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Návrat pametní
g

Sobota 6. října 2007, novojičínské náměstí v 9.45 minut
dopoledne, dům č.p. 10. Na průčelí domu bílá rouška halí
pamětní desku, oživující události před 220 léty, kdy Nový Jičín navštívil císař Josef II. na své cestě do Ruska, a tady se
ubytoval. Sám objekt měl zajímavý životní příběh. Zrozen
roku 1590 jako dům Paula Konarowskeho, který si ho pro
sebe a rodinu postavil, nadán právem šenkovat víno a vařit
pivo, odkud je léty blízko blizoučko k hostinci. Po Georgovi
Beyerovi, Andrisi Orzyschkem, Hansi Flesselovi zakoupilo
dům v roce 1721 samotné město pro ubytování důstojníků
a vojáků rakouské armády, čímž se stal ve skutečnosti nejstarším hostincem na území města. A hrdě nesl jméno U zeleného stromu, nebo zřejmě blízko jakýsi strom rostl.
Ale vrame se na náměstí, kde se řadí vojska klubů vojenské historie, z nichž vyniká c. a k. řadový pěší pluk č.7 Franz
Xavier Harrach, nebo jejich nadšení stálo na počátku inici-

Mesícník
ˇ ˇ mesta
ˇ

ativy o opětný návrat pamětní desky a připomenutí osobnosti
císaře Josefa II. Haydnovo Te deum zahajuje slavnostní akt,
účastníky vítá a promlouvá starosta města pan Mgr. Ivan Týle,
je představen autor, akademický sochař pan Saša Zahradník. Ale to již přijíždí císař Josef II. v podání historika Muzea
Novojičínska p.o.dr. Emana Grepla. Zdravice, a pak slavnostní odhalení pamětní desky, výtvarně obohacující naše centrální náměstí. Čestná salva zúčastněných vojsk umocňuje slavnostní chvíle, podobně jako přehlídka vojsk starostou města
a císařem či udělování vyznamenání a bojových medailí.
Slavnost pomalu končí, nastoupená vojska v rytmu Radeckého
marše důstojně odchází. Nový Jičín postoupil opět o krůček
v oživování dávné historie. Pamětní deska, která na domě
10. prosince v roce 1880 byla umístěna, se v české, mnohem
zdařilejší paralele, vrátila na své místo.
Karel Chobot, foto Jaroslav Bělík

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g

V úterý dne 2. 10. 2007 se sešla na své 15. schůzi Rada
města Nový Jičín. V úvodu jednání vzala na vědomí zprávu
zdravotnické komise. Dále se zabývala finanční problematikou a schválila změnu závazných ukazatelů na rok 2007
u příspěvkových organizací města Nového Jičína. Schválila
změnu výše investičního fondu k 1. 7. 2007 u ZŠ Tyršova, ZŠ
Komenského 66, kina Květen, TSM a SVČ Fokus.
Rada města schválila úpravy rozpočtu města Nový Jičín
a u dalších úprav doporučila ke schválení Zastupitelstvu města Nový Jičín. Vzala na vědomí žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích o finanční příspěvek na opravu kapličky ve Straníku. Své rozhodnutí však
odložila do doby vyřešení vlastnických vztahů. Zároveň uložila odboru obecního podnikání podílet se na provizorním
řešení havarijního stavu kapličky.
Rada města dále vzala na vědomí a schválila žádost o mimořádnou dotaci na provoz TJ Sokol Žilina — oddíl kopané
ve výši 15 000,- Kč (oddíl se nezúčastnil grantového řízení)
a neposkytla dotaci na oplocení pro téhož žadatele.
Rada města vyjádřila svůj souhlas se změnou zápisu ZŠ
speciální a MŠ speciální v rejstříku škol a školských zařízení
z důvodu zvýšení cílových kapacit u ZŠ, obor pomocná škola
na 60 žáků a speciální mateřské školy, obor MŠ na 30 dětí.
Vzala na vědomí nabídku společnosti DRAFT Prague s.r.o.
na uspořádání vánoční akce „Vánoční strom ORION“ při splnění podmínek, že logo společnosti (hvězda Orion) bude umístěna na vánočním stromě jen po dobu konání akce a další
výzdoba bude bez jakýchkoliv reklamních nápisů.
Rada města také schválila výši odměn ředitelům ZŠ, MŠ
a střediska volného času a v neposlední řadě také ředitelům
MěKS, Beskydského divadla a kina Květen za vzornou přípravu a organizaci XVI. slavnosti města Nový Jičín.
Radou města bylo také schváleno znění kroniky města Nový
Jičín za rok 2006 se zapracováním přednesených úprav. Dále
rada města povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků
ve třídě pro některé MŠ a ZŠ v Novém Jičíně.
Rada města vzala na vědomí předloženou „Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Nový Jičín“ a doporučila
zastupitelstvu schválit systém financování tělovýchovy a sportu ve městě dle varianty b) této koncepce. Dále schválila termín konání městské slavnosti, a to na sobotu 13. 9. 2008
a termín konání Novojičínského léta (od června do září 2008).
RM doporučila zastupitelstvu schválit vydání dodatku č. 3
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby
města Nový Jičín a schválila převod správy majetku města
na TSM NJ. Rada města schválila předložený postup prodeje
dříví z hospodaření v lesích města Nový Jičín a zprávu o vyhodnocení dopadů legislativních změn v sociální péči. Dále
byly projednávány bytové záležitosti (přidělení bytů, schválení podnájmů); zde se odvoláváme na úplné znění usnesení
RM, k nahlédnutí jsou na webových stránkách města Nový
Jičín a úřední desce.
Radou města byla také vzata na vědomí zpracovaná projektová studie vstupu do vyšších pater domu na Masarykově
nám. č.p. 29 a bylo uloženo připravit a předložit další návrhy
na řešení předmětné budovy. Dále rada města souhlasila s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku příspěvkové
organizace PO — BPM Nový Jičín. Rada města dále na svém
jednání schválila úpravu cen tepelné energie s účinností od
1. 10. 2007 vytvořenou v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ
č. 12/2006 a smlouvou o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový Jičín. Dále byla
schválena smlouva o provozování splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě Pod Skalkou — III. etapa.
Byla také projednávána problematika Osadních výborů Bludovice, Kojetín a Straník a na vědomí byly vzaty připomínky
vznesené v průběhu jednání se jejich zástupci. Bylo uloženo
reagování na tyto připomínky pod záštitou Odboru obecního
podnikání MěÚ Nový Jičín.
Byla projednávána obsáhlá majetkoprávní problematika
(prodej pozemků, prodej a nájemné bytových prostor); zde

se odvoláváme na úplné znění usnesení RM, k nahlédnutí
jsou na webových stránkách města a úřední desce.
Radou města byl také udělen souhlas s umístěním informačního plakátu jazykového vzdělávacího centra na budově
Tyršova 8 po dobu dvou měsíců.
V závěru jednání byla Radou města Nový Jičín vzata na
vědomí žádost Technických služeb města Nový Jičín o finanční půjčku z rozpočtu města na pořízení víceúčelového traktoru.
Mgr. Hana Sirotová

Okružní křižovatka ulic
Bezručova a Riegrova v NJ

gV

říjnu letošního roku byla dokončena stavba sedmé okružní křižovatky na území města. Investorem stavby byl Moravskoslezský kraj a město Nový Jičín. Stavební práce byly započaty 25. 7. a ukončeny 5. 10. 2007. Celá stavba probíhala
bez celkové uzavírky za omezeného provozu.
Moravskoslezský kraj uhradil náklady na stavbu vlastní
okružní křižovatky v celkové ceně 2 146 096,- Kč. Město Nový
Jičín hradilo v rámci společné investiční akce nové chodníky
u okružní křižovatky, veřejné osvětlení a pět nových parkovacích míst na ulici Bezručově v celkové ceně 1 518 483,- Kč.
Nad rámec této společné investiční akce provedlo město
opravy chodníkových těles na ulici U Jičínky, Riegrova, Bezručova a Komenského včetně drobných stavebních úprav
stávajících parkoviš a nových asfaltových povrchů na ulici
U Jičínky.
Odbor obecního podnikání

Výměna řidičských průkazů
g

Vážení spoluobčané, na základě oznámení z Ministerstva
dopravy vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince
1993. Povinnou výměnu je třeba provést do 31. 12. 2007.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách
na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto prosím s výměnou starých řidičských průkazů
za nové neotálejte.
K žádosti o nový řidičský průkaz si připravte občanský průkaz nebo pas, stávající řidičský průkaz, průkazovou fotografii. Bližší informace naleznete na úřední desce městského
úřadu, webových stránkách města či odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ, Divadelní ul. 1.
Zároveň tímto upozorňujeme řidiče, kteří si nepožádají o výměnu řidičského průkazu do konce měsíce listopadu, že se
vystavují riziku vydání řidičského průkazu až na počátku
roku 2008. V prvních dnech roku 2008 se tedy budou při řízení vystavovat nebezpečí postihu za řízení bez platného
řidičského průkazu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Město Nový Jičín vyhlašuje

Autobusová zastávka MHD
na ul. Štefánikově — omluva

g

Nabídkové řízení na prodej nebytového prostoru o celkové výměře 56,90 m2 v domě Máchova 1676/45, Nový
Jičín. Minimální nabídková kupní cena: 175 740,- Kč/předmět prodeje. Prohlídka nebytového prostoru určeného k prodeji bude zájemcům umožněna dne 5. 11. 2007 vždy v době
od 16.15 do 17.00 hodin.
g Nabídkové řízení na nájem nebytových prostor o celkové výměře 167,60 m2 nacházející se v suterénu zadní
části domu Tyršova 8, Nový Jičín. Minimální nabídková
cena nájmu je stanovena na 386,-Kč/m2/rok. Popis a podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města
Nový Jičín a na webových stránkách www.novy-jicin.cz,
příp. na tel. čísle: 556 768 235; e-mail: rusinska@novyjicintown.cz

g Provozovatel městské hromadné dopravy, město Nový

Jičín, společně s příslušnými odbory a vedením města
se tímto omlouvají za prodlevu ve věci zastřešení hlavní
autobusové zastávky MHD na ul. Štefánikově. Pro toto
byl vybrán typ autobusové čekárny, který odpovídá
umístění v ochranném pásmu městské památkové rezervace. S dodavatelem byl uzavřen smluvní vztah
s termínem umístění čekárny do 15. 10. 2007. Tento termín dodání byl dodavatelem akceptován. Město Nový
Jičín s předstihem připravilo základovou konstrukci
pro umístění čekárny v souladu s uzavřenou smlouvou
o dílo. Přes opakované urgence firma svůj závazek
vyplývající ze smlouvy nesplnila a čekárnu dle jejich
posledního stanoviska osadí až do 31. 10. 2007. Vůči
dodavateli bude městem uplatněna smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy o dílo.
Tímto se ještě jednou omlouváme všem občanům Nového Jičína a jejich návštěvníkům za nepříjemnosti
spojené s pozdním dodáním autobusové čekárny, které
nebyly způsobeny městem Nový Jičín, nýbrž dodavatelem stavby.
Odbor obecního podnikání

g Nabídkové řízení na nájem části nebytových prostor
v areálu zimního stadionu v Novém Jičíně o celkové výměře cca 90 m2. Cena nájmu nabízených nebytových prostor
je stanovena ve výši 800,- Kč/m2/rok a je zároveň nejnižší
nabídkovou cenou.
g Nabídkové řízení na nájem části nebytových prostor
v areálu zimního stadionu v Novém Jičíně o celkové výměře cca 90,50 m2. Cena nájmu nabízených nebytových
prostor je stanovena ve výši 800,- Kč/m2/rok a je zároveň nejnižší nabídkovou cenou. Popis a podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Nový Jičín a na
webových stránkách: www.novy-jicin.cz, příp. na tel. čísle
556 768 293; e-mail: kballer@novyjicin-town.cz

Upozornění na možnost

g

Nabídkové řízení na prodej nemovitého majetku města
Nový Jičín. Jedná se o bytový dům na ul. Žižkově č.o. 22, č.p.
1185 v Novém Jičíně, na pozemku parcela č. st. 483 (zastavěná plocha a nádvoří) a část pozemku parc. č. st. 483 o výměře
cca 121 m2 (pouze plocha pod budovou) a prodej pozemku
parc. č. 153/11 (zahrada) o výměře 63 m2 v k.ú. Nový Jičín —
Dolní předměstí. Nabízená nemovitost má 1 podzemní podlaží
— suterén, 2 nadzemní podlaží a podkroví. Celkem je v budově
5 bytů, které jsou v nájemném vztahu.Nabízená nemovitost
se nachází v blízkosti centra města. Minimální nabídková
kupní cena je stanovena na 1 823 960,- Kč. Nabídkové řízení
se vyhlašuje ode dne 11. 10. do 21. 11. 2007 do 16.30 hodin.
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Jana
Havranová, Majetkoprávní odbor MěÚ NJ, tel.: 556 768 293;
e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz
Mgr. Ivan Týle, starosta města

g Nabídkové řízení na prodej částí pozemku parcela č. 293/
24, dle geometrického plánu nově vzniklé pozemky; parcela č. 293/36 o výměře 813 m2 a parcela č. 293/37 o výměře 1 151 m2, oba v k.ú. Nový Jičín — Dolní předměstí.
Cena nabízených pozemků je stanovena ve výši 400,- Kč/m2
a je zároveň nejnižší nabídkovou cenou. Popis a podmínky
nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města
a na webových stránkách www.novy-jicin.cz, případně na
tel. č. 556 768 235; e-mail: rydlova@novyjicin-town.cz

293/36
293/24
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rychlé kontroly platnosti dokladu totožnosti
g

Dostali jste se již do situace, že jste šli vyřizovat své záležitosti například do banky, a tam jste byli upozorněni, že máte
neplatný doklad totožnosti, ač podle vás platný je?
Platnost občanského průkazu a cestovního pasu může skončit nejen datem, které je uvedeno v tomto dokladu, v zákonem
stanovené lhůtě pro výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, ale skončí také například ohlášením
ztráty, odcizením, poškozením nebo zničením dokladu. V těchto případech skončí platnost dnem, kdy bylo ohlášení provedeno, bez ohledu na to, zda vám byl doklad později jakýmkoliv způsobem vrácen (při ztrátě nebo odcizení) nebo jste
jej nalezli doma. Platnost cestovního pasu skončí rovněž ze
zákona po uplynutí tří měsíců od data sňatku, pokud jste
sňatkem změnili příjmení. Platnost občanského průkazu může
být ukončena rovněž ve správním řízení z moci úřední, bylo-li
zjištěno, že doklad obsahuje nesprávné údaje. Zde se bude
jednat především o případy, kdy si občan nevyřídil nový občanský průkaz po zrušení údaje o stávajícím místu jeho trvalého pobytu ve správním řízení na návrh vlastníka nebo
nájemce tohoto objektu (na adrese trvalého pobytu se občan
nezdržuje a zaniklo mu užívací právo k objektu nebo jeho
části (byt), kde je hlášen k trvalému pobytu). Občan v tomto
případě získá jako adresu trvalého pobytu tzv. úřední adresu, tj. adresu sídla ohlašovny, která občanovi trvalý pobyt
zrušila. Písemnosti v souvislosti se správním řízením jsou
zpravidla doručovány formou veřejné vyhlášky vyvěšené na
úřední desce příslušného úřadu a občan se o zrušení platnosti občanského průkazu ani nemusí dovědět.
Pokud máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše doklady platné, nabízí se možnost rychlé kontroly: na webových stránkách
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz pod ikonou Neplatné doklady máte možnost provést kontrolu platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Po vyplnění čísla dokladu vám bude sděleno, zda byl doklad nalezen v databázi
neplatných dokladů, případně od jakého data je v této databázi evidován. Údaje o dokladech v této databázi mají pouze
informativní charakter. Pokud zde zjistíte, že máte doklad
neplatný, obrate se na pracovníky oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů úřadu příslušného k vydání těchto dokladů podle místa trvalého pobytu. Zde vám jistě budou
poskytnuty všechny potřebné informace i pomoc při sjednání
nápravy.
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín

Úprava zeleně
v Janáčkových sadech
g

Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín připravuje úpravy zelených ploch v Janáčkových sadech. Prvním krokem bylo zadání sadových úprav zahradnímu architektovi, který provedl inventarizaci a posoudil zdravotní stav
všech dřevin v parku. Z tohoto posouzení vznikl návrh řešení
zpracovaný v dokumentaci, která obsahuje výkresy stávajícího i plánovaného stavu, osazovací plán, detaily navrhovaného provedení včetně etapizace prací, návrhy dosadeb
a odstranění některých neperspektivních, poškozených nebo
houbovými chorobami napadených dřevin.
Základním požadavkem pro plánované úpravy je maximální
zachování vzrostlých stromů, u některých je doporučen ořez
suchých větví, jinde pečlivé sledování stavu. K odstranění je
navržen např. jasan (houbová choroba), smrk (chybějící vrchol),
lípa (poškození kmene), pět smrků v místě bývalého stanoviště busty Leoše Janáčka (kompoziční důvody), topol (napadení sírovcem žlutooranžovým). Je nutné zachovat podchodné
výšky a u některých dřevin provést zapěstování koruny.
Také keřové skupiny byly podrobeny pečlivému zkoumání.
Ty, jejichž kvalita neumožňuje opětovné využití, by měly být
odstraněny a na jejich místě založeny záhony nové. Na jižní
straně parku je navrženo rozvolnění a revitalizace záhonů,
které v současnosti tvoří spolu s ploty zahrad pěší koridor.
Tím by došlo ke zprůhlednění prostoru a odrytí zajímavých
pohledů na pěkně rostlé stromy. K omezení má dojít u skupiny dřevin podél plotu s farou, naopak podél ulice Janáčkovy sady budou dosazeny živé ploty z pámelníku a habru.
Za bustou L. Janáčka bude založena živá stěna z habru, která
bude udržována jako stříhaný živý plot.
Největší změna je navrhována v prostoru bývalého vřesoviště. Ze strany silnice budou založeny záhony, které odcloní
vnitřní část parku od rušné komunikace a zároveň zpříjemní
kolemjdoucím a řidičům pohled na park. Na straně pod kaštany budou vysazeny nad zídkou dřeviny, které ji částečně
překryjí (skalník, břečan, zimolez), do trávníku budou umístěny stromy. Pod jehličnany (tisy, borovice), kde by byl problém vypěstovat trávník, budou vysazeny stín snášející břečany, které by měly půdu plošně pokrýt.
Kolem cesty od kostela ke kapli bude zrekonstruován záhon, u sv. Ignáce k dominantnímu smutečnímu buku bude
dosazen stříhanolistý buk a odclonění zajistí záhony dřínu,
tavoly a tavolníku. V některých záhonech se objeví růže, místa
s problematickým růstem trávníku budou podsazena břečanem, kamejkou či mochničkou.
Nově budou vysazeny tři jehličnany — jedlovce v místě bývalého vřesoviště a jedna douglaska v místě původní uhynulé.

Z listnáčů budou vysazeny buk „Zlatia“ za nynějšími stříbrnými smrky, buk „Quercifolia“ pod akátem u sochy, akát „Frisia“ nedaleko staré fontány a lípa do kruhu u nového vodního prvku.
Návrh sadových úprav byl zatím předložen k projednání
komisi životního prostředí, která po poměrně důkladném
prostudování jeho realizaci doporučila. V současné době
probíhají práce na žádosti o povolení navrhovaných změn,
protože ani město Nový Jičín nemá při kácení výjimku a pokud chce odstraňovat dřeviny, musí mít pro takovou činnost
povolení orgánu ochrany přírody. Navrhovány k odstranění
jsou stromy v havarijním stavu, provozně nebezpečné
z důvodu pádu větve nebo dokonce celého stromu, které
jsou často (jak je vidět na pořízených fotografiích) napadeny houbovými chorobami.
Cílem tohoto článku není ani nemůže být kompletní výčet
všech navrhovaných úprav Janáčkových sadů, ale poskytnutí základní informace o tom, že se změny připravují. Jsem
přesvědčena, že zpracovaná dokumentace dává záruku, že
v prostoru Janáčkových sadů budou provedeny kvalitní sadové úpravy a zvu zájemce k návštěvě odboru životního prostředí, kde nahlédnutí do zpracované dokumentace rádi umožníme.
Ing. Eva Bártková,
odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín

Kašna na dotek

g

Na úvod cítím nutnost poznamenat, že o svých dílech (samozřejmě pokud text netvoří nedílnou součást projektové
dokumentace) velmi nerad píšu. Vždy mne totiž spolehlivě
pobaví, když čtu doprovodné texty autorů děl různých, obzvláště výtvarných, jaké že záměry a filosofická poslání svým
dílům chtěli vnuknouti a pak člověk stojí před nimi a… V lepším případě vidím něco zcela jiného, v horším nevidím nic.
Mám za to, že dílo je takové, jaké je. A hodnotícím není autor,
ale jste to vy, čas a budu-li hovořit již konkrétně o nové kašně
v Janáčkových sadech, příroda a vzrostlé stromy vůkol.
Jestli jsem na někoho či na něco zapomněl, omlouvám se,
když těch hodnotících je vždy po realizaci tolik.
Takže opravdu, tento článek vznikl pouze na žádost zástupců města a nikoliv jako můj jazykový či myšlenkový rozmar.
Začnu trochu zeširoka, laskavý čtenář mi doufám odpustí,
ale je to nutné. Myšlenku na rekonstrukci Janáčkových sadů
jsem nosil v hlavě už cca 5 let. Mám k nim totiž velmi blízký
vztah, a to jak mentálně, tak i fyzicky. Proto jsem byl opravdu
šastný, když jsem od města zakázku na projekt jejich rekonstrukce získal. Od počátku všech úvah o jejich budoucí
podobě jsem vnímal jejich výjimečnou polohu v organismu
města. Park vnímám jak vzácný svorník mezi historickou a veřejnou částí města na jeho severním okraji a moderní zástavbou obytně soukromého rázu a krásnou přírodou na jeho
okraji jižním. Toto vnímání parku, umocněné jeho polohou
ve svahu nakloněném k městu, mne dovedlo k myšlence zde
umístit nový moderní výtvarný prvek s odkazy na historické
tvarosloví našeho města (vidíte, už to začíná, já vás varoval
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— viz úvod). Prvek, který se stane skromnou dominantou
parku, prvek, který bude přátelský ke svému okolí a který
svým vyzněním propojí obě již zmíněné tváře města. Prvek,
který bude novým orientačním bodem v labyrintu obývaného
území. Bylo mi jasné, že dílo, na které kladu takovéto požadavky, nemůže býti záležitostí konvenční a bezkonfliktní
v jeho vnímání. Proto jsem navrhl onu „kašnu na dotek“
nebo chcete-li kašnu naruby.
Ano, je to velká červená kostka z dětské stavebnice s milými rozměry 3x3x3 metry, ano, jak jsem slyšel od méně optimistických spoluobčanů, je to sprcha pro méně hodné obyvatele města či násypka na obilí, ale je to hlavně silný a čistý
geometrický prvek určený na „hraní“ všem optimistickým
lidem, lidem, kteří se dokáží na svět podívat i jinýma očima,
než kterými vnímají svou každodennost. Do této krychle
jsem ze všech stran vyřízl „brány“, které vás spolehlivě dovedou k jednomu ze symbolů života, k čisté průzračné vodě.
„Samozřejmě“, že tvar těchto bran symbolicky parafrázuje
oblouky podloubí našeho náměstí, které stejně jako domy
„nadnáší“ i hmotu kašny. V odlehčené hmotě kašny tak více
vyniká vodní sloupec tvořený 81 (toto číslo vzešlo opravdu
jen z hydrodynamického výpočtu, žádný symbolický význam
mne nenapadl…) šňůrami vody, které se v mlžném závoji
tříští o žulové dno. Voda tak není od kolemjdoucího oddělena žádnou překážkou, a tak si na ni člověk může sáhnout,
osvěžit se v parném dni či očistit své myšlenky průchodem
skrze vodní stěnu dle libosti. Viděl jsem již pár dětí, které
očistě ducha neodolaly. Reakce jejich doprovodu nebyla
vždy radostná, ale i to k životu patří. Živý vodní sloupec
navíc vytváří zajímavé světelné efekty. Obzvláš jsou patrné
při svitu odpoledního slunce. Rozptyluje paprsky kolem
sebe a tím jakoby prodlužuje sluneční světlo v našich duších.
A když slunce zapadne úplně, vodní sloupec září dál do hluboké tmy (podmínkou ovšem je, aby pracovníci technických
služeb včas vyměnili prasklou žárovku, bude-li třeba). Jasně
červená barva kašny byla vybrána záměrně jako zářící barevný kontrast s poklidnou zelení v létě, jako žhavý kontrast
s ledovým sněhem v zimě, jako obojí v kontrastu s mlhavým
podzimem či jarem.
Dalším symbolismem v nové kašně by mohl být kód ukrytý v jejích rozměrech jako odkaz na název blízkého kostela,
ale to už bych si vážně tak trochu vymýšlel, a to si čtenář
prokousavší se řádky až do těchto míst nezaslouží.
Takže na závěr snad jen pár slov, ve vší úctě k oponentům,
kteří uvažují směrem tím, že park už kašnu měl a její rekonstrukcí by bylo tužbám vodomilných občanů učiněno zadost.
Ano, kašna sv. Mikuláše v parku již byla, ale víme také, že
zde byla vymístěna až v roce 1896, a to ze svého „rodného“
místa, které nebylo jiné než novojičínské náměstí. Dle mého
dlouhodobého názoru tato kašna patří právě tam, ale toto
téma již bohužel není na pořadu dne. Věřte mi, že jsem zodpovědně hledal způsob, jak kašnu alespoň náměstí přiblížit.
Vhodným místem se jeví např. park mezi zámkem a ulicí
Tyršovou, ale v prosazení tohoto názoru jsem neuspěl. A tak
starobylá kašna, respektive její torzo, zůstává v Janáčkových
sadech jako svědek dob dávných, kdy dávala městu pitnou
vodu i dob nedávno minulých, kdy zchátralá v rozpraskaném
asfaltu stála opomenuta zodpovědnými i kolemjdoucími.
Sousedství torza kašny staré a nové kašny na dotek je pro
mne tak nutným kompromisem. Ale kompromisem přijatelným, jak už to v životě bývá. Ostatně, stačí se podívat do
novin na předvolební průzkumy…
Ing. arch. Ivo Domorák
5
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FOTBAL: so 3. 11. v 10.45 a 12.30 hod., divize star. a mlad.
dorost N. Jičín - Ostrava-Jih, 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, so 10. 11. ve 14 hod.,
hřiště Hodslavice, okres. přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Tísek A, ne 11. 11. ve 14 hod., hřiště Straník, okresní
přebor muži Straník - Rybí g HOKEJ (ZS Nový Jičín): 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, ne 11. 11. v 17 hod., II. liga muži HC Gedos
N. Jičín - Orlová, ne 18. 11. ve 13.30 hod., liga dorost, N. Jičín
- Frýdek-Místek, ne 18. 11. v 17 hod., II. liga muži HC Gedos
N. Jičín - Opava, pá 23. 11. v 19 hod., liga junioři N. Jičín - Havl.
Brod, ne 25. 11. ve 13.30 hod., liga dorost N. Jičín - Kroměříž,
ne 25. 11. v 17 hod., II. liga muži HC Gedos N. Jičín - Blansko,
pá 30. 11. v 19 hod., liga junioři N. Jičín - Ž ár n. S., ne 2. 12.
ve 13.30 hod., liga dorost, st 5. 12. v 18 hod., II. liga muži HC
Gedos N. Jičín - Techn. Brno g BASKETBAL (hala na bazénu): so 3. 11. v 9 a 11 hod., oblast. přebor U14 (st. žáci), N.
Jičín - Ostrava B (2 utk.), so 11. 11. v 17 hod., Mattoni NBL
muži Geofin N. Jičín - NH Ostrava, so 17. 11. v 17 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín - Děčín, so 17. 11. v 19 hod., liga
U20 (junioři) N. Jičín - Vysočina, ne 18. 11. v 10 hod., liga U20
(junioři) N. Jičín - Humpolec, st 21. 11. v 17.30 hod., Středoevrop. pohár muži Geofin N. Jičín - Nyíregyházi Kosárlabda
(Ma .), pá 23. 11. ve 20.30 hod., sdruž. okres. přebor muži
Nový Jičín B - Frenštát, so 24. 11. ve 13 hod., liga U16 (mlad.
dorost) N. Jičín - Karviná, so 24. 11. v 17 hod., Mattoni NBL
muži Geofin N. Jičín - Ústí n. L., so 24. 11. v 19 hod., II. liga
muži BC Nový Jičín - Kroměříž, ne 25. 11. v 10 hod., II. liga
muži BC N. Jičín - Uherský Brod, so 1. 12. ve 13 a 15 hod.,
oblast. přebor U14, N. Jičín - Hladnov (2 utk.), so 1. 12. v 17 hod.,
liga U20 N. Jičín - Frýdek-Místek g HÁZENÁ (hala ABC): ne
11. 11. v 10 hod., severomor. liga muži N. Jičín - Krnov g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): 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 A, so 10. 11. v 17 hod., KS muži sk. C N. Jičín B - Paskov A, ne 11. 11. v 10 hod., KS muži N. Jičín B - Brušperk B, so 24. 11. v 17 hod., divize muži N. Jičín A - Bohumín A, so
24. 11. v 17 hod., KS sk. C muži N. JičínC -Studénka B, ne 25.
11. v 10 ho. KS sk. C muži N. Jičín C - N. Jičín B g VOLEJBAL (hala ABC): 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.), pá 9. 11. v 17 hod. a so
10. 11. v 10 hod., I. liga ženy N. Jičín - Uni Brno, so 10. 11. v 10
hod., liga junioři N. Jičín - Brno B (2 utk.), so 10. 11. v 10
hod., liga kadetky N. Jičín - Zbečník (2 utk.), so 10. 11. v 10
hod., tělocv. Msgr. Šrámka, KP I. tř. muži N. Jičín A - Kopřivnice (2 utk.), so 17. 11. v 10 hod., KP II. tř. muži N. Jičín B
- Polanka (2 utk.), pá 23. 11. v 17 hod. a so 24. 11. v 10 hod.,
I. liga ženy N. Jičín - Šternberk, pá 30. 11. v 17 hod. a so 1. 12.
v 10 hod., I. liga ženy N. Jičín - Přerov B, so 1. 12. v 10 hod.,
extral. juniorky N. Jičín - Ostrava (2 utk.), so 1. 12. v 10 hod.,
liga kadetky N. Jičín - Přímětice (2 utk.), so 1. 12. v 10 hod.,
liga junioři N. Jičín - Hronov (2 utk.), so 1. 12. v 10 hod., tělocvič. Msgr. Šrámka, KP I. tř. muži N. Jičín - Palkovice (2
utk.) g KUŽELKY (herna na stadionu): so 3. 11. v 10 hod.,
přebor MSK N. Jičín A - Hranice, st 7. 11. v 16 hod., meziokr.
přebor muži N. Jičín B (smíš.) - Sedlnice B, so 10. 11. v 10 hod.,
III. kuželk. liga ženy N. Jičín - Zlín B, so 17. 11. v 10 hod.,
přebor MSK N. Jičín A - Dobroslavice, 19. - 25. 11., po - pá vždy
od 15.30 - 20 hod., so, ne vždy od 9.30 - 17 hod., turnaj tříčlenných amatérských družstev, so 1. 12. v 1 hod., III. kužel. liga
ženy N. Jičín - Přerov B 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

oslavenci děkovný list ústředí Orla, jehož text plně vystihuje
celou činnost oslavence v organizaci, které se věnoval od
mládí: „Mimořádné poděkování za neumdlévající péči o rozvoj činnosti jednoty Orla v Novém Jičíně a vděkem nepoznanou starostlivost o trvalé zhodnocení objektu Orla, jako rodinného stříbra jednoty.“ K životnímu jubileu s přáním hodně
zdraví, spokojenosti, životního optimismu panu Bohumíru
Kaštovskému do dalších let se připojují všichni přátelé, členové Orla Nový Jičín i Osadní výbor v Loučce.
g

Start nejmladší kategorie dětí s rodiči. Úsměv na tváři a elán
nechyběl k dosažení cíle nejmladšímu účastníkovi běhu, Honzíkovi Bezděkovi. Foto Jaroslav Kotas.
g V ZÁVODĚ PRO ZDRAVÍ BĚŽEL I JEDNOROČNÍ HON-

ZÍK BEZDĚK. Od těch nejmladších až po odrostlejší — takový byl pohled na startovní čáru v jednotlivých kategoriích
1. ročníku „Běhu dětí a rodičů za zdravím novojičínským
parkem“, který společně uspořádali ve sváteční den 28. září
KVS Laguna NJ a okresní sdružení České lékařské komory.
Přestože u těch nejmenších startujících ve většině případů
vůbec nešlo o pořadí v cíli, děti o něco starší už bojovaly jak
se sluší a patří naplno. Dospělí pak šli do závodu určitě udělat něco pro své zdraví, vždy k tomu byl běh určen a někteří
i pro zisk bodů do soutěže Lašské běžecké ligy. Nejmladším
účastníkem běhu dítěte s rodičem byl teprve jednoletý Honzík Bezděk, nejstarší a nejvzdálenější účastník (jména pořadatelé nesdělili) obdrželi borůvkový frgál a upomínkový dar.
Soutěžilo se v šesti kategoriích dětí, dvou kategorií žen a čtyř
kategorií mužů, dále v běhu rodinných dvojic (rodič + 1 dítě
do 6 let) a ve štafetách dětí. Výsledky kategorií dospělých —
ženy do 33 let: 1. K. Čablová (87), 2. B. Nekorancová (77),
nad 34 let: 1. L. Kováčechová (71), muži do 33 let: 1. J. Polášek (83), 2. M. Krkoška (87), 3. M. Keller (75), 34 — 43 let:
1. M. Kováčech (70), 2. M. Škapa (71), 3. P. Rýdl (67), 44 — 53
let: 1. J. Zátopek (60), nad 54 let: 1. P. Čižmar (49), 2. P. Jelínek (52), 3. J. Bednařík (45), 4. J. Schwarz (51), 5. P. Fogaš
(41), 6. J. Kvita (51). Běhu se zúčastnilo 55 závodníků.
g

„OREL“ BOHUMÍR KAŠTOVSKÝ OSLAVIL OSMDESÁTKU. Datum 17. říjen 2007 bylo velmi významným pro
pana Bohumíra Kaštovského, známého v našem městě nejen
výrobou krásných pohyblivých betlémů, ale v posledních sedmnácti letech také jako sekretáře novojičínské organizace Orel.
V tento den oslavil pan Kaštovský významné životní jubileum
80 let. S blahopřáním a s poděkováním za nesmírně obětavou
práci pro tuto organizaci, které po jejím třetím znovuobnovení v roce 1990 věnoval téměř veškerý svůj čas, přišli do
sídla Orla v „lučanské“ orlovně nejen jeho nejbližší spolupracovníci a kamarádi z organizace, ale i místostarosta celostátní organizace Orla, pan Božetěch Kostelka. Ten předal

ZÁPASNÍCI SI MEMORIÁLEM OPĚT PŘIPOMNĚLI
JEJICH VZOR — MIROSLAVA REŠLA. Celkem 120 zápasníků všech věkových kategorií z 10 oddílů ČR a SR bojovalo
v sobotu 6. října v hale na bazénu v 7. ročníku mezinárodního
turnaje v zápase řecko-římském a volném stylu Memoriálu
Miroslava Rešla. Z borců pořádajícího oddílu zápasu TJ NJ
byl nejúspěšnější Jakub Rada, který vyhrál ve váze do 63 kg,
další prvenství si připsal rovněž syn v historii nejúspěšnějšího novojičínského zápasníka, trenéra a organizátora, na
jehož památku se turnaj každoročně koná, Miroslav Rešl,
který vyhrál mezi veterány ve váze do 84 kg. Novojičínští zápasníci získali ještě další dvě medaile, a to mezi seniory,
kde stříbro „bral“ ve váze do 66 kg Tomáš Horák a bronz
Ladislav Kománek. Celkovým vítězem v soutěži družstev se
stalo Gabčíkovo (151 b.) před Čechovicemi (91 b.) a Vítkovicemi (87 b.), domácí družstvo obsadilo 10. místo.

g PETRA DVORSKÁ NEJLEPŠÍ NA MALÉ CENĚ NOVÉHO JIČÍNA. Novojičínská plavecká „hvězda“ Petra Dvorská byla nejúspěšnější domácí závodnicí na 31. ročníku Malé
ceny Nového Jičína a 17. ročník ceny Moravské brány v plavání, když vybojovala ve velmi silné konkurenci mezi ženami prvenství v závodě na 50 m prsa, k němuž přidala i 3.
místo na 100 m polohový závod a 8. místo na 50 m motýlek.
V tradičních dvoudenních závodech s mezinárodní účastí
pořádaných PK Nový Jičín, jichž se zúčastnilo 317 plavců
všech věkových kategorií z 20 klubů ČR včetně osmi reprezentantů a SR, se neztratili ani další plavci pořádajícího
klubu, kteří vybojovali sedm umístění do 10. místa a vytvořili si sedmnáct osobních časů. Kousek pod „bednou“ na 5.
místě skončila mezi žačkami v závodě na 100 M Dorota Podzemná, další žačka Natálie Kulišáková obsadila 2 x 7. místo
na 50 a 100 P, mezi muži vybojoval další 7. místo na 50 P
Jakub Radina. Kvalitní výsledky dosáhli mezi muži i oba domácí patnáctiletí borci, když Filip Skřiček vybojoval na 50 Z
osmé a stejné umístění i Vojtěch Kulišák na 50 P. Cenu Moravské brány na 50 m VZ vyhrál Ondřej Broda z Havířova,
který si také odvezl cenu za nejhodnotnější plavecký výkon
dosažený v nedělním závodě na dvojnásobné trati. Mezi ženami byla nejúspěšnější Radka Kyliánová ze Zlína.
Poděkování za pomoc a podporu tradičně pořadatelsky
i sportovně velmi úspěšných závodů, si od předsedkyně
plaveckého klubu Pavlíny Skřičkové zaslouží nejen všichni
sponzoři, ale i město Nový Jičín. Příští ročník závodů Malá
cena Nového Jičína a cena Moravské brány se uskuteční
v rámci 11.—12. října 2008 akcí pořádaných ke 100. výročí tělovýchovy v Novém Jičíně.
g PLAVCI

Místostarosta Orla p. Kostelka předal jubilantovi spolu s děkovným listem i tričko s označení jubilea. Foto Jaroslav Kotas.

OBOU NAŠICH KLUBŮ SE ČINILI. Dvě medaile Jakuba Knesla (2. na 400 PZ) a Natálie Kulišáková (3. na
50 P), dalších 15 umístění do 10. místa a 16 osobních rekordů, taková je bilance závodníků PK na mezinárodních závodech „Velká cena města Púchova“, jichž se zúčastnilo 400
závodníků z 24 klubů. O další výborné umístění novojičínských plavců se postarali: Jakub Knesl (96) — 4. na 200 PZ
a 5. na 200 Z, Natálie Kulišáková (95) — 3 x 5. na 200 a 400
PZ, 100 P, Petra Dvorská (88) — 2 x 4. na 50 a 100 P, Dorota
Podzemná (93) — 6. na 400 PZ, Vojtěch Kulišák (92) — 6. na
400 VZ, Marek Zetocha (91) — 6. na 200 M, Filip Skřiček (92)
— 7. na 200 Z, Tomáš Zumer (93) — 7. na 400 PZ a 2 x 8. na
200 a 400 PZ.
Hned dvaadvacet medailí všech barev přivezli plavci
s ploutvemi KVS Laguna ze 3. kola závodů středoevropského poháru mládeže v Banské Bystrici. Nejúspěšnější „ploutvařkou“ tohoto kola se stala se třemi zlatými Radka Svobodová, plavci Laguny vybojovali jako družstvo v těchto závodech
celkové prvenství před polským Jastrzebie Zdroj a Zvolenem.
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g ÚSPĚCHY I NEZDARY
NAŠICH SPORTOVCŮ. S blížícím se koncem října se dostala většina kolektivních sportů, kromě fotbalu, přes polovinu „podzimní“ části. O tom,
jak si v ní jednotlivé sporty
z našeho města vedly do uzávěrky Zpravodaje, je následující stručné shrnutí. Výborně začali dlouhou sezonu
basketbalisté Geofinu Nový
Jičín, kteří z odehraných
šesti utkání Mattoni NBL pět
vyhráli a jednou odešli poraženi po boji v Prostějově, když
porazili doma i největšího
favorita Nymburk, čímž dokumentují výbornou připravenost stmeleného kolektivu.
Také fotbalisté Nového Jičína plní zatím téměř stoproPodobných soubojů jako mezi
centně
cíl daný před sezonou
domácím Matejem Ventou a nejlepším hráčem hostí Štěpánem a jako nováček I. A třídy sváVrublou bylo v utkání Geofinu dějí urputný souboj o první
místo se spolufavorizovanou
s Brnem nespočet.
Foto Petr Kocián Čeladnou. Škoda jejich zaváhání s porážkou v Dolní Lutyni, která je stála tříbodový náskok se ztrátou vedoucího postavení v tabulce. Určitě milým překvapením oproti jarní
části je hra a umístění Libhoště na čtvrtém místě ve stejné
soutěži, určitě zajímavým bylo vzájemné měření sil na hřišti
v Libhošti hrané po uzávěrce Zpravodaje. Svůj slib bojovat
o čelo tabulky okresního přeboru plní fotbalisté Hodslavic
hrající pod hlavičkou Nový Jičín B, zatímco nováček této
soutěže, Straník, se trápí na opačném konci tabulky. Další
celek našeho města, Žilina, bojuje po sestupu do III. třídy se
střídavými úspěchy s umístěním uprostřed tabulky. Čím dál
více se do velmi svízelné situace zavánějící sestupem z divizní soutěže „zahrabávají“ dorostenci Nového Jičína, především starší, kteří z odehraných 11 utkání uhráli jen čtyři
body za jednu výhru a jednu remízu. Dalším kolektivem,
který vstoupil do soutěže velmi dobře připraven, jsou hokejisté, kteří jsou po osmi odehraných zápasech II. ligy s pěti
výhrami a třemi porážkami, z toho jedné v prodloužení, na
výborném druhém místě za suverénním Přerovem. Dobře si
vedou v lize i novojičínští junioři, kteří podle prognóz hrají
od začátku soutěže o nejvyšší příčky tabulky, značně omlazené družstvo dorostu se pohybuje ve středu tabulky dorostenecké ligy. Ostatní družstva našeho města v dalších kolektivních sportech začala své soutěže později, a tak je na jakékoliv hodnocení brzy, přestože už i stávající dosažené
výsledky něco „signalizují“. Zatím se nedaří podle představ
volejbalistkám v I. lize, které ze šesti zápasů vyhrály jen dva,
bez jediné výhry ze šesti zápasů jsou juniorky v extralize,
jejich kamarádky kadetky se tlačí od začátku soutěže na
čelní místa v lize, v níž mají cíl vybojovat postup zpět do
nejvyšší soutěže. Jen dvě výhry ze šesti utkání má v nejvyšší
krajské soutěži volejbalové „A“ družstvo mužů, béčko, které
reprezentují junioři, je v tabulce krajského přeboru II. třídy
na druhém místě. Zcela poslední jsou bez jediného bodu po
odehraných šesti zápasech v severomoravské lize házenkáři
Nového Jičína. V tomtéž postavení je i kuželkářské družstvo
žen ve III. lize a taky nováček divize stolního tenisu novojičínské A družstvo zaujímá po odehraných čtyřech zápasech poslední příčku tabulky stejně jako mladé „C“ družstvo
v krajském přeboru, kde mají i muži „B“ ze čtyř zápasů jen
jednu výhru.
g TYRŠOVÁCI ÚSPĚŠNÍ NA HOREČKÁCH. O tom, že jsou

mladí sportovci naší Základní školy Tyršovy na různá sportovní zápolení v novém školním roce dobře připraveni, svědčí
jejich výsledky hned v tradičním úvodním a zároveň i nejtěžším závodě sezony, kterým bylo okresní finále v krosu na
frenštátských Horečkách. V soutěži pětičlenných družstev
skončily nejvýše starší dívky, které ve složení Mirka Horáková, Marie Kudělková, Ludmila Glogarová, Kateřina Pan7
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čochová a Kateřina Volková vybojovaly stříbrný stupeň vítězů a jeden stupínek níže, by bojovali pouze ve čtyřech, skončili mladší chlapci v sestavě Jiří Maňásek, David Zumer,
Jáchym Kaluža, Vojta Bartoň. Po dalším vynikajícím výkonu
se podařilo starším chlapcům (Jakub David, Tomáš Zumer,
Jakub Tobola, Ivan Košál, Vladimír Maňásek) vybojovat mezi
20 družstvy cenné páté místo, mladší dívky (Denisa Jalůvková, Rozálie Domoráková, Nikola Machová, Jana Maňáková,
Lucie Szolonyiová) obsadily desáté místo.
g KUŽELKÁŘI SI NEDÁVAJÍ NÁROČNÉ CÍLE. V polovině září zahájila novou sezonu tři družstva oddílu kuželek TJ
Nový Jičín. Ženy hrají stejně jako v uplynulé sezoně III. moravskoslezskou ligu, A družstvo mužů hraje přebor moravskoslezského kraje stejnou a rovněž smíšené B družstvo
bojuje s dalšími devíti družstvy z okresů Nový Jičín, Přerov
a Vsetín stejně jako v uplynulé sezoně v meziokresním přeboru. Předsezonní cíle výboru pro všechna tři družstva jsou
stejné jako každý rok — hrát pro radost s co nejlepším konečným umístěním. Kromě soutěží družstev budou novojičínští
kuželkáři hrát samozřejmě i v okresních a vyšších soutěžích
jednotlivců, do nichž budou nominováni na základě dosažených výsledků, oddíl bude stejně jako v uplynulé sezoně pořadatelem různých turnajů pro své hráče i pro neregistrované.
První z nich, turnaj tříčlenných amatérských družstev s maximálně jedním registrovaným hráčem na 3 x 60 HS, se uskuteční ve dnech 19. až 25. listopadu. Hrát se bude ve všední
dny v časech 15.30, 17.00, 18.30 a 20.00 hod., v sobotu v 9.30,
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 a 17.00 hod., v neděli, kdy turnaj
skončí s vyhlášením výsledků a oceněním nejlepších družstev
a jednotlivců jen do 15.30 hodin. Přihlášky přijímá telefonicky pí Puhrová (737 514773 nebo 556 202 468 — zam.) nebo
přímo v kuželně pí Bartoňová.
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 úspěšnou závodnici atletického oddílu TJ Nový
Jičín LUCII UHLÍŘOVOU.

Lucie Uhlírová
ˇ

Datum a místo narození: 24. 7.
1991, Poprad. Rodinný stav: Svobodná. Zaměření ve svém sportu: Trojskok, skok daleký, skok
vysoký. Nejoblíbenější jídlo:
Smažený sýr a hranolky. Životní krédo: Jdi za svým snem.
Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve sportu?
Rodiče a trenér. Sportovní vzor:
Šárka Kašpárková. Další záliby
mimo váš sport: Přátelé, filmy.
Největší sportovní úspěchy:
Mistryně ČR pro rok 2007 v hale
v trojskoku a ve skoku do dálky,
mistryně ČR 2007 venku v trojskoku, 15. místo na mistrovství světa do 17 let v trojskoku, 3 tituly mistryně ČR s družstvem AK SSK Vítkovice. Z čeho jste
měla v poslední době největší radost? Z osobáku v trojskoku 12,28 metru. Vaše nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Špatných zážitků je ve sportu moc. Vždycky to přebije nějaký úspěch, proto se dá říct, že špatné zážitky nemám.
Největším zážitkem pro mne bylo splnění kvalifikačního limitu na mistrovství světa do 17 let a vůbec celé mistrovství světa
v Ostravě, to byl sám o sobě obrovský zážitek. Mezi ty nejlepší zážitky patří také všechny medailové zisky na mistrovství republiky.
Jaroslav Kotas

Jitřenka slavila 20 let

zitivně odrazí na fyzické i psychické stránce dítěte. Usilujeme o zpřístupnění sportu zdravotně postižených na všech
úrovních a v co nejširším měřítku.
V letošním roce proběhl VI. ročník jezdecké olympiády pro
žáky a klienty speciálních škol a ÚSP. O tuto akci byl mimořádný zájem, zúčastnilo se jí přes 50 závodníků. Utkali se ve
třech disciplínách, od méně odvážných až po zdatnější jezdce.
Tuto akci podpořila formou grantu a drobných dárků novojičínská radnice.
Mgr. Irena Dudková, speciální pedagog, hipoterapeut
ZŠ speciální a MŠ speciální, Komenského 64

Mendelův areál slavnostně otevřen
Společné vystoupení sboru Zpěváček a současných
a dřívějších členů PS Jitřenka.
g Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně, sobota
20. října v 18 hod. Začíná Vzpomínkový koncert dětského
pěveckého sboru Jitřenka Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3. Sál je zaplněn do posledního místečka, mnoho posluchačů stojí v pozadí. Zní první energické tóny instrumentálního souboru Noty a pomlky. Za bicími nástroji sedí dirigent
Antonín Cink. Všechny skladby doprovázejí zajímavé hlasy
dvou zpěvaček. Po dynamickém úvodu nastupují děti 3. — 5.
ročníku, dětský pěvecký sbor Zpěváček. Písničky o dešti v jejich podání nenechaly posluchače bez úsměvu. Obzvláš když
děti v první řadě bravurně zvládaly kreace s roztaženými
deštníky. Roztomilé vystoupení mnoha nováčků.
A už doplňují řady Zpěváčku starší děti pěveckého sboru
Jitřenka, s nimi také několik bývalých žáků školy. Sbormistryní obou sborů je Dana Prašivková. Po společné písni zůstává na pódiu Jitřenka. V nápaditých písničkách zpěváci projevují smysl pro rytmus a posluchače spolehlivě roztleskají.
Konečně se objevují ti, kteří před 20 lety patřili k zakládajícím členům Jitřenky nebo aspoň k těm dříve narozeným.
Vystupují jako profesionálové a dokazují, že i po letech umí.
Pod rukama sbormistryně Marie Bělíkové ožívají zralé hlasy
mladých žen a mužů ve známých písních jejich tehdejších
žákovských let. Na klavír doprovází Marta Krutílková, druhá
osudová žena sboru. Jako netušený dárek dojaté sbormistryni přidávají bývalí členové sboru její zamilovanou píseň Už
je jatelinka. Ladislav Pospěch, ředitel školy, děkuje na závěr
účinkujícím i obecenstvu. Vzpomínky, slzy dojetí i radosti ze
setkání, působivý projev všech účinkujících, citlivě volená
slova moderátorky koncertu, vřelý aplaus vnímavých posluchačů — prožitek, na který se jen tak nezapomíná.
Jiřina Lukešová

Jezdecká olympiáda pro
hendikepované děti na Ranči Hermelín
g Soutěže postižených na koni
(parajezdectví) je rehabilitační
procedurou, která umožňuje
hendikepovaným prožívat radost z vlastní jízdy, soustavně
se připravovat a účastnit se
soutěží. Je to i společenská
událost, jakož i zážitek silně
působící na psychiku jezdce,
který má oproti zdravému člověku mnohem méně možností
k seberealizaci. Na závodech
pak bývá naprosto skvělá
atmosféra. Jak mezi soutěžícími, tak i mezi diváky. Jezdecký sport, a již na rekreační
nebo výkonnostní úrovni, rozšiřuje sportovní aktivity, zájmy
hendikepovaných a napomáhá k jejich integraci do společnosti. Pro děti s tělesným i mentálním postižením je pravidelná rehabilitace a pohyb nutností pro jejich zdravý rozvoj.
Pravidelně provozovaná zdravotně prospěšná aktivita se po-

g

V pátek 28. září nastal ten velký okamžik. Po mnohaletém
úsilí byl slavnostně otevřen areál rodného domu J. G. Mendela
ve Vražném-Hynčicích. Nadačnímu fondu ustanovenému pro
záchranu původně venkovské usedlosti — kulturní památky,
se podařilo díky příspěvkům obce Vražné a městům Odry
a Nový Jičín nejdříve získat do vlastnictví celý objekt a roku
2005 pak příslib financování zásadní rekonstrukce areálu
převážně z prostředků EU prostřednictvím tzv. Společného
regionálního operačního programu. Více než třetinu z celkových 31 mil. Kč na realizaci projektu tvořily podíly státu,
kraje a mnoha dalších dobrovolných přispívatelů. Byly to jak
soukromé osoby, tak spolky, společnosti, výše zmiňovaná města a další obce. Významně přispělo město Ludwigsburg i němečtí krajané, kteří se k slavnosti dostavili. I proto byl, kromě
náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Petra Adamce a předsedy správní rady nadačního fondu Rodný dům J.G.
Mendela ing. Miroslava Nipperta také představitel krajanů
ing. Fridolin Scholz, kdo přestřihávali pásku. Po celé dva
roky, kdy probíhala rekonstrukce, bylo výjimečně příznivé
počasí a snad právě proto přišla dešová sprška zrovna ve
chvíli slavnostního otevření. A tak se mohl pro slavnostní akt
výhodně využít prostor velké původní stodoly, v budoucnu
určený pro nejrůznější aktivity. Završenému dílu požehnal
biskupský vikář ostravsko opavské diecéze P. JUDr. Pavel
Forgač. Dále se slavnosti zúčastnili představitelé realizační
firmy Nosta z Nového Jičína, pozvaní zástupci měst a obcí,
ale také např. Mendelův prasynovec prof. dr. ing. Walther
Mann z německého Darmstadtu a praprasynovec P. Clemens
Richter. Všichni ze zúčastněných hostů vysoce hodnotili úroveň uskutečněné rekonstrukce.
Od začátku příštího roku budou postupně uváděny do
provozu jednotlivé funkce areálu: muzeum — expozice J.G.
Mendela, muzeum venkovského regionu Kravařska, učebna
pro názornou výuku a pořádání seminářů a výstav, ubytovna
s kapacitou 36 lůžek, společenský sál v bývalé stodole, zastávka pro cykloturisty s ubytováním a informační centrum.
Do té doby je možnost prohlídky areálu po předchozím
ohlášení na obecním úřadu ve Vražném na tel. č. 556 730 532
nebo e-mailu obec@vrazne.cz
Nezbývá než si přát, aby areál co nejdříve a v co největší
míře sloužil svému účelu.
Pavel Wessely — člen správní rady nadačního fondu
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Významní novojičínští
rodáci a Vídeň
g

Jako seriálem na pokračování můžeme bez přehánění nazvat v pořadí už šestý poznávací zájezd Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, který byl tradičně směrován po stopách bývalých novojičínských rodáků. Tentokráte se stala
cílem jeho cesty Vídeň a blízké okolí Dolního Rakouska. Na
tuto cestu za poznáním se ve dnech 20.— 23. září 2007 vypravilo bezmála 50 jeho členů a příznivců. Program cesty připravil a jeho organizaci jak už po několikáté bezchybně a především obětavě zvládl předseda klubu Pavel Wessely. O tom
svědčí i jeho prozíravá volba, při které o průvodcovství požádal manžely dr. Jaroslava a Milenu Zezulčíkovy. Ti s profesionalitou sobě vlastní se velkou měrou přičinili o vysokou
odbornou úroveň tohoto zájezdu. Výběr památek, obsah a způsob výkladu dokázal bez jakéhokoliv přehánění upoutat pozornost všech jeho účastníků a stal se z jejich strany předmětem obdivu a uznání k odborným znalostem dr. J. Zezulčíka.
Zájezd však neměl jen poznávací náplň, ale z části i poslání
družební. Pro důkaz nemusíme chodit daleko. Hned první
den zájezdu se nám po předcházejícím písemném kontaktu
vedeného mezi starosty měst Nového Jičína a Vídně dostalo
krátkého přijetí místopředsedou parlamentu města Vídně
a mohli jsme mimo vlastní prohlídku prostor vídeňské radnice
být po krátkou dobu z galerie pro hosty svědky jednání tohoto samosprávného sboru řídícího chod rakouské metropole.
Poté následovala návštěva Burgtheatru, kde jsme byli jeho
uměleckým ředitelem dr. Blaschem informováni o působení
novojičínského rodáka a dlouholetého člena souboru této scény
Freda Liewehra. V jeho výkladu i v reakci na naše dotazy
bylo připomenuto dlouholeté působení českého herce Pavla
Landovského v tomto divadle. Zbývající část dne byla věnována prohlídce nejvýznamnějších památek Vídně.
Druhý den zájezdu (21. 9) byl zahájen návštěvou vrchu
Kahlenberg (v překladu Lysá hora) spojené s prohlídkou
a pohledy na panorama Vídně. Kaple stojící na vrcholu této
hory připomíná výraznou vojenskou pomoc, které se dostalo
Rakušanům od Poláků při obléhání Vídně Turky. Kapli navštívil při své návštěvě Vídně i zesnulý papež Jan Pavel II.
Našel se i čas, abychom zhlédli hrob nám novojičínským dobře
známého generála E. G. Laudona, jakož si i prohlídnout jeho
sídlo ležící nedaleko Vídně v Hadersdorfu. Ve večerních hodinách jsme měli možnost načerpat atmosféru proslulého
„vínového“ Grinzingu ve vídeňské okrajové čtvrti, který je
oblíbeným místem návštěv Vídeňáků.
Hlavní naše pozornost třetího dne zájezdu byla věnována
návštěvě dalších vídeňských památek a při tom byly připomenuty mnohé stopy z působení novojičínských rodáků.
Byli to nejen umělci (jako např. Eduard Veith, Leopold Hohl,
Anton Kolig), ale také ty osobnosti, které uplatnily svůj vliv
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na společenský život i rozvoj města Vídně (Julius Newald
byl starostou Vídně od roku 1878 do 1882, rytíř Bělka osobní
lékař reformního císaře Josefa II., baron Karl von Schwarz
proslulý stavitel). K bližšímu poznání děl Eduarda Veitha
přispěla i kunsthistorička Dr. Freimannová (znalkyně jeho
díla), která za námi do Vídně přijela z Mnichova. Ukázala
nám některá místa, která ve Vídni zdobí díla tohoto v Rakousku uznávaného novojičínského rodáka (slavnostní sál
v Hofburgu s jeho 12 nástěnnými obrazy, interiér divadla Volkstheatru). Při organizovaných i volných prohlídkách jsme stačili navštívit celou řadu významných památek rakouské metropole (areály Hofburgu, Belvederu a Schönbrunnu, památník Marie Terezie, Státní operu, Volkstheater, Burgtheater,
dóm sv. Štěpána, Kapucínskou kapli, ve které jsou uloženy
ostatky významných Habsburků včetně neokázalého náhrobku císaře Josefa II.). Na závěr jsme si prohlédli známý zábavný areál vídeňského Pratru v jeho večerní atmosféře.
Poslední den zájezdu v neděli (23. 9) nám připravil velké
překvapení v podobě milého přijetí v příhraničním dolnorakouském městě Laa an der Thaya, ležícího v těsné blízkosti
řeky Dyje. Starosta tohoto šest a půl tisícového historického
města, který nás srdečně přivítal, měl v letošním roce u příležitosti novojičínského veletrhu podnikatelů možnost poznat
naše město a netajil se obdivem k němu. Opakovaně naznačil
zájem představitelů tohoto města o navázání bližších kontaktů s naším městem. Město Laa an der Thaya je totiž partnerským městem nám blízkých polských Swietlochovic. Závěr
našeho pobytu v tomto městě patřil návštěvě nově vybudovaného moderního areálu termálních lázní spojeného i s možností vyzkoušení jejich blahodárného účinku na naše „tělesné
schránky“. Nu a pak po krátkém zastavení v Mikulově věnovaném prohlídce zámku a historického náměstí jsme směřovali plni krásných dojmů z celého zájezdu zpět domů. Zážitky z celého zájezdu byly umocněny i hezkým počasím,
které nás po celou jeho dobu provázelo.
Miroslav Šrámek
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KINO KVĚTEN
Neděle 4. listopadu v 16.00 hod. FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU. Majda a její kamarád František
z Famfárie, známé postavy z televizní Kouzelné školky,
se spolu pustí do čarování. Účinkuje Magdalena Reifová
a František. Pragokoncert Bohemia Praha. Předplatné
sk. Rolnička. Předprodej od 10. 10. Vstupné 140,- 120,60,- Kč.
g Pondělí 5. listopadu v 19.00 hod. Louis Ferdinand
Hérold, John Lanchbery, Jiří Kyselák: MARNÁ OPATRNOST. Svou světovou premiéru měla Marná opatrnost
v roce 1786 v Bordeaux. Úsměvný baletní večer plný pohody vděčí za svůj úspěch jak námětu obsaženému v jeho
názvu — Špatně střežená dcera čili Marná opatrnost, tak
hudební složce čerpající z tehdejších a dodnes živých tanců,
národních písní a popěvků. Moravské divadlo Olomouc.
Předplatné sk. A. Předprodej od 10. 10. Vyprodáno.
g Čtvrtek 8. listopadu v 19.00 hod. Milan Uhde: ZÁZRAK
V ČERNÉM DOMĚ. Tragikomedie skrze malé rodinné
dějiny reflektuje „velkou historii“ od konce třicátých let
minulého století až po léta devadesátá. Za text této hry
obdržel Milan Uhde cenu Sazky a Divadelních novin. Hrají:
J. Ornest, M. Spurná, M. Sidonová, I. Chmela, A. Štréblová aj. Divadlo Na Zábradlí, Praha. Předplatné sk. B.
Předprodej od 10.10. Vstupné 270,- 250,- 200,- Kč.
g Čtvrtek 15. listopadu v 18.30 hod. MLÁDÍ — MÓDA —
INSPIRACE. IV. ročník módní přehlídky. Pořádá EDUCA
SOŠ NJ. Vstupenky inf. EDUCA SOŠ, tel. 556 708 760.
g Úterý 20. listopadu v 19.00 hod. BESÍDKA. Tradiční
Besídka je každoročně obměňována těmi nejlepšími nápady, písněmi a scénkami v podání samotných autorů,
kterými jsou: T. Hanák, D. Vávra, J. Burda, R. Nebřenský aj.
Divadlo Sklep, Praha. Předprodej od 30. 10. Vstupné
260,- 240,- 200,- Kč.
g Čtvrtek 22. listopadu v 19.00 hod. ONDŘEJ HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS uvádějí OPĚT NĚCO STARÉHO, AVŠAK FUNGL NOVÉHO! Aneb něco nového, stejně
pěkně starého. Hot Jazz, Praha. Předprodej od 30. 10.
Vstupné 260,- 240,- 200,- Kč.
g Sobota 24. listopadu v 19.30 hod. MÓDNÍ SHOW FASHION CUP — PODZIM 2007. Módní trendy v líčení a účesech. Prezentace firem: JAAL, RAMOS kožešiny, BELLISSIMA italská móda, HOUSE-STREET móda, nová kolekce
módního návrháře Lu ka Hanáka a dalších. Předprodej
od 5. 11. v TOP Studiu Petry Pístecké, Žerotínova 22,
Nový Jičín, od 13. 11. v Beskydském divadle. Tel. rezervace — 603 561 828.
g Pondělí 26. listopadu v 19.00 hod. Slawomir Mrožek:
TANGO. Tři generace jedné rodiny žijí v absurdním prostředí jednoho velkého pokoje. Hrají: N. Divíšková, S. Zindulka, J. Švandová, K. Heřmánek, F. Čapka, K. Janečková,
A. Jastraban. Divadlo Bez Zábradlí, Praha. Předplatné
sk. P. Vyprodáno.
g Čtvrtek 29. listopadu v 18.00 hod. JANÁČKOVA FILHARMONIE. Program: A. Dvořák: Karneval, předehra B.
Martinů: Koncert pro housle a orchestr, B. Smetana: Šárka a Vltava, symfonické básně z cyklu „Má vlast“. Alžběta
Falcníková — housle. Dirigent: Petr Šumník. Kruh přátel
hudby. Předprodej od 6. 11. Vstupné 140,- 140,- 100,- Kč.
g

Čt 1. až ne 4. listopadu v 18.00 hod. KOŘENÍ ŽIVOTA.
Catherine Zeta-Jones v romantické komedii hraje špičkovou kuchařku věnující všechnu svou energii práci, ale nejednou se musí postarat o svou malou neteř, a to jí změní
život. Do 12 let nevhodný, 104 min., titulky, vstupné
70,- Kč.
g Čt 1. až ne 4. listopadu ve 20.00 hod. ĎÁBLOVA DÍLNA.
Režisér Stefan Ruzowitzky vypráví o králi padělatelů Salomonu Sorowitschovi. Mládeži přístupno, 98 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 5. a út 6. listopadu v 18.00 hod. HVĚZDNÝ PRACH.
Film USA, Velká Británie. Hledání spadlé hvězdy. Adaptace stejnojmenného románu kultovního autora fantasy
literatury Neila Gaimana. Mládeži přístupno, 127 min.,
dabing, vstupné 70,- Kč.
g Po 5. a út 6. listopadu ve 20.15 hod. DENNÍ HLÍDKA.
Ruský film. Pokračování velkolepé bitvy mezi silami dne
a noci. Mládeži nepřístupno, 130 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Pá 8. až ne 11. listopadu v 18.00 a 20.00 hod. GYMPL.
Tomáš Vorel natočil komedii, jejímiž hrdiny jsou studenti,
kteří po nocích malují graffiti. Mládeži přístupno, 105
min., vstupné 80,- Kč.
g Po 12. až st 14. listopadu v 18.00 a 20.00 hod. DISTURBIA. Americký film. Každý vrah je něčí soused. Mládeži
nepřístupno, 105 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. listopadu v 18.00 hod. BOŽSKÝ EVAN.
Americká komédie. Televizní redaktor (Steve Carell) vyhraje volby se sloganem „Chci změnit svět“ a stane se kongresmanem. Bůh (Morgan Freeman) mu dal za úkol postavit po vzoru Noema archu a spasit na ní sebe, a také všechna zvířata. Mládeži přístupno, 96 min., titulky, vstupné
65,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. listopadu ve 20.00 hod. TEN VEČER.
Americké melodrama. O dni plném lásky před padesáti lety.
Do 12 let nevhodný, 117 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Po 19. až st 21. listopadu v 18.00 a 20.15 hod. ZBOUCHNUTÁ. Americká komedie. Nezbylo jí než se vdát. Mládeži
nepřístupno, 129 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. listopadu v 18.00 a 20.00 hod. KDYŽ SI
CHUCK BRAL LARRYHO. Americká komedie. Adam
Sandler a Kevin James hrají hasiče, kteří předstírají homosexuály, aby obešli tvrdá ustanovení sociálního zákona
a mohli se postarat o osiřelé děti jednoho z nich. Mládeži
přístupno, 115 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 26. až st 28. listopadu v 18.00 a 20.15 hod. MÉ DRUHÉ JÁ. Jodie Fosterová hraje ženu, která se snaží vyrovnat s traumatem po brutálním napadení a vyráží na cestu
za pomstou. Jak to bude posuzovat policejní detektiv?
Mládeži přístupno, 119 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 29. až ne 2. prosince v 18.00 hod. SKANDÁL. Švédský režisér Lasse Hallström natočil příběh ze světa médií
a politiky. Do 12 let nevhodný, 115 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 29. až ne 2. prosince ve 20.15 hod. Mr. BROOKS. Earl
Brooks (Kevin Costner) se v noci po městě pohybuje jako
vrah, který své oběti vyruší při milování a zastřelí. Nezůstávají po něm žádné stopy, a proto se vyšetřující inspektorka (Demi Moore) nemůže dopátrat jediné indície. Mládeži nepřístupno, 120 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
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
g Městské kulturní
středisko NJ si vás
dovoluje pozvat na
výstavu obrazů Jan
Bill: „NOVÝ JIČÍN
A OKOLÍ“. Vernisáž
5. 11. 2007 v 18.00 hod.
1.— 28. listopadu 2007.
Otevřeno: po až pá
9.00—11.00, 14.30—17.00
hodin. Výstavní síň
„Stará pošta“, Masarykovo náměstí č. 20,
Nový Jičín.

Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.,
1. — 30. listopadu 2007, Jitka Šenková „KRESBY“. Kresby
tuší a tužkou vycházejí z konkrétních motivů, z figury a rostlinného tvarosloví. Obě volně abstrahuje. Otevřeno: pondělí
až pátek od 10.00 do 20.00 hod.

g

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, oddělení pro dospělé, Husova 2,
Nový Jičín, středa 21. listopadu v 18.15 hod. Beseda s cestovatelkou a spisovatelkou MUDr. Karin Pavlovskovou „NA PLACHETNICI KOLEM SVĚTA“. Vstup volný.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

2. 11. (pá), Hudební kavárna v 18.00 hod. OLD SCHOOL
GRINDCORE & NOISE VINYL, poslechový večer Free audio
vinyl brutal party jam. Satty.
g 3. 11. (so), Klub Galerka v 18.00 hod., 80,- Kč RAVELIN 7
(hard-rock’n’roll), FDK (neurometal), NONSENSE (crossover), THORNYWAY (HC- crossover), koncert.
g 3. 11. (so), Čajovna Archa v 7.30 hod. ČAJOVÝ VÝLET
DO ČERTOVÝCH A PULČINSKÝCH SKAL, čajový výlet.
g 7. 11. (st), Čajovna Archa v 18.00 hod. BEAT GENERATION, úvod k serii literárních večerů věnovaných beatnikům.
g 9. 11. (pá), Klub Galerka ve 20.00 hod., 60,- Kč SWORDFISHTROMBONES, indie-popová kapela z Brna. Parta ostřílených muzikantů představí svou novou desku!
g 11. 11. (ne), Čajovna Archa v 15.00 hod. TURNAJ V CARCASSONNE, klání o drobné ceny ve známé deskové hře.
g 14. 11. (st), Hudební kavárna v 18.00 hod. DVD LÍVE:
DEAD CAN DANCE, projekce.
g 16. 11. (pá), Klub Galerka ve 20.00 hod., 50,- Kč. KOFE-IN,
koncert. Opavský objev mířící do světa.
g 16. 11. (pá), Čajovna Archa v 19.30 hod. DEN POEZIE,
minivýlet na poetické místo zasvěcený Máchovi.
g 19. 11. (po), Hudební kavárna v 19.00 hod., 30,- Kč BIRDS
BUILD NESTS UNDERGROUND, audiovizuální performance. Hudba jak ji neznáte, čiré dobrodružství.
g 21. 11. (st), Čajovna Archa v 18.00 hod. JAM SESSION,
hromadná hudební improvizace všech pro všechny.
g 23. 11. (pá), Klub Galerka ve 20.00 hod., 50,- Kč. DARMODĚJ ANEB PÍSNIČKÁŘ JAROMÍR NOHAVICA OČIMA
PUBLICISTY JIŘÍHO ČERNÉHO, monotématický pořad.
g 25. 11. (ne), Čajovna Archa v 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
moderní deskové hry pro začátečníky i pokročilé.
g 28. 11. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. JACK KEROUAC,
literární večer, zasvěcený jednomu z nejvýznamnějších autorů beat generation. Obohaceno čtenými ukázkami z díla.
g 29. 11. (čt), Hudební kavárna v 19.00 hod., 20,- Kč. PODZEMNÍ MODERNA: RESIDENTS III., poslechový večer.
g 30. 11. (pá), Hudební kavárna v 18.00 hod., 10,- Kč. ZA ZAPATISTY DO MEXIKA, cestopis a fotografický nálet na
dané téma. Fotoarzenál a volná diskuze.
g 30. 11. (pá), Klub Galerka ve 20.00 hod., 40,- Kč. JAZZ
KLUB, tentokráte se skupinou Retro Blues.
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Pondělky 2007 od 18.30 hod. KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO
DÍVKY A ŽENY. Každé pondělí ve Fokusu od 19.00 hod.
Vyzkoušíte všechny formy aerobiku, body stylingu, power
jógu, pilates apod. (Středa v tělocvičně střední zdravot.
školy od 18.30 hod.)
g Sobota 2. 11. od 15.00 hod. ČESKÝ HALOWEEN. Akce
pro nebojácné děti od 15 do 17 hod. výroba strašidelných
masek, od 17 do 18.30 hod. průvod strašidel, od 19.00 hod.
večerní program v SVČ Fokus, 21.30 hod. ukončení programu. Cena 30,- Kč, v ceně malinká večeře.
g Sobota 2. 11. od 19.30 hod. STEZKA ODVAHY PRO
DOSPĚLÉ. Akce pro nebojácné rodiče. Začínáme v SVČ
Fokus a končíme (pokud přežijete) ve 21.30 hod. opět ve Fokusu. Program přísně tajný, střežen až do poslední chvíle.
Cena: 50,- Kč, v ceně elixír proti zlé moci.
g Pátek 9. 11. od 18.00 hod. Masarykovo náměstí. LAMPIONOVÝ PRŮVOD aneb „CESTA SVĚTÝLEK“. Poj te s námi zavzpomínat, zhlédnout tanec světlušek a také
možná dobové záznamy a nakonec vytvořit velkou svítící
hvězdu. Vstupné 7,- Kč bez lampionu, 5,- Kč s lampionem.
Pokud bude počasí, že by lampion nemohl svítit, pak se akce
ruší! Pozn.: Za svůj oheň si každý ručí sám!
g Sobota 10. 11. a 17. 11. od 9.00 do 14.00 hod. MALUJEME NA HEDVÁBÍ. Zpestřete si sobotní odpoledne a vyzkoušejte si základní techniky malby na hedvábí (šátek
nebo šála) — šibori — zapékaná technika. Vstupné: 150,- Kč
(v ceně: šátek nebo šála, barvy, pomůcky, lektor). Potvr te
svoji účast alespoň dva dny předem na mob. tel.: 732 274
649 (pí Mitášová).
g Sobota 10. 11. a 17. 11. od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ
KERAMIKA PRO VŠECHNY, co rádi tvoří z hlíny. Vstupné: děti, mládež a studenti 35,- Kč, dospělí 65,-Kč. Ateliér
SVČ Fokus.
g Sobota 23. 11. od 17.00 hod. Masarykovo náměstí. V rámci programu „Poznej naše město“ uvádíme podruhé: PODZEMÍ MĚSTA. Zhlédnutí některých podzemí města Nového Jičína s výkladem PhDr. Emanuela Grepla, archeologa
Muzea Novojičínska. (Lékárna Černý orel, MěKS, Masarykovo nám. 22, MěÚ Nový Jičín). Vstupné: 20,- Kč. Akce se
koná za každého počasí.
g Sobota 24. 11. od 7.00 hod. OSVĚTIM. Exkurze do míst,
kde slova nestačí a vzpomínky žijí. Délka exkurze v samotné Osvětimi je tříhodinová. Odjezd z NJ od SVČ Fokus v 7.00 hod., příjezd do NJ cca v 15.30 hod. Nutno vyplnit přihlášku, odevzdat ji a zaplatit nejpozději do 15. 11.
2007 u nás ve Fokusu. Pozor! Omezená kapacita míst —
jen 28 účastníků. V případě malého počtu zájemců bude
exkurze zrušena.
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, dospělí 1 000,- Kč.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

4.— 6. 12. 2007 (9.00—12.00, 13.00—18.00 hod.) PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA KERAMIKY. Výstavka prací dětských kroužků i dospělých ve vestibulu SVČ Fokus.

g

Povídání o Skalkách
g Skalky... Každý obyvatel Nového Jičína to místo zná a jistě
tam mnohokrát byl nejprve jako dítě se svými rodiči, a pak
sám jako rodič se svými dětmi. Čím je to místo vzdálené asi
jen dva kilometry z centra města tak zajímavé? Určitě je to
krásná příroda, výlety do okolí, ale i příležitost k setkávání
přátel, co tam lidi láká. Tak asi o Skalkách uvažovali i naši
předkové, když je ve chvílích oddechu navštěvovali. O letité
oblíbenosti Skalek svědčí zdejší nejstarší zachovalá památka,
kamenný kříž, který tu nechala postavit v roce 1791 Apolonia
Liewerin a roku 1813 renovovat Ferdinand Heinisch, jejichž
jména a monogram můžeme ještě dnes na podstavci kříže
spatřit. Stromy a křovinami zarostlé skály, které jsou pozůstatkem lomu, kde se před staletími těžil kámen pro stavbu
hradeb a domů, dodávají Skalkám tajuplného vzhledu. Snad
i proto o nich vznikly pověsti jako třeba ta o klíči ke Skalkám.
Od poloviny 19. století se město Nový Jičín začalo značně
průmyslově rozvíjet. Vznikla řada textilních a kloboučnických
továren, v důsledku čehož došlo ke zvyšování počtu obyvatelstva. Takový vývoj samozřejmě vyvolal poptávku po kulturním a společenském vyžití. Zájem o vycházky do blízkého
okolí se soustředil převážně na snadno dostupné Skalky.
Proto je město za finanční podpory občanů přeměnilo v lesopark protkaný cestičkami a lavičkami. Na památku tohoto
díla byl v roce 1894 nedaleko kříže postaven kamenný pomníček ve tvaru čtyřbokého komolého jehlanu ukončeného koulí.
Nápis na něm je ještě dnes čitelný, kouli ale dávno nějaký
poberta odnesl.

Zdejším prostředím byli určitě inspirováni divadelníci, z jejichž podnětu zbudovali ve východní části Skalek v letech
1928 až 1929 přírodní divadlo. Jeho dosud patrné pozůstatky
začalo využívat pro své účely městské kulturní středisko.
Na skalách v okolí divadla získával své rané horolezecké zkušenosti první občan České republiky, kterému se podařilo zdolat nejvyšší horu světa Mount Everest, novojičínský rodák,
Leopold Sulovský.
Svahy nad Bludovicemi si zase oblíbili členové Kneippova
spolku, kteří zde v roce 1908 iniciovali stavbu slunečních
lázní s dřevěnými šatnami, tělovýchovným vybavením a studánkou. Lázně již dávno odvál čas, jen vodou ze studánky se
můžeme dodnes občerstvit.
Neustále se zvyšující počet návštěvníků Skalek jistě podněcoval mnoho podnikavých lidí ke zřízení hostince. Tyto
záměry však přerušil válečný konflikt z let 1914 až 1918.
Určitý základ této myšlence však přesto dán byl. V roce 1894
totiž v pozemkové knize zapsali stavbu domku s hospodářskými budovami, ze kterých posléze restaurace vznikla. Jako
první vlastníci se uvádějí Franz a Barbara Podešvovi, kteří
vzápětí celý objekt prodali Augustu a Marii Hromadkovým,
jejichž potomkům náležel až do konfiskace německého majetku po roce 1945. V říjnu 1919 vypracovala firma H. Czeike
— Wondra z Nového Jičína na objednávku Augusta Hromadky
juniora plán přestavby nemovitosti na restauraci, která byla
zároveň realizována. Roku 1931 k ní také přistavili rozsáhlou verandu.

Po skončení války v roce 1945 se zde vystřídalo několik
majitelů jako Fond národní obnovy, město Nový Jičín a Leopold Štefana. Zároveň restaurace získala jméno Na Skalkách.
Znárodněním v roce 1961 se pak vlastníkem stal podnik Restaurace a jídelny Nový Jičín se sídlem ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Po dlouhou dobu objekt chátral a trpěl zanedbanou údržbou. V roce 1988 bylo proto rozhodnuto o jeho
demolici a výstavbě restaurace nové. Tu na stejném místě
postavil investor Novojičínské hotely a restaurace. Ke kolaudaci došlo v roce 1992 a od té doby zdárně slouží návštěvníkům pod vedením nového majitele, který ji získal v rámci privatizace a obohatil o chatovou osadu a minigolfové hřiště.
Silnice, která vede kolem, spojuje Nový Jičín s jeho místní
částí Kojetínem. Původně to však byla hlavní spojnice do
Uher, nebo směřovala přes Kojetín, Straník, Hostašovice,
Jasenici a Příluky do Valašského Meziříčí. Až roce 1834 zahájili stavbu silnice nové přes Bludovice, Hodslavice a Domoracké sedlo.
Na její druhé straně naproti restaurace Na Skalkách se
nachází výletiště s amfiteátrem, kioskem a terasou zbudované v letech 1973 až 1978, kde se konají různá kulturní vystoupení. V průseku mezi vzrostlými stromy lze vidět památnou horu Radhoš s kaplí a hotelem na vrcholu. Asi 50 metrů
od amfiteátru obnovili v roce 2005 na dochovaných pětiúhelníkových základech zastřešenou besídku s lavičkami. Původní zde stála od 30. let 20. století, ale pro nezájem a zanedbanou údržbu zanikla.
Uděláme-li jen několik kroků po cestě ke Kojetínu lípovou
a březovou alejí, objeví se nám krásné výhledy na hrad Starý
Jičín a Oderské vrchy. Za velmi dobrého počasí jsou vidět
i Jeseníky s nejvyšší horou Moravy, Pradědem. Z luk vlevo
nás pak překvapí pohled na celý řetěz Moravskoslezských
Beskyd počínaje Ondřejníkem, Lysou horou, Smrkem a Kněhyní až po veřovský Javorník s Radhoštěm.
Střediskem kulturní a tělovýchovné činnosti byl i lesík zvaný Horní Boří. Nachází se jen několik metrů pod odbočkou
na Svinec a tudíž již mimo oblast vlastních Skalek. Přesto
k nim svým způsobem náleží. Někdy po roce 1900 tu postavili
podsklepený altánek s lavičkami a stoly, čímž vzniklo výletiště zvané „Wilhelmsruhe“ hojně navštěvované německými
obyvateli. Provozovala se tu hostinská činnost a konaly různé
slavnosti spojené s tělovýchovnými vystoupeními. Z altánu
byl krásný výhled na podstatnou část Beskyd. Své první veřejné vystoupení tu provedla 18. července česká Dělnická
tělovýchovná jednota. Okresní hejtmanství v Novém Jičíně
dokonce u této příležitosti schválilo veřejný průvod, který se
tak stal prvním českým průvodem ve městě. Účastníci pochodovali od Dělnického domu až do lesíka Horního Boří,
kde vystoupili cvičenci. Dnes je vše dávno zapomenuto. Prostranství zarostlo křovím a sklípek altánku, který existoval
ještě v květnu roku 2007, následně ruka nějakého nenechavce
rozbořila.
Tak se pomalu tratí svědkové minulosti a o těch, kteří zůstávají, se toho moc neví. Snažme se proto, aby alespoň nějaké povědomí o činnosti a životě našich předků zůstalo zachováno pro naše potomky.
Václav Bubeník, Hlučínsko-Chuchelná
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Vzpomínka
na JUDr. Paula J. Zieglera
g

Každý badatel oživující dávné kapitoly dějin města Nového
Jičína se setká se jmény významných německých a českých
vlastivědných pracovníků. Mnohá z nich, jako např. dr. Beck,
autor prvních tiskem vydaných dějin našeho města v druhé
polovině 19. století, v našem povědomí žijí, některá zdánlivě
odvál čas zapomnění. A právě jednoho neprávem opomíjeného vlastivědného pracovníka a autora mnohých statí novojičínských regionálních dějin chci na tomto místě připomenout, zvláště, když především jeho publikace z historie
hospodářských dějin města Nového Jičína, vydaná po smrti
autora ve Vídni, je ve studovně archivu badatelskou veřejností tolik vyžadována. Oním zdánlivě zapomenutým mužem,
který se narodil v Novém Jičíně, působil zde a svým vlivem
pomohl zachránit písemnou pamě rodného města, jeho archivní bohatství, byl JUDr. Paul Johann Ziegler.
Jeho životní příběh se začal odvíjet ve čtvrtek 24. června,
na svátek Jana Křtitele, léta Páně 1892, kdy se v rodině Karla
Zieglera a jeho choti Marie, rozené Weymolové, narodil nejmladší syn Paul. V rodném Novém Jičíně absolvoval základní
školu a vyšší reálku, ale gymnasiální maturitu, neboli zkoušku dospělosti, jak se tenkrát říkalo, složil ve Vídni. Práva
studoval v Praze, kde rovněž v roce 1919 vykonal státní zkoušku. Do roku 1922 působil jako praktikant a auskultant u novojičínského krajského a valašskomeziříčského okresního soudu. Po složení soudcovských zkoušek v roce 1922 žil do roku
1924 v Moravské Ostravě jako vyšetřující soudce. V onom roce
se ale vrátil zpět do Nového Jičína a působil tu nejdříve dva
roky ve funkci státního návladního, poté ve funkci soudce
v letech 1926—1934, a od roku 1934 jako soudní rada a zástupce předsedy novojičínského krajského soudu.
Již od roku 1928 se zabývá veřejnými občanskými záležitostmi, nejdříve jako člen městského zastupitelstva, později,
v letech 1931—1933, jako zástupce starosty a v letech 1933 až
1938 jako starosta Nového Jičína, kde vystřídal nacionálně
založeného E. Schollicha.
Ve svých veřejných i profesních zájmech přicházel JUDr.
Paul Ziegler do styku s písemnostmi. Není tedy divu, že ho
interes o historii dovedl k zájmu o městský archiv. Byla to
bezesporu jeho zásluha, že dopomohl k důstojnému uložení
písemnosti města. Po nesčetném stěhování, s tím souvisejících ztrátách, rozhodla městská rada počátkem roku 1937
o zrušení městské lidové kuchyně umístěné v bývalé tkalcovské škole na dnešní Slovanské ulici, jejíž provoz v posledních
letech velmi upadal. Místnosti pak po adaptaci posloužily
jako sídlo Archivu města Nového Jičína, který byl předán
veřejnosti k užívání 5. prosince téhož roku 1937. Paul Ziegler
s velkou obětavostí městský archiv dále vedl, pořádal a odborně zpracovával. Mnohé cenné písemnosti tak zachránil
před zkázou a zhoubou druhé světové války.
Z tohoto období jsou známy i jeho historické práce, vydané
tiskem. Nejpozoruhodnější z nich je jistě studie k osídlení
severní Moravy, zabývající se dějinami rodu hrabat von Hückeswagen v době jejich působení na Moravě. Dějiny Židů
v Novém Jičíně i přes pramenný výzkum jsou bohužel silně
poznamenané nacionalismem.
Po válce žil Dr. Paul Ziegler s celou rodinou ve Vídni, kde
24. října 1947 ve věku 55 let zemřel. Ale ještě stačil připravit
pro tisk záslužnou publikaci Hospodářské dějiny města Nového Jičína, kterou ve třech svazcích vydala již z pozůstalosti vdova, paní Charlotta Zieglerová. Ta se svou dcerou
navštívila Nový Jičín v roce 1993 na pozvání tehdejšího starosty Nového Jičína pana ing. L. Grofa u příležitosti oslav
680. výročí nejstarší dochované písemné zmínky o městě.
Její setkání s městskou radou a ostatními historiky Nového
Jičína či rodinnými příslušníky již nežijících osobností patřilo k nejdojímavějším okamžikům oslav.
JUDr. Paul Ziegler patřil mezi významné osobnosti Nového
Jičína a jeho jméno nemůže být zapomenuto.
Karel Chobot
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Osobnost roku 2006

Frantisek
ˇ Skocek
ˇ

g Datum narození: 2. března

1944. Povolání: Ředitel Základní umělecké školy v Novém Jičíně. Stav: Ženatý.
Manželka: Pavla. Děti: Norbert, Michal. Životní krédo:
Řešit problémy a věci tak,
abych byl s výsledkem spokojen nejen já, ale i ostatní.
Jak jste přijal a co pro vás
znamená ocenění vaší dlouholeté práce? Ocenění jako osobnost roku 2006 v oblasti
kultury vnímám jako vysoké vyznamenání, které nelze přijmout
jinak než s povděkem. Jste výrazná osobnost na poli hudebním, pedagogickém, ale i sportovním. Máte „recept“
na soulad těchto zájmů? Jak hudba, pedagogická činnost
tak i sport jsou zároveň mým koníčkem, mám velké štěstí,
že dva z nich jsou současně také mým povoláním. Jaká je
vaše představa „ideálního léta“? Teplo, slunce, moře.

Navštiv a poznej Beskydy
Foto Jaroslav Bělík

g V prvním říjnovém týdnu skončila letní soutěž „Navštiv
a poznej Beskydy“, která byla vyhlášena v sezonních novinách
Beskydy Tourist info dne 1. 6. 2007. Cílem této soutěže je
podpora návštěvnosti v turistické oblasti Beskydy a Valašsko.
Během soutěže mohli turisté získávat razítka ze známých
i méně známých turisticky atraktivních míst do kuponu otištěném v již zmíněném tisku. Po obdržení devíti razítek z různých míst bylo možné kupon odevzdat na všech informačních
centrech v regionu a získat tak drobný místní suvenýr.
Všechny odevzdané kupony byly zařazeny do slosování
o zajímavé ceny — víkendový pobyt ve Štramberku, rodinné
vstupné do aquaparku na Olešné (Frýdek-Místek), let padákem nad Těšínskými Beskydy. Nejnavštěvovanějšími místy
byly hrad Hukvaldy, Štramberk, Mosty u Jablunkova a Valašské Meziříčí. Losování proběhlo dne 3. 10. 2007 a šastnými
výherci se stali K. Gorčík z Třebíče, Fr. Kypr z Frenštátu p.
Radhoštěm a R. Světlík z Třince.
Soutěž bude pokračovat i v příštím roce, a tak věříme, že
se znovu zapojí velký počet turistů, přestože mezi vítězi nebyl nikdo z obyvatel Nového Jičína.
Mgr. Hana Sirotová
g

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své členy a příznivce na besedu spojenou s promítáním fotografií z letošního putování
Vídní po stopách novojičínských rodáků, která se uskuteční
v pondělí 12. listopadu 2007 v 16.00 hodin v přednáškovém
sále novojičínského archivu (K Archivu 1, Nový Jičín). Besedu
povede předseda klubu rodáků pan Pavel Wessely, pozván
byl rovněž kastelán kunínského zámku pan PhDr. Jaroslav
Zezulčík s chotí, nebo oba v zářijových dnech účastníky expedice Klubu rodáků po stopách novojičínských ve Vídni obětavě provázeli.
Výbor klubu

XXI. světové skautské
JAMBOREE 2007

Tři vybrané členky novojičínského střediska Pagoda Kristýna Bajerová (Cross), Olga Petrová (Olí), Alena Svobodová
(Ješi) byly (za finanční podpory města Nový Jičín a střediska
Kopřivnice, které nám dalo možnost se k nim připojit a po
dobu deseti měsíců spolupracovat a podílet se na programu
i shánění sponzorů) součástí české výpravy, která jela reprezentovat Českou republiku a český skauting do Anglie, země
původu skautingu.
Světové jamboree je bezpochyby největší a nejdůležitější
akcí světového skautského hnutí, protože právě na něm se nejviditelněji projevuje myšlenka světového skautského bratrství
a možnosti dětí a mladých lidí žít společně bez ohledu na
svou národnost, barvu pleti, náboženství nebo jakýkoliv jiný
rozdíl. XXI. světové jamboree, které proběhlo od 27. července
do 8. srpna 2007 v Hyllands Parku, hrabství Essex v Anglii
bylo vyvrcholením celosvětových oslav 100 let skautingu. Tohoto jamboree se zúčastnilo více než 42 000 skautů, skautek, jejich vedoucích a členů IST (International Service team
— mezinárodní servistým) z celého světa, kteří mohli společně
prožít neopakovatelnou atmosféru celosvětového setkání,
jež se odehrálo i na tak skautsky významných místech, jako
je Gilwell Park nebo ostrůvek Brownsea.
Celosvětové skautské jamboree se koná jednou za čtyři
roky počínaje rokem 1920. Po skončení 1. světové války, kdy
se problémy a nepřátelství mezi národy zdály nepřekonatelné,
se rozhodl zakladatel skautingu, lord Baden-Powell, sezvat
skauty ze všech zemí. Sobě i jiným chtěl dokázat, že to, co
se nedaří dospělým (domluvit se) dokáží mladí lidé.
Co znamenají olympijské hry pro sportovní svět, to je jamboree pro svět skautingu. Zde se ovšem nesoutěží a nebojuje
o vítězství. Mladí lidé se zde schází, aby společně zažívali
mnohá dobrodružství, pracovali, sportovali, mluvili o globálních problémech a hledali jejich možná řešení, učili se od
sebe navzájem. A v neposlední řadě, aby na základě společných zážitků navázali přátelství leckdy na celý život.
Česká výprava, největší v historii skautingu, která kdy
reprezentovala ČR na jamboree, byla složena z necelých 300
účastníků a servisního týmu, rozdělených do pěti krajů, tzv.
jamoddílů (Středočeský, Plzeňský, Olomoucký, Moravskoslezský a Brněnský), přičemž vedení českého kontingentu
bylo v rukou Vojtěcha Broučka (Chrousta).
Celé jamboree byla jedna velká cesta kolem světa, jedna
velká show. Možná se ptáte, jak lze zorganizovat tolik desítek
tisíc lidí. Je to právě jedna z věcí, která nás nesmírně překvapovala v průběhu celého konání. Přes 8 000 dospělých účastníků z celého světa všech věkových kategorií se postaralo
o bezchybný průběh denních programů, ale i naši bezpečnost
a pozitivní naladění. Pracovali dnem i nocí, jen abychom se
mohli bavit, nasávat báječnou atmosféru a užívat si programové aktivity, ale i příznivého teplého počasí, které nebylo
pro Anglii zrovna typické.
Po příjezdu všech českých jamoddílů jsme byli přiřazeni
k jednotlivým subcampům, pro které byl organizován společný program na každý den. Jednotlivé subcampy (celkem
16) pojaly okolo 2 500 účastníků ve věku 14—17 let společně
s vedoucími jamoddílů. Subcampy měly rozlišné názvy např.
tundra, oáza, pláž, deštný les, rozdílné barvy — žlutá, zelená,
modrá a maskoty. Pro lepší organizaci měly tyto subcampy

g

jinak uspořádaný desetidenní program, ale každý jej měl
stejný, jen v jiném časovém sledu.
K samotnému zahájení a otevření letošního jamboree se
konal tzv. opening ceremony, kdy jsme při této příležitosti
odstartovali samotné konání a proběhla prezentace a představení jednotlivých zúčastněných zemí z celého světa. Na
slavnostním pódiu se objevil i anglický princ William či vnuk
Roberta Badena-Powella. V průběhu jamboree nás neminul
ani den oslav 100 let skautingu, tzv. Sunrise Day, spojený s festivalem jídla, tzv. Food fetsival, přičemž každá země nabízela své národní speciality či oblíbená jídla. České menu
nabídlo k zakousnutí například tradiční české bramboráky,
meruňkové knedlíky, bramboračku, domácí pečené cukroví
či štramberské uši aj. Nechyběl ani zakončující ceremoniál
— Closing Ceremony, kde se mimo jiné představila hostující
země pro jamboree v roce 2011, a to Švédsko, které poctilo
letošní jamboree účastí samotného švédského krále Gustava
XVI. se svou královskou rodinou.
Ani ostatní programové aktivity neztratily na své bohatosti.
Zmínila bych „světovou vesnici“, která byla plná možností
poznat každou zemi zvláš osobitým způsobem. Byla to šance
pro každou zemi ukázat, v čem je jiná než ostatní, co je právě
to její, jakou má kulturu, tradice, svátky, tanec, umění, hudbu,
jídlo, kuchyni, životní prostředí, sport, skauting, známá
místa, osobnosti… Další aktivita s názvem „živly“ byla zaměřena do oblasti vědy a techniky s cílem poznat čtyři přírodní
živly: vodu, vzduch, oheň a vítr. Formou pokusů jsme objevovali sílu, nebezpečí a využití těchto živlů ve vědě. Další celodenní aktivita byla například pracovní pomoc místním komunitám v okolí jamboree. Pro představu můžu zmínit úpravu
přírodního parku, stavbu turistické cesty, sběr odpadků, stavbu hřiště pro školy, úpravu plotů a zahrad aj. Dále den vodních aktivit, kde jsme si mohli vyzkoušet pádlování na kajaku
nebo raftu, windsurfing, stavění vorů a jiných plavidel. Nejvíce fyzicky a sportovně laděná byla opět celodenní aktivita
s názvem „dobrodružství v Gilwellu“, kde byla možnost vyzkoušet si horolezectví, jeskyňářství, lukostřelbu, trampolínu,
vojenská běžecká dráha, adrenalinové lanové aktivity, ale
také možnost poznat historii tohoto parku Gilwell.
Ptáte se, jak si vedla Česká republika v samotné reprezentaci? Musím říct, že na to, jak je ČR územím malá země, rozhodně je velká svou kulturou a výjimečným skautingem. Celý
svět zajímaly tradiční české podsadové stany, jež jsou známy
pouze u nás a na Slovensku. Jamboree noviny, jež vycházely každý den s obsahem dne minulého naše stany označily
jako „český zázrak“. Přilákaly výjimečnou pozornost i jamboree rádia. Plzeňský jamoddíl představil indiánská tee-pee,
ostatní měli klasické stanové kopule. Za zmínku stojí uvést
i českou školu lasování a uzlování, kterou mohl navštívit kdokoli v dané programové aktivitě. Úspěch sklidilo i pódiové
vystoupení moravskoslezského oddílu, které upoutalo pozornost pestrou paletou umění, jako například balet, lasování,
diabolo, plivání ohně, po-i, sestavu s točícím lasem aj.
Heslo letošního jamboree bylo „Jeden svět — jeden slib“,
přesněji řečeno v dni oslav skautingu jsme si všichni účastníci obnovovali skautský slib vlastním mateřským jazykem.
K tomuto heslu byl také složen oficiální jamboree song, který
jsme pravidelně slýchávali na ceremoniálech z úst mladých
zpěváků.
Byl to neopakovatelný zážitek, nenahraditelná životní zkušenost a jedinečná šance poznat celý svět, osobité kultury,
náboženství a jazyk. Poznáte, jak je svět veliký a také to, jak
vy jste malí, ale mnohonásobně kulturně bohatí. Přála bych
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to zažít všem, každému z vás, protože kdo to nezažije, jen
tak neuvěří. A to vše díky skautingu.
Jménem všech bych ještě jednou ráda poděkovala městu
Nový Jičín, firmě Tonak a.s. Nový Jičín, všem ostatním sponzorům a lidem, kteří se podíleli na přípravě.
Pokud vás jamboree alespoň trochu zaujalo, nenechte si
ujít návštěvu oficiální jamboree výstavy, která se uskuteční
i v Novém Jičíně, kde budu prezentovány fotografie z jamboree 2007 předního fotografa Jana Bičovského (Chosého).
O přesném konání této výstavy vám dáme vědět.
Závěrem bych chtěla říci; koho skauting oslovil a má zájem se připojit, ráda vás přivítám v naší klubovně na adrese
U Jičínky 9 v Novém Jičíně. Podrobnější informace o našem
středisku hledejte na adrese www.skauting.cz/pagoda.nj/
Olga Petrová

Městská policie zakročuje
proti původcům černých skládek
g Městská policie Nový Jičín (dále jen „MPNJ“) v poslední době

zaznamenala nárůst oznámení a poznatků od občanů, zaměstnanců technických služeb a hlídek městské policie v terénu,
které poukazovaly na to, že stále častěji dochází k ukládání
odpadu mimo odpadní nádoby. Jedná se o černé skládky, kde
se nachází starý nábytek, ledničky, pračky, televizory, koberce, stavební su, kartony, prázdné obaly od potravin, alkoholických a nealkoholických nápojů.
Aby nadále nedocházelo k těmto negativním jevům, provádí
MPNJ intenzivněji kontroly na celém území města Nového
Jičína a obzvláště na místech, kde se tyto jevy vyskytují nejčastěji. V případě zaznamenání takovéto černé skládky strážníci městské policie na místě pořídí fotodokumentaci, v přilehlém okolí zjistí, zda někdo z občanů neviděl původce skládky tento odpad odkládat, dále přímo na místě zjistí, zda je
možno z odloženého odpadu zjistit původce skládky. V uplynulých měsících se strážníkům městské policie podařilo v několika případech odhalit původce černých skládek a tento přestupek bu vyřešit na místě v blokovém řízení (pokud šlo
o odpadky v malém rozsahu) nebo postoupit pachatele ke
správnímu řízení. Jestliže na místě není možno zjistit původce skládky, postupujeme událost na odbor životního prostředí a technické služby města na náklady města tento odpad
odklidí. Díky takovým skládkám se poplatek za komunální
odpad zvyšuje.
Sankce za odkládání odpadů mimo odpadní nádoby:
a) podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, lze za toto jednání uložit na místě v blokovém řízení pokutu do výše 1 000,- Kč, ve správním řízení až 50 000,- Kč;

b) podle zák. č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku
tím, že: odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo
mimo místa jejich zpětného odběru; se zbaví autovraku nebo
umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem o odpadech,
c) podle zákona o obcích 128/2000 Sb., jestliže: fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jí užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí obec uložit pokutu
do 10 000,- Kč; podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí
obec uložit pokutu do 50 000,- Kč (pokud tyto osoby znečistí
veřejné prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa
a neprodleně neodstraní závadný stav, může jim obec uložit
pokutu až do výše 200 000,- Kč).
Rádi bychom touto cestou oslovili obyvatele města (seniory,
matky s dětmi a v neposlední řadě mládež), aby nečinně nepřihlíželi páchání těchto negativních jevů a při jakémkoliv zjištění takového protiprávního jednání své poznatky oznámili
(i anonymně) na linku MP NJ telefonicky (pevná linka 556
768 280 nebo tísňová linka 156). Naším společným cílem je
docílit toho, že černé skládky a nepořádek u odpadních nádob bude spíše výjimkou, vždy okolí našich domovů působí
příjemněji bez zákoutí plných odpadků.
Městská policie Nový Jičín jde s návrhem do rozpočtu pro
rok 2008 na pořízení kamerového setu, jehož součástí je přemístitelná kamera a vyhodnocovací zařízení, které bude přímo
zobrazovat a vyhodnocovat problematickou část města s největším výskytem černých skládek.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Muzeum Novojičínska
g

Čtvrtek 22. listopadu 2007 v 17.00 hod. NEW
ZEALAND 2007. Skutečný život v zemi Pána
prstenů. Přednáška Mgr. Aleše Knápka, archeologa Muzea Novojičínska. Trámový sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Úterý 27. listopadu 2007 v 17.00 hod. až 3. 2.
2008. VÁNOCE VE MĚSTĚ. Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska prezentující dobu vánoční a zimní čas v městském
prostředí málo známým pohledem. Rytířský sál Žerotínského
zámku v Novém Jičíně.
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—16.00 hod.,
sobota, neděle, svátky 9.00—15.00 hod.

Europe Direct NJ informuje
g

V období předvánočního zvýšeného nakupování připravilo
Středisko Europe Direct Nový Jičín a Sdružení obrany spotřebitelů ČR tématickou přednášku: „TRVEJTE NA SVÝCH
PRÁVECH“, na kterou vás co nejsrdečněji zveme. Přednáška
bude zaměřena na tyto oblasti: Jak na reklamní zájezdy?
Nákupy přes internet. Reklamace.
Přednáška s možností následné konzultace se uskuteční
ve čtvrtek 22. 11. 2007 od 9.00 hod. v prostorách střediska
Europe Direct (ul. Úzká 27 — prostory informačního centra).
Přednášející bude ing. Renata Malinová ze Sdružení obrany
spotřebitelů. Zveme především seniory, kteří bývají velmi
často účastníky reklamních předváděcích akcí a zájezdů.
Markéta Hanzelková, vedoucí ED a IC Nový Jičín
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Snímek č. 41

g Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího, tedy říjnového
kola naší soutěže.
Všechny došlé odpovědi byly správné,
jedna byla zodpovězena jen z poloviny.

Snímek číslo 39:
Jedná se o horní část
hlavního vchodu do
domu č. 12 na Masarykově náměstí. Je to
jeden z nejstarších
domů náměstí a byl
také součástí 45 domů, jejichž majitelé
byli členy spolku tzv.
šenkovního bratrstva. Jako hostinec „U
Zlatého jelena“ se připomíná již v roce
1724. Na počátku 19.
století zde byla kavárna a její majitel
Josef Hesse tu hostil
arcivévodu Františka
Karla, (otce budoucího císaře Františka Josefa I.), který do
města přijel r. 1845.
Klasicistní úpravu
průčelí z poloviny 19. století od stavitele Johanna Lercha vystřídala prostá fasáda. Do dnešní podoby ji upravil architekt
Hugo Blum v roce 1913. Obyvatelé města tento dům stále
znají jako „Hotel Jelen“.

Snímek č. 42

Snímek č. 40

Snímek č. 39

Soutěž „Pozvedni oči“ 21. kolo

Snímek číslo 40: Na snímku je horní část portálu nad vchodem do domu č. 19 v Tyršově ulici. Dům byl postaven jako
obytný v historizujícím slohu někdy ve druhé polovině 19.
století jako součást budoucí okružní třídy po vzoru Vídně.
V této části města byly zprvu příkopy nebo valy zvané Am
grünen Graben — Na Zelených příkopech. Byly používány
i názvy Na Valu nebo Zelený val. Toto pojmenování zůstalo
i po zasypání příkopu. Od roku 1879 se však tato část ulice
nazývala Döpperring - Döpperovo náměstí podle továrníka
A. F. Döppera, který měl v těchto místech soukenickou továrnu a obydlí. Po roce 1945 dostala ulice název Tyršova.
Výhercem jedné ze dvou krásných knih o Novém Jičíně
(dle vlastního výběru) byla vylosována paní Božena Tomanová, Hostašovice 76. Druhou cenu (propagační předměty
města Nový Jičín) získává paní Jana Müllerová, Suvorovova
508, Šenov u Nového Jičína.
Zúčastněte se 21. 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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PROČ JE
BŘÍZKA
CELÁ BÍLÁ
Jaroslav Merenda

Proč je břízka celá bílá?
Aby lidem posvítila
když domů jdou tmavou nocí.
Zbloudili by bez pomoci.
Foto Jaroslav Bělík
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