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Den stromu 2007
°

g S nadcházejícím podzimem zřejmě každý z nás častěji než
v jinou roční dobu pozoruje stromy kolem sebe — v zahradách,
v krajině, v lesích i městské zeleni. Nádherná paleta barev
se zdá mnohdy až neuvěřitelnou! Sledujeme s úžasem nejrůznější odstíny žluté a oranžové u našich domácích druhů dřevin — lip, bříz, javorů, habrů, buků, přes červeně se barvící
severoamerické duby vyskytující se v našem přírodním i urbanizovaném prostředí, až po jehličnaté, ale také opadavé modříny, jejichž koruny žlutě září v porostech, kde zejména ve
smíšených lesích současně s listnatými stromy a keři ostře
kontrastují s tmavou a trvalou zelení jehličnanů. Tehdy nejvíce
vynikne rozmanitost druhů, která je kromě výrazného estetického a psychologického účinku zároveň předpokladem přírodní rovnováhy a dokladem biologické rozmanitosti v krajině.
Snad proto byl jako každoroční pocta stromům určen mezinárodním svátkem jeden z podzimních dnů, 20. říjen. Julius
Sterling Morton byl původcem první oslavy stromů v roce
1872. V Nebrasce vyhlásili Národní den stromů, aby zdů-

raznili jejich význam a posílili vztah člověka k přírodě, která
již dnes potřebuje jeho ochranu. Dne 10. dubna bylo tehdy vysazeno více než 1 milion stromů v dosud bezlesém prostředí
a na započatou tradici následně navázali v mnoha zemích
světa. Dodnes se Den stromů, jehož datum se liší podle klimatických podmínek jednotlivých oblastí, připomíná především výsadbou dřevin, ale také dalšími praktickými, výchovnými a kulturně-vzdělávacími činnostmi (výstavy, soutěže, koncerty, semináře, poznávací výlety, propagační akce a materiály,
sbírky k ošetření stávajících stromů a obnově zeleně). U nás
se prostřednictvím Svazu spolků okrašlovacích „Stromové
slavnosti“ poprvé uskutečnily v roce 1906 a pokračování bylo
v České republice obnoveno v roce 2000 z iniciativy ředitele
botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze a dřevosochaře
Martina Patřičného. Od 20. 10. 2000 tak každoročně můžeme
projevit úctu stromům kolem nás jako poděkování za to, že
nás provází našimi životy po celé generace.
Pokračování na str. 5

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g

V úterý 28. 8. 2007 se sešla na své 13. schůzi Rada města
Nový Jičín. V úvodu jednání rada města vzala na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za II. čtvrtletí
roku 2007 a schválila zprávu o stacionáři pro postižené na
Beskydské ulici. Dále schválila změnu účelu použití grantu
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR
(oblastní pobočka Nový Jičín).
Dále se rada města na svém jednání zabývala obsáhlou
finanční problematikou. Schválila např. přijetí dotací na realizaci ekovýchovných programů „Člověk a příroda“ a dotaci
v rámci projektu „Rozšíření knihovního fondu zvukového oddělení Městské knihovny v Novém Jičíně“. RM dále doporučila zastupitelstvu ke schválení úpravy rozpočtu města Nový
Jičín na rok 2007 (například přesun rozpočtovaných výdajů
z plánované rekonstrukce Masarykova náměstí na výstavbu
chodníkového tělesa v Loučce, dále zvýšení neinvestičního
příspěvku na nezbytné opravy MŠ Jubilejní (havarijní stav
vodovodní přípojky), ZŠ Tyršova (oprava komínů) a ZŠ Komenského 66 (výměna dlažby).
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit grantové okruhy pro rok 2008 včetně termínu podání žádosti
o grant. Radou města byly vzaty na vědomí výsledky projednání problematiky OZV 50/2001 týkající se převodů bytů
na nebytové prostory v městské památkové rezervaci. Dále
vyjádřila svůj souhlas s bezplatným provozem městské hromadné dopravy dne 8. září 2007 v rámci konání městské slavnosti.
Dalším z bodů jednání bylo projednávání bytových (schválení podnájmu, přidělení bytů atd.) a majetkoprávních (prodej
pozemků, prodej a nájem nebytových prostor) záležitostí;
zde se odvoláváme na plné znění usnesení RM — k nahlédnutí jsou na webových stránkách města a úřední desce.
Rada města dále schválila změnu organizačního řádu, z níž
vyplývají některé změny v názvech oddělení a odborů. O těchto
změnách píšeme na jiném místě zpravodaje. Rada města
také vzala na vědomí obsah petic občanů místní části Libhoš
k problematice silnice I/48 a rozhodla zástupce osadního
výboru Libhoš přizývat k jednáním v této záležitosti. Dále
schválila uzavření „Smlouvy o předání a ochraně datových
sad s Moravskoslezským krajem“ a pověřila starostu podpisem smlouvy.
V závěru jednání rada města vzala na vědomí žádost KVH
Xavier Harrach 7 o poskytnutí příspěvku na akci k odhalení
pamětní desky Josefa II. na Masarykově náměstí a schválila
použití znaku města ve prospěch KVH Xavier Harrach 7, a to
výhradně na propagačních materiálech.
Rada města se dále sešla dne 13. 9. 2007 na 14. (mimořádném) zasedání a vyjádřila souhlas s bezplatným poskytnutím
přepravy autobusem MHD pro delegaci francouzského města
Epinal, která se zúčastnila podpisu partnerské smlouvy
v Novém Jičíně dne 14. 9. 2007.

g V aule budovy radnice se ve středu 19. 9. 2007 konalo 7.
zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína. Na začátku
svého jednání se zastupitelé seznámili se zprávou o kontrole
plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 6.
2007 a zprávu o kontrole plnění usnesení RM Nový Jičín za
I. pololetí roku 2007. Projednávání majetkoprávní problematiky se týkalo zejména schválení prodeje a převodů pozemků. Zastupitelé také vzali na vědomí informaci o zpracování studie proveditelnosti zástavby území mezi ulicemi
Bezručovou a Komenského v Novém Jičíně. Bylo rozhodnuto
projednání zpracované studie v příslušných komisích RM,
následně na semináři ZM. Poté se rozhodne o dalším využití
této lokality, případně o podmínkách pro vyhlášení nového
nabídkového řízení. Dále v oblasti majetkoprávní problematiky odkazujeme na plné znění usnesení na webových stránkách nebo na úřední desce.
Dále zastupitelé schválili zprávu o stacionáři pro postižené
na Beskydské ulici, a také schválili výsledky hospodaření
města Nový Jičín za I. pololetí roku 2007.

Finanční záležitosti obsahovaly úpravy rozpočtu města na
rok 2007, zastupitelstvo schválilo přijetí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu MSK na realizaci ekovýchovných programů
„Člověk a příroda“ a dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury
na „Rozšíření knihovního fondu zvukového oddělení Městské knihovny v Novém Jičíně“. Dále bylo schváleno zvýšení
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výplatu
příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách. Další rozpočtová opatření
se týkala přesunu rozpočtovaných výdajů z „Rekonstrukce
Masarykova náměstí na „Chodník v Loučce“ a na „Cyklostezky“. Dále byly schváleny rozpočtová opatření na základě
žádosti odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy týkající se oprav v mateřských školách (MŠ Máj, MŠ a ZŠ Libhoš)
a v základních školách (ZŠ Tyršova, Komenského 66, Jubilejní. Také v této problematice finančních záležitostí odkazujeme na plné znění usnesení na webových stránkách nebo
na úřední desce. Dále zastupitelé schválili grantové okruhy
pro rok 2008 včetně termínu podání žádosti o grant a vzali
na vědomí informace o způsobu a harmonogramu sestavení
rozpočtu na rok 2008.
K žádosti manželů Machových a pana Matuše o připojení
na kanalizaci se zastupitelstvo nevyjádřilo a požádalo o podrobnější informace na své příští jednání.
V bodě bytové záležitosti byl odsouhlasen prodej bytových
jednotek, a také zde odkazujeme na plné znění usnesení na
webových stránkách nebo na úřední desce.
Zastupitelé dále vzali na vědomí informaci o stanovisku
RM k petici občanů místní části Libhoš týkající se silnice
I/48 a v záležitosti problematiky OZV č. 50/2001 — převody
bytů na nebytové prostory v MPR uložili odboru územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče připravit ve
spolupráci se zpracovatelem nového územního plánu města
návrh příslušného regulativu a tento následně předložit k projednání samosprávným orgánům města.
Vzali na vědomí doporučení RM zvážit zřízení místa dalšího
uvolněného člena ZM a s účinností od 20. 9. 2007 mění své
usnesení tak, že stanoví v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet místostarostů na tři. Byl schválen volební řád a tajný způsob volby.
Novým a na rozdíl od původního návrhu neuvolněným místostarostou byl zvolen 15 hlasy zastupitelů za ODS a SZ za
nesouhlasu zastupitelů ostatních stran (KSČM, ČSSD, SNK
a KDU ČSL) pan MVDr. Milan Šturm. S účinností od 20. 9.
2007 mu byly svěřeny úkoly na úseku dopravy a silničního
hospodářství, územního plánování a rozvoje města, komunálních záležitostí, MHD a příspěvkové organizace Technické
služby města Nový Jičín.
V závěru zastupitelstvo schválilo termín příštího jednání
zastupitelstva města dne 20. 11. 2007 a delegovala pana místostarostu M. Lossmanna na valnou hromadu TV Beskyd s.r.o.,
aby město zastupoval a jeho jménem jednal.
Mgr. Hana Sirotová

Informace radnice
g Zastupitelstvo města NJ na svém
jednání dne 19. 9. 2007 zvolilo v pořadí třetího místostarostu města.
Neuvolněným funkcionářem se stal
MVDr. Milan ŠTURM, který bude
na novojičínské radnici úřadovat
v místnosti č. 206 ve dnech: pondělí
8.00—11.00/12.00—17.00hod.; úterý 8.00—11.00
/12.00—14.00hod., středa 8.00—11.00/12.00
—17.00 hod. Kontakty: tel.: 556 768 229,
tel. sekretariát: 556 702 274, e-mail:
msturm@novyjicin-town.cz
Zastupitelstvo města Nový Jičín
uložilo MVDr. Milanu Šturmovi plnění úkolů na úsecích dopravy a silničního hospodářství, územního plánování a rozvoje města, komunálních
záležitostí, MHD a příspěvkové organizace Technické služby
města Nový Jičín.
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Návštěva z francouzského
města Epinal v Novém Jičíně

Michel Heinrich, starosta města Epinal a Ivan Týle
při podpisu partnerské smlouvy.
g Ve dnech 13. až 16. září navštívili naše město hosté z města
Epinal, se kterým jsou již od roku 2000 udržovány přátelské
kontakty, kdy se uskutečňují výměnné návštěvy při různých
příležitostech a kulturních, nebo při sportovních klání. Letošní návštěva však byla o to důležitější, že po letech příprav
se představitelé obou měst za podpory orgánů samospráv
obou měst rozhodli uzavřít oficiální smlouvu o partnerství.
Vážnost návštěvě dodala přítomnost starosty pana Michela
Heinricha spolu s dalšími představiteli města Epinal. V početné delegaci byli zastoupeni i představitelé epinalských
škol a své umění předváděl našim občanům i big bandový
orchestr. Oficiální akt podpisu se uskutečnil v aule novojické
radnice v pravé poledne dne 14. září za přítomnosti starosty
Epinalu pana Michela Heinricha, všech hostů a zástupců našeho města v čele se starostou Mgr. Ivanem Týle. Po odeznění
státních hymen Francie a Česka promluvili oba starostové
a pak rukou společnou podepsali „Smlouvu o partnerství“,
jejíž text zde uvádím v plném znění:

Smlouva o partnerství. Dáno dne 14. září roku 2007
v prostorách radnice města Nového Jičína.
Po zralé úvaze a s vědomím vždy přátelských historických i současných vztahů mezi národy Čechů a Francouzů,
uzavíráme my, Michel Heinrich, starosta města Epinal,
departement Vosges, Francie a my, Ivan Týle, starosta
města Nový Jičín, kraj Moravskoslezský, Česká republika, tuto smlouvu o partnerství.
Smlouvu uzavíráme s vědomím, že budeme rozvíjet a podporovat výměnu zkušeností v oblasti kulturní, ve školství, sportu a urbanismu měst.
Deklarujeme jménem našich samospráv vůli respektovat principy Charty družebních měst a rozvíjet mezi
našimi občany pocity přátelství a vzájemného respektu,
které otevírají cestu pro spolupráci všech národů.
Na důkaz této vůle my, starostové Epinalu a Nového
Jičína, stvrzujeme úmluvu svými podpisy a otisky historických pečetí obou měst.
Po podpisu smlouvy si vzácní hosté prohlédli naše školy —
Mendelovu střední školu, gymnázium a soukromou střední
školu podnikatelskou, navštívili rodný dům J.G. Mendela
v Hynčicích a rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře.
Věřím, že naši hosté byli se svým pobytem v našem městě
spokojeni a že navázané vztahy budou dále rozvíjeny v souladu s uzavřenou smlouvou.
Miloš Lossmann, foto Jaroslav Bělík

Nejdůležitější organizační
změny MěÚ Nový Jičín
Organizační odbor: převod kompetencí týkajících se tiskového mluvčího a zahraničních (partnerských) vztahů na Obecní
živnostenský úřad, informační centrum; nová tisková mluvčí
Mgr. Hana Sirotová (informační centrum).
Úřad územního plánování, stavební úřad: přejmenování
odboru územního plánování na odbor územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče, vedoucím se stal ing. arch.
Jiří Raška; zřízení dvou oddělení na odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče — úřadu územního plánování — zástupce vedoucího ing. Hana Macháčková
a stavebního úřadu (pod který bude začleněna památková
péče) — zástupce vedoucího pí Danuše Křibíková; začlenění
stavebního úřadu pod odbor územního plánování, stavebního
řádu a památkové péče; převzetí kompetencí týkajících se
státní správy na úseku památek z odboru ŠKMaTv, tuto činnost bude na odboru vykonávat ing. Martin Horák; předání
kompetencí týkajících se samosprávy na úseku památek na
odbor ŠKMaTv.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (ŠKMaTv): převod
kompetencí týkajících se státní správy na úseku památek na
odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové
péče, oddělení stavební úřad, převzetí kompetencí týkajících
se samosprávy na úseku památek z úřadu územního plánování.
Odbor sociálních věcí: zrušení oddělení sociální potřebnosti — rodiny; zřízení oddělení dávek hmotné nouze; přejmenování oddělení sociálních dávek na oddělení dávek pro zdravotně postižené a seniory; přejmenování oddělení sociální
potřebnosti — ostatní na oddělení sociální práce.
Mgr. Zdeněk Petroš
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Stacionář pro postižené

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu

g

V měsíci listopadu bude ve městě Nový Jičín otevřen stacionář pro postižené v prostorách budovy na ul. Beskydské 274.
Dne 24. 9. 2007 se uskutečnilo jednání se zástupkyní Slezské
diakonie (provozovatel stacionáře) Mgr. Chlápkovou. Na jednání byl stanoven termín schůzek zástupců Slezské Diakonie s rodiči potencionálních zájemců ve speciální ZŠ a MŠ
(Dětské centrum) na ul. B. Martinů dne 16. 10. 2007 v 9.00 hod.
V souvislosti s tím dojde také k vytvoření nových pracovních míst: 1 místo koordinátora, 1 místo sociálního pracovníka a 2 místa pracovníků v přímé péči. Přihlášky do výběrového řízení je možné podat do 4. října 2007 na adresu:
m.chlapkova@sdk.cz

Přijte se poradit!
Solvit přichází za vámi!
g Středisko Europe Direct Nový Jičín a Zastoupení Evropské komise v ČR vás srdečně zvou na informační setkání se
zástupcem SOLVIT centra České republiky, které se uskuteční na Masarykově náměstí v úterý dne 9. října 2007 v době
od 9.00 do 15.00 hod. (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu radnice).
SOLVIT centrum pro Českou republiku působí při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a nabízí svou bezplatnou
službu občanům i podnikatelům v případě, kdy státní orgán
jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES, a tím občana nebo podnikatele poškozuje. Pracovník SOLVIT centra
vám může poradit v případě problémů při uznávání vzdělání
a odborné kvalifikace v jiném státě Evropské unie, získávání
povolení k pobytu, registraci motorových vozidel, přístupu
výrobků a služeb na trh nebo při hraničních kontrolách.
U příležitosti pátého výročí založení sítě SOLVIT proběhla
v měsíci červnu v Praze informační kampaň a po prezentaci
v ostatních městech České republiky, v nichž jsou střediska
Europe Direct (Uherské Hradiště, Most, Tábor, České Budějovice, Pardubice, Dvůr Králové nad Labem, Brno a Olomouc)
navštíví zástupce SOLVIT centra také Nový Jičín.
Bližší informace o službách poskytovaných SOLVIT centrem můžete získat také v IC Europe Direct v Novém Jičíně,
Úzká 27, pondělí až pátek od 8.00 do 17.00, sobota a neděle
od 9.00 do 12.00 hod., na tel.: 556 768 255 nebo na e-mailu:
europedirect@novyjicin-town.cz.
Za IC ED Nový Jičín Bc. Olga Demková

Likvidace autovraků zdarma
již v sobotu 13. října
g Občané mohou opětovně využít nabídky likvidace autovraků zdarma. Akce se uskuteční v sobotu dne 13. října
2007 od 8.00 do 12.00 hod. na parkoviště 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.

Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé
nákladní do 3,5 t). Podmínkou bezplatného odevzdání
autovraku na shromaž ovací místo je předání kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla, ale možného identifikace (VIN) bude v případě dohody vybírána
jednotná cena za likvidaci ve výši 1 190,- Kč včetně DPH.
Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraku na ekologickou likvidaci.
Tento doklad je nezbytnou součástí při trvalém vyřazení
vozidla z provozu.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

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, správní 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

LOUČKA 9. 10.: parkoviště garáží MěÚ, střed sídliště (u č.
216 —217), křižovatka k domům č. 197—207, odbočka u mostu
(u č. 50), zastávka ČSAD naproti zdrav. střed., U Kaštanů —
odbočka k p. Ježovi, zastávka ČSAD u správ. střed. ZD, ulice
s řadovou zástavbou (Mlýnská), Palackého (u Monty).

g

KOJETÍN 9. 10.: na křižovatce (točna ČSAD), u váhy ZD.

g

STRANÍK 16. 10.: obchod se smíšeným zbožím, odbočka
k hřišti, na horním konci (U Pavlíků), ulice ke hřbitovu, dolní
konec za zatáčkou.

g

BLUDOVICE 16. 10.: Malá strana (panelová cesta) 2 ks,
naproti čerpací stanici, Malá strana (U Janiština), u zastávky
ČSAD (česká škola), u hřiště.

g ŽILINA 23. 10.: U Hřiště, Potoční (za mlýnem), Beskydská (bytovky za mateřskou školou k Puntíku), U Rybníka,
Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), zastávka ČSAD (U Partyzána), U Škorňů (Pstruží potok), Na Výsluní, U Jezu, Beskydská (za Školou života, bývalá mateřská škola), Beskydská (u skladu CO).
g LIBHOŠŤ 30. 10.: Horní hostinec (U

Lajdů), obchod Jednoty (u školy) 2 ks, u domu č. 128 (nám. sv. Marka), Malá Vídeň
(střed ulice), U Transformátoru, bytovky Na Salaši, bytovky
U Kovárny, u hasičské zbrojnice.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Dokončení z titulní strany

Týden knihoven 2007
Letos s mottem „Knihovnická bašta“
g

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již
11. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto
může znamenat knihovnické „jídlo“, pochutnání, speciality,
lahůdky, nebo též baštu moudrosti a vzdělání. Denní menu
Městské knihovny v Novém Jičíně v týdnu od 1. do 5. 10. 2007
nabídne mimo běžné půjčování knih tyto akce:
Oddělení pro dospělé čtenáře připravilo Výstavu obrazů
malovaných na hedvábí paní Marie Slavíkové-Lesniakové
a 4. října v 18.00 hod. přednášku cestovatele a fotografa Jaroslava Jindry Papua — ztracený svět.
V oddělení pro děti a mládež v rámci akce Podzimní výtvarničení oblečeme dětské oddělení do barev podzimu, s dětmi předškolního a mladšího školního věku při akci Přesnídávka s knihovnou pobesedujeme na téma knihovna a já. Žáky
6. tříd v akci Hlava otevřená seznámíme s historií novojičínské knihovny.
V tomto týdnu se také můžete přihlásit zdarma do naší
knihovny — registrace platí do konce roku 2007, využít amnestii dlužníků a půlhodinku internetu zdarma. Vstup zdarma
bude i do mediálních databází dle nabídky Národní knihovny
v Praze. Hezký týden knihoven přeje
Hana Krkošková, vedoucí knihovny

Město Nový Jičín v letošním podzimním období vysadí u příležitosti Dne stromů na vlastních pozemcích stromové dřeviny, které se stanou nepřehlédnutelnou součástí veřejné
zeleně, potěší obyvatele města a přivítají návštěvníky Nového Jičína. Připojte se k nám a vysate na svých zahradách strom, jehož růst budou spolu s vámi sledovat
vaše děti a jednou i jejich děti. Dejte nám o svých aktivitách vědět! Přivítáme vaše náměty na podobu konání oslav
Dne stromů v roce 2008.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Granty
g Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 7. zasedání dne
19. 9. 2007 schválilo grantové okruhy pro rok 2008, včetně
termínu podání žádosti o grant, který je od 21. 9. do 22. 10.
2007. Všichni zájemci si mohou formulář žádosti o grant, jehož nedílnou součástí jsou Zásady grantového řízení města
Nový Jičín a grantové okruhy na rok 2008, vyzvednout přímo
na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Divadelní
ul. č. 3, v kanceláři č. 102, nebo jej získají na webové stránce
města Nový Jičín www.novy-jicin.cz

Jako malé ohlédnutí přinášíme přehled schválených grantů
v roce 2007. Celkem se zaevidovalo 139 žádostí o grant. Dle
doporučení grantových výborů a následném schválení v orgánech města bylo vyhověno 125 žádostem, kterým bylo přiděleno celkem 8.300.000,- Kč v následujícím rozvržení:
ČÍSLO

NÁZEV
GRANTOVÉHO OKRUHU

POČET
ŽÁDOSTÍ

FINANČNÍ
PROSTŘEDKY

1.

Činnost subjektů v oblasti sociální
a zdravotní v Novém Jičíně

17

550 000,- Kč

2.

Kulturní činnost v NJ

29

809 000,- Kč

3.

Sportovní činnost v NJ

28

6 339 000,- Kč

4.

Ostatní volnočasové aktivity
a aktivity škol

26

221 000,- Kč

5.

Činn. spolků a zájmových sdružení

25

381 000,- Kč

Veškeré dotazy ke grantovému řízení na rok 2008 vám zodpoví odbor ŠKMaTv, tel: 556 768 258, případně 556 768 218.
Žádost o grant mohou podat občanská sdružení, humanitární organizace a jiné zletité fyzické nebo právnické osoby
s výjimkou politických stran, volebních stran a hnutí.
Zuzana Kajšová, odbor ŠKMaTv
5
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Kam za sportem?
g

FOTBAL: so 6. 10. v 10.15 a 12.30. hod., hřiště s uměl. tr.,
divize star. a mlad. dorost N. Jičín - Jeseník (2 utk.), so 6. 10.
v 15.30 hod., hřiště Hodsl., OP muži N. Jičín B (Hodsl.) - Kunín,
ne 7. 10. v 9 a 10.45 hod., hřiště s uměl. tr., KP mlad. a star.
žáci N. Jičín A - Poruba (2 utk.), ne 7. 10. v 10.15 hod., hřiště
Lamberk, III. tř. muži Žilina - Studénka A, ne 7. 10. v 15.30 hod.,
hřiště Straník, OP muži Straník - Starý Jičín, ne 7. 10. v 15.30
hod., stadion, I. A tř. sk. B muži N. Jičín A - Stonava, ne 14. 10.
v 15.30 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš - Ostrava-Jih, so 20. 10. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s uměl. tr., divize
star. a mlad. dorost N. Jičín - Fr.-Místek (2 utk.), so 20. 10. v 15
hod., hřiště Hodsl., OP muži N. Jičín B (Hodsl.) - Zbyslavice,
ne 21. 10. v 9 a 10.45 hod., hřiště s uměl. tr., KP mlad. a star.
žáci N. Jičín - Jakubčovice (2 utk.), ne 21. 10. v 10.15 hod.,
hřiště Laberk, III. tř. muži Žilina - Trojanovice I, ne 21. 10. v 15
hod., stadion, I. A tř. sk. B muži N. Jičín A - Stará Bělá, ne
21. 10. v 15 hod., hřiště Straník, OP muži Straník - Štramberk,
so 3. 11. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s uměl. tr., divize star. a mlad.
dorost N. Jičín - Ostrava-Jih (2 utk.), ne 28. 10. ve 14.30 hod.,
hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš - N. Jičín A, so 3. 11.
ve 14 hod., hřiště Hodsl., OP muži N. Jičín B (Hodsl.) - Rybí,
ne 4. 11. ve 14 hod., stadion, I. A tř. sk. B muži N. Jičín A Příbor, ne 4. 11. ve 14 hod., hřiště Straník, OP muži Straník
- Bystré g HOKEJ (ZS Nový Jičín): pá 5. 10. v 19 hod., liga
dorost N. Jičín - Hodonín, ne 7. 10. ve 13.30 hod., liga junioři
N. Jičín - Orlová, ne 7. 10. v 17 hod., II. liga muži N. Jičín Uničov, pá 12. 10. v 19 hod., liga dorost N. Jičín - Prlová, ne
14. 10. ve 13.30 hod., liga junioři N. Jičín - Krnov, ne 14. 10.
v 17 hod., II. liga muži N. Jičín - Karviná, pá 19. 10. v 19 hod.,
liga junioři N. Jičín - Kopřivnice, ne 21. 10. ve 13.30 hod., N.
Jičín - Kopřivnice, st 24. 10. v 18 hod., II. liga muži N. Jičín Šternberk, pá 26. 10. v 19 hod., liga junioři N. Jičín - Šumperk,
ne 28. 10. ve 13.30 hod., liga dorost N. Jičín - Přerov, pá 2. 11.
v 19 hod., liga junioři N. Jičín - Kom. Brno, ne 4. 11. ve 13.30 hod.
liga dorost N. Jičín - Prostějov, ne 4. 11. v 17 hod., II. liga muži
N. Jičín - Kroměříž g BASKETBAL (hala na bazénu): st 10. 10.
v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín - Nymburk, st
17. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži (zároveň jako středoevr. pohár) Geofin N. Jičín - A PLUS Brno, st 31. 10. v 17.30
hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín - USK Praha g HÁZENÁ (hala ABC): ne 14. 10. v 10.30 hod., severomor. liga
muži N. Jičín - Polanka B g STOLNÍ TENIS (herna Loučka):
so 13. 10. ve 14 hod., KP muži N. Jičín B - Frýdlant A, so 13. 10.
v 17 hod., divize muži N. Jičín A - Orlová B, ne 14. 10. v 10 hod.,
divize muži N. Jičín A - Třinec B, ne 14. 10. ve 13 hod., KP
muži N. Jičín B - Fr.-Místek, so 27. 10. v 17 hod., KP muži N.
Jičín C - Frýdlant B, ne 28. 10. v 10 hod., KP muži N. Jičín C

- Frenštát B, so 3. 11. v 17 hod., divize muži N. Jičín A - Mokré
Lazce, ne 4. 11. v 10 hod., divize muži N. Jičín A - Odry g VOLEJBAL (hala ABC): so 6. 10. v 10 hod., extral. juniorky N.
Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), so 6. 10. v 10 hod., liga kadetky
N. Jičín - Šternberk (2 utk.), so 6. 10. v 10 hod., KP kadeti N.
Jičín - Krnov (2 utk.), so 6. 10. v 10 hod., tělocv. Msgr. Šrámka, KP I. tř. muži N. Jičín A - Metylovice (2 utk.), pá 12. 10.
v 17 hod. a so 13. 10. v 10 hod., I. liga ženy N. Jičín - MS Brno
(2 utk.), so 20. 10. v 10 hod., KP I. tř. muži N. Jičín A - Morávka
(2 utk.), so 20. 10. v 10 hod., KP II. tř. muži N. Jičín B - Orlová
(2 utk.), so 20. 10. v 10 hod., KP kadeti N. Jičín - Opava (2 utk.),
so 27. 10 v 10 hod., liga junioři N. Jičín - Drásov (2 utk.), so
27. 10. v 10 hod., extral. juniorky N. Jičín - Olomouc (2 utk.),
so 27. 10. v 10 hod., liga kadetky N. Jičín - Čes. Třebová (2 utk.),
so 27. 10. v 10 hod., tělocv. Msgr. Šrámka, KP I.tř. muži N.
Jičín A - DHL Ostrava (2 utk.), pá 2. 11. v 17 hod. a so 3. 11.
v 10 hod., I. liga ženy N. Jičín - Uh. Hradiště (2 utk.), so 3. 11.
v 10 hod., extral. juniorky N. Jičín - SG Brno, so 3. 11. v 10 hod.,
KP II. tř. muži N. Jičín B - Pstruží (2 utk.), so 3. 11. v 10 hod.,
KP kadeti N. Jičín - Fr.-Místek (2 utk.) g KUŽELKY (herna
na stadionu): st 10. 10. v 16 hod., MOP muži N. Jičín B - Odry B,
so 13. 10. v 10 hod., III. MSL ženy N. Jičín - Brno-Husovice,
so 13. 10. ve 14 hod., oblast. soutěž muži N. Jičín A - Sedlnice,
so 20. 10. v 10 hod., oblast. přebor muži N. Jičín A - Lipník,
st 24. 10. v 16 hod., MOP muži Nový Jičín B - Kelč, so 27. 10.
v 10 hod., III. MSL ženy N. Jičín - Třebíč 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.

velec, když jedním z cílů jeho práce v klubu je mimo jiné udělat vše pro zvýšení návštěvnosti a z hokeje v našem městě
udělat společenskou i rodinnou záležitost, vedoucí k tomu
aby příznivci měli z hokeje radost a dobře se bavili. I po zahájení sezony klub stále prodává zájemcům permanentky
na celou sezonu, a to v omezeném počtu na sezení (120 míst)
za cenu 50,- Kč/1 perm. za 850,- Kč, na stání za 25,- Kč/1 perm.
za 425,- Kč (na 17 domácích utkání) bu na ZS nebo přes
hospodáře pana Lubomíra Urbánka (tel.: 777 608 497). Jednotlivé vstupné na základní část je 30,- Kč, zlevněné pak 20,- Kč,
ženy a mládež mají vstup zdarma. Vedení HC GEDOS, které
tvoří prezident Radek Toman, sportovní manažer Stanislav
Pavelec, sekretář Jiří Mohler a hospodář Lubomír Furmánek očekává na domácích zápasech daleko větší návštěvy
příznivců než v uplynulé sezoně s mohutným sportovním povzbuzováním „Jičín do toho“.
g BAKETBALISTÉ

O tom, že to v našem hokejovém klubu dělají dlouhodobě a systematicky výborně s mládeží, svědčí mj. i největší úspěch žákovského týmu 4. třídy v uplynulé sezoně, který vyhrál krajský
přebor starších přípravek a ve finálovém turnaji mistrovství
ČR obsadil 4. místo. K tomuto úspěchu blahopřál mladým nadějím v přestávce utkání Jágr teamu před zcela naplněným
hledištěm prezident klubu Radek Toman. Foto Jaroslav Kotas.

JDOU DO BOJŮ S NOVÝM NÁZVEM
A DOBŘE PŘIPRAVENI. Stejně jako je tomu v případě
hokejistů, přinášíme bezprostředně před zahájením nové
sezony roč. 2007/2008 další informace i o basketbalovém
týmu GEOFIN Nový Jičín. Trenér Zbyněk Choleva má k dispozici tento kádr: číslo dresu 4 Štěpán Reinberger (roč. 81,
výška 201 cm, post křídlo, národn. ČR), č. 5 Matej Venta
(roč. 84, 187 cm, rozehr., Slovinsko), č. 6 Marek Štec (roč.
80, 194 cm, rozehr. - křídlo, SR), č. 7 Joseph Edward Chapman (roč. 84, 193 cm, křídlo, USA), č. 8 David Hájek (roč. 77,
201 cm, křídlo, ČR), č. 9 Juraj Gavlák (roč. 79, 187 cm, rozehr.,
SR), č. 10 Roman Medek (roč. 87, 187 cm, rozehr., ČR), č. 11
Jeffrey James McMillian (roč. 80, 203 cm, pivot, USA), č. 12
Peter Sedmák (roč. 85, 207 cm, pivot, SR), č. 13 Robert Sarovič (roč. 78, 205 cm, pivot, Srbsko/Německo), č. 14 Michal
Šturala (roč. 89, 187 cm, křídlo, ČR, odchovanec), č. 15 Rostislav Pelikán (roč. 78, 209 cm, pivot, ČR), realizační tým
zůstává stejný jako v uplynulé sezoně. Nová sezona, v níž
budou naši basketbalisté hrát kromě nejvyšší soutěže ČR
Mattoni NBL ještě nový „Středoevropský pohár“ a Český
pohár, začíná ve středu 3. října na palubovce Děčína, také
druhé utkání Mattoni NBL o dva dny později hrají naši na
hřišti soupeře, a to v Ústí nad Labem. Domácím příznivcům
se náš tým představí ve středu 10. října, a to hned proti největšímu favoritovi Nymburku, aby se v následném 4. kole
postavili dalšímu adeptovi na mistrovskou medaili Prostějovu na jeho palubovce. První utkání středoevropského poháru sehraje mužstvo Geofin Nový Jičín v domácí hale na
bazénu ve středu 17. října proti A PLUS Brno, které bude
hráno současně jako ligové. Vlastní ligová soutěž dozná jen
kosmetických změn, když se v dlouhodobé části, která skončí
19. dubna 2008 bude hrát opět 44 utkání. V mírně upravené
následné play-off se odehrají čtvrtfinálové i semifinálové série
vždy na tři vítězné zápasy, finále pak bude minimálně čtyřzápasové. Duely o bronz jsou zcela zrušeny, medaili dostanou oba poražení semifinalisté. Protože, jak je z dostupných
informací zřejmé, jsou naši basketbalisté na novou sezonu
velmi dobře připraveni, tak jim popřejme v náročné sezoně
hodně úspěchů s přáním opětovného vybojování medailového
umístění v Mattoni NBL a úspěšných výsledků i v pohárových
soutěžích.

g

g

Sportovní aktuality

HOKEJISTÉ JIŽ MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ MISTRÁKY.
Přestože měli hokejisté Nového Jičína v době uzávěrky NZ
za sebou již dvě mistrovská utkání nového ročníku II. ligy
(prohra v Orlové 5:2 a výhra v Opavě 6:1), dlužíme hokejovým příznivcům doplnění některých scházejících informací
z minulého vydání NZ. Trenérská dvojice David Handl a Josef Doboš (asistent) má pro novou sezonu tento hráčský
kádr: brankáře René Urbánka, Lukáše Šrámka a Miroslava
Jagoše, obránce Václava Slabého, Přemysla Vašuta, Petra
Guldu, Martina Andrýska, Bohuslava Hruškovského, Martina Koloničného, Dušana Pelikána, Tomáše Pokoru a útočníky Petra Macháčka, Stanislava Jakubu, Lu ka Lhotského,
Kamila Glabazňu, Martina Tomana, Martina Kabeláče, Mariana Skaloše, Adama Červenku, Adama Uhlára, Vojtěcha
Štursu, Miroslava Škumáta a Ondřeje Sluštíka. Členy realizačního týmu jsou kromě trenérů vedoucí mužstva Gabriela
Horáková, lékař MUDr. Miroslav Štursa a masér Josef Wolf.
Klub má nového sportovního manažera, kterým je někdejší
hráč a v sezoně 2004/05 i trenér Nového Jičína Stanislav Pa-

NOVOJIČÍNSKÝ VOLEJBAL PŘED NOVOU SEZONOU.
Měsíc říjen je měsícem, v němž vstoupí do nové mistrovské
sezony většina volejbalových družstev TJ Nový Jičín. Družstvo žen bude hrát stejně jako v mnoha předcházejících sezonách druhou nejvyšší soutěž I. ligu. Kádr, který má na soupisce až osmnáct hráček, byl posílen o juniorky a předseda
oddílu, zároveň „šeftrenér“ Oldřich Valenta věří, že jeho výkonnost bude mít daleko vyšší úroveň než v uplynulé sezoně
s předpokládaným opětovným postupem do finále soutěže
mezi prvních šest nejlepších celků. Jediným problémem je
neobsazenost postu trenéra, takže ženy budou hrát s největší
pravděpodobností samy, což není zrovna „to pravé ořechové“.
O co nejlepší výsledky a umístění bude bojovat kádr v tomto
složení: Lucie Pernicová (kapitánka), Pavla Krylová, Marta
Pavlicová, Petra Ličková (vrátila se z Belgie), Ivana Marková,
Lenka Václavíková, Petra Veverková, Kateřina Macháčková,
Radka Majerová, Kateřina Halaštová, Hanka Karásková,
Zuzana Gavláková, Katka Rosová (vrátila se z Anglie), z dorostu Lucie Pacherová, Iveta Segeová a Kristýna Žlebková.
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Ne zrovna optimálně je na tom pro novou sezonu v extralize
kádr juniorek vedený Marcelou Kvitovou, který je velmi
úzký, a tak Valenta po loňském odchodu některých hráček
očekává, že tento tým bude letos asi s největší pravděpodobností bojovat o udržení soutěže. To družstvo kadetek s trenérem René Bártou, kterému v uplynulé sezoně utekl návrat
do extraligy jen o pověstný „chloupek“, by mělo po příchodu
loňských výborných žákyň hrát na špici soutěže s cílem vybojovat přes baráž návrat do extraligy. Přestože A družstvo
mužů v uplynulé sezoně sestoupilo z krajského přeboru I.
třídy, v podstatě v ní zůstalo, nebo béčko (kadeti) do této
soutěže postoupilo ze 2. místa, čímž se pro Nový Jičín nejvyšší krajská soutěž udržela. Družstvo juniorů bude jako
hlavní soutěž hrát již ve druhém roce ligu, na níž by mělo
být dobře připraveno s předpokládaným umístěním na špici
soutěže do 3. místa. Krajský přebor bude hrát i družstvo
kadetů, když tento celek reprezentují v podstatě starší žáci
doplněni jen v mála případech o kadety. Krajský přebor, z něhož se postupuje přímo na mistrovství ČR, budou hrát rovněž
žáci, kteří budou hrát navíc ještě Čs. pohár a jejich cílem je
hrát co nejlepší volejbal s výchovou hráčů do vyšších kategorií.
g

POZVÁNÍ NA MALOU CENU NOVÉHO JIČÍNA V PLAVÁNÍ. Sejně jako v předcházejících letech, bude mít i letošní
již 31. ročník mezinárodních plaveckých závodů Malá cena
Nového Jičína a 17. ročník závodů Cena Moravské brány, které se uskuteční v novojičínském krytém bazénu v sobotu a v neděli 13. a 14. října, velmi silné obsazení závodníků z předních klubů ČR a Slovenska včetně některých reprezentantů.
Na závody, které začínají v sobotu od 13 hodin a v neděli od
9 hodin a mělo by se jich zúčastnit na 280 plavců všech kategorií, srdečně zve pořádající Plavecký klub Nový Jičín všechny
milovníky plavání!

g

FOTBALISTÉ NOVÉHO JIČÍNA PLNÍ ROLI FAVORITA. Téměř polovinu podzimní části sezony mají za sebou
fotbalisté ve všech soutěžích řízených krajským a okresním
fotbalovým svazem, v nichž hrají družstva našeho města, a tak
se dá částečně bilancovat i „prognózovat“ další vývoj v první
části sezony. Poté, co Nový Jičín „odkoupil“ od Hodslavic účast
v I. A třídě, byl ihned „korunován“ na vysokého favorita na
postup, k čemuž směřovaly i prohlášení jeho trenéra Aloise
Holuba. A Nový Jičín plní tyto představy „do puntíku“, když
v dosavadním průběhu soutěže všech šest utkání vyhrál a usadil se tak bez ztráty bodu a skóre 13:1 na čele čtrnáctičlenné
tabulky I. A třídy skupiny B. V téže soutěži si oproti minulé
sezoně vede velmi dobře i druhý celek našeho města FC Libhoš, který je po třech výhrách, jedné remíze a při dvou prohrách na 5. místě. Docela se daří i „béčku“ Nového Jičína,
které je, coby „původní“ Hodslavice hrající na svém hřišti,
se čtyřmi výhrami a jednou prohrou na 3. místě okresního
přeboru. Zcela na opačném konci této soutěže, je pouze se
ziskem jednoho bodu z pěti utkání nováček Straník, který
už v této části sezony musí intenzivně myslet na záchranu.
Zatím ne zrovna přesvědčivě si vedou ve III. třídě fotbalisté
Žiliny, kteří z pěti utkání jen dvě vyhráli a třikrát odešli poraženi.

Současně se zahájením školního roku začala i nová sezona pro
různé druhy moderních forem cvičení pro všechny. Pravděpodobně stejně jako v Loučce, kde se pod vedením cvičitelky paní
Martiny Adamcové cvičí dvakrát v týdnu aerobic a stepaerobic,
budou naplněny i ostatní tělocvičny města. Foto J. Kotas.
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Stručně
g

VOLEJBAL A HÁZENÁ PROVÁDĚJÍ NÁBOR DĚTÍ
DO SVÝCH ŘAD. Oddíl volejbalu TJ Nový Jičín provádí nábor chlapců a děvčat 4. a 5. tříd majících zájem o tento sport.
Chlapci jsou zváni vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.30 do 16
hodin do tělocvičny na ul. Msgre Šrámka, děvčata se mohou
hlásit bu v úterý od 14 do 16.30 hodin v hale ABC na stadionu nebo ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ Komenského 66 od 15.30
do 17 hodin. Informace zájemcům rovněž podá pan Oldřich
Valenta telefonicky na telefonním čísle 604 888 818.

g Stejně jako volejbal, také oddíl házené TJ Nový Jičín provádí nábor chlapců a děvčat ročníků 1997—2000, majících
zájem o házenou. Zájemci mohou přijít i s rodiči každé úterý
v 16.30 hodin do haly ABC na stadionu, kde mohou dostat podrobné informace a přihlásit se u trenérů Miloše Smutného
(tel. 603 973 359) a Jaroslava Rajnocha.
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 úspěšného trenéra, zároveň i předsedu oddílu
atletiky TJ Nový Jičín ing. VĚNIAMINA LEBEDĚVA.

Veniamin
Lebedevˇ
ˇ

Datum a místo narození: 31. 12.
1953, Ivanovo (Rusko). Rodinný
stav: rozvedený. Zaměření ve
svém sportu: trenér atletiky
v disciplínách sprinty a skoky. Nejoblíbenější jídlo: Toho je více,
maso a zelenina je základ. Vždy
se těším na vánoční rybí polévku
vlastní výroby. Životní krédo:
Nikomu nic nedlužit, nikomu nelézt do z..., věřit jenom vlastním
očím a uším, používat vlastní mozek. Který člověk vás nejvíce
ovlivnil a v životě nebo ve sportu? V životě nejvíce každého ovlivní prostředí a lidé kolem vás.
Žádná konkrétní osoba to není. Ve sportu to byl určitě můj
první trenér, přišel na školu ještě nedostudovaný, byl velice
kvalitní a aktivní dálkař. Všechny prostě pobláznil, zapomněli
jsme na jiné sporty, byla jenom atletika. Jeho metody a názory se drží v mojí hlavě jako klíště. Sportovní vzor: Vzory
a už sportovní nebo obecné nemám. Moje averze k jakýmkoliv vzorům pochází už z Ruska. Jaké to byly „vzory“ (Lenin,
Stalin, Brežněv...) a jaká to byla „čuňata“! Mám ale okruh
mně sympatických lidí. Starší ročníky určitě pamatují Mirka
Golda, kterého jsem měl moc rád. Další záliby mimo váš
sport: houby, chata, zahrada, víno od Kováře, pivo z rukou
lehce naštvané Hanky v hospodě „V Žitě“ Největší sportovní
úspěchy: Je to pochopitelně můj osobní výkon na 100 metrů
za 10, 9 vt. V tu dobu, kdy se to stalo, znamenala desítka na
začátku sprintera značku kvality. Jako trenér si vážím každé
z desítek medailí, které získaly moje holky. Vyzdvihnout nějakou konkrétní je složité, vždy to byl nějaký příběh. Z čeho
jste měl v poslední době největší radost? Největší radost
mám ze svých dcer Evy a Soni. Jsou na rozdíl od táty čím dál
krásnější a rozumnější. Vaše nejlepší a nejhorší sportovní
zážitky: K horším zážitkům a vlastním nebo mých svěřenkyň patří zranění. Ve sportu se ale bez bolesti neobejdete.
Těch krásných okamžiků bylo také více, nemá cenu to rozepisovat, to bych k tomu potřeboval celou stránku.
Jaroslav Kotas

S lavnost mesta
ˇ
g

Slavnost města Nový Jičín, konaná ve spolupráci s městem
Ludwigsburg 7. až 8. září 2007, navštívilo více než 20 000 návštěvníků a 5 delegací zástupců našich partnerských měst,
kteří měli možnost zhlédnout programy 600 vystupujících, občerstvit se v restauracích a stáncích, nakoupit stylové zboží,
řemeslné výrobky a umělecké předměty. Celá akce vyvrcholila velkolepým ohňostrojem a koncertem slovenské skupiny
Peha. Akci finančně podpořilo 60 firem a podnikatelů nejen
z Nového Jičína.
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Foto Jaroslav Bělík a Rudolf Jarnot
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KINO KVĚTEN
Čtvrtek 4. října v 17.00 hod. Helena Štáchová: HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND. Příběh o jednom zamotaném
víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma
medví atům, která utekla z cirkusu. Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od
18. 9. Vstupné 140,- 120,- Kč.
g Pátek 5. října v 19.00 hod. TROJKONCERT. Společný
koncert pěveckého sboru PUELLAE ET PUERI Gymnázia
Nový Jičín včetně vokální skupiny SEXTET +, pěveckého
sboru BASOVÉ G Gymnázia Valašské Meziříčí a orchestru
DomGymnasia Freising Německo. Vstupenky — inf. Gymnázium Nový Jičín tel. 556 701 044.
g Pondělí 8. října v 19.00 hod. Ken Ludwig: LO STUPENDO
aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ. Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká
na svoji životní příležitost. V režii J. Nováka hrají: V. Vydra,
S. Postlerová, S. Skopal, M. Zahálka, Z. Adamovská/ B. Munzarová, J. Marková, H. Maciuchová/ G. Vránová, M. Novotný.
Převzaté představení Divadla Na Vinohradech uvádí
agentura Harlekýn Praha. Předplatné sk. D. Vyprodáno
v předplatném.
g Čtvrtek 11. října v 19.00 hod. SAX-PIANO DUO. Roman
Fojtíček — saxofon, Laura Vlková — klavír. Oba interpreti
patří k předním českým koncertním umělcům, jejichž interpretační úhel zobrazuje široké spektrum, a to jak uvnitř souboru, tak i mimo něj. Praha. Kruh přátel hudby. Malý sál.
Předprodej od 25. 9. Vstupné 90,- Kč.
g Středa 17. října v 18.00 hod. J. K. Tyl, úprava Josef Dvořák: STRAKONICKÝ DUDÁK. Pro své divadlo upravil Josef
Dvořák. Hrají a zpívají: J. Dvořák, R. Trtík, K. Gult, J. Veit, V.
Bajerová/Ž. Filipková aj. Divadelní společnost Josefa Dvořáka, Praha. Předplatné sk. S. Předprodej od 25. 9. Vstupné
220,- 200,- 160,- Kč.
g Pátek 19. října v 19.00 hod. CRASH — IVO BATOUŠEK
A JUMPING DRUMS. Kapela při svých koncertech hraje až
na šedesát bubnů a percussí, které pocházejí z různých koutů
světa. V rámci jednoho večera tak ochutnáte world music
stejně jako hudbu rockovou, taneční, klasickou i muzikoterapeutickou. Roman Roun Agency Bruntál. Předprodej od
25. 9. Vstupné 150,- 130,- 100,- Kč.
g Úterý 23. října v 18.00 hod. PODZIMNÍ KONCERT. Účinkuje Novojičínský sbor ZUŠ Ondrášek a jeho přípravná oddělení Hrášek, Rarášek a Kulihrášek. Předprodej od 9. 10.
Vstupné 60,- 60,- 40,- Kč.
g Čtvrtek 25. října v 19.00 hod. W.A.Mozart: DON GIOVANNI.
Dílo, které bývá označováno jako „opera oper“, znamenalo
vyvrcholení operního stylu Mozartovy doby a stalo se východiskem nové dramatické školy. Slezské divadlo Opava.
Předplatné sk. A. Předprodej od 2. 10. Vstupné 250,- 230,190,- Kč.
g Pátek 26. října v 19.00 hod. Yasmina Reza: KUMŠT.
Téma hry Kumšt je vděčné a stále aktuální — mezilidské vztahy. Slavnou komedii pro tři herce napsala francouzská dramatička před třinácti lety a získala za ni Moliérovu cenu. V režii Jana Hřebejka hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský. Divadlo Na Jezerce Praha. Předprodej od 2. 10.
Vstupné 300,- 270,- 220,- Kč.
g

g Po 1. až st 3. října v 18.00 a 20.30 hod. Edith PIAF. Film
o slavné francouzské šansoniérce Edith Piaf natočil režisér Olivier Dahan. Do hlavní role obsadil mladou talentovanou herečku Marion Cotillardovou. Mládeži nepřístupno, 40 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. října v 18.00 hod. Faunův labyrint. Temná
pohádka o dívce, která se raději než ve skutečném světě
španělské partyzánské války pohybuje ve světě vlastní
fantazie. Mládeži nepřístupno, 112 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Pá 5. až ne 7.října ve 20.00 hod. Interview. Pierre
(Steve Buscemi) je hrdý na svou kariéru politického novináře. Rozhovor s oblíbenou hvězdou amerických televizních seriálů Katjou (Sienna Millerová) je pro něho potupa.
Jenže politický novinář nemusí být nutně čestný a blonatá celebrita hloupá. Do 12 let nevhodný, 83 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 8 až st 10. října v 18.00 a 20.15 hod. Hairspray.
Remake úspěšného muzikálu z roku 1988. Do 12 let nevhodný, 117 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. října v 16.00 a 18.00 hod. Ratatouille.
V blízkosti luxusního restaurantu žije krysí mladík Remy,
který má gurmánské sklony. Spřátelí se umývačem nádobí a postupně se sám stane šéfkuchařem. Mládeži přístupno, 110 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. října ve 20.15 hod. Transformers. Michael Bay našel inspiraci pro film o válce dvou vyspělých
mimozemských civilizací v hračkách — robotech. Do 12 let
nevhodný, 144 min, titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 15. až út 17. října v 18.00 a 20.00 hod. Rush Hour 3
— Tentokrát v Paříži. Jackie Chan a Chris Tucker se znovu vracejí jako inspektor Li a detektiv Carter, tentokrát
se všechno bude odehrávat v Paříži. Do 12 let nevhodný,
91 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. října v 18.00 a ve 20.00 hod. Medvídek.
Nová komedie režiséra Jana Hřebejka podle scénáře Petra
Jarchovského. V hlavních rolích Nataša Burger, Jiří Macháček a Aňa Geislerová. Vzájemně se tu proplétají příhody
několika manželských dvojic. Do 12 let nevhodný, 98
min., vstupné 80,- Kč.
g Po 22. až st 24. října v 18.00 a ve 20.15 hod. Bournovo
ultimátum. Všechno si pamatuje. Nic neodpouští. Elitní
americký tajný agent Jason Bourne (Matt Damon) se snaží
konečně odhalit vlastní identitu. Mládeži nepřístupno,
115 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. října v 16.00 hod. Divoké vlny. Hrdinou
filmu je mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající
surfař, který se chystá na účast ve svém prvním profesionálním závodu. Mládeži přístupno, 88 min., dabing,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. října v 18.00 a 20.00 hod. Planeta Teror.
Světem se začíná šířit prapodivná nákaza. Vypuká válka
mezi lidmi živými a neživými. Mládeži nepřístupno, 106
min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 29. až st 31. října v 18.00 a 20.15 hod. Okamžik
zlomu. Ryan Gosling jako asistent státního návladního
a Anthony Hopkins jako vrah, který je u soudu zproštěn
obžaloby, což mu hraje do karet, a tak udělá svému „příteli“, jenž ho chytil, ze života peklo. Do 12 let nevhodný,
113 min., titulky, vstupné 65,- Kč.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

10

Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat
na výstavu obrazů akad. mal.
Břetislava Janovského KRÁSA ŽENY A HUDBY. Vernisáž:
úterý 2. října 2007 v 17.00 hodin.
3. — 29. října 2007. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 — 11.00; 14.30 —
17.00 hodin. Výstavní síň „Stará
pošta“, Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín.
g Městská knihovna, Husova 2,
Nový Jičín, oddělení pro dospělé.
4. října 2007 v 18.00 hod. přednáška cestovatele a fotografa Jaroslava Jindry PAPUA — ztracený svět. Vstup volný.
g 25. října 2007 v 18.00 hodin. Přednáška Jiřího Máry. SEVERNÍ A JIŽNÍ OSTROV NOVÉHO ZÉLANDU, fotografie
a video. Vstup volný, do 10. října 2007.
g VÝSTAVA OBRAZŮ MALOVANÝCH NA HEDVÁBÍ Marie Slavíkové-Lesniakové. Otevřeno: pondělí až pátek od
8.30 do 18.00 hodin.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 4. 10. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 40,- Kč. KABINET
DOKTORA CALIGARIHO, projekce, koncert. Projekce s hudebním doprovodem skupiny DVA. První díl němého cyklu
o neméně němých filmech.
g 5. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. MAGNETIK,
koncert. Boční projekt Moimira Papalescu a jejich elektronická invaze spřátelených armád podezřelého vesmíru. Óda
pro mašiny a magnetickou lásku.
g 6. 10. (so), Čajovna Archa, 15.00 hod. DVOJKONCERT ADAMA REJMANA A MARTINA CHOVANCE, kytarový žebyfolk dvou písničkářů z Příbora.
g 12. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,-Kč. TY SYČÁCI,
brněnská legenda. Koncert syčáků patří k těm, které člověk
nezažívá každý den a zážitek to rozhodně je!
g 14. 10. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. TURNAJ V OSADNÍCÍCH Z KATANU, klání o drobné ceny ve známé deskové
hře. V průběhu a po skončení turnaje možnost hrát i další
moderní a klasické deskové hry.
g 19. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. U-PRAG,
koncert. Divoký drum’n’bass naživo, naklepaná stehna v rytmu basové lásky. Tanec a extáze.
g 20. 10. (so), Čajovna Archa, 7.30 hod. ČAJOVÝ VÝLET NA
SMRK, kopcolezecká výprava pro každého. Výstup na jeden
z nejvyšších beskydských vrcholů (1276 m n.m.) spojený s vařením čaje v lesních prostorách. Sraz 7.30 hod. u čajovny Archa, odjezd vlakem 8.17 hod. z Horního nádraží v Novém
Jičíně. Návrat v odpoledních hodinách.
g 24. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., JAM SESSION,
hromadná hudební improvizace všech pro všechny. Marmeláda zvuků, které může kdokoliv vyluzovat ze svých či čajovnických nástrojů (bubny, didgeridoo).
g 26. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB,
tentokráte se skupinou Phishbacher (USA, ČR).
g 28. 10. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY, pro
všechny, kdo si chtějí zahrát nebo se naučit některou z moderních deskových her.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

KERAMIKA PRO VEŘEJNOST. Vždy čtvrtky a pátky
od 15.00 do 19.00 hod. v ateliérech SVČ pod vedením Evy
Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti: 35,-Kč,
dospěláci: 65,- Kč.
g PLETENÍ Z PEDIGU PRO VŠECHNY. Košíky, ošatky,
tácy, obaly na květináče, dekorace, ozdoby. I v kombinaci
s keramikou si můžete vyrobit každé pondělí od 15.30 do
18.00 hod. v ateliéru SVČ Fokus. Jednotlivé vstupy: děti,
mládež a dospělí: 40,- Kč (větší množství materiálu k základní sazbě se platí příplatkem).
g KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY. Každé pondělí ve
Fokusu od 19.00 hod. Pohyb je životní nutností. Záda vás
bolet nebudou! Přij te k nám! Dáte si pořádně do těla.
Vyzkoušíte všechny formy aerobiku, body stylingu, power
jógu, pilates apod. (středa v tělocvičně stř. zdrav. školy
od 18.30 hod.).
g POSILOVNA VE FOKUSU. Nabízíme příjemné cvičení
ve vybavené posilovně pod odborným vedením. Vhodné zejména pro mládež a ženy. Celoroční předplatné pro děti
(od 13 let) 700,- Kč a dospělé 1 000,- Kč.
g

g Sobota 6. 10. od 8.00 hod. CYKLO. Celodenní cykloturistický výlet. Potřebujete pouze kolo a chu si něco dokázat.Sraz u Fokusu ráno v 8.00 hod. Nezapomeňte na svačinu a hlavně dobrou náladu. Účast nahlaste předem do
4. 10. na tel.: 556 710 088 nebo 732 723 169!
g Sobota 17. 10. od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA PRO VŠECHNY, CO RÁDI TVOŘÍ Z HLÍNY. Vstupy: děti, mládež a studenti: 35,-Kč, dospělí: 65,-Kč. Ateliér
SVČ Fokus.
g Pátek 19. 10. od 15.00 do 18.00 hod. VÝROBA DRAKŮ,
DRÁČKŮ, DRAČIC. Jste připraveni na velkou drakiádu?
Máte svého draka? Nemáte? Nevadí! Cena: 30,- Kč (v ceně
pomůcky na výrobu draka. Vestibul SVČ Fokus.
g Sobota 20. 10. od 9.00 do 12.00 hod. MALUJEME NA
HEDVÁBÍ. Zpestřete si sobotní odpoledne a vyzkoušejte
si základní techniky malby na hedvábí (šátek nebo šála)
šibori — zapékaná technika. Vstup: 150,- Kč (v ceně: šátek
nebo šála, barvy, pomůcky, lektor). Tato akce bude pokračovat v dalších měsících s jinými technikami a postupy
práce v ateliérech SVČ.
g Čtvrtek a pátek 25. a 26. 10. od 9.00 do 12.00 hod. MODELUJEME V DÍLNĚ KERAMIKY. Pro děti zdarma.
g Pátek 26. 10. od 14.00 do 21.00 hod. KONDIČNÍ ODPOLEDNE VE FOKUSU. Milé děvčata, dívky a ženy, zveme
Vás do SVČ Fokus na SUPER KONDIČNÍ ODPOLEDNE.
Co vás čeká: 3 hodiny aerobního cvičení (aerobic, posilování s tyčemi, gumičkami, step aerobic), 2 hodiny v posilovně, řízený trénink, základní sebeobrana, základy capoeiry, protažení, strečink, pilates, vskutku vitamínová
lehká večeře, večerní vycházka. Udělej něco pro sebe, výsledek bude znát! Cena 200,- Kč včetně večeře. Velký sál
SVČ Fokus.
g PODZIMNÍ TÁBOR. Na Hájence Na Novém Světě, Semetín u Vsetína, v krásném prostředí, uprostřed lesů.
Přihlášky ve Fokusu, nutno odevzdat a zaplatit nejpozději
do 15. 10. v SVČ Fokus. Cena: 1000,- Kč.

Zájmy našich spoluobčanů
g Pan Jaromír Rajnošek (nar. 6. 9.
1934) je sběratelem podpisů významných osobností. Tomuto zájmu předcházelo sbírání nálepek
na krabičky zápalek a poštovních
známek. Podpisy celebrit sbírá
již 40 let. V jeho archivu můžeme
napočítat přes 2 tisíce podpisů
známých osobností. Zájem o vlastnoruční podpisy osobností byl
kdysi vyvolán tím, že jednou byl
na návštěvě u rodiny v Praze. Tam
měli vystavenu fotografii i s podpisem filmové hvězdy Jany Brejchové. Tištěná fotografie opatřená vlastnoručním podpisem populární herečky vyvolala touhu
věnovat se soustavně sbírání podpisů známých osob. Podpisy
zajišuje bu tím, že osobnosti napíše, anebo příležitostně
osobně o podpis celebritu požádá. Při osobním kontaktu se
kromě získání podpisu téměř vždy nechal s osobností také
vyfotografovat. V Novém Jičíně využíval přítomnosti herců
hostujících v Beskydském divadle, aby je během přestávky,
nebo na konci představení, o podpis požádal. Měli jsme možnost prohlédnout si několik set fotografií, na kterých je pan
Rajnošek ve společnosti se známými osobnostmi. Při korespondenční prosbě je osobnost oslovena průvodním dopisem.
Přiloženy jsou také dvě kartičky. Jedna s fotografií osobnosti
vystřiženou z tisku a druhá malá kartička je jen pro další
podpis. Při korespondenci se zahraničními osobnostmi je
výhodné psát v jejich mateřském jazyku, jinak obyčejně není
naděje na odpově . Při sestavování průvodních dopisů ve
světových jazycích pomáhají blízcí členové rodiny. Pan Rajnošek se zaměřuje na osobnosti ze všech oblastí.
Koresponduje prakticky s celým světem. Za nejcennější z celé
sbírky považuje podpisy tří amerických kosmonautů, kteří
v roce 1969 dobyli Měsíc: Armstrong, Collins a Aldrin. Nejvzdálenější podpis je z jihu Afriky od prezidenta Mandely.
Najdeme také podpis Nastěnky z filmu Mrazík. Na fotografii
vidíme pana Rajnoška s Jaroslavem Foglarem v jeho pražském bytě. V archivu podpisů jsou podpisy členů naší vlády
z roku 1968, nebo podpisy amerických prezidentů od roku
1965. Nedávno byly získány podepsané portréty fotbalistů
našeho národního mužstva. Přesto, že v minulé době bylo
poněkud komplikované korespondování se západním světem,
neměl pan Rajnošek s tímto problémy. (Alespoň o nich nevěděl). Ale jednou ho zastavil předseda ZO KSČ z pracoviště.
Ptal se pana Rajnoška, co že má za styky nebo problémy
s prezidentem Husákem. Ptal se ho proto, že kancelář prezidenta republiky požadovala od předsedy stranické organizace
kádrový posudek na pana Rajnoška. Důvodem však byla před
časem podaná písemná prosba o Husákův podpis. Protože
byl v posudku kladně hodnocen, získal také podpis prezidenta Husáka. Prvním podpisem ve sbírce je podpis generála
Svobody (již jako prezidenta republiky). Část velmi zajímavé
sbírky podpisů byla veřejně vystavena v srpnu 2002. Pan
Rajnošek je členem Klubu sběratelů autogramů — KSA. Klub
vydává časopis, kde kromě jiného bývají uvedeny adresy celebrit, které je možno o podpis korespondenčně požádat.
Pan Rajnošek je rodem z Frenštátu p. Rad. Od roku 1963 je
novojičínským občanem. Pracoval v Tonaku jako údržbář.
Na reprodukovaných snímcích je pan Rajnošek s Milanem Barošem a s pány Uhlířem a Šípem.
Jaroslav Bělík

Novojičínská kapela Once’s
na mezinárodním festivalu
g

V červenci letošního roku byla progress-rocková kapela
Once’s vybrána městy Nový Jičín a Ludwigsburg, aby reprezentovala své město a ČR v Německu. Festival s názvem YEM
(Young European Music) se v Ludwigsburgu konal letos poprvé a účastnily se ho kapely složené z mladých muzikantů
z Německa (Metal), Francie (Hip-Hop) a Anglie (Punk).
Skupinu Once’s ve složení Jakub Jalůvka (kytara), Adrian
Ševeček (bicí), Michal Stulík (baskytara) a Petr Palacký (klávesy) doplnili ještě zpěvačka (Diana Ševečková) a tlumočník
(Filip Jalůvka). Kapely měly možnost předvést své umění
a seznámit se s hudebními styly ostatních. Již při uvítání
na radnici došlo k „babylonskému zmatení jazyků“. Konec
konců dorazili hosté z Nového Jičína, Montbéliard (Francie)
a Caerphilly (Wales) a sotva někdo z nich uměl mluvit (znal
řeč) řečí ostatních. Právě tuto neschopnost slova (nemluvnost) mezi evropskými sousedy chtěli organizátoři festivalu
YEM prolomit: Hudba je řečí, která funguje nezávisle na slovech nebo gramatice. „Tím, že skupina postupně srůstá
v jeden celek, jsou překonány i jazykové bariéry“, řekl
Philipp Ziegler, zástupce hudební sekce ludwigsburgského
spolku na podporu dětí a mládeže.

Vyvrcholením týdenního programu, ve kterém nechybělo
setkání se starostou ani návštěva místního zámku nebo vinných sklepů, byl společný koncert všech účastníků v hudebním klubu Scala, kde hrál např. slavný kytarista Al di Meola.
Každá kapela měla možnost posledního sehrání ve své vlastní přidělené zkušebně.
Cílem festivalu bylo umožnit mladým muzikantům koncertovat i jinde, než jen před domácím publikem a ověřit tak
jejich kvality. J. Jalůvka za kapelu: „Vše bylo skvěle zorganizované, pořadatelé se o nás výborně postarali a stále
jsme měli co dělat. U všech jsme měli obrovský úspěch
navzdory ,konkurenci‘ z Anglie. S ničím nebyl problém.
Po celou dobu vládla velmi přátelská atmosféra i přes
menší jazykovou bariéru. Myslím, že se máme co učit,
aby i Nový Jičín mohl být v budoucnu pořadatelským
městem.“
Kapela Once’s měla velký úspěch jak u Němců, tak i u Angličanů, kteří chtějí pokračovat ve spolupráci tak, že zorganizují další mezinárodní setkání. Celá česká výprava je vděčná
za tuto mezinárodní zkušenost jak německým organizátorům,
tak i městu Nový Jičín.
Jakub Jalůvka
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Anketa spokojenosti
s Novojičínským zpravodajem
g Naše redakce zpracovala výsledky čtenářské ankety vyhlášené v minulých číslech Zpravodaje. Došlých anketních lístků
jsme napočítali 36, což není mnoho a je škoda, že se nezapojilo více čtenářů. Ale i z tohoto počtu lze usuzovat, co si
občané o Zpravodaji myslí, jak ho vnímají, zda je pro ně
něčím zajímavý.
Úvodní odpovědi ukázaly, že zájem o Zpravodaj projevují
většinou celé rodiny. Když už se v domácnosti objeví, tak ho
čtou všichni, čemuž nasvědčuje i číselný údaj, ve třicetišesti
odpovědích, tedy sto čtenářů. Většina respondentů čte všechny články, bez ohledu na jejich zaměření a čte Zpravodaj
pravidelně. V odpovědích, a to je potěšitelné, nezazněla ani
jedna kritika obsahu nebo formy, objevila se pouze doporučení, o čem ještě informovat, čím se více zabývat. Redakce
by měla zařadit více článků k historii města, opět přát jubilujícím občanům, více informovat o problémech ve školství,
být adresnější při poukazování na nepořádek ve městě nebo
poskytovat více informací v sociální oblasti, zejména v souvislosti s novými zákony. Potěšila i chvála vysoké úrovně
grafického zpracování a vůbec vzhledu Zpravodaje, který je
dílem Grafického ateliéru Josefa Šamaje. Čtenářům se také
stále líbí básně novojičínského básníka Jaroslava Merendy
doprovázené kvalitními fotografiemi pana Jaroslava Bělíka.
Jak redakce slíbila, tak z došlých odpovědí byli vylosováni
tři čtenáři Zpravodaje, paní Jarmila Zátopková, Krista Mičková a pan Česlav Číhal, kteří si převzali knihu „Nový Jičín
a jeho výtvarní umělci“.
Věříme, že čtenáři zachovají i nadále svou přízeň Zpravodaji a tento pro ně bude stálým a důvěryhodným zdrojem informací o dění v našem městě.
Redakce

Brána do života
g Škola má připravit děti
do života. To je i náš cíl.
Snažíme se vybavit děti takovými znalostmi a dovednostmi, které jsou pro ně
životně důležité a které jim
otevírají co nejširší možnosti seberealizace a uplatnění v životě. Klademe přitom důraz na to, aby děti
učení bavilo, vzbuzujeme
v nich radost z poznávání,
a tím i potřebu celoživotního učení. Vedeme děti k samostatnosti, k pochopení
vlastní zodpovědnosti za
svou práci a své jednání,
ke zdravému životnímu stylu, k vnímání kvality životního
prostředí, ve kterém žijí, a k potřebě pozitivně je ovlivňovat.
Nejen znalosti a dovednosti, ale na jejich základě zejména
tvořivost, myšlení a přiměřené jednání formují osobnost a budují základy pro životní postoje dětí.
A právě tohoto se chceme zhostit prostřednictvím našeho
školního vzdělávacího programu „Brána do života“, na jehož
základě zdůrazňujeme především individuální přístup k dítěti, členění tříd, kooperativní učení, alternativní metody ve
výuce, rozvíjení představivosti, tvořivosti, myšlení, spolupráci, umění řešit problémy a rozhodovat se, projektové vyučování, diferencovanou výuku cizích jazyků a tělesné výchovy
ve spolupráci s Klubem vodních sportů Laguna, integrovanou tématickou výuku, partnerství a důvěru mezi žáky a učitelem i mezi žáky navzájem.
Vyzdobenou „bránou“ prošli naši prvňáčci 3. září 2007
v jejich první školní den a klíč, který obdrželi, jim pomůže
otevřít cestu do světa poznání. Přejeme jim mnoho úspěchů
v nové životní etapě.
Pedagogický sbor ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
RNDr. Svatava Hajdová
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Návrat pamětní desky
g

Město Nový Jičín bude mít další
pamětní desku.
C. a k. řadový pěší pluk č. 7 Franz
Xavier Harrach ve
spolupráci s Muzeem Novojičínska a za finanční
podpory Moravskoslezského
kraje, města Nový
Jičín a dalších příznivců slavnostně
Původní pamětní deska z r. 1880.
odhalí v sobotu
6. října 2007 v 10.00 hodin pamětní desku na Masarykově
náměstí v Novém Jičíně. Na původní místo se navrátí pamětní
deska v upomínku 220 let uplynulých od návštěvy osvíceného panovníka císaře Josefa II. v Novém Jičíně. Autorem
bronzové pamětní desky je akademický sochař Saša Zahradník, autor již existující desky na památku generála Laudona
v Novém Jičíně.
Císař Josef II. při své druhé státnické cestě do Ruska za
carevnou Kateřinou II. dorazil po nově zbudované císařské
silnici 13. dubna 1787 do Nového Jičína, kde se ubytoval a přenocoval v zájezdním hostinci „U zeleného stromu“ na náměstí. Poté pokračoval přes Příbor dál směrem do Haliče a Bukoviny. Brzy nato si šastný majitel hostince Florian Tempele nechal vymalovat svůj portrét s připomínkou návštěvy
císaře. První pamětní desku umístili občané Nového Jičína
na tento památný dům v roce 1880. V roce 1902 ji následoval
monumentální pomník císaře Josefa II. na náměstí, který byl
v roce 1922 odstraněn a ztracen z očí veřejnosti. Nález jeho
podstavce v loňském roce přibližuje den jeho opětovného
znovuobjevení.
Pamětní deska k návštěvě císaře Josefa II. bude 6. října
2007 umístěna na čestné místo domu č.p. 10 na náměstí, aby
byl opět připomenut jeden ze vzácných okamžiků historie
Nového Jičína.
Radek Polách
g

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína doporučuje všem
svým členům a příznivcům účastnit se v sobotu 6. října 2007 v 9.45 hodin na Masarykově náměstí v Novém Jičíně slavnostního aktu Návrat
pamětní desky císaře Josefa II. u příležitosti 220. výročí
jeho návštěvy města (o akci samotné se zmiňujeme na jiném
místě Novojičínského zpravodaje).
Zároveň zveme na besedu nazvanou Masaryk a Valašsko
1907—1914 neboli T.G. Masaryk, poslanec Říšské rady
a Nový Jičín, u příležitosti stého výročí zvolení poslancem
Říšské rady 23. května 1907 a sedmdesáti let úmrtí již jako
hlavy svobodného státu, prezidenta Československé republiky 14. září 1937, která se uskuteční ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jičín a Muzejní společností ve
Valašském Meziříčí ve čtvrtek 25. října v 16.00 hodin v přednáškovém sále novojičínského archivu (K Archivu 1). Besedovat budou PhDr. Karel Chobot, místopředseda klubu rodáků,
prof. Pavel Dorčák, předseda Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí a JUDr. Josef Kramář, místopředseda.
Výbor klubu

Občanská statistika /srpen
g Narodilo se 29 dětí, z toho 15 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 22, odstěhovalo 25 občanů. Bylo uzavřeno 17 sňatků
v Novém Jičíně, 10 v Kuníně, 1 v Bernarticích nad Odrou a 1
v Rybí. Počet obyvatel 27 755, zemřelo 15. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907),
Josef Mattivi (17. 3. 1909).

T.G. Masaryk, poslanec
Říšské rady a Nový Jičín
(Malý příspěvek u příležitosti stého výročí zvolení poslancem Říšské rady 23. května 1907 a sedmdesáti let
úmrtí již jako hlavy svobodného státu, prezidenta Československé republiky, 14. září 1937.)
g Hned úvodem je třeba ovšem říci, že zajímavé téma politické aktivity poslance Masaryka a jeho stoupenců, případný
dopad ve volebním regionu, v tomto konkrétním případě v oné
době německém Novém Jičíně, naráží na zcela pragmatický
nedostatek archivních pramenů. I z toho mála vyplývá, že to
byl poslanec na výsost aktivní, Nový Jičín navštěvoval, zajímal se o problémy zdejší české menšiny, interpeloval v jejich
zájmu. To vše přineslo rozhodující úspěch při druhém volebním období, tedy ve volbách roku 1911, kdy v Novém Jičíně
přesvědčivě zvítězil nad protikandidátem Nábělkem již v prvním kole, proti roku 1907, kdy zvítězil nad protikandidátem
Povondrou až v kole druhém.
Ale vrame se k pobytům Masaryka v Novém Jičíně, které
v prapočátcích nebyly svázány s poslaneckou aktivitou. K první návštěvě T.G. Masaryka v Novém Jičíně totiž došlo již
v září roku 1899 v době sporů mezi duchovním správcem novojičínské polepšovny P. Karlem Dostálem Lutinovem, jedním
ze zakladatelů Katolické moderny a zároveň redaktorem jejího literárního měsíčníku Nový život, a Josefem Macharem,
T.G. Masarykem a Janem Herbenem. Ti, kromě jiného, odmítali Katolickou modernou propagovaný vstup katolické
církve do politiky. V roce 1899 se vypravili Machar s Masarykem do Nového Jičína, aby si s Karlem Dostálem některé věci
vyjasnili. O návštěvě se v roce 1902 v časopise Nový život
rozepsal Dostál Lutinov.
Četnější návštěvy v Novém Jičíně vykonal Masaryk ve volebních kampaních a následně jako poslanec Říšské rady.
Masaryk kladl důraz na setkání s voliči. V každém volebním
místě chtěl uskutečnit dvě předvolební schůze. A tak z plánů
schůzí poznáváme, že v Novém Jičíně měl první mezi 17. březnem a 7. dubnem a druhou 8. května 1907, kde vystoupil rovněž jeho spolupracovník a agilní představitel novojičínské
české menšiny JUDr. František Derka. Volby se konaly 14. května 1907. V Novém Jičíně v prvém kole podle očekávání zvítězil
sociálně demokratický kandidát Smetana s 204 hlasy, druhý
byl Masaryk se 77 a těsně za ním kandidát konzervativců
V. Povondra se 73 hlasy. Druhé kolo bylo určeno na 23. květen,
postoupili do něj Povondra s Masarykem, ale bylo všem jasné,
že zvítězí ten, ke kterému se přikloní sociální demokraté. Ti
se rozhodli pro Masaryka. Museli ovšem v mnoha místech
uskutečnit přesvědčovací schůze, nebo ne všude řadoví členové souhlasili. A tak se pro jistotu i v Novém Jičíně konala
20. května 1907 v Dělnickém domě společná schůze sociálních demokratů s „masarykovci“. Zprávu o jejím průběhu
podalo Kravařsko, novojičínské české noviny. Podle ní zde
dr. František Derka a František Rusek, předseda sociálně
demokratické organizace, „nabádali přítomné ku volbě Masaryka“. Zřejmě s úspěchem, nebo v druhém kole obdržel
Masaryk v Novém Jičíně 477 a Povondra jen 91 hlasů.
V předčasných volbách 13. června 1911 kandidoval Masaryk
opět. Tentokrát sociální demokraté nekandidovali, soupeře
měl jen v kroměřížském profesorovi Františku Nábělkovi.
I když byl favoritem, nepodcenil situaci a připravil s přáteli
dobře předvolební kampaň. V Novém Jičíně měl schůze 21. dubna a 9. června 1911. A jak výše naznačeno, zvítězil v prvém kole
a získal v Novém Jičíně 410 hlasů, jeho soupeř pouhých 125.
Sedmileté poslanecké období bylo pro Masaryka, který již
překročil šedesátku, velmi náročné. Neustále cestoval mezi
Prahou, Vídní a volebním obvodem, kde bylo stále co řešit
a pomáhat. Po druhé volbě se vzdal profesury na Karlově
univerzitě. Je obecně známo, že v Říšské radě se stal plamenným diskutérem bojujícím za spravedlnost a proti narůstajícímu německému nacionalismu. Byl rovněž uznávaným
obhájcem jihoslovanských národů.
I nedobrá situace české menšiny ho přivedla několikrát jako
poslance do Nového Jičína. Česká menšinová škola byla po
dlouhých jednáních s úřady přes odpor radnice otevřena

roku 1906. V roce 1907 byla pro ni postavena první část budovy (dnes obchodní centrum). Během dvou let počet dětí
narostl natolik, že budova na počet tříd nestačila, a proto se
muselo od 1. září 1908 učit v nouzových místnostech na
dvoře a na směny, do doby, než se postaví druhá část budovy. Toho využila německá radnice a pod záminkou ochrany
hygieny vyučování 29. listopadu 1908, v době nepřítomnosti
správce školy, vyslala do školy strážníky, kteří nařídili dětem opustit třídy. V té době se ve městě rovněž konaly oslavy
šedesátiletého panování císaře. Rozjaření němečtí výrostci
vybili všechna okna české školy a Národního domu, sídla
České besedy. Masaryk přijel do Nového Jičína dopoledne
5. prosince 1908, projednal situaci s předáky České besedy,
prohlédl si školu a Národní dům a rychle odjel do Vídně.
Tam měl jednání s českými poslanci a společně s nimi interpeloval 9. prosince ministry vnitra, kultury a spravedlnosti.
Výrostci byli souzeni a potrestáni napomenutím, děti se do
školy vrátily. Německé výtržnosti proti české škole pokračovaly i v lednu a únoru 1909, jak vyplývá ze zprávy hejtmana
novojičínského okresu v reakci právě na interpelaci Masaryka.
V roce 1909 a 1910 se Masaryk zajímá o vedení novojičínského státního podniku — tabákové továrny. V roce 1909 byl
vypsán konkurs na místo závodního lékaře a mezi jinými se
přihlásil i český lékař dr. Pilečka. Ten si zřejmě byl vědom
svých možností a obrátil se o pomoc k tehdejšímu českému
ministru Žáčkovi. Ministr (krajan) požádal o informace poslance Masaryka, ten se obrátil na JUDr. Františka Derku.
Výsledek konkursu neznáme. Dne 23. října 1910 požádal
Masaryk dr. Derku o podrobnou zprávu o situaci v tabákové
továrně. Tentokrát se chystal interpelovat kvůli jednání ředitelství závodu vůči českým dělnicím z Valašska, nebo byl
informován o jejich přednostním vyhazování z práce. Při prošetřování, po interpelaci, se vedení továrny bránilo a poukazovalo na nutnost propouštět i německé dělnice. Ty vskutku
propouštěny byly, ale vždy až za českými. Podnik totiž zaměstnával v prvé řadě dělnice přímo z Nového Jičína, většinou
s německou národnosti, české pocházely z okolních obcí.
A propouštěny byly nejdříve právě ony z okolí, nebo podle
vedení podniku na venkově nacházely obživu.
V roce 1910 Masaryk přednášel o politické situaci v monarchii v Příboře, Kopřivnici, Štramberku a 12. prosince i v Novém
Jičíně. Asi poslední návštěvy zde vykonal v předvolební kampani 21. dubna a 9. června 1911.
Jako prezident republiky Nový Jičín nenavštívil. Novojičínští ho měli příležitost pozdravit v roce 1924, když projížděl
Suchdolem a roku 1928 při jeho návštěvě Hodslavic. Vždy
toho plně využili. Absence návštěvy Nového Jičína se vysvětlovala politickou situací ve městě, především chováním starosty a poslance dr. Schollicha.
I z toho mála pramenů, záznamů výpovědi pamětníků vyplývá, že T.G. Masaryk jako poslanec i za Nový Jičín se o problémy novojičínské české menšiny zajímal a pomáhal je řešit.
Není nutné ho stavět jako ikonu na piedestal, byl pro novojičínské voliče přínosným politikem, i když se obávám jednoho:
dnes asi málokdo z novojičínské veřejnosti ví, že byl prezident Masaryk v letech 1907—1914 jejich poslancem.
Karel Chobot

Muzeum Novojičínska
g KŘÍŽ — ZNAMENÍ UTRPENÍ A NADĚJE.
Výstava křížů ze sbírek Muzea Novojičínska. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně
do 11. listopadu 2007.

STÁLÉ EXPOZICE:
g

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.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky 9.00—16.00 hod.
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Obohacení hudebního života
v našem městě
g

V současné době vzniká jako paralelní těleso pěveckého
sboru Ondráš Nový Jičín jeho komorní sbor, který má být
zcela rovnocenným s hlavním seskupením. Podle vyjádření
uměleckého vedoucího pana ing. Karla Monsporta bude mít
komorní sbor stejné umělecké vedení a totožný výbor. Zpěváky se mohou stát všichni se základní hudební gramotností
— znalost not je totiž podmínkou. Zkoušet se bude jednou
měsíčně v pátek a zkoušky budou sloužit pouze k sezpívání
skladeb s důrazem na výraz, barvu, intonaci a podobně.
V repertoáru kromě klasiky se objeví stará i soudobá hudba,
experimentální skladby v soudobé notaci, díla a skladby jiných národů (předpokládá se jazyková pohotovost), pěti
a vícehlasé skladby, populární a jazzová díla. Komorní sbor
Ondráš Nový Jičín má obohatit jednak celkově sbor, rozšířit
repertoár o skladby specifické pro komorní sbory, jako jsou
např. moteta, madrigaly, díla náročnější hlasovou technikou,
jednak sborovou kulturu regionu, a v té souvislosti se pokusit
o vybudování mostu mezi dalšími tělesy v Novém Jičíně a okolí
a kmenovým sborem. Zájemci se mohou hlásit u vedení pěveckého sboru Ondráš. Přejme vznikajícímu kolektivu hodně
úspěchů a těšme se na jejich koncertní vystoupení.
Karel Chobot

Zahraniční stáže studentů
oboru obchodní akademie
g V červnu minulého školního roku dostalo 21 studentů oboru

obchodní akademie (a 2 studentky veřejné správy) Mendelovy střední školy v Novém Jičíně příležitost zúčastnit se odborné stáže v Irsku a Německu. Studenti ze šenovské části
školy se tak stali již třetí skupinou, která vyjela za zlepšením
odborných i jazykových dovedností do zahraničí. Náklady
projektu byly financovány z peněz EU grantu Leonardo da
Vinci, finančně přispěl též Moravskoslezský kraj.
Oproti minulým běhům projektu tentokrát navíc 10 stážistů
vycestovalo do irského Corku, 13 studentů pracovalo již tradičně v Německu, v Lipsku. Mendelova střední škola získala
z evropských fondů peníze i pro letošní rok a plánuje další
inovaci: skupina studentů oboru zdravotnický asistent se
v květnu 2008 zapojí do pracovního trhu ve Velké Británii.
Stáže v Německu a Irsku pro ekonomické obory budou přitom
samozřejmě pokračovat.
Zahraniční stáže jsou neocenitelnou životní zkušeností, ale
také skutečnou zatěžkávací zkouškou pro všechny účastníky.
Studenti musí obstát a uplatnit v praxi jazykové dovednosti
a schopnost přizpůsobit se pracovnímu režimu v cizí zemi.
Praxe probíhají v ekonomických odděleních podniků, v charitativních obchodech, informačních střediscích, ale třeba i ve
významných pamětihodnostech (katedrála St. Finbarr’s v Corku). Ve volném čase studenti navštěvují kulturní i přírodní
zajímavosti Německa a Irska (výlet do Berlína, Dráž an, přístav Cob, Kinsale, národní park v Killarney).
Výsledkem stáží je nejen získání životních a pracovních
zkušeností, ale i navázání nových kontaktů a samozřejmě
posílení sebevědomí, které je nezbytné v konkurenci na trhu
práce. Kromě toho studenti přijíždějí zpět obohaceni o osobní
zkušenost s cizí kulturou, což v nich posiluje toleranci a pocit
celoevropské sounáležitosti. Zahraniční stáže jsou pochopitelně jedinečným přínosem
pro Mendelovu střední školu.
Se zdravě sebevědomými, jazykově i odborně dobře vybavenými studenty se pracuje
jinak, než s frustrovanou a teoretickými fakty přetíženou
třídou. To stejné platí i o učitelích, kteří měli možnost nahlédnout do fungování celého
projektu.
Petr Zapletal
a Ladislav Abrahám
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Osobnost roku 2006

Olga Bártková

g

Datum a místo narození:
9. 2. 1927, Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav. Stav:
vdova. Děti: dcera Jitka (54
let), syn Pavel (53 let). Jak
jste přijala a co pro vás znamená ocenění vaší dlouholeté práce? Potěšilo mě, že si
u nás lidé cení i drobné práce, která přináší užitek i potěšení mnoha lidem. Vaše láska ke knize trvá celý život.
Která je ta vaše „Kniha
knih“ a proč? Knihy mě provázejí od dětství, bylo jich
moc a skoro každá přinesla
potěšení, poučení a zábavu. Je obtížné vybrat tu nejmilejší,
přicházejí další, nové, zajímavé. Jsou to přátelé nejvěrnější.
Radost mi působila práce s dětmi, když se z nich postupně
stávají pilní čtenáři ku prospěchu sobě i okolí. Jaká je vaše
představa ideálního léta? Ideální léto pro mě znamená pobyt v přírodě, slunce, voda. Neodmyslitelně pro mě k tomu
patří od mládí plavání. Tady u nás je mým nejčastějším cílem
Čerák a krátký pobyt u moře potěší nejvíc. Je něco, co byste
chtěla vzkázat čtenářům? Snad jen to, že i v dnešní uspěchané době lze najít čas na dobrou knihu. Odmění se vám.

Den otevřených kluboven v NJ

g V sobotu 20. října se návštěvníkům zpřístupní prostory
kluboven junáckého střediska Pagoda v Novém Jičíně. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory kluboven, fotografie ze skautské činnosti, oddílové kroniky a deníky. Pro děti
bude připraven bohatý program s hrami a soutěžemi a dalšími disciplínami nejen v klubovnách, ale také na hřišti za
klubovnou. K dispozici budou propagační materiály Junáka,
informace o oddílech a kontakty, případné dotazy zodpoví
přítomní činovníci.
Klubovny střediska Pagoda, které se nacházejí na ulici
U Jičínky 9 v Novém Jičíně, budou pro veřejnost zpřístupněny v době od 10.00 do 16.00 hodin. Více informací získáte
na www.skauting.cz/pagoda.nj
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ

Olympiáda technických profesí
g Institut trhu práce Hospodářské komory ČR a Úřad práce
ve spolupráci s dvěma středními technickými odbornými školami našeho okresu pořádají ve dnech 10. a 11. října 2007 od
9.00 do 16.00 hod. v objektu Sportovní haly na Husově ulici
v Kopřivnici „Olympiádu technických profesí“ s názornými
ukázkami prací v jednotlivých profesích. Cílem je přiblížit tyto
profese žákům, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání
a rovněž výchovným poradcům všech základních škol měst
a obcí okresu Nový Jičín.
Ing. Jan Socha, vedoucí pobočky ITP HK Nový Jičín

Snímek č. 39

Snímek č. 37

Soutěž „Pozvedni oči“ 20. kolo
g Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího, tedy zářijového kola naší soutěže.
Všechny došlé odpovědi byly správné,
u dvou chyběla zpáteční adresa.

Snímek č. 38

Snímek číslo 38: Představuje portál nad bočním vchodem
do dnešního bankovního domu ve Štefánikově ulici č. 1. Tento
jistě honosný dům si postavil asi ve druhé polovině 19. století ing. architekt a stavitel Hugo Blum pro svou stavební
firmu v historizujícím slohu. Tato velmi známá a prosperující firma zaměstnávala ve své době až 350 zaměstnanců.
K budově náležel ještě stavební dvůr a obytná rodinná vila,
situovaná západním směrem. Dnes v těchto místech stojí panelový obytný komplex.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Irena Jašíková, Křížkovského náměstí č. 3. Druhou cenu (propagační předměty
města Nový Jičín) získává pan Tomáš Kunetek, Soudní 1221,
Valašské Meziříčí.

Snímek č. 40

Snímek číslo 37: Na
snímku je kamenný
gotický portál vchodu na druhé nádvoří
žerotínského zámku
budovaného kolem
poloviny 15. stol. Janem z Cimburka.
Když později (roku
1550) získali panství
Žerotínové, zahájili
přestavbu na zámek
v renesančním slohu
a zámek byl zvýšen
o patro s vysokou střílnovou atikou s dvanácti věžičkami. Stavbou zámku vstoupila do Nového Jičína
renesance, která určila slohovou podstatu města.
Zúčastněte se dvacátého 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

Čtvrtá roční doba
Jaroslav Merenda

Radost. Radost v lásky jménu
rozdá jaro všem a všemu.
Léto budiž pozdraveno
pro tvou cudnou krásu, ženo!
Pijan podzim zlatem hýří,
zima tiše všechno smíří.
Foto Jaroslav Bělík

ˇ
N ovojicínský

zpravodaj
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