrávači Juraj Gavlák a Roman Medek, na křídle se
v novojičínské dresu i nadále budou objevovat Rosa Pelikán,
Štěpán Reinberger, David Hájek i Marek Štec. Novými posilami by se měli stát Američané Joe Chapman (1984, 193 cm)
a Jeff McMillan (1980, 203 cm), Srb s německým pasem Robert
Šarovič (1978, 205 cm), zpátky ze Svitu se vrací Peter Sedmák.
V realizačním týmu k žádným změnám zatím nedochází.
Hlavním trenérem zůstává Zbyněk Choleva, jenž bude působit bez asistenta. Příprava začne 6. srpna a měli by se jí v podstatě od počátku účastnit i oba Američané. Její vyvrcholení
nastane v září a bude jím tradiční mezinárodní turnaj Kontext Cup, kterého se kromě pořadatelského týmu a Děčína
zúčastní zřejmě po jednom družstvu z Polska a Rakouska.
Nový ročník Mattoni NBL začne 3. 10. 2007.
g FOTBALOVÉ TÝMY NAŠEHO MĚSTA JDOU DO NOVÉ

SEZONY S ROZDÍLNÝMI AMBICEMI. Po dvouměsíční
letní přestávce se v polovině srpna opět rozběhnou fotbalové
soutěže nového soutěžního ročníku 2007/08, v nichž má zastoupení naše město pěti družstvy mužů. O tom, jak se na
novou sezonu ve všech oddílech připravují a s jakými cíli do
ní jdou, to byly otázky pro představitele těchto klubů.
FC Libhoš, I. A tř. sk. B — sekretář klubu Petr Bradáč:
Příprava probíhá podle plánu, získali jsme nějaké posily, které by měly spolu s ostatními kmenovými hráči bojovat v horní
polovině tabulky do 5. místa, takový je cíl. Ze Studénky přišel
Burián, z Mořkova Eckelsberger, vrátili se Řehák, Burget
Lukáš a Burget Josef, o jednom hráči ještě jednáme.
TJ Nový Jičín „A“, I. A tř. sk. B — trenér Alois Holub:
Příprava týmu, který obsadil v okresním přeboru 2. místo,
ale sloučením s Hodslavicemi, po nichž přebral soutěž, se
dostal do I. A třídy sk. B, probíhala a měla by až do začátku
mistrovské soutěže probíhat pod vedením trenéra Aloise Holuba podle plánu s několika přípravnými a dvěma zápasy
Poháru ČMFS (Frenštát a Frýdek-Místek). „Jarní“ kádr zůstal
pohromadě, navíc se z hostování vrátil Pavel Macíček a z Lichnova přestoupil Lukáš Dědík. Jediným cílem, které vedení
5
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Nový účastník I. A třídy, vítěz okresní i krajské části
poháru ČMFS, celek TJ Nový Jičín, se ještě před zahájením nového ročníku soutěže dočkal dílčího úspěchu,
když v předkole celostátní části poháru ČMFS porazil
na domácím hřišti před slušnou návštěvou 370 platících
diváků divizní EPO Frenštát p. R. brankou ostrostřelce
a „bombera“ uplynulé sezony okresního přeboru Lukáše
Polonyiho (na snímku Jana Kešeláka z Deníku) 1:0. Vítězství znamenalo postup do 1. kola proti celku MSFL Fotbal Frýdek-Místek.
klubu vytýčilo pro mužstvo, vítězství v soutěži s postupem do
krajského přeboru.
TJ Nový Jičín „B“ (Hodslavice), okresní přebor — trenér Tomáš Vyhlídal: Z celku, který docela úspěšně bojoval
mnoho sezon v I. A třídě, aby tuto soutěž z určitých důvodů
přepustil sloučením s Novým Jičínem, odcházejí tři klíčoví
hráči — Vahalík (Starý Jičín), Sekyra (ukončil závodní činnost) a Křižan. Zbytek kádru doplněného některými mladými hráči, se chce s trenérem Tomášem Vyhlídalem po roce
pokusit vyhrát okresní přebor, na což by kádr Hodslavic, který
bude hrát pod hlavičkou Nový Jičín B, měl mít ambice.
TJ Sokol Straník, okresní přebor — předseda Jaroslav
Pavelka: Po dlouhých pětadvaceti letech si muži Straníka
opět vybojovali, i když poněkud komplikovaně a jen díky nezájmu Bravinného postoupit, když Straník možnost přímého
postupu „promrhal“ domácí prohrou v posledním utkání se
Spálovem, do okresního přeboru. Z mužstva, které vybojovalo ve III. třídě „jen“ 3. místo, odešli tři hráči, a protože stávající kádr by měl ve vyšší soutěži určitě „existenční“ problémy, shání vedení oddílu usilovně možné posily na doplnění
s jediným cílem udržení soutěže.
TJ Sokol Žilina — III. tř., předsedkyně Marie Tihelková:
Naším cílem v nastávající sezoně je návrat zpět do okresního
přeboru. Trenérská dvojice Zdenek Marek a Miroslav Tihelka
bude mít k dispozici téměř nezměněný kádr z jarní části
(hostování pravděpodobně ukončí Mroček a Stoklas), vedení
klubu usilovně jedná o doplnění na některých postech.
g BIDOLIDO CUP V MALÉ KOPANÉ POČTVRTÉ.

Krásné
slunečné počasí, výborně připravené hrací plochy, perfektní
bezproblémová organizace s bohatým výběrem občerstvení
pro všechny účastníky — takový byl 4. ročník turnaje v malé
kopané „BIDOLIDO CUP 2007“ pořádaný sportovním klubem
BIDOLIDO TEAM Nový Jičín za přispění města formou grantu
v sobotu 14. července ve sportovním areálu v Bludovicích.
Celkem 19 týmů nejen z Moravy, ale i z Čech bojovalo nejdříve
v základních skupinách, aby se poté přes čtvrtfinálové a semifinálové boje probojovaly do finále týmy Olpran Olomouc
a Dreadlock Nový Jičín usilující o zisk putovního poháru.
Úspěšnější byl tým z Hané, který porazil Novojičíňáky 2:1, 3.
místo obsadil po vítězství nad týmem Klinsmanovci z Ostravy až po střelbě pokutových kopů 6:5 Hearts Příbor. Vítězem
soutěže útěchy se stal novojičínský celek OPTICS TRADE,
nejlepším střelcem byl se 17 góly Petr Kirchbaum z vítězného Olpranu, nejlepším hráčem vyhodnotili pořadatelé Jiřího
Jachníka z TOP DOGS Nový Jičín a nejlepším brankářem se
stal Tomáš Lincer z týmu Klinsmanovců.

všichni čtyři novojičínští plavci, a to Jakub Knesl (r. 96), který
vybojoval 3. místo ve své kategorii na 200 m znak a další
finálová umístění, hned třikrát startovala ve finále Natálie
Kulišáková (r. 95) s nejlepším výsledkem, jímž bylo 6. místo
na 100 P. Body za kvalitní výkony přispěli do celkového hodnocení i Jiří Maňásek (r. 96) v prsových disciplínách a Dorota Podzemná (r. 93) v motýlkových disciplínách. Alespoň
snad dočasné a velmi úspěšné loučení s mateřským Plaveckým klubem Nový Jičín absolvovala nejúspěšnější plavkyně
tohoto klubu posledního období Petra Dvorská (r. 88), která
nastupuje na vysokoškolské studium do Olomouce spolu s dalšími kamarády z klubu na 21. ročníku ceny Třebovské lokomotivy. Petra, které i tímto článkem děkuje předsedkyně
klubu Pavlína Skřičková za vzornou čtrnáctiletou reprezentaci s přáním mnoha velkých úspěchů v dalších letech,
vyhrála závod na 100 motýlek a dvakrát obsadila 3. místo na
100 PZ a 100 P. Kromě Petry byli v těchto závodech úspěšní
i Marek Zetocha (1. na 100 Z, 2 x 3. na PZ a 100 M), Filip
Skřiček (2. na 100 Z) a Jakub Radina (3. na 100 P).
Již počtvrté, z toho poprvé ve sportovním areálu v Bludovicích, se uskutečnil turnaj v malé kopané Bidolido
Cup, který spolu s dalšími podobnými turnaji vyplňuje
prázdninovou přestávku hráčům a divákům nabízí
mnohé atraktivní souboje. Na snímku právě dostává gól
mezi nohama brankář novojičínského celku TOP DOGS,
kterým soupeř s názvem XXX Ostrava vyrovnal z přímého kopu na 1:1. (Foto Jaroslav Kotas st.)
g NA ÚVOD HOKEJOVÉ SEZONY EXHIBICE S JÁGR
TEAMEM 68. Jen několik dní poté, co vyjedou po tvrdé letní
„suché“ přípravě na svůj led, sehrají hokejisté HC GEDOS Nový Jičín posíleni o vlastní odchovance z NHL a extraligy (Klesla, Horák, Dresler, Květoň) a s dalšími hosty v úterý 14. srpna
od 18 hodin exhibiční utkání proti týmu hrajícímu podobné
zápasy již několik let pod názvem JAGR TEAM 68. Tomuto
utkání (jednomu ze tří), které sehraje letos v ČR JAGR TEAM
složený z českých hráčů hrajících NHL a na nějž bylo v předprodeji (do uzávěrky Novojičínského zpravodaje) prodáno
již přes dva tisíce slosovatelných vstupenek s hodnotnými
cenami, bude předcházet od 15 hodin mezinárodní přátelské
utkání žáků 8. třídy proti výběru moskevské oblasti. Utkání
JAGR TEAMU, které organizačně zajišuje podnikatel Vladimír Brus ve spolupráci s městem a hokejovým klubem, je
zároveň úvodní akcí k oslavám stoletého výročí tělovýchovy
a sportu v Novém Jičíně v roce 2008. Nový ročník II. ligy
mužů zahajuje o víkendu 16. září.
g PŘIPRAVUJÍ SE OSLAVY STA LET ZALOŽENÍ ČESKÉHO TĚLOVÝCHOVNÉHO SPOLKU V NOVÉM JIČÍNĚ.
Když se řekne, že je někomu nebo něčemu sto let, tak to se
musí vždy náležitě a důstojně oslavit. Nejinak by tomu mělo
být i v případě stoletého výročí založení Českého tělovýchovného spolku v Novém Jičíně, které připadne sice až na
rok 2008, ale již te se postupně připravuje vše ke zdárnému a úspěšnému zajištění těchto oslav. Jejich hlavním organizátorem by měla být TJ Nový Jičín společně se sportovní
komisí RM, ve spolupráci s odborem ŠKMaTv, v úzké součinnosti s představiteli kultury a dalšími partnery a pod patronací města. K tomu se již několikrát sešel organizační výbor,
který posuzoval způsob provedení oslav, jejich financování
a termínové začlenění. Oslavy by však neměly být jednorázovou záležitostí, ale měly by do nich být zařazeny všechny
nejen již tradiční velké akce, jako olympiáda škol o pohár
starosty, mezinárodní olympiáda partnerských měst, Běh
Terryho Foxe, turnaj ve streetbalu, ale i nové akce z různých
sportovních odvětví. O přípravě oslav bude Novojičínský zpravodaj své čtenáře postupně informovat. Zároveň je připravován návrh, aby na slavnostech města byla část věnována
historii sportu v našem městě. To bude závislé od zjištěných
informací a faktů od odborníků z archiválií a rodáků města.
g PETRO, DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI
KLUBU I MĚSTA! Plavci PK Nový Jičín velmi úspěšně reprezentovali náš kraj na hrách 3. celostátní olympiády dětí
a mládeže v Ústí nad Labem, na nichž se svými výkony velkou
měrou zasloužili o 3. místo kraje v plavání. Uznání si zaslouží

g TŘI CENNÉ KOVY Z BĚLEHRADU PRO PLOUTVAŘE
LAGUNY. Ploutvoví plavci Sportovního potápění Laguny Nový
Jičín se letos díky podpoře z grantů Moravskoslezského kraje zúčastnili tří kol (celkově jich je 6) světového poháru CMAS
v plavání s ploutvemi, navíc s nečekanými šesti medailovými
úspěchy, které svědčí o výkonnostním růstu závodníků. Po
závodech SP v Ma arsku a Itálii si ploutvaři Laguny vedli
neméně výborně i v dalším závodě v Bělehradě (Srbsko), kde
vybojovali dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili s vytvořením dvou rekordů ČR. Stříbrnou vybojoval v individuálním
závodě na 100 PP s novým českým rekordem 37,81 vt. Tomáš
Mixa, který ještě skončil v závodě na 50 PP čtvrtý, rovněž
v novém rekordu ČR 15,41 vt. Bronzovou medaili přiváží z Bělehradu ze závodu na 100 RP Ondřej Bajer. Letošní mistři
ČR, muži Laguny Tomáš Mixa, Daniel Malátek, Ondřej Bajer
a Martin Vandlík předvedli své ploutvařské umění ve štafetě
na 4 x 100 metrů, kdy v konečném účtování stáli na vysněné
bedně na stříbrné pozici za reprezentanty Ukrajiny. Finálových výsledků v podobě tří šestých míst dosáhli také junioři
Aneta Pivoňková, Adriana Malátková a Martin Vandlík. Účastí ve světovém poháru reprezentují ploutvaři Laguny Nový
Jičín Moravskoslezský kraj na nejvyšší úrovni tohoto sportu.
Dalším cílem je zúročení nabytých zkušeností na evropském
juniorském a světovém seniorském šampionátu.
g

ZÁVODY KOŇSKÝCH SPŘEŽENÍ SI NAŠLY SVÉ
MÍSTO V LOUČCE. Jezdecký klub chovatelů Loučka uspořádal v sobotu 9. června na kolbišti v Loučce „nultý“ ročník
závodů koňských spřežení. Ve výborně připravených a obsazených závodech a před početnou diváckou kulisou se vítězem kategorie jednospřeží stal Jan Minarčík s koněm Saracen z pořadatelského klubu před Martinem Cábem s koněm
Pides ze stáje Cáb Životice u Nového Jičína, 3. místo vybojoval David Haitl s koněm Sacramoso Euridica, stáj Haitl Bernartice (člen JK Loučka). Prvenství ve dvojspřeží získal Ladislav Jirgala (koně Fanča a Maximus) z hřebčína Albertovec,
druhý skončil Jaroslav Juráň ml. (koně Marafon a Dominik)
z JK Rouské, třetí příčku obsadil Marek Jirgala (koně Ramires a Ramona) z hřebčína Albertovec. Pořadí ve vložených
parkurových závodech: 1. Renáta Jajtnerová (kůň Kastaněta), Hermelín ranč Nový Jičín, 2. Veronika Pěkníková (kůň
Donty), Jezdecký klub Galop Morávia, 3. Barbora Chalupová
(kůň Aténa), stáj Kalíšek Bernartice.

g DALŠÍ MEDAILOVÁ SBÍRKA Z PŘEBORU ČR PRO
MLADÉ „LAGUŇÁKY“. Velmi úspěšně si počínali plavci
s ploutvemi KVS Laguna Nový Jičín na přeboru ČR mladšího
a staršího žactva v Táboře, kde osmnáct nejlepších žáků tohoto klubu, kteří se na tyto přebory nominovali, vybojovalo
celkem 29 medailí, z toho 16 titulů přeborníka ČR. Nejvíce
medailí s tituly přebornice ČR si v kategorii „D“ vybojovala
Radka Svobodová, která z deseti startů získala šest zlatých
a čtyři stříbrné medaile včetně dvou ze štafet s kamarádkami,
čímž se stala nejlepším závodníkem přeboru ČR v ploutvovém plavání. O všechny zlaté medaile mezi žáky kategorie
„D“ (12—13 let) se neuvěřitelně podělili tři novojičínští plout-

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

6

vaři Jáchym Kaluža, Jan Bartek a Petr Španihel, kteří všichni
získali tituly přeborníka ČR poprvé v závodní kariéře. Talentovaný Kaluža zvítězil celkem pětkrát, k tomu přidal ještě
dvě stříbrné medaile. Jeho kamarád Jan Bartek se stal s klasickou monoploutví králem žákovských sprintů, když získal
třikrát zlato v individuálních disciplínách, další dvě ve štafetách, k tomu ještě dva „bronzy“. Třetí z medailové party
Laguny Petr Španihel ukázal, že se republice rodí nový štrekař, jenž vybojoval dva tituly na 800 metrů PP a na 400 metrů
s přístrojem, kde svým časem porazil i dorostence. V kategorii mladších žáků kat. „E“ se laguňáci probojovali na stupně vítězů v jednotlivcích „pouze“ dvakrát, a to Ondřej Dofek
se s 2. místem na 100 PP a Veronika Rosová za 3. místo 15
RP+10 m. O celou řadu čtvrtých a pátých míst se postarali
mladí medailisté Dofek (200, 50 PP), Rosová (5. na 50 PP),
Šárka Holubová (2 x 4. na 100 a 200 PP). Ještě větší radost
však udělal trenérům a vedení klubu zisk prvních medailí nejmladších ploutvařů. Byly jimi stříbrné medaile ve štafetách
kateg. „C“ na 4 x 50 PP družstva ve složení Veronika Rosová,
Ondřej Dofek, Šárka Holubová a Lenka Kokešová a bronzové
medaile na 4 x 100 PP družstva ve složení Martina Hanzelková, Tomáš Bolek, Ondra Kelar a Lenka Kokešová. „Čtyři
roky trval postup našich žáků na vrchol“ zhodnotil dosažené výsledky prezident klubu Josef Nekl a dodal: „Začínali jsme na konci, pak uprostřed startovního pole,
dnes hrajeme prim v republice. Za to patří dík mladým
pilným sportovcům, trenérům, vedení klubu a nesmíme
opomenout i výraznou pomoc ZŠ Komenského 68, kam
dochází velká část našich plavců a vyučuje zde jedna z našich trenérek Mgr. Irena Musilová. Výsledek našich ploutvařů je výsledkem spolupráce školy, klubu i rodiny“.

Josef Nekl

Datum a místo narození: 14. 3.
1951, Konice, okr. Prostějov. Rodinný stav: Ženatý. Zaměření ve
svém sportu: Plavecké sporty,
především plavání s ploutvemi.
Nejoblíbenější jídlo: Francouzské brambory. Životní krédo: „Dokud žijeme, učme se žít!“ Který
člověk vás nejvíce ovlivnil a
v životě nebo ve sportu? Byl to
především můj otec. Od malička
mě i mé dva bratry vychovával jako
všestranné a čestné sportovce. V době mé plavecké kariéry
v Gala Prostějov se stal mým celoživotním vzorem trenér Jaroslav Šalamoun. Je to již hodně dlouho a přesto by jeho
odborný a krásně lidský přístup k nám sportovcům i jeho
tréninková odbornost byla vysoce platná i v dnešní superdobě.
Sportovní vzor: Kateřina Neumanová. Další záliby mimo
váš sport: Od mládí jsem provozoval všechny dostupné sporty
a rád jsem se zúčastňoval i kulturního života. Ale díky sportovní činnosti, za kterou mám již sedmnáct let hlavní odpovědnost, zbývá na mé záliby minimum volného času. Z čeho
jste měl v poslední době největší radost? Od roku 1975 jsem
zahájil trenérskou činnost v plavání a od roku 1989 jsem ji
rozšířil o specializaci plavání s ploutvemi. Náš klub ploutvařů
Laguna se propracoval na první místo z hlediska celkové
úspěšnosti v celé České republice. V současnosti máme nejcennější tituly v individuálních disciplínách i v družstvech
ze soutěží v ČR, naši plavci v ploutvích jsou oporami reprezentačních týmů ČR. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Krásné pocity smysluplnosti z odvedené práce se dostaví vždy, když se bezelstně svěřuje předškolák nebo prvňák,
že už se vody nebojí a že plavání je bezva. Krásné chvíle jsou
také při oceňování medailemi našich závodníků na domácích i zahraničních soutěžích, světových pohárech a šampionátech. Za velmi negativní považuji v poslední době nekompromisní tlak společnosti stavět sport na penězích. Vytrácí
se v mnoha případech základní myšlenky sportu, jeho dopad na pedagogickou výchovu a motivaci sportovců, na jejich hrdost ze zvládnutí tréninkového úsilí a dosaženého výkonu. V neposlední řadě má tento trend negativní dopad na
sportovní čest.
Jaroslav Kotas

Krajská soutěž družstev
sboru dobrovolných hasičů

Deset družstev mužů a šest družstev žen bojovalo na hřišti v novojičínském areálu bazénu ve 3. ročníku turnaje
v plážové házené BEACHHANDBAL JEREMI CUP 2007.
Vítězem kategorie mužů se stali Autsajdři před celkem
Alpa team a Beach Bang Basket Team, ženskou část turnaje vyhrály Chilli Laides před družstvem Peach-ky,
třetí skončila Sluníčka. Snímek Pavla Karbana z Deníku zachycuje jeden z nesčetných a krásných soubojů,
které tento turnaj přinesl.

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 trenéra a prezidenta Klubu vodních sportů Laguna Nový Jičín Josefa Nekla.
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Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Nový Jičín pořádá pod záštitou města Nový Jičín „Krajskou soutěž družstev sborů dobrovolných hasičů v požárním sportu“. Soutěž se uskuteční dne 18. srpna 2007
v 8.30 hodin na stadionu TJ v Novém Jičíně.
Soutěžící v kategoriích žen a mužů se utkají v těchto disciplínách: běh na 100 m, štafeta 4x100 m, požární útok.
mjr. ing. Tomáš Klos, vedoucí odborné rady velitelů

Novojický slavík 2007

Město Nový Jičín oceněno
na Tourpropag Písek 2007

g

Jedním z mnoha uměleckých počinů letošní 40. jubilejní
sezony novojičínského sboru ZUŠ Ondrášek se stala soutěž
v sólovém zpěvu s příhodným názvem „Novojický slavík 2007“,
která si kladla za cíl probudit zájem dětí a jejich učitelů o českou lidovou a umělou píseň, se zřetelným důrazem na uměleckou hodnotu zhudebněných veršů či poezie.
Celodenní klání probíhalo v galerii Žerotínského zámku
dne 17. května 2007 a ve třech věkových kategoriích se představilo 30 talentovaných zpěvaček a pěvců ze základních škol
novojičínského okresu. V porotě vedle paní Hany Kunové
z ostravské ZUŠ Vítkovice zasedli ředitel ZUŠ Nový Jičín
pan František Skoček a sbormistr Ondrášku pan Josef Zajíček. Soutěž se nesla v srdečné atmosféře, bez zbytečného
napětí a nervozity, což se projevilo na mimořádně zdařilých
výkonech zúčastněných zpěváků. Hezké výkony mladých talentů byly navíc podtrženy kvalitními doprovody přítomných
pedagogů ZUŠ Nový Jičín (Marie Válková — klavír, Pavel Štůla — kytara) či vkusnými doprovody vlastních učitelů hudební
výchovy. A kdo se tedy stal „Novojickým slavíkem“?
V I. kategorii (1.— 3. třída) si jednoznačné vítězství odnesla
Terezie Hoppová ze ZŠ Bernartice nad Odrou, kterou připravovala paní učitelka Elena Janiczaková.
Ve II. kategorii (4.— 6. třída) zvítězila Lucie Havlásková
ze ZŠ sv. Zdislavy z Kopřivnice, kterou citlivě doprovázela
paní učitelka Helena Obadalová.
Ve III. kategorii (7.— 9. třída) se porota jednomyslně rozhodla udělit dvě první místa Haně Veselé a Aleně Kneblové,
oběma ze ZŠ T.G. Masaryka z Jistebníku. Jejich výkony byly
povedenou tečkou za setkáním mladých talentů a zaslouženou odměnou pro učitelku hudby paní Jiřinu Matějovou.
Nezbývá než poděkovat organizátorům za bezvadný průběh
soutěže, učitelům a jejich svěřencům za vzornou přípravu
a všem, kteří ještě letos váhali vzkazujeme, aby se příští rok
určitě zúčastnili. Kdoví, možná „Novojický slavík 2008“ bude
šancí právě pro vás!
Josef Zajíček

g

Ve dnech 22. a 23. května se uskutečnil v Písku již 11. ročník Tourpropag, což je národní soutěžní přehlídka propagačních materiálů měst, krajů a turistických regionů, která
nabízí srovnání úrovně a motivaci k tvorbě nových prezentací. Odborná porota posoudila celkem 431 materiálů vydaných po 1. lednu 2006 v šesti soutěžních kategoriích: plakát,
leták-skládačka, informační brožura, mapy, kalendář, reprezentační publikace a s potěšením konstatovala, že úroveň
tiskovin v cestovním ruchu neustále stoupá.
Město Nový Jičín se zúčastnilo dvěma ukázkami: publikací
Nový Jičín a jeho výtvarní umělci a stejnojmenným nástěnným kalendářem pro rok 2007, který z publikace vychází. Obě
díla jsou výtvarným autorským produktem grafické dílny Josefa Šamaje a obě vzbudila pozornost nejen novojičínské veřejnosti. Odborná porota v Písku uvážila, že propagovat mohou nejen přírodní scenérie, nýbrž i obrazy výtvarných děl,
zvláště, jsou-li autoři oněch obrazů mezinárodně známi a zároveň úzce spjati s regionem, jak je tomu v obou případech.
Když k tomu připojíme precizní grafické zpracování, je úspěch
na světě. A tak ze 46 kusů kalendářů z celé republiky ten
náš, novojičínský, bodoval a v prestižní národní soutěžní přehlídce získal třetí místo. Bronzové ocenění při slavnostním
ceremoniálu si osobně vyzvedl z rukou hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka autor kalendáře, pan Josef
Šamaj, kterému tímto blahopřejeme a vzájemné plodné spolupráci s naším starodávným městem Novým Jičínem přejeme
hodně dalších úspěchů.
Karel Chobot
Sochy z písku v Písku... Foto Josef Šamaj
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Con Amore & S láskou

g Sobotní ráno 16. června 2007. U základní školy na ulici
Jubilejní se to začíná hemžit dětmi i dospělými. Pěvecký sbor
Jitřenka odjíždí na výměnný pobyt do Francie. Pro nováčky
radost a napětí z nepoznaného, pro ostřílené zpěváky letitá
pouta, zkušenost, jistota. Vzhůru za dobrodružstvím!
Pět hodin ráno (Paříž), cesta pěšky za poznáním nej-památek velkoměsta spojená s okouzlujícím výkladem našeho průvodce a tlumočníka Martina Klumplera. Během pobytu nás
uchvacuje vlastně neustále. Svým šarmem, výstižnou zkratkou, vtipem, pohotovostí, znalostmi. Stává se miláčkem
účastníků zájezdu.
Neděle podvečer (konečně cíl) městečko Saint-Laurent
Nouan, tradiční přivítání dechovým orchestrem v čele s dirigentem Raymondem Pousseo. Malé občerstvení a poté vřelé
přijetí hostitelskými rodinami.
V pondělí ráno se roztáčí kolotoč akcí a zážitků: návštěva
městské radnice a uvítání starostou města, prohlídka překrásných historických měst Tours, Orléans, Amboise a zámku
Chenonceaux, senzační zábava v prosluněném Disneylandu,

zajímavé nahlédnutí do místní atomové elektrárny a do rekonstruovaného větrného mlýna, ochutnávka sváteční hudební atmosféry v Blois, záhady v tajemném domu kouzel,
večírek, pikniky a k tomu všemu okouzlující příroda.
Hlavní poslání naší cesty — koncerty Jitřenky v místním kulturním centru a na zámku v Blois — posluchači nadšeni! Zjištění, že česká písnička je pro naše francouzské přátele srdeční záležitostí. Dlouhotrvající potlesk při obou prezentacích. Jitřenka ani tentokrát nezklamala. Zpívala s radostí
a láskou.
Za nelehkých okolností spojených se sloučením škol a s citelným odlivem „zpěváků“ zvládá v průběhu škoního roku
sbormistryně Dana Prašivková přímo husarský kousek. Sezpívat dohromady žáky a bývalé žáky školy, dnes již studenty,
vybrat vhodný koncertní repertoár, často doprovázet sbor
také na klavír a zároveň pátrat po klavíristovi a v neposlední
řadě přimět členy sboru k systematickému a zodpovědnému
nácviku. Ve Francii měli sboristé sklidit plody svého celoročního úsilí. A také sklízejí! Nemalou měrou k tomu přispívá
kytarový doprovod Ladislava Pospěcha a klavír v podání
tvárné a velmi nadějné klavíristky Jany Melčákové.
Ač smutni, že opouštíme naše přátele, odjíždíme z letní
Francie s příjemným pocitem, že jsme dobře reprezentovali
naši školu, město Nový Jičín i Českou republiku.
Děkujeme tímto všem účastníkům zájezdu a rodičům dětí,
stejně jako Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, pod jehož
záštitou akce proběhla.
Jiřina Lukešová

Vystoupení v domově důchodců

g

Dne 22. 6. 2007 se konalo v domově důchodců za doprovodu paní učitelky Ivany Chlupové a Dany Převorové představení ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56.
Než představení začalo, pracovníci pomohli důchodcům
pohodlně se usadit, aby mohli sledovat vystoupení žáků čtvrtých až šestých tříd. Vystoupení začalo písničkou „Co to tam
šupoce za tu stodolu“. Poté žáci zpívali další písničky a paní
učitelka Ivana Chlupová hrála na keyboard.
Paní učitelka Převorová zase přichystala se svými žáky
krátký taneček na písničku „Pipi Dlouhá punčocha“, při kterém byli žáci přestrojeni do úboru jednotlivých povolání.
Představení končilo písničkou „Vykrúcaj, vykrúcaj“ a na
závěr se rozdala přáníčka, která byla vyrobena speciálně
pro tuto příležitost. Myslím, že vystoupení se vydařilo, protože se na tvářích důchodců objevil spokojený úsměv.
Žákyně K. Uvízlová
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Program Muzea Novojičínska

2007

KINO KVĚTEN
2.— 8. srpna v 18.00 a 20.30 hod. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD. Série filmů o Harrym Potterovi se s každým
dalším pokračováním zahaluje do temnějších barev a pochmurnějších nálad. Mládeži přístupno, 139 min., dabing, vstupné 80,- Kč.
g 9.—12. srpna v 18.00 a 20.15 hod. DANNYHO PARŤÁCI 3.
V třetím dílu úspěšné lupičské série Danny Ocean (George
Clooney) a jeho společníci vedou boj s majitelem kasina
Willym Bankem (Al Pacino). Do 12 let nevhodný, 122 min.,
titulky, vstupné 75,- Kč.
g 13.—15. srpna v 18.00 hod. MISS POTTER. Hvězdně
obsazený film o životě a láskách britské viktoriánské spisovatelky Beatrix Potterové. V hlavní roli Renée Zellweger.
Do 12 let nevhodný, 92 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g 13.—15. srpna ve 20.00 hod. NEXT. Nicolas Cage v akčním
sci-fi thrilleru. Cris Johnson je obdařen schopností vidět
budoucnost a také určovat správný tok času. Vláda ho
potřebuje, aby pomohl zabránit teroristickému útoku. Mládeži nepřístupno, 96 min., vstupné 65,- Kč.
g 16.— 22. srpna v 18.00 hod. WARHOLKA. Příběh Edie
Sedgwickové, milenky Andyho Warhola, která žila krátce,
leč vydatně. A zároveň také životopisný film o divokém
životě Andyho Warhola, jednoho z nejkontroverznějších
umělců 20. století. Mládeži nepřístupno, 90 min., titulky,
vstupné 75,- Kč.
g 16.—19. srpna ve 20.00 hod. SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Bruce Willis opět jako John McClane. Tentokrát bojuje
s teroristickou organizací ohrožující New York, která využívá internet a je vůbec velmi moderní. Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g 20.— 22. srpna ve 20.00 hodin. HOSTEL II. Podruhé do
stejného proudu (krve). Do řeznického ubytovacího zařízení kdesi na Slovensku vysílá režisér filmu pro změnu
tři americká děvčata. To bude změna oproti jejich studiím umění v Římě! Do 18 let nepřístupno, 100 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g 23.— 29. srpna v 18.00 hod., 24.—26. srpna v 16.00 hod.
SIMPSONOVI VE FILMU. Vaše rodina není to nejhorší,
co vás kdy potkalo. Jeden z nejúspěšnějších televizních
seriálů se konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Mládeži přístupno, 88 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g 23.— 26. srpna ve 20.00 hod., ZODIAC. Mnohonásobný
vrah zabíjí v Kalifornii od konce šedesátých let, posílá novinám a policii šifrované dopisy a stále není dopaden. Pomůže najít kreslíř Robert Graysmith skutečného viníka?
Mládeži nepřístupno, 158 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g 27.— 29. srpna ve 20.00 hodin. FANTASTICKÁ
ČTYŘKA A SILVER SURFER. Čtveřici superhrdinů čeká dosud nejtěžší protivník, tajemný Silver Surfer. Ten přiletěl z hlubin vesmíru, aby naši planetu připravil na zánik.
Mládeži přístupno, 92 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g 30.— 2. září v 18.00 a 20.00 hod. CESTA BOJOVNÍKA.
Postavil se zlu a stal se legendou. Dobrodružné drama,
v němž se setkávají indiáni s Vikingy, prvními Evropany,
kteří objevili Ameriku. Nordický nalezenec Duch brání svůj
nový kmen před brutálními nájezdníky. Do 12 let nevhodný, 100 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g

g

17. 4. — 5. 8. 2007 Zkameněliny — archiv života. Výstava
věnována 140. výročí narození MUDr. a RNDr. h.c. Mořice
Remeše. Rytířský sál Žerotínského zámku.
g 27. 4. — 9. 9. 2007 Bu připraven! 85 let skautingu v Novém Jičíně, střed. PAGODA. Kamenná síň Žerotín. zámku.
g 1. 6. — 22. 7. 2007 Zdeněk Babinec — Hudba a tanec. Výstava obrazů k padesátým narozeninám autora. Nová galerie Žerotínského zámku.
Stálé expozice:
g Zámecký interiér období biedermeieru. Stálá expozice
zámeckých pokojů Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Nechte na hlavě. Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy.
g Malíři dvou staletí. Stálá expozice výtvarného umění 19.
a 1. poloviny 20. století ze sbírek Muzea Novojičínska.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky 9.00—16.00 hod.

Filmale 2007
g Kino Květen pořádalo ve dnech 22.—24. června druhý ročník FILMALE 2007. Letošní ročník byl zaměřen na současný
evropský film. Během tří dnů jsme představili to nejlepší ze
současného filmu evropské provenience na sedmi promítacích místech v našem městě.
Promítací místa v těchto dnech byla kino Květen, malý sál
kina, Biograf ARTeFAKT, Stará pošta, letní kino Smetanovy
Sady, Masarykovo náměstí v Novém Jičíně a dětský stan s odpolední projekcí 16 mm filmu pro děti v letním kině. Zahájení
promítání filmů bylo ve 14.30 hodin. Filmale 2007 jsme letos
doplnili společně s MěKs Nový Jičín i hudebním vystoupením atraktivních skupin na náměstí. V pátek 22. června ve
20.00 hodin zahrála VLADIVOJNA LA CHIA s kapelou Banana a v sobotu 23. června v 17.30 hodin irská skupina THE
WALLS. Na náměstí ve 21.30 hodin se promítaly večerní filmy
z krnovské maringotky. V pátek Kráska v nesnázích (Hřebejkův film s Aňou Geislerovou a Josefem Abrhámem), v sobotu
něco i pro děti a rodiče Asterix a Vikingové a v neděli český
film Ro(c)k podvraáků — Kotek a Mádl jako muzikanti.
Můj filmový tip byl český film ...a bude hůř! podle knižní
předlohy Jana Pelce (letní kino pátek 22. 6. ve 21.30 hodin).
Diváci se na filmová představení dostali při zakoupení permanentek nebo jsme prodávali jednotlivé vstupenky. Celkem
bylo odehráno 35 filmů ve 45 představeních. Celé dění Filmale
2007 tiskově a fotograficky komentovala Xénie ve svých Podzemních glosách, které vycházely každý den. Jediné, co musíme zlepšit na příští ročník, je objednat pěkné počasí, protože nám trochu sprchlo při koncertech na náměstí.
A to ještě nebyl konec. Krnovská maringotka se rozzářila
při akci Filmové rozloučení se školou ve čtvrtek 28. června
ve 21.30 hodin animovaným filmem s českým dabingem Lovecká sezona a v pátek 29. června ve 21.30 hodin navodila
letní atmosféru českým filmem Rafáci.
A na úplný konec — za rok na Filmale 2008. Vše o letošním
Filmale najdete na www.filmale.cz
Lubomír Svoboda, ředitel kina Květen
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka

Novojičínské léto 2007

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 a Středisko volného
čsu Fokus Nový Jičín si vás dovolují pozvat na výstavu FOKUS V OBRAZECH. Prezentace činnosti SVČ Fokus — historie a současnost. Vernisáž: středa 1. srpna 2007 v 16.00
hodin, 2.— 29. srpna 2007. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—
11.00; 14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.

Nabídka kurzů pro školní rok 2007/2008:

Jazykové kurzy

Angličtina pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Němčina pro dospělé — 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Italština pro dospělé — 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Španělština pro dospělé: 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách.
g Francouzština pro dospělé: 1. a 2. ročník, 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách.
g Anglická konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách.
g Německá konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách.
g Španělská konverzace: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách.
g Obchodní angličtina: 30 lekcí po 2 vyuč. hodinách.
g

Neco
ˇ navíc

Šípošův výtvarný kurz: 20 lekcí po 3 vyuč. hodinách.
Kurz tvůrčí fotografie: (začátečníci a mírně pokročilí)
13 lekcí po 2 vyučovacích hodinách.
g Kurz tvůrčí fotografie: (pokročilí) 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách.
g Photoshop základy: 6 lekcí po 2 vyučovacích hodinách.
g Kurz hry na kytaru: 25 lekcí po 1 hodině.
g
g

Informace a přihlášky: Městské kulturní středisko,
Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín,
tel.: 556 701 853,
E-mail: domitrova@meks.novy-jicin.cz;
www.mksnj.cz

11

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

g Dne 3. 8. měla na novojičínském náměstí vystoupit skupina SKAPRAŠUPINA (SK). Ta se bohužel rozpadla, a tím jsme
byli donuceni udělat náhradní program. Místo původní skupiny proběhne dvojkoncert skupin SKA2TONICS (SK) a SULTAN SOLIMAN (CZ). Koncert začíná ve 20.00 hod.
g Pá 10. 8. ve 20.00 hod., Masarykovo náměstí. TEMPERAMENTO. Vítěz třetího ročníku soutěže Coca-Cola Pop Star.
g Pá 17. 8. ve 20.00 hod., Masarykovo náměstí. KULIČKY
ŠTĚSTÍ. Ostravská funky, disco skupina.
g Pá 24. 8. ve 20.00 hod., Masarykovo náměstí, HORKÝŽE
SLÍŽE (SK). Proslavená slovenská recesní skupina.
g Pá 31. 8. ve 20.00 hod., Masarykovo náměstí, NOVOJIČÍNSKÝ SEXTET POHODA. Vokální soubor.
g So 8. 9. v 9.00 hod. Masarykovo náměstí, Slavnost města
Nový Jičín ve spolupráci s městem Ludwigsburg, hlavní koncert PEHA (SK)
Bližší informace:
Kanceláře MěstKS (3. patro ) tel: 556 701 853
mksnj@mksnj.cz, www.mksnj.cz

Europe direct
g EUROPE DIRECT, Nový Jičín, Uzká 27 (v budově informačního centra). Vaše přímé spojení s Evropskou unií. Otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod., sobota a neděle od 9.00 do 12.00 hod. Tel.: 556 768 255, www. novyjicin.
europe-direct.cz, europedirect@novyjicin-town.cz

K létu patří kultura v přírodě...
g Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, jehož
XIV. ročník se konal ve dnech 30. 6.—12. 8. 2007 v prostorách
zříceniny hradu Hukvaldy, má v našem regionu významnou
tradici. I letos to byl pro všechny zúčastněné nesmírný kulturní zážitek. Záštitu nad akcí převzala Livia Klausová.
Slavnostního zahájení 30. června se jako oficiální hosté
zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, senátor
František Kopecký, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová a byla pro mne čest, že jsem
mezi ně patřil jako poslanec regionu také já. Při úvodním proslovu prezidenta festivalu Petra Sobotíka se spustil déš, což
okamžitě okomentoval slovy: „Tradice tohoto koncertu pod
širým nebem zůstává zachována…“ Naštěstí po pěti minutách přeháňka přešla a hosté mohli vyslechnout díla Ludwiga
van Beethovena, Leoše Janáčka a Maurice Ravela v podání
českého Quartetto di gioia.
Kromě skřehotu hnízdících poštolek již koncert nebyl ničím rušen. Novinkou bude v neděli 12. srpna v prostorách amfiteátru koncert Jaromíra Nohavicy. Další informace naleznete na www.janackovy-hukvaldy.cz
Ing. Pavel Hrnčíř

Zájmy našich spoluobčanů

g

Až do 8. září 2007 jsou ve výstavních prostorách městské
Bašty v Novém Jičíně vystavena výtvarná díla pana Miroslava
Hanzelky z Libhoště. Kolekce čtyřiceti vystavovaných obrazů
představuje třetinu z jeho dosavadní tvorby. Pan Hanzelka
maluje čtyřicet let, začal, když mu bylo dvacet. K vlastnímu
malování byl motivován příkladem staršího přítele z Libhoště
Joži Špůrka. Zalíbila se mu Jožova práce s olejovkami, jejich míchání na paletě a možnost na plátně zvěčnit motiv,
který malíře zaujal. Sám pak s olejovými barvami pracoval
na většině svých obrazů. V poslední době používá alternativní — k prostředí domova bez ateliéru šetrnější — barvy
akrylové. Zobrazuje rodnou krajinu, květiny, zátiší a někdy
i abstrakci. Vlastní tvorba obrazů se pro pana Hanzelku
stala potěšením, drogou a nejlepším vyplněním volného času.
Jeho obrazy byly vystavovány dvakrát v Libhošti a dvakrát
v Ostravě. Současná výstava v Novém Jičíně je pátou veřejnou prezentací obrazů a také čtyř jeho dřevořezeb.
Pan Hanzelka je vyučen řezníkem. Po zvýšení odborné kvalifikace byl inspektorem prodejen potravin. Více z životopisu
viz leták na zmíněné výstavě a článek Oldřicha Sobka v Libhošském zpravodaji č. 7/2007.
Připravil Jaroslav Bělík

Ondráš ve Francii
a na soutěži v Bratislavě
g Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín na přelomu května a června 2007 směřoval
s bohatým písňovým repertoárem do města Blois, ležícího na francouzské romantické řece Loiře. Program ve Francii byl, jak to
bývá zvykem, denně přeplněn. Byli jsme účastni výběrové přehlídky nejlepších
sborů světa vybraných do
soutěže v Joué les Tours.
Byly přítomny výrazné
sbory z Thaiwanu, Ruska,
Kuby, Švédska a dalších
zemí. Všechny sbory hrdě
reprezentovaly svou zem,
zvyky, historickou minulost i současnost, kulturu
a umění své země. UkázaRemešská katedrála
ly i směry hudebního a pěveckého umu, přirozeně,
nepodbízivě s vysokou, přirozenou kulturou svého národa.
Oficiálně jsme byli přijati zástupci města Blois na jejich radnici. Při hlavním koncertním vystoupení v Sant Laurent Nouan
představitelé města s velikými díky ohodnotili dlouholetou
družební práci s dětskými místními sbory a sborem Jitřenka,
bývalé ZŠ Bohuslava Martinů. Byla oceněna paní učitelka
Marie Bělíková za naplňování dlouholetých přátelských vztahů. Byl to krásný okamžik morálního a lidsky vřelého ocenění české učitelky v cizím státě. Členové sboru byli dojati při
koncertu v katedrále v Remeši, kdy obecenstvo dojatě se zaposlouchalo do Ave Maria v úpravě Václava Ptáčka a ocenilo
pěvecké umění sboru. Sbor Ondráš má nové hudební přátele
v městě Blois, srdečné, obětavé, vstřícné, na které se budeme těšit v dubnu příštího roku v Novém Jičíně.

Takto rozezpívaní a naplnění novými prožitky jsme vystupovali na soutěžním festivalu dne 2. června 2007 v Bratislavě.
V kategorii lidová píseň jsme získali stříbrné pásmo a v kategorii sakrálních skladeb naše hrdla vyzpívala rovněž stříbro. Dík Městskému úřadu Nový Jičín, školské a kulturní komisi a řediteli Beskydského divadla za účinnou podporu a zázemí pro činnost sboru. Poděkování patří dirigentům sboru
ing. Karlu Monsportovi, ing. Zdenku Stanislavovi, Evě Zbořilové, předsedovi sboru ing. Milanu Vahalovi za uměleckou
a organizační přípravu úspěšného zájezdu. Bez nadšených
a obětavých zpěváků sboru nebylo by stříbrného lesku pro
Nový Jičín.
Anna Štefková
Ondráš zpívá v katedrále v Remeši
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K nedožitým 80. narozeninám
pana Ervína Bártka

„Když jsem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida
já rozdílné mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jimiž se zanášejí, zdálo mi se toho nemalá býti
potřeba, abych se dobře, k kterému bych se houfu lidi připojiti a v jakých věcech tráviti měl, rozmyslil…“
Jan Ámos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce
g Citaci z díla velkého evropského myslitele a učitele jsem
při vzpomínce na Ervína Bártka vybral záměrně, nebo i on,
podobně jako Komenský, putoval životem, hledal a nalézal.
Proslulý novověký filosof mu v mnohém byl vzorem, vždy se
snažil nalézat pravdu, a již konal jako učitel, pro něhož
profese byla posláním, či muzicírující sbormistr, skladatel,
poutník a objevovatel krás přírody, památek, ctitel ducha
a umu. Vzpomínka na čestného občana města Nového Jičína,
zakladatele pěveckého sboru Ondráš, Klubu rodáků a přátel
našeho města, významné osobnosti severomoravského regionu
pana Ervína Bártka, který tak náhle 2. července roku 2000
odešel na věčnost, je stále bolestivá, jak již to v případech
blízkých přátel bývá. Povzbuzující je ale skutečnost, že jeho
odkaz žije a pokračuje především v úspěšném zpívání Pěveckého sboru Ondráš, obsáhlé činnosti klubu, při rozvíjení mnohých mezinárodních přátelství našeho města, na jehož prapočátku byla mnohdy právě Bártkova idea či popud. Snažil
se lidi stmelovat, a protože se mu to ne vždy v nepříznivé politické situaci do roku 1989 dařilo, o to více aktivně působil
v nastalé znovuobjevené éře demokracie.
V té souvislosti tedy připomeňme, že se pan Ervín Bártek
narodil 22. srpna 1927. V Novém Jičíně začal chodit do školy,
byl přijat na české gymnázium, tady navazoval první hlubší
kontakty s hudbou. Německou okupaci prožil Ervín Bártek
s celou rodinou na útěku v Kutné Hoře, kde navštěvoval učitelský ústav. Po válce se vrátil zpět do Nového Jičína, který
již nikdy neopustil.
Jak známo a jak jsem mnohokrát zdůraznil, patřil pan Ervín
Bártek ke generaci učitelů, kteří svou profesi pedagoga ctili
jako poslání. Jeho nadšení pro hudbu, zpěv, hru na violu, pro
pěvecký sbor, ale také znalost historie a památek rodného
kraje, vnímání jeho přírodních krás, bylo nekonečné. Byl mist-
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rem svého oboru, a již pedagogického, pěveckého, hudebního či sbormistrovského, skvěle ovládal výchovu k vlastivědě
a vlastenectví. Takto nadchl stovky svých žáků, Ondrášovců,
ale také učitelů ze všech koutů republiky, kteří vždy v červenci absolvovali Bártkem založenou a více než dvacet let vedenou
Exkurzní odbornou učitelskou základnu v Novém Jičíně.
Nejvlastnější a nejbytostnější bylo Bártkovo sepětí s hudbou
a zpěvem. Perfektně ovládal hru na violu, a stál spolu s jinými
u zrodu novojičínského Komorního orchestru Pavla Josefa
Vejvanovského v roce 1970. Miloval zpěv, a v roce 1946 po
úspěšných zkouškách na pražskou konzervatoř se rozhodoval o studiu a profesi sólového pěvce. Leč doba rozhodla jinak. Svůj talent a mistrovství využil ve prospěch legendárního Pěveckého sdružení moravských učitelů, kde byl od roku
1946 členem a sólistou, a v letech 1965 —1969 rovněž zástupcem dirigenta. U „Moravských“ získal nejvíce sbormistrovských zkušeností, nebo se stal soukromým žákem tehdejšího
uměleckého vedoucího „Moravských“ prof. Jana Šoupala.
V rodném městě Ervín Bártek své znalosti a zkušenosti získané patnáctiletou spoluprací s významným dirigentem světového věhlasu postupně zúročil ve sborech, které založil
a vedl: Ženském sboru Palackého vyšší školy lidové (1947)
a od roku 1951 Pěveckém sboru „Za mír“, přejmenovaném
o pět let později na Ondráš. S tímto svým „dítkem“ dosáhl
mnoha významných úspěchů doma i v zahraničí na koncertních turné, soutěžích a festivalech. Za zásluhy o sborové umění
získal pan Ervín Bártek v roce 1996 jako jeden z prvních
laureátů nejvyšší ocenění udělované českým sbormistrům,
Cenu Bedřicha Smetany. V Polsku v červnu téhož roku byl
jako první zahraniční muzikant poctěn Cenou Stanislawa
Moniuszky.
Životní příběh Ervína Bártka rozhodně nebyl šedivý, jednoduchý, nezajímavý. Bártek byl vždy přímý a svou nalézanou
pravdu vyslovoval nahlas. Tím získával v nepříznivé politické
situaci, zvláště po roce 1968, mnoho nepřátel. Byly mu upírány nejvlastnější zásluhy o sbor Ondráš, kterému pro uvádění
církevních skladeb takových mistrů jako jsou Bach, Černohorský či Mozart ve svém repertoáru, zvláště pak kvůli vánočnímu koncertu v roce 1982 málem hrozilo zastavení činnosti. Proto přivítal Ervín Bártek s nadšením demokratické
změny po listopadu 1989 a s elánem se pustil do další činnosti. Jako předsedající okresní komise pro oslavy 400. výročí
narození J.Á. Komenského přispěl zásadní měrou k úspěšnému
a důstojnému průběhu oslav v roce 1992. Při té příležitosti
se právě jeho prostřednictvím podařilo navázat nové kontakty
s německým městem Ludwigsburgem, které bude v letošním
roce partnerem novojičínských městských slavností. Ervín
Bártek rodné město miloval, žil jím, cokoliv činil, konal tak
ve prospěch Nového Jičína.
Karel Chobot
g

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci s Pěveckým sborem Ondráš
zve všechny své členy a příznivce na malé pietní zastavení
ve středu 22. srpna 2007 v 17 hodin na novojičínském hřbitově u hrobu čestného občana města Nového Jičína pana Ervína Bártka, jehož nedožité osmdesáté narozeniny si takto
důstojně připomeneme.
Karel Chobot

Občanská statistika /červen
g Narodilo se 28 dětí, z toho 10 chlapců a 18 děvčat. Přistěhovalo se 24, odstěhovalo 37 občanů. Bylo uzavřeno 11 sňatků
v Novém Jičíně, 13 v Kuníně. Počet obyvatel 27 617, zemřelo 14.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Redakční omluva
g V minulém čísle jsme představili čtenářům novojičínské
osobnosti sociálního života za rok 2006. Mezi nimi i paní Vlastu Zelmanovou. Neúmyslnou chybou jsme v jejím případě
uvedli nesprávné příjmení. Chyba nás velmi mrzí a paní Vlastě
Zelmanové se tímto omlouváme.
Redakce

Odhalení pamětní desky
Karlu von Schwarzovi

g

V pondělí 23. července 2007 v 16 hodin byla v Novém
Jičíně -Žilině na rodném domě odhalena pamětní deska
Karlu von Schwarzovi.
Někdy nás přivazují vzpomínky a není nůžek, jež by přestřihly ona pevná vlákna. Verše nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta jiskří jako diamant vstříc všem, kdo se alespoň
na chvíli umí a chtějí vzdálit ruchu všednosti, aby si potvrdili, že se lze pokusit navzdory létům létoucím zastavit čas.
Novojičínská veřejnost se takto zastavila při malé slavnosti
v pondělí odpoledne, aby si připomenula slavného rodáka
zdejší obce, Karla von Schwarze. Úspěšný podnikatel, zakladatel a šéf ve své době věhlasné stejnojmenné vídeňské stavební firmy, osobnost středoevropského významu, mimo jiné
stavitel novojičínské lokální dráhy, prožil život plný dobrodružství. Jeho jméno je úzce a neodmyslitelně spjato s historií
a vývojem rakouské železnice. Narodil se 23. července 1817
v Žilině, přilehlé obci Nového Jičína, dnes jeho místní části,
v domě č. 153, jako páté dítě krejčovského mistra a obecního
písaře v jedné osobě, pana Josefa Schwarze. Zde prožil dětství i první školní krůčky v místní obecné škole. Základní
vzdělání dokončil na hlavní škole již v Novém Jičíně, kde exceloval v geometrii, kreslení a stavebním umění. Poté se vyučil
zednickému řemeslu u novojičínského zednického mistra Maka,
zatímco teoretické znalosti si rozšířil technickými studiemi
na akademii v Olomouci a Vídni. Pak následovaly cesty po
tehdejším Rakousku. První stavební úspěchy potkaly Karla
Schwarze jako vedoucího staveb přádelen lnu stavebního podnikatele Kleina v Šumperku, šéfa firmy Bratří Kleinové. Klein
nabídl Schwarzovi partnerství a ten se osamostatnil. První
železniční stavby, které vedl, se týkaly v letech 1842—1848
Moravy a Čech: velký most pro železniční dráhu u Moravičan, tunel u Chocně, viadukt v Karlově údolí u Prahy a další.
Slavným se stal mimo jiné stavbou východní dráhy císařovny
Elizabety z Vídně do Salzburku, nádraží korunního prince
Rudolfa ve Vídni, nádraží v Salzburku. V tomto horském monumentálním městě provedl v letech 1860 — 1870 celou řadu

dalších staveb, za které se mu dostalo odměny v podobě čestného občanství. Za zásluhy o rozvoj rakouských železničních
drah získal četná uznání, císař ho v roce 1873 povýšil do šlechtického stavu. Také město Nový Jičín jmenovalo Schwarze
čestným občanem. Ten pak v letech 1879—1880 postavil právě
městskou lokální dráhu Nový Jičín — Suchdol nad Odrou. V závěru svého bohatého života pověřil vedením firmy nejstaršího syna Julia a vrátil se do Salzburku. Tady ve svém sídle
zemřel po mozkové mrtvici ve věku 82 let v pátek 21. října
1898. Jeho památku v Salzburku připomíná pamětní deska
i název ulice.
Malé pondělní slavnosti byl přítomen první místostarosta
města pan ing. Vladimír Bárta, který v krátkém pozdravu
vyzdvihl význam osobnosti Karla Scharze nejen pro Nový
Jičín, předseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína
a dlouholetý starosta města pan Pavel Wessely, čestný host,
badatel a znovuobjevitel významu Karla Schwarze i pro nás
pan Peter Schindler ze Salcburku, autor mistrovského díla —
učitel novojičínské Základní umělecké školy pan Mgr. Jan
Zemánek, zástupci Českých drah na čele s přednostou stanice
panem ing. Šupčíkem. Představitelé sponzorů zdejší stavební
firmy Gedos, bez nichž a bez jejich pomoci by dílo jen ztěží
vzniklo, se omluvili. Slavnostní ceremoniál odhalení pamětní
desky doprovodil pod vedením sbormistra ing. Karla Monsporta pěveckým vstupem novojičínský Pěvecký sbor Ondráš,
který má k místu rovněž pietní vztah. Zakladatel sboru, čestný
občan města Nového Jičína, zároveň zakladatel Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína pan Ervín Bártek, jehož osmdesáté nedožité narozeniny si za měsíc připomeneme, patří
k oněm jménům osobností, které pomáhaly zrodu myšlenky
pamětní desky. V té souvislosti musím připomenout ještě
dvě jména. Když před léty začal pan Schindler bádat v okresním archivu, obrátil se s prosbou o pomoc na dr. Františka
Schwarze, CSc., tehdejšího ředitele muzea, a ten pomohl, podobně jako dlouholetý pracovník archivu pan Josef Lankočí.
Žádný člověk není tak bohatý, aby si mohl koupit svou
vlastní minulost, napsal Oscar Wilde. Minulost si nemůžeme
koupit, leč můžeme ji vstřebat. Není možné udělat z vítězství
porážku a opačně. Minulost je v národech a jednotlivých lidech pevně zakotvená, a si to uvědomují a připouštějí či nikoliv. Minulost se může vykládat jakkoliv, leč výkladem nezměníme její objektivní obsah a existenci. Minulost se může
stát záminkou, abychom se o její velikosti nebo jinakosti
obelhávali. Minulost se musíme naučit především ale vstřebávat a pozitivní činorodostí v současnosti bu napravovat,
nebo v pozitivních trendech dále pokračovat a rozvíjet je.
A právě takový je bohatý životní odkaz Karla von Schwarze,
o jehož významu pak zasvěceně pohovořil pan Pavel Wessely.
Konečně, klub rodáků, jehož je předsedou, byl iniciátorem
akce. V krátkém projevu shromáždění rovněž oslovil pan Peter
Schindler ze Salcburku. A pak již nastal slavnostní okamžik,
totiž odhalení pamětní desky prvním místostarostou města
panem ing. Vladimírem Bártou a předsedou klubu rodáků,
panem Pavlem Wesselym.
Karel Chobot
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Objeven další významný rodák
Peter Ritter von Rittinger
g Novému Jičínu, dá se
to tak říci, „přibyl“ další
významný rodák. Je jím
Peter Ritter von Rittinger. Kým vlastně byl tento pán, který se narodil
v Novém Jičíně 23. ledna
1811? Když si vezmeme
k ruce Ottův slovník naučný, dočteme se, že to
byl „inženýr rakouský,
studoval na gymnasiu
v Lipníku, pak věnoval
se studiu filosofickému
a právnickému, načež
vstoupil na hornickou
a lesnickou akademii
ve Šávnici, kterážto
studia ukončil v roce
1839.“
Pak následuje výčet významných postů, které tento pán
v oboru hornictví a těžebnictví zastával. Řídil stavbu státních
kamenouhelných dolů v Brandýsku, byl přednostou horního
úřadu v Jáchymově (popsal a je po něm pojmenována jednoklonná, vzácně se vyskytující modifikace nerostu proustit,
vyskytující se v Jáchymově), v roce 1855 byl členem jury na
světové výstavě v Paříži, v roce 1862 členem jury na výstavě
v Londýně, v roce 1864 obdržel Řád železné koruny III. třídy,
téhož roku jej město Jáchymov jmenovalo svým čestným

občanem a v roce 1868 byl jmenován ministerským radou
a zkušebním komisařem pro stavbu strojů na vídeňské technice. Svými objevy a svou činností v odborném školství se zasloužil o reorganizaci studia na hornických akademiích. Dále
Ottův slovník naučný uvádí rozsáhlý výčet odborných publikací a článků. Rovněž v Technickém slovníku naučném z roku
1927 najdeme odkazy na objevy a vynálezy, které jsou dílem
našeho rodáka.
Přínos Rittingera spočívá hlavně ve zdokonalování technických postupů při těžbě nerostů a při jejich zpracování.
S jeho jménem je například spojen fyzikální zákon z roku 1867,
který popisuje náročnost mletí jemného prachu v závislosti
na jemnosti (Rittingerův kvocient stupnice sítové nebo Rittingerův vzorec pro krušící válce v drtících zařízeních). Jeho platnost je součástí výrobního postupu při výrobě cementu.
Předtím, již v roce 1855, sestrojil tepelné čerpadlo a stal se
tak vlastně otcem (jak je uváděno v zahraniční literatuře, která
se zabývá tepelnými čerpadly) dnešních tepelných čerpadel
pracujících na principu výměny tepla, což je využíváno v ekologickém vytápění budov nebo při konstrukci chladniček. O přínosu, který měl Rittingerův objev pro současné konstrukce
tepelných čerpadel, svědčí i to, že je zřízena mezinárodní cena
s jeho jménem. Dle propozic je udělována za přínos v oboru
a vývoji tepelných čerpadel. V roce 2005 byla slavnostně vyhlášena v Las Vegas v USA.
Myslím, že právě tento jeho objev je natolik významný, že
po zjištění místa, kde se von Rittinger narodil, budeme moci
na jeho rodném domě, pokud bude stát, umístit pamětní desku.
Tento významný technik, fyzik a vynálezce zemřel 7. prosince 1872 ve Vídni.
Před námi nyní stojí úkol zjistit o tomto našem rodákovi
více podrobností, zejména z období, kdy žil v Novém Jičíně.
Miloš Lossmann

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. srpna 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. 35

g Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího kola, tedy červencového kola naší
soutěže, kdy veškeré
informace o historii
budov píše náš stálý
dopisovatel pan Jaroslav Graclík. Všechny
došlé odpovědi byly
správné.

Snímek č. 33: Představuje kamenný dveřní portál domu č. 23
v Kostelní ulici (dříve
Kirchengasse). Jedná se zřejmě o původně gotickou stavbu
s květinovým znakem
nad dveřmi ze 16. stolení, kdy po velkém
požáru města v roce
1503 se započala výstavba domů z kamene a z cihel. Dr. Josef
Beck uvádí, že název
této ulice zjistil již
v roce 1581. V gruntovních knihách je již
v roce 1588 zapsán
název Kirchengasse.
Tak to zůstalo až do
roku 1945. Po válce byla přejmenována na ulici Dostála Lutinova a v dubnu 1948 byla opět přejmenována na Kostelní.
Dominantou této ulice je farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie. První zmínka o kostele, původně dřevěném, je z roku
1366.
Snímek č. 34: Na tomto snímku je krásný vstupní portál
domu č. 3 v Derkově ulici. Dům byl postaven jako obytný někdy na přelomu 19. a 20. století ve zvláštním historizujícím
slohu. Dnes je v domě umístěna základní umělecká škola. Tato
ulice měla od počátku čtyři názvy: do roku 1938 Lamplgassel,
později Berggasse (Kopečná), v letech 1939—1945 Richthofenstrasse, v letech 1946—1989 Dr. Mir. Derky a od roku 1990
Derkova.

Snímek č. 36

Snímek č. 34

Snímek č. 33

Soutěž „Pozvedni oči“ 18. kolo

Jaroslav Merenda

Spěchej neprodleně
„Trpělivost nosí růže.“
Platí tohle i pro muže?
A když více sluší ženě,
platí to i obráceně?
Platí. Spěchej neprodleně
vzdát hold něžné růži,
kterou z lásky dá muž ženě,
nebo žena muži.

Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Alena Žlebčíková,
Msgre Šrámka 24, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín) získává paní Jiřina Ondryášová,
Derkova 9, Nový Jičín.
Zúčastněte se osmnáctého 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
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Foto Jaroslav Bělík
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