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g rok se s rokem sešel a naše město se opět vyzdobí do slavnostního hávu a uskuteční již v pořadí 14. městskou slavnost,
která se opět uskuteční v historickém centru města a kromě
již tradičního bohatého programu chceme vám i letos představit jedno z našich partnerských měst. Letošní slavnost
města proto proběhne ve spolupráci s německým městem Ludwigsburg. Dovoluji si vás proto přizvat k účasti na této oslavě
našeho města a popřát vám spoustu dobré zábavy a pěkného
počasí. Zároveň si dovoluji připomenout, že v tento den jsou
též otevřeny a zpřístupněny památkové objekty na území
našeho města. Pevně věřím, že využijete naší speciální nabídky pro tento den a k dopravě na slavnost využijete
služby městské hromadné dopravy, která bude jezdit
v tento den zdarma.
Mgr. Ivan Týle, starosta města

Foto Ladislav Šmitke

g Představit krásné a romantické město Ludwigsburg a být
přitom stručný, není vůbec snadné. Čím vším je toto město
ležící severně od Stuttgartu v Badensku-Wurttembergsku
zajímavé, jak a kým bylo založeno, jak dnes žije.
Začněme od začátku, kdy vévoda Eberhard Ludwig z Erlachu hledal místo, kde by hlavu složil při svých četných loveckých výpravách. Našel ho, a tak si v roce 1704 začal budovat
velkolepý zámek, a protože okolí zámku bylo pustou krajinou, založil kolem zámku již v roce 1709 město. To se utěšeně
rozrůstalo díky vévodově velkorysosti, když mimo pozemků
poskytl novým obyvatelům i patnáct let daňových prázdnin
(to byla doba!). Aby noví obyvatelé nestrádali nedostatkem
úřadů a nemuseli za nimi cestovat po okolí, zřídil a svými
oblíbenci obsadil všechny potřebné instituce přímo v nově
vznikajícím městě.
Pokračování na str. 2

Ludwigsburg — pokračování ze str. 1

Foto Ladislav Šmitke

Když vévoda zdárně v roce 1733 ukončil budování zámku,
stálo zde sídlo pyšnící se 452 sály, ne v jedné, ale v 18 budovách, obklopeno parkem o rozloze 30 ha. Byl vybudován jeden
z největších a nejhonosnějších barokních zámků v Německu,
s interiéry srovnatelnými snad jedině s francouzskými Versailles.
Okolo zámku se rozkládá na zelené louce založené barokní
město s pravidelným půdorysem, širokým centrálním bulvárem a z něj vybíhající široké ulice. Zdá se, že vévoda byl
předvídavý a již tehdy tušil, jaký rozvoj zaznamená doprava,
a proto tak velkoryse řešil budování ulic. Centrem je rozsáhlé
čtvercové náměstí se dvěma kostely a samozřejmě i velkou
kašnou s impozantní sochou zakladatele města. Podloubími
lemované náměstí dnes žije svůj rušný život. Když jednou za
dva roky vypuknou tradiční, poprvé v roce 1768 pořádané
Benátské slavnosti, naplní se město množstvím bizarních
masek a krásou barokních kostýmů, je velkým pódiem pro
vystoupení kejklířů, artistů a divadelních herců, kteří zde
předvádějí své umění. Zavítáte-li do města v květnu, můžete
obdivovat krásu koní na každoročně pořádaném nejstarším
koňském trhu v Německu, v létě uvidíte velkolepou výstavu
v zámeckých zahradách „Kvetoucí baroko“, zatímco v zimě

náměstí žije vánočními trhy s množstvím stánků. Procházíte-li ulicemi města, máte možnost navštívit mnoho útulných
kaváren, zahradních restaurací a hospůdek, nebo jen tak
odpočívat v parku, kde určitě nepřehlédnete kopii sousoší
„Tančících sedláků“, toho sousoší, které zdobí novojičínské
náměstí. Postavili ho zde naši bývalí němečtí spoluobčané,
kterým Ludwigsburg poskytl útočiště po roce 1945.
Ale město nežije jen historií, je to město průmyslu, kde
podniky svou produkci zaměřily převážně na subdodávky pro
automobilový průmysl, což je logické, nebo Ludwigsburg
sousedí se Stuttgartem, místem odkud do světa putují slavné
mercedesy.
Více než 80 000 obyvatel je na své město patřičně pyšné
a chlubí se jím. V letošním roce se Ludwigsburg přijede představit i občanům našeho města. Přivítejme vzácné hosty —
představitele města, umělce i zástupce občanů. Představí se
nám v době konání městské slavnosti. Budeme mít možnost
poznat jejich kouzelné barokní město a na oplátku jim ukázat město naše. Věřím, že uděláme všechno pro to, aby se naši
hosté cítili u nás co nejlépe.
Miloš Lossmann
ilustrační foto Pavel Wessely
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Cestování nejen do států EU

Europe Direct Nový Jičín

Pro cestování do všech států světa lze použít všechny platné vzory cestovních pasů České republiky, pokud jim neskončila doba platnosti. Doba platnosti je vyznačena na jeho
datové stránce. Přehled typů cestovních pasů včetně jejich
vyobrazení najdete na webové adrese: www.mvcr.cz /rady/
navody/doklady/platny_pas.pdf
Pro cestování v rámci Evropské unie lze použít rovněž občanský průkaz České republiky se strojově čitelnými údaji
(je vydáván od druhé poloviny r. 2000), kterému neskončila
doba platnosti a který nemá ustřižený roh z důvodu změny
povinných údajů. Doba platnosti občanského průkazu je vyznačena na titulní straně v dolní části datových položek.
Členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Ma arsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko.
Cestování s dětmi. Pro společné cesty rodičů s dětmi do
států Evropské unie MV ČR doporučuje, aby používali raději
cestovní pasy než občanské průkazy. Občanský průkaz rodiče neobsahuje údaje o dítěti, které jsou pro cestovní doklad
povinné (datum narození a pohlaví), místo těchto údajů je
uváděno rodné číslo dítěte. Rodné číslo jakožto vnitrostátní
identifikační údaj může být nesrozumitelné pro cizí orgány
(s výjimkou Slovenska).
Podle platné právní úpravy se děti nezapisují do cestovního
pasu rodičů. Stávající cestovní pasy se zápisy dětí zůstávají
v platnosti. Ke změně dojde v souvislosti s novelou zákona
o cestovních dokladech od 1. března 2008. Bližší informace
najdete na www.mvcr.cz/rady/navody/doklady/deti_zapispas.pdf
Další informace. Zajímavé a potřebné informace pro cesty
do zahraničí (informace o vstupu a pobytu v cizích státech,
bezvízový styk, aktuální informace a varování k cestám do
zahraničí, pomoc občanům v nouzi) najdete na webové adrese: www.mzv.cz v sekci „Cestujeme do zahraničí“, případně
v sekci „Encyklopedie států a území světa“, z níž si vyberete
stát, který hodláte navštívit.
Upozornění. Mnohé státy vyžadují platnost cestovního dokladu 6 měsíců po vstupu (např. Egyptská arabská republika,
Thajsko, Maroko, Mexiko). Této podmínce nevyhovují cestovní pasy bez strojově čitelných údajů typu blesk, které
jsou platné pouze 6 měsíců od jejich vydání.

g Dne 7. 9. 2007 od 13.00 do 15.00 hod. se uskuteční v aule
novojičínské radnice seminář „Podpora vzájemného partnerství měst“, během něhož budou představena jednotlivá
partnerská města, činnost informačního střediska ED Nový
Jičín a činnost zastoupení EK v ČR. Hlavním blokem semináře bude představení projektu partnerství Town-twining (podpora partnerství měst) v programovacím období 2007/2013.
Mezi pozvanými jsou zástupci měst a obcí regionu i širšího
okolí, zástupci MEIS (Místní evropské informační středisko), zástupci středisek Europe Direct a Evropské komise v ČR.
Seminář bude přínosem pro osoby zpracovávající grantové
žádosti, popřípadě zajišující vnější zahraniční vztahy na
úrovni obcí.
Markéta Hanzelková, IS ED

g

Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín

Likvidace autovraků zdarma
g

Město Nový Jičín ve spolupráci s provozovatelem Autovrakoviště Ženklava pořádá opětovně již potřetí den likvidace
autovraků zcela zdarma. Každý občan může v tento den odevzdat své motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní
do 3,5 t) zcela zdarma. Podmínkou bezplatného odevzdání
autovraku na shromaž ovací místo je předání kompletního
vozidla. V případě nekompletního vozidla (nemožná identifikace VIN) bude v případě dohody vybírána jednotná cena
za likvidaci ve výši 1 190,-Kč včetně DPH. Při předání vozu
obdrží každý majitel potvrzení o převzetí autovraku na ekologickou likvidaci. Tento doklad je nezbytnou součástí při
trvalém vyřazení vozidla z provozu.
Akce se uskuteční v sobotu dne 13. října 2007 od 8.00
do 12.00 hod. na parkovišti před areálem Technických služeb
města Nového Jičína, ul. Suvorovova 114, Nový Jičín. Požadované doklady: velký technický průkaz, občanský průkaz
popřípadě plná moc. Další požadavky: předání vyklizeného
vozidla.
Další informace vám budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odbor životního prostředí, (kancelář č. 306,
kontaktní osoba: Mgr. M. Kiššová, tel.: 556 768 365, e-mail:
mkissova@novyjicin-town.cz).
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
3
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Evropský den bez aut 22. září
g

K závažným činitelům ovlivňujícím čistotu ovzduší v lidských sídlech náleží automobilová doprava. Spalováním paliv
v motorových vozidlech se do ovzduší uvolňují zejména oxidy
dusíku a oxid uhelnatý. V souvislosti s automobilovou dopravou dochází taktéž ke zvýšení emisí prachu. Všechny tyto látky
mají nepříznivý vliv na lidské zdraví.
Oxidy dusíku jsou dráždivým plynem, který spolupůsobí
při vzniku onemocnění dýchacích cest, onkologických onemocnění a negativně ovlivňuje taktéž centrální nervový systém.
Fotosyntetickými chemickými reakcemi v přízemních vrstvách
atmosféry se oxidy dusíku podílejí na vzniku troposférického
ozónu. Za horkých slunečních letních dnů tak dochází ve
větších městech a sídelních aglomeracích k závažným fotochemickým smogovým situacím, tzn. ke stavům mimořádně
znečištěného ovzduší, kdy je několikanásobně překročena
přípustná koncentrace troposférického ozónu v atmosféře.
Zatímco existence stratosférického ozónu je důležitou ochranou biosféry před krátkovlnným UV zářením, troposférický
(přízemní) ozón je silným oxidačním činidlem nebezpečným
živým organismům. Jeho vdechování poškozuje sliznici dýchacích cest a výrazně snižuje jejich čistící schopnost. Fotochemický smog ve městech a městských aglomeracích představuje v současné době závažný celosvětový problém.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti iniciovala Evropská komise v roce 2000 vznik „Evropského dne bez aut“. Od
té doby patří každoročně k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je
22. září. Cílem evropského dne bez aut je připomenout a alespoň symbolicky podpořit ekologicky vhodnější způsoby dopravy (veřejnou dopravu silniční i železniční, ale také cyklistickou či pěší dopravu) a povzbudit tak aktivní vztah občanů
k čistotě ovzduší ve svém sídle.
Vyzýváme proto všechny občany Nového Jičína, aby dne
22. září ponechali své automobily doma a vyzkoušeli si, že
k cestování v rámci města lze využít městskou hromadnou
dopravu, jízdní kolo nebo vlastní chůzi.
Ing. Dagmar Tomanová

Otevřeno nové oddělení
sociálně zdravotní péče
g

Hospic Citadela se sídlem ve Valašském Meziříčí, jehož
provozovatelem je Diakonie ČCE, otevřel počátkem měsíce
července 2007 nové oddělení sociálně zdravotní péče pro situace, kdy je potřeba zajistit péči o osoby se zdravotním postižením vyžadujícím trvalou péči na lůžku. Předpokládaná
délka pobytu klienta je tři měsíce. Zařízení nabízí také odlehčovací služby rodinám, které dlouhodobě pečují o nemocného
člověka v rozsahu dvou a šesti týdnů (řešení situací odpočinku pečující osoby, rekonstrukcí bytu apod). Dále toto zařízení poskytuje hospicovou palitivní péči lidem v terminálním stadiu života.
Bližší informace mohou zájemci získat na telefonním čísle
571 629 086 nebo na webových stránkách www.citadela.cz,
e-mail: socialni@citadela.cz

Poplatek za provoz systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
g Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Nového Jičína, a to do 30. 9. 2007. Do
tohoto termínu musí splnit svou poplatkovou povinnost
všichni občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně (za děti
jejich rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému pobytu ve
správním obvodu města a vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Nový Jičín.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu
či úmrtí) je nutné nahlásit odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, 3. patro, č. dveří 305.¨
Poplatek je možné uhradit bu poštovní poukázkou na poště nebo v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, Divadelní 3 a Masarykovo náměstí 1, nebo převodem na účet města
Nového Jičína u KB číslo 19-326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výše částky. Sazba poplatku podle obecně
závazné vyhlášky činí pro rok 2007 372,- Kč/osobu/rok.
Občanům, kteří nesplní svou poplatkovou povinnost včas
nebo ve správné výši, budou vystaveny a zaslány navýšené
platební výměry o 50 % z dlužné částky podle zákona č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.
Sandra Trávníčková, odbor životního prostředí

Má to smysl. Třite odpad!
g je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých krajích
realizuje společnost EKOKOM a.s. prostřednictvím svých partnerů. V Moravskoslezském kraji je partnerem kampaně Moravskoslezský kraj a ARR a.s. Kampaň je součástí pilotního
projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Moravskoslezském kraji. Uskutečnily se již tři ročníky, které si kladly
za cíl informovat veřejnost o potřebnosti a správnosti třídění.
Rozdělení domovního odpadu. Každý občan vyprodukuje
za rok asi 250 kg odpadů. A jak vypadá průměrně vaše popelnice? 25 % tvoří bioodpad, 20 % papír, karton, 33 % plasty
a 2 % sklo. Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety,
kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky),
kovy (plechovky, Al), textil atd. Nebezpečný odpad: zářivky,
léky, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek.
Víte, že: Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny množství, které vyprodukujeme v domácnostech. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg
plastů, 15 kg skla. Vytříděný odpad se dále zpracovává na
dotří ovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z odpadů vyrábějí nové výrobky. V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dotři ovacích linek
v rámci celé České republiky. Celkem je zde devět dotři ovacích linek na papír a plast, sklo je pak dotři ováno pouze
na jedné lince.
Víte, co z nich? Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity
— tedy to, co třídíme v jednotlivých kontejnerech — jsou dále
zpracovávány; v třídičkách se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských firem a ty z nich vyrábí nové zboží. Například
z plastů se vyrábí bundy, lavičky, skluzavky, fólie, netkané
textilie. Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat
i do kopírek, papírové kapesníčky, toaletní papír, kartony,
knihy. Ze skla nové sklo.
Víte, kam s nimi? Ještě pro přehlednost uvedeme, kam
s jednotlivými druhy odpadů. Plast — žlutý kontejner. Sklo —
bílý nebo zelený kontejner, přičemž bílý pouze na bílé sklo.
Papír — modrý kontejner. Nápojový karton — oranžový kontejner. Nebezpečný odpad — sběrné dvory nebo lékárna. Bioodpad — hnědý kontejner nebo kompostárna. Velkoobjemový
odpad — sběrné dvory. Elektrospotřebiče — systémy zpětného
odběru, sběrné dvory. Stavební su — sběrný dvůr.
Šárka Bindačová, Institut komunitního rozvoje

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
DOBA SVOZU: LOUČKA 5. 10. v době od 15.45 hod. do
16.45 hod. (pátek) g KOJETÍN 5. 10. v době od 17.00 hod. do
17.30 hod. (pátek) g STRANÍK 12. 10. v době od 15.45 hod.
do 17.30 hod. (pátek) g BLUDOVICE 12. 10. v době od 15.45
hod. do 17.30 hod. (pátek) g ŽILINA 19. 10. v době od 15.45
hod. do 17.30 hod. (pátek) g LIBHOŠŤ 26. 10. v době od 15.45
hod. do 17.30 hod. (pátek).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště. Termíny mobilního svozu
jsou stanoveny na pátky tak, aby tento svoz proběhl před svozem velkoobjemového odpadu kategorie 200301, 200307.

STANOVIŠTĚ SVOZU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH:
g LOUČKA 5. 10.: u Koruny od 15.45 do16.00 hod.; u ZD, správ-

ní budova od 16.00 do 16.15 hod.; parkoviště u garáží MěÚ
od 16.15 do 16.30 hod.; u věžáku č. 275 proti pneuservisu od
16.30 do 16.45 hod.
g KOJETÍN 5. 10.: křižovatka u autobusové zastávky od
17.00 do 17.30 hod.
g STRANÍK 12. 10.: nad školou od 15.45 do 16.15 hod.; u prodejny Jednoty od 16.15 do 16.45 hod.; odbočka ke hřišti od
16.45 do 17.30 hod.
g BLUDOVICE 12. 10. čerpací stanice (Fojtství) od 15.45 do
16.15 hod.; zastávka ČSAD u České školy od 16.15 do 16.45
hod.; bývalé čalounictví Wumab od 16.45 do 17.30 hod.
g ŽILINA 19. 10.: u hřiště od 15.45 do16.15 hod.; Na Výsluní (křiž. s ul. Beskydskou) od 16.15 do 16.45. hod.; U Škorňů
(Pstruží potok) od 16.45 do 17.15 hod.; Beskydská (u skladu
CO) od 17.15 do 17.30 hod.
g LIBHOŠŤ 26. 10.: u obchodu Jednoty (horní konec) od
15.45 do 16.15 hod.; u kostela od 16.15 do 16.45 hod.; u domu
č. 128 (náměstí sv. Marka) od 16.45 do 17.15 hod.; Malá Vídeň (střed ulice) od 17.15 do 17.30 hod.

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
g Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod., přistavení po vývozu ve středu a následný vývoz do pátku.
g 36. týden/4. 9.: Palackého 66 -76, Dlouhá 8-12, Dlouhá 3032, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník), Gregorova
39, Protifašistických bojovníků, Vančurova (křiž. s J. Hory),
Anenská (křiž. s K. Čapka), Kollárova (křiž. s Gregorovou).
g 37. týden/11. 9.: Novellara (křiž. se Slovanskou), Bří. Jaroňků (u hřiště), Myslbekova (křiž. s K Nemocnici), Jiráskova 1 (u prodejny zdravotnických potřeb), Jiráskova 22 (pod
branou VÚM), Slovanská (u novinového stánku), Dostála
Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křiž. s Divadelní), Divadelní
(u učňov. střed. Drustol), B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy
sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi).
g 38. týden/18. 9.: Palackého (za prodejnou MAX), Derkova
(u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdr. stř.),
Dostojevského (u domova důchodců), Luční (u lávky na Lamberk), Bulharská (u kotelny), Trlicova (křiž. s Kpt. Jaroše),
Štursova (u šaten TJ), Hluboká 213/5, Slezská (garáže u lávky na Luční), Slezská (křiž. s Úprkovou), Propojovací (za hřbitovem).
g 39. týden/25. 9.: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (park.
za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24-30, Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště), Dvořákova (park.
u SISŠ), Dvořákova (park. u Kalače), Máchova (křiž. s Nádražní), Sv. Čecha, Tyršova (KONTEX).
g 40. týden/2. 10.: Komenského (u dět. centra), Komenského (křiž. s Žižkovou), U Jičínky (garáže u DPS), Nerudova
(parkoviště u výměníku), Revoluční, Fibichovo náměstí, Pod
Lipami (křiž. s Na Skalkách), Smetanovy sady (parkoviště
u letního kina), Pod Lipami (u garáží), Lesní (odbočka k tenisovým kurtům), Žilinská (nad koupalištěm), Žerotínova
(u optiky).
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Krajská soutěž družstev
sboru dobrovolných hasičů

V družstvu zástupce našeho regionu SDH Mniší bojoval
s časem na překážkové dráze Radim Špaček (č. 40).
g

Urputné souboje byly k vidění v sobotu 11. srpna na novojičínském stadionu v krajském kole soutěže družstev v požárním sportu sboru dobrovolných hasičů (SDH) Moravskoslezského kraje. O postup na zářijové mistrovství ČR v Plzni
zde bojovalo ve třech disciplinách (100 m překážek, 4 x 100 m
štafety, požární útok s vodou) o každou vteřinu, znamenající
co nejlepší umístění, vždy devět závodníků sedmi družstev
mužů a šesti družstev žen.
Foto a text Jaroslav Kotas

Dramatické byly i závody na 100 metrů překážek žen.

Kam za sportem?
g FOTBAL: 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, kraj. přebor ml. a st.
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, so 8. 9. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s umělou trávou,
divize st. a ml. dorost Nový Jičín - Krnov, ne 9. 9. v 16.30 hod.,
hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš - Raškovice, ne 16. 9.
v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III. tř. muži Žilina - Vražné, ne
16. 9. v 16 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš Příbor, ne 16. 9. v 16 hod., okres. přebor muži Straník - Kopřivnice, st 19. 9. ve 14.30 a 16 hod., hřiště s umělou trávou,
kraj. přebor ml. a st. žáci Nový Jičín - Havířov, so 22. 9. v 10.15
a 12.30 hod., hřiště s umělou trávou, divize st. a ml. dorost
Nový Jičín - Hlučín, so 22. 9. v 16 hod., hřiště Hodslavice,
okres. přebor muži Nový Jičín B (Hodslavice) - Straník, ne
23. 9. v 9 a 10.45 hod., hřiště s umělou trávou, kraj. přebor
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ml. a st. žáci Nový Jičín - Polanka, ne 23. 9. v 16 hod., stadion
TJ, I. A tř. sk. B muži Nový Jičín A - Dětmarovice, st 26. 9. ve
14.30 a 16 hod., hřiště s umělou trávou, kraj. přebor ml. a st.
žáci Nový Jičín - Dol. Benešov, ne 30. 9. v 16 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš - Brušperk g HOKEJ (ZS
Nový Jičín): přípravná utkání mužů - po 3. 9. - Kroměříž, st
5. 9. - Havířov, pá 7. 9. - Val. Meziříčí (vše v 18 hod.), přípravné
utkání juniorů: út 4. 9. v 16 hod. - Kopřivnice, st 26. 9. v 18 hod.,
II. liga muži - Valašské Meziříčí, ne 23. 9. ve 13.30 hod., liga
junioři - Frýdek-Místek, ne 30. 9. ve 13.30 hod., liga junioři Kroměříž, pá 28. 9. v 19 hod., liga dorost - Havl. Brod g BASKETBAL (hala na bazénu): so 19. 9. v 17 hod., přípravné
utkání GEOFIN N. Jičín - A PLUS Brno, út 25. 9. v 17.30 hod.
přípravné utkání muži GEOFIN N. Jičín - NH Ostrava g VOLEJBAL: so 15. 9. v 9 hod., hřiště u tělocvičny na ul. Msgre
Šrámka, kraj. soutěž II. třídy muži Nový Jičín A - UN Ostrava
(2 utk.), so 22. 9. v 9 hod., hala ABC, turnaj Čs. poháru (Nový
Jičín ženy, Nový Jičín juniorky, NH Ostrava juniorky), so 29. 9.
v 9 hod., hala ABC, extraliga juniorky Nový Jičín - Přerov (2
utk.) g HÁZENÁ (hala ABC): ne 16. 9. v 10 hod., moravskosl.
liga muži Nový Jičín - Klimkovice, ne 30. 9. v 10 hod., moravskosl. liga muži Nový Jičín - Veselá g PROVOZ KRYTÉHO
BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st a pá 17 - 21 hod.,
so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PROVOZ SAUNY: st 10 - 14
a 15 - 21 hod., čt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod.
g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod.

Sportovní aktuality
g NAŠI HOKEJISTÉ PORAZILI JÁGR TEAM. Mimořádnou sportovní událostí v našem městě, ve stále ještě pro
soutěžní sport prázdninovém
období, bylo bezesporu exhibiční utkání hokejového mužstva JÁGR TEAM, vedeného
jedním z nejlepších světových
hokejistů a čerstvým majitelem trofeje „Zlatá hokejka“
určené pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony Jaromírem Jágrem, proti Slavnostním vhozením bulnašim hokejistům, které se ly mezi kapitány svých týhrálo v úterý 18. srpna na na- mů Jaromíra Jágra a Petra
šem zimním stadionu. Do po- Macháčka zahájil místostasledního místečka zaplněný rosta města ing. Vladimír
zimní stadion, jaký novojičtí Bárta exhibiční utkání Jágr
příznivci pamatují z doby Teamu v Novém Jičíně. Fopřed deseti léty při hře Petra to Petr Kocián.
Nedvěda v domácím týmu,
s více než dvaapůltisícovkou hokejových fandů, doprovodný
program s módní přehlídkou nejnovějších modelů klobouků
podniku TONAK provedenou skupinou děvčat a chlapců na
bruslích v choreografii p. Gilara, soutěž ve střelbě na branku
o hodnotné ceny, celá řada hokejových i jiných celebrit a nakonec i celkově výborná sportovní atmosféra utkání vytvořena „natěšenými“ hokejovými fanoušky nejen z našeho města, ale i z blízkého i vzdálenějšího okolí — takovou kulisu mělo
jedno ze tří utkání Jágr Teamu, hraných v letošním létě v ČR.
Přestože nešlo o body a výsledek je, jak se říká, důležitý „až
na prvním místě“, mělo utkání, které začalo vcelku v pozvolném tempu, ale s přibývajícím časem „gradovalo“, docela slušnou úroveň a jak už to v takovýchto zápasech chodí, i množství krásných branek na obou stranách. Domácí druholigový
tým, vedený dvojicí Handl — Doboš, doplnili pro toto utkání
nejen vlastní odchovanci hrající v NHL a české extralize, ale
i další hosté — brankář Pinc, Klesla, Květoň, Horák, Bacul,
Fleischman, Kacíř, Kalus, Petrovický, ve čtrnáctičlenném
Jágr Teamu koučovaném Jelínkem se představili a snažili
se divákům ukázat své hokejové umění „produkující“ v NHL
jen hráči této soutěže. Utkání, ve kterém se postupně střídaly oba týmy ve vedení, dospělo po šedesáti minutách čistého času k remíze a o jeho vítězi rozhodl po devíti samostatných nájezdech proměněný jediný, a to domácím Kami-

Odchovanec novojičínského hokeje Robin Bacul (č. 91) svádí souboj s obranou soupeře. Foto Petr Kocián.
lem Glabazňou, když jeho spoluhráč v brance Štůrala vychytal všech pět nájezdů hráčů Jágr Teamu včetně jeho slavného kapitána. HC GEDOS NOVÝ JIČÍN — JÁGR TEAM 7:6
p.s.n. (3:2, 1:3, 2:1 - 1:0 na tr. stř.). Branky za Nový Jičín:
Kalus, Fleischmann, Jakubu, Květoň, Kacíř, Petrovický - Glabazňa. Branky za Jágr Team: 2 Tenkrát, Platil, Průcha, Tlustý, Jágr. Nový Jičín: Pinc (30. Štůrala) - Horák, Klesla, Vašut,
Slabý, Hruškovský, Hubl - Fleischmann, Skaloš, Kacíř, Glabazňa, Kalus, Macháček, Jakubu, Petrovický, Brynecký,
Květoň, Bacul. Trenéři Handl a Doboš. Jager Team: Schwarz
- Pilař, Platil, Schnábel, Krajíček - Jágr, Plekanec, Průcha Hemský, Kotalík, J. Novotný - Tenkrát, Tlustý, Hrdina. Trenér Jelínek.
g

ATLETKA LUCIE UHLÍŘOVÁ MISTRYNÍ ČR. Velkého
nejen individuálního úspěchu, ale i úspěchu trenérů novojičínského atletického oddílu, dosáhla dorostenka Lucie Uhlířová, která na mistrovství ČR v Kladně (23. a 24. 6.) vybojovala titul mistryně ČR v trojskoku výkonem 12,23 m a ve skoku do dálky získala za osobní rekord 567 cm bronzovou medaili. Její klubová kamarádka, Jolana Janyšková, obsadila
v trojskoku za výkon 10,61 m 9. místo. Pro talentovanou Uhlířovou to však nebylo vše. Na mezinárodních mládežnických
hrách v Brně, kde Lucie startovala spolu s dalšími novojičínskými atletkami, vyhrála opět trojskok (12,26 m). Na „bednu“
se však v této disciplíně dostaly i Jolana Janyšková (2. místo
— 10,62 m.) a Nikol Kramolišová (3. místo — 9,95 m). Uhlířová
obsadila ještě 3. místo v dálce za výkon 555 cm. Na stejných
závodech excelovala i další velká novojičínská atletická naděje Petra Urbánková, která i s onemocněním boreliozou
vyhrála sprint na 100 m v čase 12,51 vt., čímž splnila limit
k účasti na nedávném mistrovství světa sedmnáctiletých
v Ostravě, na němž jí však onemocnění nedovolilo startovat.
Účast na tomto šampionátu si vybojovala i Lucie Uhlířová,
která v reprezentačním dresu ČR v nejsilnější světové konkurenci v trojskoku však na účast ve finále nedosáhla. Z mezinárodních závodů v Brně přišel ještě jeden úspěšný výsledek. Vybojovala jej štafeta děvčat v závodě na 4 x 100 m ve
složení Nikol Kramolišová (žačka), Gabriela Buzková, Klaudia Kučerová a Petra Urbánková jako finišmanka, která
obsadila za vítěznými ženami Litvy vynikající druhé místo.

g STOLNÍ TENISTÉ PO DESETI LETECH OPĚT V DIVIZI. O tom, že novojičínský stolní tenis dosahuje rok od
roku poté, co dostal před několika lety do provozování novou
moderní sportovní halu, nových úspěchů, svědčí kromě výborných výsledků žáků a dorostenců v individuálních soutěžích
i účast prvního družstva mužů v novém ročníku mistrovských
soutěží po více než deseti letech opět v moravskoslezské divizi. Kromě divizního áčka mužů, bude mít novojičínský oddíl
v soutěžích ještě „B“ a „C“ družstva, obě v krajské soutěži
sk. C. Vedení oddílu stanovilo na výroční schůzi nemalé cíle
pro všechny hráče jak v soutěži družstev, tak i v soutěžích
jednotlivců s mottem: „V každém vězí vítěz — i handicapovaný
může být mistrem světa“. U áčka je cíl udržení divizní soutěže, béčko by se mělo v soutěži umístit do 8. místa, pro mladé
hráče céčka je cílem udržení této soutěže, v níž budou hrát
jako nováček. Sezonu zahájí nejdříve 20. a 22. září dvoukolovým vzájemným soubojem „B“ a „C“ družstvo, áčko vstoupí
do soutěže 29. září ve Frenštátě pod Radhoštěm.
g NOVOJIČÍNSKÁ HÁZENÁ NEBUDE MÍT LETOS ŽENY.
Počínaje sobotou 1. září zahajují novou mistrovskou sezonu
i novojičínští házenkáři. Oproti uplynulé sezoně, v níž hrály
II. ligu, již nebudou v nové sezoně hrát vůbec ženy, které
vedení oddílu z důvodu nedostatku hráček do soutěže nepřihlásilo. V novém ročníku budou hrát muži, stejně jako vloni
moravskoslezskou ligu (11 dr.), moravskoslezskou ligu bude
hrát rovněž družstvo starších žáků, nově je do soutěže přihlášeno minižactvo. „Začínáme znovu od mládeže, v září
bude probíhat nábor nových dětí a budou se doplňovat,
možná i rozšiřovat družstva minižactva,“ řekl předseda
oddílu Petr Jaroň a dodal: „Cíle jsme si nestanovili. Muži
hrají pro udržení kolektivu, žáci budou hrát pro zdokonalení herního projevu s možným umístěním kolem 6. místa
a minižactvo pro seznámení s házenou, postupně pro nově
utvořená družstva v příštím soutěžním ročníku.“
g HOKEJOVÁ SEZONA UŽ ZASE KLEPE NA DVEŘE.
Měsíc a půl poté, co poprvé vjeli na led k pokračování letní
přípravy, zahájí druholigoví hokejisté HC Gedos Nový Jičín
v polovině září novou mistrovskou sezonu roč. 2007/08.
Stejně jako v předcházejících letech, také letos měla přípra-
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va, a to nejen mužů, ale i všech mládežnických týmů, několik fází s krátkou prázdninovou přestávkou s cílem důkladně
připravit hráče všech kategorií na náročnou novou sezonu.
Přestože všechna žákovská družstva budou bojovat v nejvyšších krajských soutěžích, dorostenci a junioři v lize, určitě
největší divácké návštěvy budou mít jako vždy muži, hrající
II. ligu skupina východ. Tým mužů připravovaný trenérskou
dvojicí David Handl a Josef Doboš měl v přípravě následující
podobu, z níž se postupně s ubývajícími dny do zahájení
mistrovské sezony vykrystalizuje konečný kádr - brankáři:
Urbánek, Jagoš, třinecký Šrámek, obránci: Slabý, Vašut, Hübl,
Andrýsek, Hruškovský, Koloničný, Pelikán, Valchář (junior),
Pokora, útočníci: Jakubu, Macháček, Lhotský, Polák (juniorka Třinec), Kabeláč, Toman, Glabazňa, Skaloš, Štursa, Uhlár,
Tomášek (junior), Chalupa, Melnar (junior), Palacký (junior),
Hrubý (Kopřivnice), Vaculín, Sluštík (F-M). Kádr však může
být, tak jako tomu bylo i v minulé sezoně, v průběhu sezony
doplňován o hostující hráče z jiných klubů. Bezprostředně
před zahájením nové sezony bude kádr zúžen na 22 hráčů,
těm, kteří se do sestavy nevejdou bude nabídnuto hostování
v jiných klubech. Cíle mužstva se oproti minulé sezoně nemění — minimálně vybojovat play off a zabudovat do kádru
další mladé talentované hráče. Nový ročník II. ligy zahájí
naši hokejisté v neděli 16. září na ledě v Orlové. Také další
zápas budou hrát na soupeřově ledě, a to v Opavě, doma je
příznivci uvidí při mistráku poprvé ve středu 26. září proti
Valašskému Meziříčí. Začátky domácích hracích dnů jsou
ve středu v 18 a v neděli v 17 hodin. Vedení hokejového klubu
i samotní hráči se těší na co největší přízeň fandů a jejich
sportovní povzbuzování „Jičín do toho“. Na ZS byly dány do
provozu nové prostory V.I.P., do hlediště za trestnou lavici
pak byla nainstalována sedadla určená pro hosty a předpokládá se, že i pro seniory, coby věrné příznivce, aby nemuseli
stát. A jak se bude hrát druhá liga v této sezoně 2007/08 ?
Dvanáct týmů skupiny východ se utká nejdříve systémem
každý s každým doma a venku. Po odehrání dvaadvaceti kol
přijde na řadu systém sudá-lichá. Týmy, které skončí na lichém umístění se postupně utkají se všemi mužstvy na sudých
místech. Po odehrání všech čtyřiatřiceti kol (o deset utkání
méně než v minulém ročníku), bude hráno play off v každé
části na tři vítězné zápasy. Do něj postoupí celky na prvním
až osmém místě, celkům na devátém až dvanáctém místě sezona skončí, poslední celky sestoupí do krajského přeboru.
g NOVÝ ROČNÍK BASKETBALOVÝCH SOUTĚŽÍ SE
BLÍŽÍ. V úterý 7. srpna zahájili prvoligoví hráči Geofin Nový
Jičín přípravu na nový ročník mistrovských soutěží 2007/08.
Celá příprava proběhne v domácích podmínkách při využití
terénů v okolí města, stadionu TJ a areálu na krytém bazénu. V prvním týdnu vstoupili do přípravy Chapman, Hájek,
Medek, Sedmák, Šarovič, Pelikán a Šturala, Reinberger má
výron kotníku, Štec regeneruje po operaci kýly, zranil se
Peter Sedmák, Gavlák se připravuje s národním výběrem
Slovenska a k týmu se připojí 4. září 2007, McMillan a Venta
zahájili přípravu 14. srpna. Kondiční část přípravy proběhne
do 30. srpna, první tři přípravné zápasy mužstvo sehraje již
tradičně v Komárně ve dnech 31. srpna a 1. září. Další program přípravy bude následující: 7. září v Ostravě s NH, 12. září
v Brně s A plus, 15. září doma s A plus.
Ve dnech 19.—21. září se tým spolu s Děčínem a týmy z Maarska a Polska zúčastní dalšího ročníku domácího mezinárodního turnaje KONTEXT CUP (pořadí utkání bude zveřejněno na plakátech), 25. září se doma utká s NH Ostrava
(17.30 hod.). Vyvrcholením herní přípravy bude účast týmu
na turnaji ve Varšavě 28.—30. září, odkud se mužstvo přesune
přímo do Děčína, kde sehraje 3. října první mistrovské utkání
nového ročníku NBL, hned za dva dny (5. 10.) v Ústí nad
Labem druhý mistrák, a pak už doma na zcela nové palubovce ve středu 10. října a hned mistrovský Nymburk.
Z iniciativy funkcionář BC Nový Jičín, by se měl v letošní
mistrovské sezoně hrát místo již dříve zaniklé Superligy,
nově tzv. středoevropský pohár s účastí týmů z ČR, Rakouska,
Ma arska, Slovenska a Polska. Pro tento postupový turnaj
byly organizačním výborem vytvořeny dvě skupiny ve složení — sk. A: BK Pardubice, Walbrzych (Polsko), Košice (SR),
příp. druhý ma arský zájemce, sk. B: A Plus Brno, Nyíregyháza (Ma .), Klosterneuburg (Rak.)
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g PRODEJ PERMANENTEK BUDE PROVÁDĚN na sekretariátu BC Nový Jičín (bazén) v těchto termínech: pro
držitele loňské permanentky 17. a 18. září od 13 do 16 hod.,
ostatní 19. září od 13 do 16 hod. Cena permanentek: tribuna
A střed - 1 980 Kč, tribuna A vlevo, vpravo - 1 650 Kč, tribuna
A stání - 1 155 Kč, tribuna B - 770 Kč. V ceně jsou započítány
všechny zápasy základní části MATTONI NBL, všechny zápasy play off MATTONI NBL, všechny zápasy Středoevropského a Českého poháru. Vzhledem k tomu, že v letošním
roce dojde ke změnám v prodeji permanentek, bude při jejich
prodeji postupováno následovně: bude dodržena zásada, že
vlastník permanentky má právo na novou, ne však na místo
a sektor, které dříve měl; všechna místa budou obsazována
podle pořadí, v jakém se žadatelé dostaví k nákupu permanentky. Vedení BC upozorňuje naše příznivce, že tato změna
si vyžádá i jejich včasný příchod v termínu a hodině vyhrazené k prodeji s dodržením zásady, že permanentky nebudou nikomu prodávány mimo vyhrazený čas prodeje.

Stručně
g

Po vydařené přípravě, kterou stejně jako v předcházejících třiceti letech absolvovala volejbalová družstva tradičně
v Žamberku, začne pro většinu z nich nová mistrovská sezona
až na počátku října. Už však v sobotu 22. září se v hale ABC
odehraje turnaj 1. kola Čs. poháru, v němž se utkají novojičínské ženy a juniorky a juniorky NH Ostrava. Ještě o týden
dříve v sobotu 15. září, vstoupí do nové sezony v krajské soutěži II. třídy muži, jejichž soupeřem bude ve dvou utkáních
na antukovém hřišti (Msgre Šrámka) celek UN Ostrava.
Jaroslav Kotas

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

stavování našich úspěšných sportovců, a už bývalých
nebo současných, kteří svými výsledky dělají čest svému
klubu, naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři. V tomto vydání Zpravodaje vám představujeme aktivního hráče, trenéra, zároveň i předsedu
oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín ing. ROMANA KRATOCHVÍLA.

ing.

Roman Kratochvíl

Datum a místo narození: 18. 9.
1954 Kroměříž. Rodinný stav:
ženatý. Zaměření ve svém sportu: stolní tenis, hráč divizního A
mužstva, trenér. Nejoblíbenější
jídlo: řízek a opékaný brambor.
Životní krédo: Život není to, co
chceme, ale to, co máme. Který
člověk vás nejvíce ovlivnil, a
v životě nebo ve sportu? V životě mamka Augustýna, ve sportu
první trenér pan Pačovský. Sportovní vzor: Milan Orlowský. Další záliby mimo váš sport: nohejbal, zahrada, kytara. Největší
sportovní úspěchy: přeborník
okresu Kroměříž i Nový Jičín ve
stolním tenisu mužů — vícekrát. Z čeho jste měl v poslední
době největší radost? Z několika vítězství naší mládeže na
okresních a krajských bodovacích turnajích ve stolním tenisu — a už se jedná o mé syny Tomáše a Michala, nemůžu
zapomenout na Jakuba Dvořáka ve starších žácích, ale další
naše naděje, kteří se rychle zlepšují v technice a dovednosti
dnešního topspinového typu hry Filip Loukota, Tomáš Cikryt,
Ondřej Dorazil a Tomáš Rajnoch. Vaše nejlepší a nejhorší
sportovní zážitky: Těch je tolik, že bych nerad vytrhoval
nějaký speciál...
Jaroslav Kotas

Javorník na cestách

g Již jsem všechno z toho, co te píšu pro vás, vyprávěla
snad stokrát. Známým, přátelům, kamarádům, příbuzným.
Všichni s dychtivostí naslouchali vyprávění o tom, jak byl
Javorník v Lucembursku. Proč tam byl? No přece hrát, zpívat, tančit a ukázat jinému národu kousek toho našeho „valašského slovanství“.
Proč právě do Lucemburska? Přála tomu šastná souhra
náhod. Naše bývalá členka souboru Eva pracuje v evropském
parlamentu, který má své ustředí v hlavním městě Lucemburska, v Lucemburku. Pracuje zde již několik let a našla si
tady pár přátel z řad občanů lucemburkého státu. Jednou
z jejích přítelkyň se stala paní Milena. Tato velice příjemná
a milá dáma se narodila u nás, je české národnosti, ale již
poměrně dlouhou dobu žije v Lucembursku a užívá občanství
tohoto státu. Paní Milena se angažuje v tamní organizaci
s názvem NADACE VISION FOR CHILDREN. Přátelství s Evou
a tato její činnost dala vzniknout myšlence uspořádat charitativní koncert pro pracovníky evropského parlamentu s výtěžkem určeným na pomoc dětem „třetího světa“. Hlavním
a jediným bodem programu mělo být celovečerní vystoupení
souboru Javorník.
Tato nabídka se nám velice zalíbila a my začali s přípravami koncertu. Náš dlouholetý vedoucí souboru, Svatoslav
Válek, připravil program vystoupení. V pravidelných čtvrtečních zkouškách souboru jsme jej nacvičovali a propracovávali k dokonalosti. V jiných dnech opravovali, prali, žehlili a chystali kroje a krojové součástky. Rovněž byla potřeba
vyřídit náležitosti typu pojištění apod.
Čím více se blížil den odjezdu, tím více stoupala nervozita,
zda všechno umíme, zda máme vše řádně připraveno a v pořádku, přepočítávali jsme rekvizity, kontrolovali kroje a strachovali se, abychom přece jen na něco nezapomněli. Že přípravy na takovou akci nejsou jednoduché se můžete zeptat
kohokoli, kdo již něco podobného absolvoval. Nicméně přes
všechny starosti nás neopouštělo nadšení navštívit tuto zemi.
Konečně nadešel očekávaný den odjezdu. Sraz jsme měli
ve čtvrtek v 16 hodin u „hudebky“, kde vypukl tradiční zmatek. Kam do autobusu uložit dva cimbály, kam uložit ostatní
hudební nástroje včetně basy tak, aby se cestou nepoškodily,
kam pověsit kroje, aby se nepokrčily a zároveň moc nepřekážely, kam dát naše osobní věci, kam rekvizity… kam…
ještě pití a svačiny na dlouhou cestu. Ještě něco? Jsme tady
všichni? Snad už je to vše. Odjezd! Dlouhé přípravy a stres
s tím spojený byl za námi a my si mohli „plně vychutnat“
třináctihodinovou jízdu autobusem.
Cesta byla opravdu úmorná. Jak jsme se cítili po noci
„prospané“ v autobuse obloženém zevnitř kroji a hudebními
nástroji, nebudu raději popisovat. Rozlámaní, unavení a nevyspalí jsme dorazili na místo určení. Byl pátek, devět hodin
ráno a paní Milena s Evou nás již čekaly v Lucemburku na
parkovišti WASSER BIELIG. Měly pro nás připravený skvělý
plán pobytu. Začali jsme hned návštěvou evropského parlamentu. Přesto, že se zde již několik let nezasedá, byla tato
prohlídka pro nás velice poučná. Rovněž slovní výklad, který
nám byl k tomuto místu podán pracovníkem parlamentu, byl

velice zajímavý. Problém jsme snad měli jen s udržením stavu
bdělosti. V příjemné místnosti bez oken, jsme jen těžce odolávali nutkavému pocitu spánku. Po prohlídce této instituce
následoval oběd, který nám připravila paní Milena jako piknik. Následně jsme se jeli ubytovat do asi 50 km vzdáleného
německého města, do studentské ubytovny. Vybalili jsme si
věci, osprchovali se a ihned odjeli do MONDORF LES BAINS,
kde jsme měli večer vystupovat.
Přípravy samotného vystoupení začaly hned po příjezdu
do tohoto velice luxusního kulturního zařízení. Přenesení
nástrojů, připravení pódia, odstěhování krojů a rekvizit do
šaten trvalo asi hodinu. Pak následovala akustická zkouška,
nazvučení nástrojů, muzikantská zkouška a poziční taneční
zkouška přímo na podiu. Tohle vše je nezbytné pro to, abychom odvedli co nejlepší výkon. Po dvou hodinách tohoto
chystání jsme přikročili k dalším přípravným činnostem.
Oblékání do krojů, úprava, česání a podobně, zabraly další
dvě hodiny. V osm hodin večer mohlo vystoupení začít. Postávali jsme za podiem, nervozně přešlapovali a v hlavě si
přeříkávali kritická místa našeho programu. Tak. Krátké
úvodní slovo bylo řečeno a Javorník začal hrát a tančit pro
plný sál hostů sedících za stoly chystajíce se večeřet. Program
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byl opravdu dlouhý a nabitý. Vystupovali jsme ve třech půlhodinových blocích, proložených asi hodinovými přestávkami. Předvedli jsme nejen tradiční valašské tance a písně,
tanec zbojníků, pastevců, dívčí rej a tanec s cepy, ale také
ma arský čardáš a cikánský tanec. O půlnoci, kdy program
skončil, jsme byli všichni již na pokraji svých fyzických sil.
Tohle vystoupení bylo jedno z nejnáročnějších. Přesto, že
jsme neměli žádný čas si odpočinout po dlouhé cestě, podali
jsme výkon na vysoké úrovni a obecenstvo bylo nadmíru spokojeno a odměnilo nás libozvukým potleskem.
Tohle ovšem stále nebyl čas k odpočinku. Následovalo odstrojování z krojů, uklízení rekvizit, nástrojů, opětné stěhování do autobusu (a že je takový cimbál těžký, natož dva, si
jistě dovedete představit). Pak teprve následovala padesátikilometrová cesta do místa našeho ubytování. Byli jsme fyzicky naprosto vyčerpáni, ale v srdci nás hřál pocit z dobře odvedené práce a z úspěchu tohoto vystoupení.
Další den, to byla sobota, byla věnována čistě nám samotným. Byl pro nás připraven plán prohlídky města Lucemburku.
Viděli jsme jeho novou část i část historickou, navštívili jsme
katedrálu, ve které je pohřben král Jan Lucemburský, procházeli jsme se po nádvoří velkovévodského paláce a měli
možnost si zakoupit nějaký suvenýr na náměstí Jana Palacha, kde se každou sobotu pořádají bleší trhy. Rovněž jsme
velice rádi absolvovali prohlídku vinných sklepů St. Martin,
spojenou s ochutnávkou šumivého vína zvaného Cremo.
Paní Milena s Evou se o nás staraly velice dobře. Povečeřeli jsme v čínské restauraci čínská jídla, která někteří odvážlivci zkoušeli konzumovat pomocí tzv. hůlek. Já také a pochlubím se, že se mi povedlo sníst hůlkami i všechnu rýži!
Paní Milena nás večer pozvala do svého sídla, kde nás hostila
šampaňským a my (jen pro ni) hráli a zpívali naše valašské
písničky. Rozešli jsme se v nočních hodinách, a pak to již
zajímavé nebylo. Vyspali jsme se a nastoupili zpáteční cestu.
Domů jsme se vraceli s pocitem, že se naše snažení vyplatilo.
Navštívili a poznali jsme cizí zemi a užili si spoustu legrace. Myslím, že se nám podařilo ukázat světu kousek krásné staré kultury našeho národa a to, že si vážíme odkazu
svých předků a daří se nám jej udržovat stálé živý.
D. Lvová, členka souboru

Valachyjáda, obrazový záznam

Sponzoři XIV. slavnosti města Nový Jičín 2007
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KINO KVĚTEN
g Pátek 7. září v 19.00 hod. SLAVNOSTNÍ KONCERT. Komor-

ní soubor Musica Bohemica Praha. Pěvecký sbor Ondráš Nový
Jičín. Vstupenky jsou zdarma v pokladně divadla.
g Pátek 21. září v 19.00 hod. Martin Františák: DOMA.
Baladický příběh o hledání domova je drsně pravdivý a karolinští herci svou hereckou dokonalostí a autenticitou potvrzují rozostření kvalitativní hranice mezi amatéry a profesionály. Tuto inscenaci jako výrazný divadelní počin rovněž zaznamenala a v květnu tohoto roku uvedla Česká televize. DS
J. Honsy, Karolinka. Předplatné sk. B. Předprodej od 18. 9.
g Středa 26. září v 19.00 hod. HANA HEGEROVÁ. Koncert
první dámy českého šansonu za doprovodu skupiny Petra
Maláska. Praha. Vyprodáno.
g Čtvrtek 27. září v 19.00 hod. Felix Mitterer: NÁVŠTĚVNÍ
DOBA. Člověk už ničemu nerozumí — Vražednice — Pšenice
na dálnici. Výběr tří jednoaktových her z tetrologie „Návštěvní
doba“, které jsou o míjení lidí na místech k tomu určených.
DS Na Štaci, Němčice nad Hanou. Předprodej od 11. 9.

PŘEDPLATNÉ 2007/2008
Uzávěrka předplatného 14. září 2007

Předplatitelská skupina „A“ : G. Verdi: ATTILA; W. A.
Mozart: DON GIOVANNI; J. Offenbach: KRÁSNÁ HELENA; E. Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA; L. F. Hérold,
J. Lanchbery, J. Kyselák: MARNÁ OPATRNOST; N. Simon:
VÝBORNÁ KACHNA; H. Ibsen: PEER GYNT; T. McNally:
MISTROVSKÁ LEKCE.

g

g Předplatitelská skupina „B“: M. Františák: DOMA; M.
Uhde: ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ; P. Zelenka: TEREMIN;
D. Mamet: AMERICKÝ BIZON; G. Preissová: GAZDINA ROBA.

Předplatitelská skupina „D“: K. Ludwig: LO STUPENDO
aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ; N. Coward: ROZMARNÝ
DUCH; R. Bean: NOVOMANŽELSKÉ APARTMÁ; S. Štepka:
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV; P. Quilter: JE ÚCHVATNÁ.

g

Předplatitelská skupina „P“: S. Štepka: STVORENIE
SVETA; S. Morožek: TANGO; J. Hatcher: PICASSO; J. Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY.

g

g Předplatitelská skupina „S“: J.K. Tyl, úprava J. Dvořák:
STRAKONICKÝ DUDÁK; P. Stone, J. Styne, B. Merrill: NĚKDO TO RÁD HORKÉ; J.K. Tyl a V. Peška: CESTA DO
AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU aneb PEČENÍ
HOLUBI; S. Remunda a I. Janžurová: PUDL A MAGNÓLIE;
R. Thomas: TURECKÁ KAVÁRNA.
g Předplatitelská skupina „Rolnička“: FRANTIŠKOVO
ČAROVÁNÍ S MAJDOU; O PALEČKOVI; J.V. Pleva, A. Svobodová: POHÁDKA O BUDULÍNKOVI; J. Čapek, I. Křehlíková: O PEJSKOVI A KOČIČCE.
g Předplatitelská skupina „Čtyřlístek“: H. Štáchová: HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND; J. Drda, Z. Barták, P. Markov: HRÁTKY S ČERTEM; V. Peška: O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
aneb KOUZELNÉ DIVADLO; V. Čtvrtek, J. Skovajsa, O. Klíč:
RUMCAJS.
g Kruh přátel hudby 2006/07: SAX-PIANO DUO; THURI
ENSEMBLE; KOMORNÍ ORCHESTR P. J. VEJVANOVSKÉHO; E. DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ, P. GATTO; J. ŠKRDLÍK, R. ARDAŠEVOVÁ; JANÁČKOVA FILHARMONIE;
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO; Z. ŠEDIVÝ, A. BÁRTA.

Po 3. až st 5. září v 18.00 a 20.00 hod. Shrek Třetí. Ve
třetím filmu o pohádkovém království Za sedmero horami se Shrek a Fiona pokusí přenést starosti s vládnutím
na synovce Artieho.
g So 8. září v sále kina Květen, 10.00 až 17.00 hod. FILMAKADEMIE, projekce DVD. V průběhu dne budeme promítat absolventské filmy. V kině vystoupí 11členná vokální skupina z Ludwigsburgu.
g Čt 6. a pá 7. září v 18.00 hod., ne 9. září v 18.00 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU — NA KONCI SVĚTA. J. Depp opět
jako pirát Sparrow.
g Po 10. až st 12. září v 18.00 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.
g Po 10. až st 12. září v 20.00 hod. PROKLETÍ DOMU
SLUNEČNIC. Děti vidí, co dospělým uniká. Rodina Solomonových se přestěhovala na tichou farmu v Severní Dakotě. Minulost dřívějších obyvatel farmy však číhá...
g Čt 13. a pá 14. září 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).
g So 15. a ne 16. září v 18.00 a ve 20.00 hod. IRINA PALM.
Příběh padesátnice Maggie, která se jednoho dne nechá
zaměstnat v nočním klubu londýnského Soho. V zoufalé
snaze získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka
přijme práci, nad níž by se dosud při pouhé zmínce zarděla studem.
g Po 17. až st 19. září v 18.00 a 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.
g Čt 20. až ne 23. září v 18.00 a 20.00 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 (Bolek Polívka). Nejedou
po dálnici, užívají si krajiny.
g Po 24. a st 26. září v 18.00 hod. SPIDER-MAN 3. Bojuje
nejen sám se sebou. Třetí díl dobrodružství Petera Parkera
alias úžasného Spider-Mana (Tobey Maguire). Tentokrát
podstupuje zápas s Goblinem (James Franco), potkává
také Sandmana. A připlete se do toho i Venom.
g Út 25. září v 19.00 hod. SANATORIUM. Josef Alois Náhlovský a Karel Šíp v pořadu „Sanatorium“, který je plný
písniček, scének a zábavy. Úspěšný zábavný pořad pánů
Karla Šípa a Josefa Náhlovského a mladé zpěvačky Dagmar Zázvůrkové.
g Čt 27. až ne 30. září v 18.00 hod. HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD. Opět ve škole v Bradavicích. Ten, jehož
jméno nesmí být vysloveno, chce opět zaútočit na Harryho
Pottera. Komplikace v obraně proti Pánovi zla působí nová
profesorka, dosazená byrokratickým ministerstvem kouzel.
g Po 1. až st 3. října v 18.00 a 20.00 hodin. EDITH PIAF.
Film o slavné francouzské šansoniérce Edith Piaf natočil
režisér Olivier Dahan. Do hlavní role obsadil mladou talentovanou herečku Marion Cotillardovou. Melodrama života naplno prožitého.
g
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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 si vás dovoluje pozvat na výstavu LUDWIGSBURG — NOVÝ JIČÍN, fotografie
Ladislava Šmitkeho; výtvarné práce žáků ZŠ Komenského 66 od 8. do 26. září 2007. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00
—11.00; 14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.

g

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz

Sobota 15. 9. od 16.00 hod. FOKUS PÁRTY aneb JAKÉ
BYLY PRÁZDNINY S NÁMI ? Přij te se s námi bavit a příjemně tak prožít podzimní sobotní odpoledne do letního
kina v Novém Jičíně. Hry, soutěže a doprovodný program.
Losování krásných cen jak účastníkům našich letních táborů, tak všem účastníkům naší párty. Od 20.30 hodin
promítání filmu. Slosovatelné losy táborníci zdarma, ostatní děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč.
g Středa 19. 9. KŘÍDA 2007. Masarykovo náměstí od 10.00
do 12.00 hod. Mateřské školky, školy, dětské centrum, od
13.30 do 15.00 hod. pro veřejnost, školní družiny a ostatní.
Přij te realizovat křídou své fantazie sami, v páru, ve skupince, prostě s kýmkoliv. Křídy od nás dostanete a nejlepší odměníme!
g Pátek 14. 9. od 19.00 hod. VEČER POD LAMPOU aneb
LITERÁRNÍ MAPA MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA. Večerní
procházka naším krásným městem s pestrým vyprávěním
studentky Lucky Hanzelkové. Seznámení s českými literáty, kteří se narodili anebo působili v Novém Jičíně (B. Benešová, K. Kryl, J. Merenda). Obohaceno představeními
Divadla na kraji. Sraz u MěKS NJ. Přesně v 19.00 hod. vycházíme! A pozor, procházka to bude dlouhá, předpokládaný konec ve 20.30 hod! Vstupné symbolické: 20,- Kč.
Akce se koná za každého počasí! Vydejte se s námi poznat
věžičky, věže, podzemí, parky, kostely aj. V rámci programu „Poznej naše město“, který vás bude provázet po celý
školní rok 2007 — 2008. Aktuální informace v měsíci říjnu
na webu Fokusu.
g

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

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

8. 9. (so), Masarykovo náměstí, 9.30 hod. SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN, hlavní koncert skupina Peha.

g

16. 9. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
pro všechny kdo si chtějí zahrát nebo se naučit některou z moderních deskových her. V případě pěkného počasí možnost
hrát venku.

g

g 19. 9. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. JAM SESSION, hromadná hudební improvizace všech pro všechny.

21. 9. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 100,- Kč. MARACA,
WORLD MUSIC.

g

g 23. 9. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. ŠACHOVÝ TURNAJ,
souboj mozků všech věkových kategorií. Hraje se o velmi
miniaturní ceny.
g 28. 9. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. JAZZ KLUB,
tentokráte se skupinou Petra Börnerová band (CZ, SK, HU).
g 28. 9. (pá), Hudební kavárna, 19.00 hod. PODZEMNÍ MODERNA — THE RESIDENTS I. Poslechový večer s videoprojekcí.

30. 9. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
pro všechny kdo si chtějí zahrát nebo se naučit některou z moderních deskových her. V případě pěkného počasí možnost
hrát venku.

g

Zájmy našich spoluobčanů
g Paní Dáša Vlčková je novojičínskou rodačkou a občankou. Mezi
spoluobčany je známou osobností, nebo na základních školách
působila jako učitelka i ředitelka.
Měli jsme však možnost obeznámit se s jejím dlouhodobým koníčkem, kterým je zhotovování krajky. A ne ledajaké! Druh jejího
rukodělného díla se jmenuje irská
krajka. K háčkování a šití se používá nejčastěji příze Kordonet
velikosti 10. To znamená, že se
jedná o poměrně tenkou nit a je
tedy potřeba dlouhodobé manipulace háčkem, než se vytvoří kousek vzoru. Irská krajka je
starou a dnes již zapomenutou technikou. Známá Vlčkových,
paní Vlasta Kubešová († asi r. 2000) si ji před 25 léty přivezla
z Ameriky. Krajka se paní Kubešové zalíbila, a proto se pustila do rozboru, jak asi jsou nitě uháčkovány a spojeny. Rozpárala kousek a postup objevila. V německých knihách se
pak dověděla více z historie tohoto druhu rukodělné práce.
Irské krajky zdobily kdysi stoly a komody na zámcích.
S objeveným postupem výroby se seznámila paní Dáša.
Naskytla se proto možnost pokusit se replikovat zapomenutou techniku. Nové možnosti ruční práce vyvolávaly nadšení
a radost z krásného výrobku. Tento hluboký zájem o výrobu
irské krajky trvá již více než 20 let. Návrh na budoucí uspořádání dílů krajky si vytváří z vlastní fantazie. V práci na
krajce dosáhla takové virtuozity, že její krajky předčí návrhově i zpracováním její učitelku paní Kubešovou. Jednou ze
zásad návrhu na irskou krajku je, že se vždy stylizuje část
květiny nebo květina celá. Jinou zásadou je, že se krajka
nezhotovuje sériově, ale každý výrobek musí být jiný. Přesto,
že práce na krajce přibývá jen velmi pomalu, paní Vlčková
zhotovila několik desítek exemplářů. Největší má rozměr 1x
1,2 metru. Na této obří krajce pracovala tři roky. Krajky
dnes zdobí domácnost Vlčkových, ale také domovy rozvětvené rodiny a přátel. Práce na krajce je tak časově náročná, že
není možno výrobek prodávat. Proto se krajky věnují, a to
bu z lásky, nebo z vděčnosti.
Paní Dáša Vlčková je již na zaslouženém odpočinku. Do
budoucnosti jí přejeme hodně nových radostí z přípravy a realizace dalších námětů.
Připravil Jaroslav Bělík

Škola tvůrčí fotografie TOPHOTO

g Již třetím rokem pořádá fotografické kurzy. Letos zahájí
výuku klasické i digitální fotografie pro začátečníky i pokročilé, kurzem Úpravy digitálních dat v grafickém editoru Photoshop, a to hned v několika městech severní Moravy. V Ostravě, Frýdku-Místku, Valašském Meziříčí a Novém Jičíně. Všechny
kurzy budou otevřeny začátkem měsíce října. Studenti se
dozví nejen jaký fotoaparát si mají pořídit pro své potřeby,
ale především „co a jak“ zachytit na fotografické médium,
také se dozví něco o vzniku a historii fotografie. Cílem výuky
je přiblížit a vysvětlit studentům základní problematiku fotografování, dokonalé zvládnutí fotoaparátu a fotografické
techniky.
V kurzech pro pokročilé se budeme systematicky věnovat
jednomu vybranému tématu, které si zvolí každý sám, tak
aby absolvent kurzu měl možnost vytvořit dílo, které bude
možné vystavit, nebo se jím prezentovat u přijímacích zkoušek na české vysoké školy s fotografickým zaměřením.
Důvod, který vedl k založení naší fotoškoly, je prozaický:
žijeme v době vizuální komunikace; v době, kdy mluvené slovo
a psaný text ustupují stále více do pozadí a dominantním
komunikačním prostředkem současného světa se stává fotografický obraz — a již v klasické podobě fotografického snímku nebo ve formě filmového či televizního záznamu. Navíc
nejnovější digitální technologie přinášejí do fotografie stále
nové, dosud nevídané možnosti tvůrčí práce a manipulace
s obrazem, a významně tak ovlivňují světovou vizuální kulturu. S jistou nadsázkou tedy můžeme tvrdit, že „fotografie
hýbe světem“. Z této reality vychází koncepce naší fotoškoly: v kurzech, přednáškách a dílnách chceme nejen předávat
potřebné technické znalosti a praktické dovednosti, ale také
pomoci kultivovat fotografický projev širokého spektra zájemců o fotografii tak, aby pro ně kamera nebyla pouhou
hračkou, ale zejména nástrojem moderní řeči a tvůrčí seberealizace.
Věříme, že i pro vás bude naše nabídka zajímavá a účast
v některém z našich kurzů pro vás bude přínosem. Na setkání
s vámi se těší
Libor Fojtík a David Kalmus
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Za Ervínem Bártkem

Po stopách význačných
osobností města Nového Jičína
g I letos se vydávají členové Klubu rodáků a přátel města
Nového Jičína po stopách významných osobností, spjatých
s naším městem především narozením či působením nebo
úmrtím. Tentokráte budou poznávat Vídeň a místa spojená
s novojičínskými rodáky — věhlasným středoevropským malířem Eduardem Veithem a stavitelem železnic Karlem Schwarzem. Zastaví se rovněž u hrobu generála Laudona, který
v Novém Jičíně zemřel. Účastníci budou přijati na vídeňské
radnici, nebo jeden z vídeňských starostů, Julius Newald,
byl novojičínským rodákem a prohlédnou si Burgtheatr, kde
dlouhá léta působil další rodilý novojičínský občan, známý
rakouský divadelní a filmový herec Fred Liewehr.
Životní příběhy obou posledně
jmenovaných jsou velmi zajímavé.
JUDr. Julius Sebastian von Newald, advokát, rytíř, comthur Řádu rakouského císaře Franz-Josefa s hvězdou, se v Novém Jičíně
narodil 11. dubna 1824 na Dolním
předměstí v domě č. 617, později
Rudolfsring 11 (dům stále stojí
na autobusovém nádraží a tvoří
působivou historickou kulisu vedle
ryze moderní účelové nádražní
budovy Connexu). Jeho otec, Anton Newald, byl soukenickým mistrem, matka Barbora, dcera šenkovního měšana Georga Zimmera. Když otec v roce 1835 zemřel, zůstalo po něm pět dětí:
dvacetiletá Marie, osmnáctiletý Johann, jedenáctiletý Julius, čtrnáctiletá Rosa a sedmiletá Emilie. Rodina vzápětí po
úmrtí otce prodává dům v Novém Jičíně a odstěhovává se do
Vídně. Mladý Julius vystudoval gymnázium v Opavě, poté
filosofickou a právnickou fakultu na univerzitě ve Vídni.
Úspěšně se věnoval advokacii a od roku 1864 se stal členem
městské rady Vídně. Roku 1878 byl zvolen starostou v té době
c.k. říšského hlavního rezidenčního města Vídně a funkci
vykonával do roku 1882. Zemřel 17. srpna 1897 ve 12 hodin
v poledne ve věku 74 let, pohřben je ve Vídni. Za své zásluhy
o rozvoj města byl povýšen do šlechtického stavu.

Významný rakouský herec Fred
Liewehr, celým jménem Alfred
Rudolf Johann Liewehr, se narodil v Novém Jičíně 17. června
1909 v domě č. 1059, později Legergasse 15, což je dnešní dům
na Havlíčkově ulici č. 15. Majitelem domu v oné době r. 1909 byl
novojičínský lékař MUDr. Franz
Preisenhammer — mimochodem,
když rodina Newaldů prodávala
novojičínskou nemovitost, jako
kupci jsou uvedeni rovněž Preisenhammerové, soukeníci. Ale vrame
se k Alfredu Liewehrovi. Jeho otec,
Rudolf Liewehr, podobně novojičínský rodák (narozen 2. června 1868), povoláním účetní,
později je ale uváděn výrobcem sukna, zřejmě po svém otci
Johannovi, který byl soukeníkem. Matka Marie, narozená
v Novém Jičíně 28. června 1882, dcera Johanna Neussera,
novojičínského hostinského. Mladý Alfred Liewehr jako žák
Maxe Reinhardta přichází v roce 1931 do Vídně, v roce 1933
získává angažmá ve věhlasném vídeňském Burgtheatru a až
do konce svého života město a divadlo neopustil.
Zemřel 19. července 1993 a jeho jméno nese ulice ve 13.
okrese Vídně. V roce 1969 byl jmenován čestným členem Burgthetru, v roce 1981 Doyenem. Ve svém dlouhém divadelním
životě ztvárnil více než 260 rolí v 8 000 představeních. Ve
filmu debutoval v roce 1935 a natočil přes 40 filmů, poslední
v roce 1984.
Karel Chobot
13
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Členové Pěveckého sboru Ondráš a Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína spolu s dalšími občany se ve středu
22. srpna přišli na místní hřbitov poklonit památce Ervína
Bártka v den jeho nedožitých osmdesátin. Položením kytic
a několika sborovými písněmi vyjádřili účastníci hold zakladateli obou těchto spolků. Význam Ervína Bártka pro kulturní i osvětovou činnost v našem městě vyzdvihl místostarosta
pan Miloš Lossmann. Připomněl, že dlouholetému uměleckému vedoucímu sboru Ondráš udělilo město Nový Jičín jako
prvnímu v novodobé historii čestné občanství. Dnešní šéfdirigent Ondráše, pan Karel Monsport, ve své řeči mj. vyzdvihl
zásluhy svého předchůdce na pokračování velmi dlouhých
tradic sborového umění v Novém Jičíně. Za úctu projevenou
jubilantovi poděkoval přítomným jeho syn pan Pavel Bártek.
Pavel Wessely
g

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své členy a příznivce na letošní městskou slavnost a v pátek 7. září 2007 v 19 hod. do sálu
Beskydského divadla na slavnostní koncert komorního sboru
Musica Bohemica z Prahy a PS Ondráš Nový Jičín (několik
volných lístků zdarma je ještě u jednatelky klubu pí JUDr. Jahnové). Příjemný slunečný pohodový den přeje výbor klubu.

Ukončení ankety
g Anketa, kterou jsme vyhlásili již v červnovém vydání Novojičínského zpravodaje je ukončena. Celkem jsme od vás dostali 36 příspěvků a zde jsou tři z vás, kteří vyhrávají knihu
„Nový Jičín a jeho výtvarní umělci“:
1) Paní Jarmila Zátopková, Nádražní 40; 2) Pan Česlav
Číhal, Vrchlického 6; 3) Paní Krista Mičková, Riegrova 3,
Nový Jičín. Výhercům blahopřejeme, jsme rádi za vaši přízeň
a zajímavé postřehy. Celkové vyhodnocení ankety uveřejníme v příštím čísle zpravodaje.
Vaše redakce

Přihlaste se do soutěže
„Rozkvetlý balkon (okno) 2007“
g Uzávěrka 30. září 2007! Pošlete na Městský úřad Nový
Jičín, odbor životního prostředí, fotografii svého květinového
balkonu či okna z ulice, uve te jméno a adresu. Můžete
vyhrát až 2 000,- Kč na rostlinný materiál pro příští rok!
e-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 261

Občanská statistika /červenec
g Narodilo se 29 dětí, z toho 16 chlapců a 13 děvčat. Přistěhovalo se 29, odstěhovalo 15 občanů. Bylo uzavřeno 19 sňatků
v Novém Jičíně, 14 v Kuníně, 1 v Šenově u NJ, 1 v Bernarticích
nad Odrou a 1 v Rybí. Počet obyvatel 27 689, zemřelo 18. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Nábor nových členů
Junák — středisko Pagoda NJ
g

Přijímáme holky a kluky ve věku 7 až 15 let, kteří rádi
hrají netradiční a napínavé hry, nebojí se zkusit něco nového, chtějí poznat nové kamarády, podívat se do všech koutů
České republiky a mají rádi přírodu.
V rámci slavností města, které proběhnou v sobotu 8. září,
se opět uskuteční náborová a prezentační akce junáckého
střediska Pagoda Nový Jičín. Akce se bude konat v parku
u Žerotínského zámku. Návštěvníky čekají ukázky skautské
činnosti — lasování, uzlování, lakros a další. V parku bude
postaven indiánský stan tee-pee, který se již stal nedílnou
součástí skautského života. Veřejnost bude moci zhlédnout
fotografie z různorodé skautské činnosti, oddílové kroniky,
deníky skautů a skautek a další materiály. K dispozici budou
návštěvníkům propagační materiály Junáka. Pro návštěvníky
z řad dětí bude připraveno mnoho aktivit — hry, soutěže, zkoušky dovedností a spousta dalších netradičních disciplín.

skautů a skautek z celého světa. Mezi nimi byla i tři děvčata
z 1. dívčího oddílu střediska Pagoda.
Středisko Pagoda letos slaví již 85 let od založení prvního
skautského oddílu v Novém Jičíně a v rámci tohoto výročí
probíhá až do 10. září 2007 v Kamenné síni Žerotínského zámku výstava nazvaná Bu připraven! 85 let skautingu v Novém
Jičíně — středisko Pagoda. Návštěvníci zde mají možnost
zhlédnout fotografie z dlouholeté skautské činnosti, dobové
i současné materiály, historický skautský kroj, vlajky, kroniky, skautské deníky a vybavený podsadový stan, vynález
českých skautů.
Středisko Pagoda sídlí na ulici U Jičínky 9 v Novém Jičíně.
Více na www.skauting.cz/pagoda.nj, kontakt: vaclav.dobrozemsky@centrum.cz
Václav Dobrozemský, vůdce střediska

Rallye Moravia 2007

g

O skautingu. Děti ve skautském hnutí jsou rozděleny do
následujících věkových kategorií: vlčata a světlušky 6—11 let;
skauti a skautky 12—15 let; roveři a rangers 16 —18 let; oldskauti 18 a víc let. Děti jsou rozděleny do družin po 6—12 lidech, v jejímž čele stojí starší a zkušenější člen (rádce). Schůzky s bohatým programem, kde se děti naučí mnoho nového,
se konají jednou týdně. Více družin sdružuje skautský oddíl
(smečka vlčat, roj světlušek, kmen roverů a rangers). V současnosti je ve středisku Pagoda šest skautských oddílů, z toho
jeden v Suchdolu nad Odrou, jeden v Jeseníku nad Odrou
a Hůrce. Družiny a oddíly konají o víkendech bu jednodenní
výpravy a výlety do okolí nebo vícedenní akce a už na kolech, putovní, táboření v tee-pee, výstupy na nejrůznější hory
a vrcholy v okolí.
O letních prázdninách probíhají 1—3 týdenní tábory, které
jsou vyvrcholením skautského roku a účastníci se naučí jak
přežít v přírodě, poznají kamarádství, zažijí mnoho dobrodružství. Táboří se v podsadových stanech, ale stále více oddílů využívá pro ubytování účastníků indiánské stany tee-pee.
Mezi tradiční akce oddílů střediska Pagoda patří soutěž
v uzlování „Uzlařská regata“, florbalový turnaj „O-CUP“,
noční šifrovací hra ve městě „Nocí“, horecká zimní olympiáda, akce katolického oddílu „Tání ledů“, bruslařský trojboj,
roznos „Betlémského světla“ a mnoho dalšího.
Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2007 bylo světové
skautské Jamboree, mezinárodní setkání skautů a skautek.
Konalo se při příležitosti výročí 100 let světového skautingu
na přelomu července a srpna v Anglii za účasti více než 40 000

g Vážení přátelé historických automobilů! Pořadatelé Veteran Car Clubu si vás dovolují pozvat k účasti na prestižní
mezinárodní soutěži historických automobilů „Rallye Moravia
2007“. Tato soutěž bude zapsána v mezinárodním kalendáři
světové asociace FIVA jako podnik kategorie „A“ a vyhrazena
pro 50 vybraných osobních automobilů vyrobených do roku
1960. Soutěž o celkové délce trasy cca 600 km rozdělená do
pěti etap bude pořádána v souladu s kodexem FIVA formou
turistické jízdy. Soutěžní posádky budou plnit úkoly zaměřené na řidičskou zručnost a testy z historie automobilismu.
Pro soutěžní posádky je zároveň připraven bohatý doprovodný program — návštěva kulturních památek (zámků a muzeí), tematické exkurze, hudební produkce a seznámení se
s moravskou kuchyní a místními zvyky. Podrobnosti můžete
sledovat na webových stránkách www.veteran-ova.cz
ing. Tomáš Holek, prezident VCCO
g Prní etapa v neděli 9. září zavede účastníky „Moravia
Rallye 2007“ i na náměstí v Novém Jičíně. Mezi 12.00—13.00
hod. můžete obdivovat krásu „dříve vyrobených“ (nikoli starých!) automobilů i vy!

Novojicínský
zpravodaj
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Zámek Kunín
g

RŮŽE PRO PANÍ HRABĚNKU. Působivá aranžmá královny
květin k poctě naší dobré hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Waldburg-Zeilu v interiérech kunínského zámku. Pro návštěvníky
zámku s růží pro dobrou hraběnku vstup tradičně zdarma.
Součástí slavnosti růží je derniéra výstavy: MOUDROST, SÍLA, KRÁSA. Svobodné zednářství, rozenkruciáni a ilumináti
v Českých zemích. (Zámek Kunín, pátek 7. až neděle 9. září
od 9.00 do 17.00 hodin.)

g

ZÁMECKÁ RALLYE. Tradiční přehlídka autoveteránů
ve spolupráci s Veteran Car Clubem Ostrava. Automobily doprovází swing band Alfa. (Zámecký park v Kuníně. Neděle
9. září od 12.30 do 16.00 hodin.)

g SLAVNOSTI

JIŘINEK. Tradiční aranžmá jiřinek k poctě
prvního pěstitele jiřin, posledního zámeckého kaplana a prvního faráře v Kuníně P. Josefa Turka v interiérech zámku.
(Pátek 14. až neděle 16. 9. od 9.00 do 17.00 hodin.)

g KUNÍNSKÁ

POUŤ k poctě Povýšení svatého Kříže. (Kostel
Povýšení svatého Kříže, zámecký park v Kuníně, neděle
16. 9. od 9.00 do 17.00 hodin.)
Jaroslav Zezulčík

Zbrusu nový Mendelův dům

Osobnost roku 2006

Antonín Pernický

g Stav: ženatý. Děti: dvě dcery. Životní krédo: Pomáhat
zdravotně postiženým spoluobčanům. Jak jste přijal a co
pro vás znamená ocenění
vaší dlouholeté práce? S dobrým pocitem, že se už o zdravotně postižených přece jen
více ví než v minulosti, kdy
na ně nebylo moc pamatováno. Ocenění pro mne znamená povzbuzení do další práce ve funkci předsedy OV Svazu postižených civilizačními
chorobami a v místní organizaci zdravotně postižených
v Novém jičíně ve funkci místopředsedy. Co vás přivedlo k této
činnosti? Vlastní zdravotní potíže, tři operace páteře a operace srdce. Proto jsem vstoupil do organizace zdravotně postižených a začal se věnovat této práci. Co připravujete právě
te a chystáte něco do budoucna? Připravuji přes OV SPCCH
rekondiční pobyt v měsíci září 2007 na Horní Bečvě pro nemocné kardiovaskulárními chorobami. V měsíci říjnu proběhne
kurz životosprávy v Čeladné. Na příští rok plánuji další rekondiční pobyty, ale to záleží na přidělení finančních prostředků z Ministerstva zdravotnictví republikovému výboru SPCCH
v ČR. Po pětileté práci ve funkci předsedy připravuji okresní
konferenci. Máme tady léto, jak je prožíváte? Prožívám je
s rodinou, hlavně s vnoučaty a na zahrádce. Je něco, co byste
chtěl vzkázat čtenářům? Popřát jim hezký zbytek léta a aby
si svého zdraví vážili a chránili si ho. A pokud už mají
zdravotní problémy, aby se neuzavřeli do sebe a přišli mezi
nás, zdravotně postižené.

Muzeum Novojičínska
g

Do 9. září: BUĎ PŘIPRAVEN! 85 let skautingu v Novém
Jičíně, středisko Pagoda. Kamenná síň Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

g Do
g V krátkém připomenutí „Výročí J. G. Mendela“ v červencovém čísle Novojičínského zpravodaje se psalo také o blížícím se dokončení velké obnovy kulturní památky — areálu
rodného domu tohoto našeho velkého krajana. Ke slavnostnímu otevření domu dojde 28. září za přítomnosti význačných pozvaných hostů včetně zahraničních a též celé řady
těch, kteří na realizaci náročného projektu přispěli.
Veřejnost si bude moci areál prohlédnout v zatím poloprovozní podobě následně po předchozím ohlášení na obecním
úřadu ve Vražném, tel. 556 730 532, e-mail: obec@vrazne.cz
Plnohodnotný provoz všech částí někdejší usedlosti (popsáno
ve zmiňovaném Zpravodaji) lze pak očekávat z kraje příštího
roku. Podobu rekonstruovaného komplexu před jeho otevřením ukazují snímky Josefa Šamaje.
Pavel Wessely

11. listopadu. Kříž, znamení utrpení a naděje. Výstava křížů ze sbírek Muzea Novojičínska. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém
Jičíně.

g Do

9. září. UMĚNÍ PATCHWORKU. První moravský patchwork klub si vás dovoluje pozvat na výstavu patchworku.
Klub pro vás připravil soutěž o nejhezčí quilt, ukázky šití
patchworku, předvádění šicích strojů, prodej pomůcek a látek na PW, výstavku a ukázku paličkování. Nová galerie
Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Stálé expozice:
ZÁMECKÝ INTERIÉR OBDOBÍ BIEDERMEIERU —
stálá expozice zámeckých pokojů Žerotínského zámku.
g NECHTE NA HLAVĚ — stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy.
g MALÍŘI DVOU STALETÍ — stálá expozice výtvarného
umění 19. a první poloviny 20. století ze sbírek muzea.
g

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky 9.00—16.00 hod.
Vstupné: stálé expozice / dospělí 50,- Kč, důchodci, invalidé, děti a ostatní slevy 30,- Kč, rodinné 120,- Kč, děti do 6
let zdarma. Výstavy / dospělí 30,- Kč, ostatní 10,- Kč, hromadné návštěvy výstav pro děti do 6 let 5,- Kč.
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Snímek č. 37

g Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího, tedy srpnového kola naší soutěže.
Tentokrát byly dvě ze
všech došlých odpovědí špatné.

Snímek č. 35: Představuje část fasády
nad vchodem do domu č. 17 v Havlíčkově
ulici. Dům byl postaven jako obytný v r.
1906 v secesním stylu. Tato ulice byla původně kratší (jen po
Resslovu) a byla prodloužena až po proražení městské hradby v této části. Roku
1855 nesla název
Bräuhausgasse
(Pivovarská) podle
pivovaru, který zabíral celou východní
část ulice a který stál
v místech dnešního
kina. Od roku 1879
se jmenovala Legergasse podle měšana
a starosty města
(1701—1732), který založil kapli sv. Ondřeje a špitál. Po II. světové válce má ulice
název podle Karla Havlíčka Borovského.

Snímek č. 38

Snímek č. 36

Snímek č. 35

Soutěž „Pozvedni oči“ 19. kolo

Snímek č. 36: Na tomto snímku je část secesní fasády vily
továrníka Augusta Preisenhammera, která byla postavena
podle plánů stavitele Richarda Klosse z r. 1904 na ulici s tehdejším názvem Keiser Josefstrasse. Tato ulice vznikla někdy
kolem roku 1905, kdy tam byla zahájena výstavba vil v secesním slohu a postupně dalších obytných domů. Po I. světové
válce se krátkou dobu nazývala Josefstrasse, ale z podnětu
sociálních demokratů bylo její jméno změněno na Marxstrasse. Tento název jí zůstal až do října 1938, kdy opět získala
jméno podle císaře Josefa II. (Josefstrasse), a to až do června
1945, kdy byla opět přejmenována na ul. Marxovu. Od 24. 2.
1993 nese jméno Msgre Šrámka. Budova na snímku slouží
zdravotnictví.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosován MUDr. Ondřej Vláčil, oční
odd., NsP, K Nemocnici 76. Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín) získává paní Radomila Holubová,
Jiráskova 17. Blahopřejeme!
Zúčastněte se devatenáctého 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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Břízko bílá
Jaroslav Merenda

Foto Jaroslav Bělík

Břízko bílá, kde jsi byla
pro své zlaté dukáty?
Nebyla jsem na krok ani.
Podzim přišel z nenadání
a měl barev plnou nůši.
Nu — a pro mne na šaty
vybral tu, co břízkám
sluší.
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