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o kterém se dlouhá léta, alespoň na Moravě a v Čechách, mlčelo: Eduard Veith. Patřil, podobně jako Julius Berger, Hugo
Baar či Anton Kolig mezi výrazné představitele moravských
Rakušanů či německých Moravanů, kteří se narodili v Novém
Jičíně a při svém životním uměleckém příběhu získali evrop-

ského věhlasu hlavně působením ve Vídni, Paříži, Mnichově.
Jejich dílo uzavřelo základní ideové směřování 19. století —
historismus. Evropa je obdivuje dodnes, nevědouc mnohdy,
že je zrodila Morava a Nový Jičín.
Dokončení na straně 3

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g

Dne 7. 2. 2008 se sešli zastupitelé města Nového Jičína
na svém 10. zasedání. V úvodu vzali na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 9. zasedání ZM, zprávu o bezpečnostní
situaci na území města Nového Jičína za rok 2007 a zprávu
o činnosti Městské policie Nový Jičín v roce 2007. Zastupitelé schválili zapojení města Nový Jičín do Programu prevence kriminality na období 2008—2011 a Program prevence
kriminality města Nový Jičín na rok 2008. Projednali rozsáhlou majetkoprávní problematiku — zde odkazujeme na
plné znění usnesení ZM. Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na webových stránkách města a úřední desce. ZM
dále vzalo na vědomí informaci starosty města o jednání s novými majiteli bývalého areálu firmy Philip Morris („Tabačka“) na ul. Přemyslovců.
Zastupitelstvem byla projednána také rozsáhlá finanční
problematika a bytové záležitosti — také zde odkazujeme na
plné znění usnesení ZM. Byly schváleny upravené Zásady
grantového řízení města Nový Jičín. ZM určilo zastupitelem
pro oblast územního plánování podle stavebního zákona
ing. Vladimíra Bártu. Zastupitelstvo schválilo odložení realizace smluvní pokuty Urbanistickému středisku Ostrava až
do doby dokončení celé zakázky na pořízení nového územního plánu města Nového Jičína. Dále schválilo smlouvu o spolupráci k realizaci rozšíření cyklotrasy „Palackého stezka“
a změnu termínu 11. zasedání ZM ze dne 17. 4. 2008 na
úterý 22. 4. 2008. V závěru jednání schválilo ZM upravený plán
práce ZM na rok 2008.

g Rada města se sešla na svém 19. jednání konaném dne
15. 1. 2008. V úvodu jednání byl radě města představen nový
ředitel územního pracoviště hasičského záchranného sboru
plk. ing. Tomáš Klos. Dále rada města vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města za rok 2007 a projednala rozsáhlou finanční problematiku (zde se odvoláváme
na plné znění usnesení rady města). Rada města schválila
rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008
a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok
2008. Projednala a doporučila ke schválení zastupitelstvu
úpravu zásad grantového řízení města Nový Jičín. Radní města
vzali na vědomí žádost MŠ Máj Nový Jičín a schválili zřízení
logopedické třídy na odloučeném pracovišti MŠ Máj, K. Čapka 6, ul. Vančurova 36 od 1. 9. 2008. Na vědomí také vzali
každoroční informaci o výši platů ředitelů příspěvkových organizací města, návrh sportovní komise na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2007
a schválili jejich nominaci dle předloženého návrhu. RM projednala a doporučila zastupitelstvu města odložit do doby dokončení celého díla projednání žádosti urbanistického střediska o prominutí části smluvní pokuty za opožděné dodání
první etapy nového územního plánu města.
RM doporučila zastupitelstvu určit v souladu se stavebním
zákonem zastupitelem pro oblast územního plánování pana
místostarostu ing. V. Bártu. Schválila plán práce RM na rok
2008. RM vzala na vědomí informaci místostarosty MVDr. M.
Šturma o dopisu nájemníků nebytových prostor domu Sokolovská 9, Nový Jičín a o způsobu řešení. RM schválila úpravu
ceny vodného pro rok 2008 provozovatelem vodovodu Hodslavice — Straník s platností od 1. 1. 2008. Schválila také
nové znění „Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích
míst na území města Nového Jičína“. S účinností od 1. 1. 2008
byla radou města schválena cena tepelné energie pro rok
2008. Nová průměrná cena tepla tak činní 515,10 Kč včetně
DPH za odebraný GJ a platí pro kalkulaci jednosložkové
i dvousložkové ceny. V této souvislosti rada města rozhodla
o neuplatnění práva pronajímatele na zvýšení nájemného za
pronájem tepelného hospodářství v majetku města pro rok
2008 o obecnou míru inflace za podmínky, že provozovatel
tepelného hospodářství společnost Dalkia Česká republika,
a.s. rovněž nenavýší v roce 2008 fixní část ceny tepla o obecnou inflaci.

RM doporučila zastupitelstvu schválit zapojení města do
Programu prevence kriminality na období 2008—2011 a Program prevence kriminality města Nový Jičín na rok 2008.
Dále byly radou města projednávány bytové záležitosti a majetkoprávní problematika — také zde odkazujeme na plné znění usnesení rady města.

Strategický plán rozvoje města
pro období 2007—2013
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města
g Obsah

tohoto dokumentu je zveřejněn na webových stránkách města (www.novyjicin.cz), případně jeho výtisk si
můžete zdarma vyzvednout v informačním centru na ulici
Úzké 27 (u Žerotínského zámku), tel.: 556 768 288.

Město zahájilo projednávání
návrhu zadání územního plánu
Ing. arch. Jiří Raška
g Po třinácti letech od schválení současně platného územního
plánu města Nového Jičína přistoupilo zastupitelstvo města
k pořízení nového územního plánu, který bude splňovat všechny požadavky nových právních předpisů, zejména nového
stavebního zákona. V první fázi byly pořízeny doplňující průzkumy a rozbory a vypracován návrh zadání územního plánu,
jenž obsahuje písemné pokyny pro zpracovatele (projektanta),
jak má postupovat a na co se má zaměřit při vlastním návrhu územního plánu. Zadání obsahuje také seznam všech
doručených žádostí o změny územního plánu, o jejichž zařazení do návrhu budou zastupitelé jednotlivě rozhodovat na
svém zasedání. Součástí zadání je také textová část, výkres
limitů v území a výkres záměrů v území.
Návrh zadání Územního plánu Nový Jičín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu třiceti dnů (od 13. 2.
do 14. 3. 2008), a to na odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení úřadu územního plánování Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1,
kancelář č. 039 (tel.: 556 768 380) a na internetových
stránkách Městského úřadu Nový Jičín www.novyjicin.cz
v „okýnku“ E — služby úřadu, pod odkazem Úřední deska,
Oznámení: Zadání Územního plánu Nový Jičín.
Řešeným územím je celé správní území města Nový Jičín
tj. včetně místních částí Bludovice, Kojetín, Libhoš , Loučka,
Straník a Žilina). Ve výše uvedené lhůtě (do 14. 3. 2008)
může každý (občan, fyzické a právnické osoby a organizace) uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněným po
uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Informace poskytnou: ing. arch. Jiří Raška, vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče,
tel.: 556 768 276; ing. Hana Macháčková, vedoucí oddělení
úřadu územního plánování, tel.: 556 768 362; ing. Kateřina
Riedlová, tel.: 556 768 380.

Europe Direct Nový Jičín
informuje
Markéta Hanzelková, vedoucí IC a ED Nový Jičín
g Ve středu 13. 2. 2008 uspořádalo ED Nový Jičín přednášku

na téma „Co EU přinesl rok 2007 a ČR a Schengen“. Přednášejícím byl ing. Boris Navrátil, CSc., zástupce vedoucího katedry evropské integrace Ekonomické fakulty VŠB — TU Ostrava. Účastníci se dozvěděli, jaké důležité události se odehrály
v EU v roce 2007, co přinesl České republice vstup do schengenského prostoru a také co čeká EU v roce 2008. Této přednášky se zúčastnilo 35 osob z řad široké veřejnosti.
Pozvánka: V úterý 11. března 2008 v 10.00 hod. se uskuteční
v aule městského úřadu přednáška na téma: „Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům“. Přednášející bude ing.
Renata Malinová ze sdružení obrany spotřebitelů a Marcela
Reichelová ze Spotřebitelského informačního centra SOS
Ostrava. Zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti!
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Nový ředitel HZS
územního odboru Nový Jičín

Upozornění na poplatek
za komunální odpad

Nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka PVČ

Sandra Trávníčková, finanční odbor MěÚ NJ

g Dnem 1. ledna 2008 byl na

základě výběrového řízení
ustanoven do funkce ředitele
územního odboru Nový Jičín,
Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského
kraje, plk. ing. Tomáš Klos,
který na uvedeném místě vystřídal plk. ing. Zdeňka Biskupa, který se rozloučil se
svou dlouholetou činností
u hasičského záchranného
sboru v závěru roku 2007.
Plk. ing. Tomáš Klos započal svou práci v profesionální požární ochraně v roce 1983 vstupem do Městské inspekce požární ochrany při Národním výboru města Ostravy. V roce
1989 přešel na funkci zástupce velitele požárního útvaru
při Okresní správě požární ochrany, ONV v Novém Jičíně.
V období let 1990—1994 byl z řad hasičů uvolněn, nejprve
pro funkci tajemníka městského úřadu a následně byl zvolen
do funkce starosty města Bílovce. V roce 1995 se vrátil k původní profesi a byl ustanoven ve funkci velitele Hasičské stanice v Bílovci. Po vzniku Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v roce 2001 přešel do Nového Jičína
a vykonával funkci zástupce ředitele územního odboru pro
oblast výkonu služby a IZS. Po reorganizaci HZS MSK působil jako velitel Centrální hasičské stanice v Novém Jičíně,
kterou vykonával do konce roku 2007.

Zápis dětí
do cestovního dokladu rodiče
Odbor vnitřních věcí
g Dnem 1. března 2008 nabyl účinnosti zákon č. 106/2007 Sb.,
kterým se mění zákon 329/1999 Sb. o cestovních dokladech.
Uvedenou právní úpravou se umožňuje zapisovat občany
mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Zápis dětí bude
proveden na základě „Žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu“. K této žádosti rodič doloží cestovní pas, do kterého má být dítě zapsáno, rodný list
dítěte a doklady k ověření jeho státního občanství (osvědčení o státním občanství nebo rodné listy rodičů a oddací list
rodičů), občanský průkaz k ověření bydliště (příslušnost k provedení úkonu) a správní poplatek 50,- Kč za každý zápis.
Do cestovního pasu, který obsahuje rubriku určenou pro
zápis dítěte, lze zapsat nejvýše čtyři děti. Do cestovního pasu,
který neobsahuje rubriku určenou pro zápis dítěte, bude
zápis proveden formou samolepícího štítku, na který lze zapsat nejvýše tři děti. Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat všechny děti, určí občan, které z nich se zapíší. Pokud
byl zápis občana mladšího 15 let v cest. dokladu jeho rodiče
proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, smí
tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

Změna termínu jednání ZM
Mgr. Hana Sirotová
g Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém desátém zasedání

schválilo změnu termínu zasedání zastupitelstva ze čtvrtku
17. dubna 2008 na úterý 22. dubna 2008.

Czech POINT — aktuální změny
Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru
g

Od pondělí 18. února 2008 je možné na pracovištích Czech
POINT vydávat výpisy z Rejstříku trestů i zmocněncům,
kteří žádají o výpis na základě plné moci jim udělené další
osobou. Vzor plné moci a další veřejné informace k této změně naleznete na www.czechpoint.cz v sekci „pro obce“.
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Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad (provoz systému shromaž ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), který je stanoven obecně závaznou vyhláškou
města Nového Jičína a to do 31. 3. 2008. Do tohoto termínu
musí splnit svou poplatkovou povinnost všichni občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně (za děti jejich rodiče), dále
cizinci s povolením k trvalému pobytu ve správním obvodu
města a vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, kteří
nemají trvalý pobyt ve městě Nový Jičín.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu či úmrtí) je nutné nahlásit finančnímu odboru Městského
úřadu Nový Jičín, 1. patro, č. dveří 107.
Poplatek je možné uhradit bu poštovní poukázkou na
poště nebo v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, Divadelní 3 a Masarykovo nám. 1., nebo převodem na účet města
Nového Jičína u KB číslo 19-326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výše částky. Sazba poplatku podle obecně
závazné vyhlášky činí pro rok 2008 456 Kč/osobu/rok.
Občanům, kteří nesplní svou poplatkovou povinnost včas
nebo ve správné výši, budou vystaveny a zaslány navýšené
platební výměry o 50 % z dlužné částky podle zákona č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.

Dokončení ze strany 1
Karel Chobot
Eduard Veith spatřil světlo pozemského světa před sto padesáti léty, v úterý 30. března 1858 v Novém Jičíně, v rodině
malířů pokojů Julia Veitha a jeho ženy Susany, roz. Schleifové. Výtvarné vzdělání získal v letech 1874—1878 na Škole
uměleckých řemesel ve Vídni u profesora Ferdinanda Laufbergra. Po ukončení studií samostatně pracoval ve Vídni,
kde vedle volné tvorby realizoval řadu dekorativních úkolů.
Veithovo dílo v podobě fresek či obrazů nalézáme v Bukurešti,
Paříži, Berlíně, Vídni, ale také Ostravě, Brně, Praze a pochopitelně i v rodném městě Novém Jičíně, na které nikdy nezapomínal. V té souvislosti připomeňme, že pracoval na výzdobě
vil rodiny Hücklů. Ve vile Augusta Hückla se zachovaly tři
olejomalby na plátně vsazené do dřevěného obložení na stropě, jak ve své stati v publikaci věnované novojičínským výtvarným umělcům 19.—20. století uvádí PhDr. Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska, p.o. V depozitářích muzea jsou ukryta další Veithova plátna různých malířských
technik i námětů včetně původní výzdoby jídelny vily. Spolu
se svým otcem se Veith podílel na výzdobě novojičínského
Německého spolkového domu, dnes Beskydského divadla
(bohužel, při různých přestavbách budovy zcela zničené). Je
známo, že Eduard Veith získal první cenu za své skicy pro
tehdejší pražské německé divadlo, dnešní Státní operu; maloval osm nástropních obrazů a oponu. Podobně se podílel na
výzdobě divadel v Ostravě, Brně, Berlíně a Vídni, pražského
Rudolfina či Mariatereziánského sálu vídeňského Hofburgu.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína byl při loňském
putování Vídni uchvácen právě Veithovými lunetami tohoto
sálu nebo stropní výzdobou Volkstheatru. Tak, jako vyzdobil sídla novojičínských Hücklů, tak maloval na zakázku pro
jiné mocné a bohaté mecenáše: Rothschilda, Gutmana, hraběte Seilerna. Umělecký odkaz ve své době slavného středoevropana (zemřel ve Vídni 18. března 1925) nás uchvacuje
dodnes, jak se budeme moci přesvědčit na připravované výstavě v Muzeu Novojičínska, p.o., Žerotínském zámku. Rodné
město si významné rodáky již opět považuje, znovu objevuje,
připomíná — např. knihou, vzniklou z podnětů klubu rodáků:
Nový Jičín a jeho výtvarní umělci. O Veithových nástropních
freskách detailně promlouvá dr. Veronika Freimann ve své
dizertační práci, uložené v knihovně Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína.
Karel Chobot

Ekovýchovné programy
„Živá příroda nadosah“

Město Nový Jičín
vyhlašuje nabídkové řízení

Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g

Město Nový Jičín realizovalo v roce 2007 prostřednictvím
Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě ekovýchovné programy, kterých se zúčastnilo
1 533 žáků I. a II. stupně základních škol z Nového Jičína
a Libhoště. Projekt se uskutečnil za 70% finanční podpory
Moravskoslezského kraje a podle ohlasů dětí a pedagogického
doprovodu byl úspěšný a pro žáky k doplnění výuky přínosný
a zajímavý. Proto odbor životního prostředí pro letošní rok
opětovně požádal o poskytnutí dotace na realizaci ekovýchovných programů z dotačního programu na podporu aktivit
v oblasti životního prostředí s tím, že se plánuje rozšíření
cílové skupiny účastníků projektu na děti mateřských a studenty středních škol Nového Jičína a místních částí. Záměrem je v rámci ekologické výchovy a osvěty zapojit mladé
lidi do problematiky životního prostředí a posílit mezi nimi
povědomí o ochraně přírody a krajiny. Účast na programech
je pro všechny školy včetně dopravy z Nového Jičína do Bartošovic zdarma. Kromě programů, z nichž nejvíce byl využívaný program s názvem „Živá příroda nadosah“, dále pak
„Od vajíčka k mláděti“, „Ptáci na poli, v lese, u vody“ a „Šelmy — malé i velké“, které předpokládaly návštěvu záchranné
stanice s prohlídkou vnější a vnitřní expozice a možnou
terénní exkurzí do Poodří, se nově připravují také programy,
s nimiž přijede odborný lektor za žáky do škol. O podrobnostech budou zástupci škol informováni samostatným dopisem
a bližší podrobnosti získáte na tel. č. 556 768 312 a na stránkách záchranné stanice www.csopnj.cz

Mgr. Ivan Týle, starosta města
g

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), zastavěná plocha budovy č.p. 1185 je 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 jedno podzemní podlaží — suterén,
dvě nadzemní podlaží a podkroví. Celkem je v budově pět
bytů, které jsou v nájemním vztahu. Nabízená nemovitost se
nachází v blízkosti centra města. Minimální nabídková kupní
cena je stanovena na 1 823 960,- Kč.

g

na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín. Jedná
se o bytový dům na ul. Suvorovově č.o. 10, č.p. 869 v Novém
Jičíně, na pozemku parcela č. st. 139/8 (zastavěná plocha a nádvoří), zastavěná plocha budovy č.p. 869 je 180,08 m2 (pouze
plocha pod budovou) a prodej pozemku parc.č. 139/8 v k.ú.
Nový Jičín — Dolní předměstí. Nabízená nemovitost má jedno
podzemní podlaží — suterén, dvě nadzemní podlaží a půdní
prostor. Celkem jsou v domě čtyři bytové jednotky, které jsou
v nájemní vztahu. Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 2 259 340,- Kč.
Nabídkové řízení se vyhlašuje od 29. 1. do 10. 3. 2008
do 16.00 hodin. Informace k vyhlášenému řízení podá Jana
Havranová, majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín, 556 768 293;
e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz

Hromádky...
Ing. Davidová, odbor životního prostředí
g

Určitě si všichni všimli — snad až na pár notorických nevšímavců, že u většiny odpadkových košů povlávají zelené
mikrotenové sáčky s potiskem dvou pejsků. Někteří možná
i neodolali a se zájmem si sáčky z blízka prohlédli a zjistili
tak jejich účel. Ano jsou určené pro „pejskaře“, slouží a pomáhají k odklizení nečistoty, kterou pejsek na veřejném prostranství způsobí. Zodpovědný chovatel psa vždy nosí při sobě
papír nebo sáček a nespoléhá na zelený sáček zavěšený
u koše a hovínko po svém pejskovi uklidí, tomu nezodpovědnému mohou sáčky povlávat v ústrety na každém rohu a hovínko neuklidí za nic na světě. Inu, každý jsme nějaký, ale
málokdo se rád dívá na hromádky, a tak prosíme všechny ty,
kteří chodí na procházku se svým psím společníkem: Uklite
po něm!
Sáčky k odpadkovým košům zavěšují pracovníci technických služeb dle potřeb, většinou dvakrát týdně a zavěsí tak
zhruba 40 000 ks sáčků měsíčně, a to by snad mělo stačit, co
říkáte?

Stěhování části MěÚ NJ
v rámci budovy Divadelní 1
Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru
g Vážení občané, v polovině února tohoto roku začalo stěhování v budově MěÚ Nový Jičín na ulici Divadelní 1 (budova
bývalého OkÚ), které se postupně dotkne odboru sociálních
věcí, odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Dále se v rámci stěhování počítá s novým umístěním pokladen a podatelny MěÚ.
Ve vestibulu budovy Divadelní 1 je umístěn provizorní informační systém, kde budete vždy informováni o aktuálních změnách.

Ve vídeňských parcích upozorňují pejsci: „Použij sáček na mé ho...“
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Ples odtajnil nejlepšího
sportovce, trenéry a činovníky
Rudolf Jaroň, předseda sportovní komise
g

Stává se již tradicí, že v příjemném a skoro domácím prostředí SVČ Fokus, za účasti všech nejvyšších představitelů
města, se v pátek 22. února uskutečnil Městský sportovní
ples. Ples s pestrým doprovodným programem, který je sportovcům blízký, byl pěkným úvodem do roku 100. výročí založení organizované tělovýchovy ve městě. Na základě návrhů
došlých od tělovýchovných jednot, sportovních klubů a spolků sportovní komise s radou města vybrala k ocenění nejúspěšnější sportovce, kolektivy, trenéry a činovníky, kteří
svými výsledky v republikových soutěžích i na mezinárodní
scéně nadstandartně reprezentovali nejen svůj sport, ale
i město Nový Jičín. Starosta města Mgr. Ivan Týle spolu s předsedou sportovní komise rady města Rudolfem Jaroněm předali deseti nejlepším jednotlivcům, dvěma kolektivům, jednomu trenérovi, jedné cvičitelce a Rytíři sportu ocenění, které
jim bude připomínat, že se přiřadili v oblasti sportu k osobnostem města Nového Jičína.
JEDNOTLIVCI: Tomáš Mixa (KVS ,,Laguna“ Nový Jičín)
— reprezentant ČR v plavání s ploutvemi, 12. a 13. místo na
mistrovství světa seniorů v italském Bari, šestinásobný mistr
ČR, nejrychlejší sprintér ČR 2007, tři medaile ze světového
poháru CMAS (Srbsko a Egypt), 9 x překonaný rekord ČR,
mistr ČR družstev mužů; Ondřej Bajer (KVS ,,Laguna“
Nový Jičín) — reprezentant ČR v plavání s ploutvemi, 16. a 17.
místo na mistrovství světa v italském Bari, trojnásobný mistr
ČR pro rok 2007, ve světovém poháru 2007 vyplaval mezi
muži první dvě bronzové medaile, hlavní postava mistrovského týmu mužů Laguny na mistrovství ČR družstev;
Daniel Malátek (KVS ,,Laguna“ Nový Jičín) — čtyřnásobný
mistr ČR pro rok 2007, ve světovém poháru 2007 vyplaval
mezi muži svoji první medaili (bronz ve štafetách), mistr ČR
družstev mužů; Tomáš Zeman (TJ NJ, tenisový oddíl) — za
rok posun o 10 míst na republikovém žebříčku ČR (ČR v r.
2007 — 230. místo, kraj — 104. místo), dlouholetý reprezentant
tenisu Nového Jičína, kde prošel všemi závodními družstvy,
v současné době jedna z trenérských opor v oddílu; Vojtěch
Kulišák (Plavecký klub NJ) — vybojoval dvě finále „A“ na
zimním mistrovství ČR dorostu v plavání pro rok 2007 se 7.
místem na 400 m PZ (v této disciplíně je nejlepší v ČR ve svém
ročníku) a 8. místem na 400 m VZ, jako mladší dorostenec
obsadil v kategorii mužů na 35. ročníku mezinárodních plaveckých závodů v silvestrovském pětiboji 3. místo; František
Skoček (TJ NJ, oddíl kulturistiky FIT CLUB) — na mistrovství Evropy v bench-pressu vybojoval v kategorii do 75 kg
výkonem 132,5 kg 1. místo; Lukáš Kelnar (TJ NJ, oddíl kulturistiky FIT CLUB) — na mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice mužů získal v kategorii do 72,5 kg 1. místo, na mistrovství ČR vybojoval bronzovou medaili; Milan Horák (TJ
NJ, oddíl házené) — aktivní hráč družstva mužů, dřívější
hráč ligového oddílu SKP Frýdek-Místek s širší nominací do
reprezentačního družstva mužů, současně i trenér družstva
mužů a mládeže; Lucie Uhlířová (TJ NJ, atletický oddíl) —
na mistrovství světa juniorů do 17 let vybojovala v trojskoku
15. místo, získala dvě zlaté medaile na mistrovství ČR v trojskoku dorostenek, zlatou a bronzovou medaili má z mistrovství ČR ve skoku do dálky, zlatou medaili z mistrovství ČR
družstev dorostenek, zlatou medaili v trojskoku a ve skoku
do dálky na mezinárodních závodech Czech athletic festival;
Petra Urbánková (TJ NJ, atletický oddíl) — získala zlatou
medaili v běhu na 100 m kategorii dorostenek na mezinárodních závodech Czech athletic festival.
KOLEKTIVY: družstvo starších žákyň oddílu volejbalu TJ NJ — 1. místo na mistrovství ČR sportovních tříd, 2.
místo v Českém poháru 2007; štafeta dívek na 4 x 100 m
atletického oddílu TJ NJ ve složení Gábina Buzková, Nikol
Kramolišová, Jolana Janyšková, Petra Urbánková — 2. místo
v mezinárodních závodech žen Czech athletic festival, zlatá
medaile na mistrovství ČR družstev dorostenek.
TRENÉR, CVIČITEL: Marie Lajchová (Sdružení jóga
v denním životě) — za dlouholetou činnost, vede troje cvičení
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dle systému Jóga v denním životě, aktivně působí již 12 let;
Mgr. René Bárta (TJ NJ, oddíl volejbalu) — za dlouholeté
úspěchy s mládežnickými družstvy dívek.
RYTÍŘ SPORTU: RNDr. Milan Dvořák (Basketbalový klub
NJ). Po aktivním sportování (hokej za ZMS Třebíč, BOPO
Třebíč, fotbal za Sokol Jemnice, TJ Plešovce — Sása, MEZ
Frenštát p.R.) se věnoval již jako funkcionář zejména fotbalu, v letech 1978—1981 ve fotbalovém oddílu TJ NJ. Od roku
1990 je dosud uvolněný funkcionář BC NJ, dříve byl členem
výboru ČBF, členem hrací komise ALK, dlouhodobě je předsedou technické komise ČBF. Od vzniku komise pro Tv a mládež při RM Nový Jičín je jejím nepřetržitým velmi aktivním
členem, má velký osobní podíl na rozvoji basketbalu všech
věkových kategorií a jeho vysoké úrovni v našem městě s aktivním zapojením do dalších sportovních akcí. Titul udělen
k životnímu jubileu.

Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g

FOTBAL (hřiště s uměl. trávou T3G — zimní turnaj muži):
so 1. 3. v 9 hod. Poličná - Příbor, v 11 hod. N. Jičín A - Frýdlant, ve 13 hod. SK Hranice - Lískovec, v 15 hod. Jakubčovice
- Libhoš , v 17 hod. Kunín - Lubina, v 19 hod. N. Jičín jun. Jeseník, ne 2. 3. v 9 hod. N. Jičín B (Hodslavice) - Odry, v 11
hod. St. Jičín - Bělotín, ve 13 hod. Všechovice - Kelč, v 15 hod.
Fulnek B - Suchdol, v 17 hod. Du Hranice - Veřovice, v 19 hod.
Kopřivnice - Chlebovice, so 8. 3. v 9 hod. Příbor - Frýdlant,
v 11 hod. Libhoš - Poličná, ve 13 hod. Lískovec - Jakubčovice,
v 15 hod. Jeseník - Du Hranice, v 17 hod. Chlebovice - N. Jičín
jun. ne 9. 3. v 9 hod. Suchdol - Všechovice, v 11 hod., N. Jičín
A - Kelč, ve 13 hod. Odry - St. Jičín, v 15 hod. Fulnek B - Bělotín, v 17 hod. Lubina - Kopřivnice, v 19 hod. Veřovice - Kunín,
so 15. 3. v 9 hod., N. Jičín A - Jakubčovice, v 11 hod. SK Hranice - Příbor, ve 13 hod. Libhoš - Lískovec, v 15 hod. Poličná
-Frýdlant, v 17 hod. Jeseník - Chlebovice, v 19 hod. Kopřivncie - Veřovice, ne 16. 3. v 9 hod. St. Jičín - Kelč, v 11 hod.
Fulnek B - Všechovice, ve 13 hod. N. Jičín B (Hodslavice) Suchdol, v 15 hod. Bělotín - Odry, v 17 hod. N. Jičín jun. - Lubina, v 19 hod. Du Hranice - Kunín, út 18. 3. v 18 hod. N. Jičín
A - Poličná, so 22. 3. v 9 hod. Frýdlant - SK Hranice, v 11 hod.
Příbor - Jakubčovice, ve 13 hod. Lískovec - Poličná, v 15 hod.,
muži N. Jičín A - Libhoš , v 17 hod. Chlebovice - Du Hranice,
v 19 hod. Lubina - Jeseník, ne 23. 3. v 9 hod. Suchdol - St.
Jičín, v 11 hod. Odry - Fulnek B, ve 13 hod. Bělotín - Kelč,
v 15 hod. Všechovice - N. Jičín B (Hodslavice), v 17 hod. N.
Jičín jun. - Veřovice, v 19 hod. Kunín - Kopřivnice, 1. jarní
mistr. utkání I. A tř. muži, ne 30. 3. v 15 hod., stadion TJ, N.
Jičín A - Vendryně g HOKEJ (ZS Nový Jičín): so 1. 3. a ne 2. 3.
v 17 hod., 1. a 2. utk. čtvrtfinále play off II. liga muži GEDOS
N. Jičín (do uzávěrky Zpravodaje nebyl soupeř znám), pá 7. 3.
v 19 hod., liga junioři (sk. o postup) N. Jičín - Šumperk, so 8. 3.
v 9 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Uh. Hradiště (2
utk.), so 8. 3. v 17 hod., možné 5. utk. čtvrtfinále play off II.
liga muži GEDOS N. Jičín - , ne 9. 3. ve 13. 30 hod., liga dorost (sk. o udržení) N. Jičín - Přerov, pá 14. 3. v 19 hod., liga
junioři (sk. o postup) N. Jičín - Prostějov, út 18. 3. ve 14 hod.
liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Orlová (2 utk.) g BASKETBAL (hala na bazénu): so 1. 3. v 17 hod., Mattoni NBL
muži GEOFIN N. Jičín - USK Praha, so 1. 3. v 9 a 11 hod.,
oblast. přebor star. žáci U 14 N. Jičín - Val. Meziříčí (2 utk.),

so 1. 3. ve 13 hod., liga dorost U 16 N. Jičín - Žižkov Praha,
ne 2. 3. 10 hod., liga dorost U 16 N. Jičín - Kolín, so 8. 3. v 17
hod., Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - NH Ostrava, st 12. 3.
v 17. 30 hod., Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Děčín, so
15. 3. v 17 hod., Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Ústí n. L.,
so 15. 3. v 19 hod., II. liga muži BC N. Jičín - Krnov, ne 16. 3.
v 10 hod., II. liga muži BC N. Jičín - BCM Ostrava, so 22. 3.
v 17 hod., Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Prostějov, st
2. 4. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži GEOFIN N. Jičín - Liberec g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 8. 3. v 17 hod.,
divize muži N. Jičín A - Orlová C, ne 9. 3. v 10 hod., divize
muži N. Jičín A - Dol. Benešov A g VOLEJBAL (hala ABC):
so 1. 3. v 10 hod., krajs. přebor kadeti N. Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), so 1. 3. v 13 a 16 hod., I. liga junioři N. Jičín Dansport Praha (2 utk.), so 1. 3. v 10 a 14 hod., I. liga kadetky
N. Jičín - Jihlava, so 8. 3. v 10 hod., krajs. přebor I. tř. muži
N. Jičín - Karviná (2 utk.), so 22. 3. v 10 a 14 hod., liga junioři
N. Jičín - Lanškroun, so 29. 3. v 10 a 14 hod., I. liga kadetky
N. Jičín - SG Brno B (2 utk.), so 29. 3. v 10 hod., krajs. přebor
I. tř. muži N. Jičín - VŠB Ostrava (2 utk.), so 29. 3. v 10 hod.,
krajs. přebor II. tř. muži N. Jičín B - Břidličná g SQUASH
(herna Sportpark): pá 14. 3. v 17 hod., Pizza expres squash
tour (5. kolo novojič. otevř. ligy neregistr.) 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. g BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI (ZS): vždy čt a so 16.30 - 17.45 hod.

Sportovní aktuality
g HOKEJISTÉ POSTOUPILI DO PLAY OFF II. LIGY,
PÁŤÁCI BUDOU HRÁT DOMA TURNAJ O PŘEBORNÍKA ČR. Středa 27. února byla dnem, v němž ukončili v zápase s vedoucím Hodonínem novojičínští hokejisté po čtyřiatřiceti utkáních velmi úspěšnou základní část II. ligy. V ní se
náš tým držel od začátku stále v horní polovině tabulky, když
nejhorším bylo 5. místo (do 5. kola), aby po dvaadvaceti
vítězných zápasech, jedné remíze a deseti prohrách (výsledek s Hodonínem byl znám až po uzávěrce a neměl na
umístění našich vliv), kdy si v sedmi po sobě jdoucích zápasech „vychutnal“ i slastný pocit vedoucího celku tabulky,
skončil nakonec na výborném druhém místě. První „odměnou“ mužstvu je postup do čtvrtfinále play off s výhodou sehrání prvních dvou utkání na domácím ledě se sedmým celkem tabulky, který byl pro něj znám až po sehrání posledního
kola. Přestože předsezonním cílem vedení klubu byl pro mužstvo vytyčen postup do play off, což se podařilo splnit, pro
fanoušky by skončení ve čtvrtfinále a nepostoupení do dalších bojů (alespoň semifinále) bylo vzhledem k současné výkonnosti mužstva určitě zklamáním. Dalším velkým úspěchem novojičínského hokeje je zcela suverénní vítězství chlapců 5. třídy v krajské lize starších přípravek. S jejich postupem do závěrečného celostátního turnaje o přeborníka ČR,
je ze strany ČSLH spojeno i další ocenění vynikající práce
s mládeží v novojičínském, už od ledna osamostatněném
hokejovém klubu, spočívající v přidělení tohoto nejprestižnějšího turnaje hokejových nadějí v ČR právě novojičínskému
klubu. Turnaj o přeborníka ČR 5. tříd, který pořadatelé z HC
Nový Jičín zařadili mezi akce pořádané ke 100. výročí tělovýchovy a sportu v Novém Jičíně, se uskuteční za účasti 8 až
10 družstev na novojičínském ZS ve dnech 27.— 30. března.
Pro hokejové příznivce uvádíme termíny play off II. ligy —
čtvrtfinále 1. a 2. utkání 1. a 2. března v Novém Jičíně, 3.
utkání 4. března, event. 4. utkání 5. března na ledě soupeře,
příp. rozhodující 5. utkání 8. března v Novém Jičíně, semifinále 1. a 2. utk. (při předpokládaném postupu) 11. a 12. 3.
doma, 14. a evnt. 15. 3. venku, příp. rozhodující 5. zápas 18. 3.
doma. Finále začíná dvěma zápasy 21. a 22. 3. 2008
g

BASKETBALISTÉ GEOFINU SE DOSTALI DO HERNÍHO ÚTLUMU. Po velmi úspěšně rozehrané první polovině
letošního ročníku soutěží, pouze se třemi prohrami z pětadvaceti zápasů odehraných do konce roku, se basketbalisté

Geofinu Nový Jičín dostali po Novém roce i s na několika
postech obměněným kádrem do určitého herního útlumu.
Tato skutečnost se projevila v ne zrovna přesvědčivých výhrách v Ostravě a v Liberci, či docela s ohledem na umístění
na špici Mattoni NBL, v nečekaných prohrách v Praze s USK,
poměrně vysoko v Děčíně a v Pardubicích a také naposled
v Poděbradech se Sadskou. Snad nejvíce potěšující byla výhra v Prostějově a i přes prohru, vyrovnaný domácí souboj
s favorizovaným Nymburkem. Statistika za toto období hovoří
o osmi výhrách a sedmi prohrách, a to nejen v lize. Naši basketbalisté po prohře v Ostravě vypadli i z dalších bojů v čs.
poháru poté co prohráli o 17 bodů v Polsku nedokázali porazit doma svého soupeře Stal Ostrów Wielkopolski v odvetě
finále středoevropského poháru, v němž obsadili 2. místo.
Přes uvedené skutečnosti se Geofin drží stále na výborném
3. místě v lize a všichni fandové jsou přesvědčeni, že s novými tvářemi to bude nejen ve zbývajících čtrnácti zápasech
základní části Mattoni NBL opět ten bojovný tým odhodlaný
porazit i toho nejsilnějšího soupeře.
g KONCEM BŘEZNA ZAČNE FOTBALOVÉ JARO. O posledním víkendu v březnu (29. a 30. 3.) zahájí fotbalisté krajských soutěží jarní část fotbalové sezony. O tom, jak se na
jarní část připravil jeden ze dvou spolufavoritů na vítězství
v I. A třídě, fotbalisté „A“ mužstva Nového Jičína, odpověděl
trenér Alois Holub. „Po dvouměsíční přípravě přichází poslední fáze v podobě již dola ování a přípravy k zahájení
mistrovských utkání. Celá příprava probíhá sice podle plánu,
spokojen však nejsem s objemem tréninkových jednotek
u všech hráčů, když důvodem u některých je směnnost a u některých pak nezodpovědnost vůči sobě samému a kolektivu.
Bohužel s tím se musíme smířit, protože jsme amatéři. Mužstvo ještě čeká v březnu do zahájení jarní sezony šest až sedm
utkání. Kádr mužstva bude v podstatě nezměněn a měli by
jej tvořit brankáři Ros a Šrom a Patrik Kučerik, obránci
Lukáš Bajer, Jaroslav Pavlík, Tomáš Chromečka, Milan Dvořák, Tomáš Krumpolc, Jiří Matýsek, Aleš Brtníček, záložníci
Petr Hrachovec, Zdeněk Palička, Jan Koval, Jiří Lokša (navrátil se z hostování z dorostu Baníku), Jakub Hanzelka,
Pavel Macíček, Jakub Mikšík (z dorostu) a útočníci Lukáš
Bezděk, Lukáš Dědík, Lukáš Polonyi a Milan Štěpjak. Do přípravy se nezapojili Jiří Hanzelka (škola), Tomáš Temnička
(rodinné důvody), Petr Horák, který je po operaci kolena,
z neznámých důvodů Víznar a Žůrek. Naším jediným cílem
zůstává hrát o postup. Oddíl chystá pro diváky volný vstup
na nejdůležitější zápas jarní sezony proti FK Čeladná, který
se bude hrát v sobotu 18. května a bude součástí „Veletrhu
Novojičínska“ a „Pouti Rádia Čas“. Přestože o přípravě druhého účastníka stejné soutěže FC Libhoš nejsou dostupné
informace, jen výsledky z novojičínského zimního turnaje,
lze očekávat, že i Libhoš bude na jarní část dobře připraven
určitě s cílem minimálně udržet podzimní 5. místo, z něhož
ztrácí na třetí v pořadí Starou Bělou pouhé dva body. Nový
Jičín B (Hodslavice) a Straník zahájí okresní přebor 5. dubna,
Žilina III. třídu o týden později.
g STÁLE

MLADÝ JAROSLAV BARTOŇ SEDMDESÁTNÍKEM. Je tomu
několik málo týdnů zpět,
co se dožil sportovec tělem
i duší Jaroslav Bartoň významného životního jubilea
70 let. Svého času, když
byl ještě v tom nejlepším
„produktivním“ věku, patřil k té kategorii sportovců, které se říkalo „obojživelníci“, když od jara do
podzimu chytal ve fotbalové brance, v zimě pak coby
hokejový útočník. V obou těchto sportech se jubilant svou
pílí a talentem propracoval mezi tehdejší špičku přesahující
rámec okresu. Nejdříve začal, a to v deseti letech, s fotbalem
za tehdejší Jiskru Tonak, v patnácti letech přešel do TJ Nový
Jičín, v osmnácti byl „ostaršen“, aby mohl chytat za muže.
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Jubilující Jaroslav Bartoň (foto Petr Kocián, Jaroslav Kotas).

Po vojně, kterou fotbalově prožil v Dukle Cheb v I. A třídě, se
vrátil, aby až do osmadvaceti let hájil branku Nového Jičína.
Pak byl „prodán“ na dvě sezony do Kopřivnice, kde přišel ke
snad jedinému vážnějšímu zranění, zlomenině klíční kosti.
„V Kopřivnici jsem zažil krásné fotbalové roky s Pažickým,
pak mně přemluvil MEZ Vsetín, kde jsem zažil do svých čtyřiatřiceti let další krásné období“ říká oslavanec a dodává:
„Poté jsem pendloval mezi Hodslavicemi a novojičínským
béčkem, abych fotbalovou kariéru ukončil v padesáti letech
s novojičínským béčkem v zápase v Kopřivnici“. S hokejem začal nejdříve na rybníku Bocheta, od patnácti let hrál
v tehdy velmi hokejově významném Příboře, kde se začal
učit, v sedmnácti přešel v Novém Jičíně do družstva mužů.
S hokejovou kariérou se rozloučil v roce 1974 v šestatřiceti
letech už na novém zimáku s umělým ledem, aby si poté ještě
několik sezon zahrál s bývalými spoluhráči spíše už jen „rekreačně“ za tehdejší Rudou hvězdu Nový Jičín. Přestože pro
něj byla delší fotbalová než hokejová dráha, více mu k srdci
přirostl hokej, v němž po skončení kariéry dělal trenéra žáků
a dorostu, v dalších letech se zapojoval tam, kde bylo zapotřebí, třeba i při broušení bruslí, v posledních letech jej vidí
příznivci na domácímu zimním stadionu, kde vypomáhá u časomíry při hokejových zápasech.Jarda Bartoň věnoval
těmto dvěma sportům celý svůj dosavadní život. Všichni fotbaloví i hokejoví příznivci přejí oslavenci do dalších let hodně
zdraví, elánu a radosti ze sportu.
g

PETRA URBÁNKOVÁ A LUCIE UHLÍŘOVÁ MISTRYNĚMI ČR. Další velmi výrazný úspěch si na své konto připsala hned v počátku nového roku novojičínská atletika. Na
halovém mistrovství ČR dorostu a juniorů v Praze vybojovali
naši mladí atleti dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Nejúspěšnější byla Lucie Uhlířová, která po loňském „letním“ titulu mistryně ČR vybojovala mezi dorostenkami rovněž v trojskoku za výkon 12,11 metru zlatou medaili
a ve skoku do dálky „brala“ za osobní rekord 573 cm stříbro.
Druhý titul mistryně ČR v kategorii dorostenek vybojovala
pro novojičínské barvy za vítězství ve sprintu na 60 metrů
rovněž osobním rekordem 7,79 vt., ještě ne zcela zdravotně
v pořádku, Petra Urbánková. Na medaili dosáhla i Klaudie
Kučerová, která v souboji se soupeřkami, včetně dvou kamarádek z klubu Nikol Kramolišovou (10,94 m) a Jolanou
Janyškovou (10,85), získala za výkon 10,99 m bronz. Jen malý
kousíček od stupňů vítězů zůstal další novojičínský kandidát na některou z medailí ve skoku do dálky a v trojskoku,
junior Petr Nohel. Ten však po „nepřízni“ rozhodčího při
prvním a hned medailovém výkonu ve skoku do dálky neuspěl v dalších pokusech v této disciplíně, aby v soutěži trojskokanů neudržel po osobním výkonu 13,74 m „bronzový
post“, a skončil na 5. místě o 8 cm za bronzovou medailí.

g LAGUŇÁCI ZAHÁJILI LETOŠNÍ LIGU MLÁDEŽE OPĚT
VÍTĚZNĚ. Čtyřmi českými rekordy, šestačtyřiceti cennými
kovy a s celkovým vítězstvím v domácím bazénu, zahájili ploutvaři Laguny Nový Jičín první kolo, které je charakteristické
přechodem sportovců do nových věkových kategorií se sestavením nových týmů, další ročník Moravskoslezské ligy mládeže v plavání s ploutvemi. Novými českými rekordmany se
stali v disciplíně 50 BF Matěj Obšivač a Radka Svobodová
a na 200 BF žáků Ondřej Dofek a Petr Španihel. Nejlepšími
závodníky prvního kola MSLM byli, a nejvyšší počet bodů pro
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klub vyplavali, Petr Španihel (196
bodů), Ondřej Dofek, Karolína
Šugarová (150 bodů). O zlaté medaile se v dorostenecké kategorii podělili Radka Svobodová, Jan
Bartek a Matěj Obšivač, v starších žácích Petr Španihel, Vendula Figarová a Jakub Jarolím,
v mladších žácích Karolína Šugarová a Ondřej Dofek, k nim pak
přidali i další stříbrná a bronzová umístění. S umístěním „na
bedně“, přestože to nebylo protentokrát zlato, jsou velmi spokojeni Andrea Gašperiková, Martin Mazáč i Šárka Holubová. Na
stupních vítězů se objevily i nové Prezident Laguny Josef Nekl
tváře zahajující svoji sportovní blahopřeje svým borcům k víkariéru. Mezi mladšími žáky ví- tězství.
tězka Karolína Šugarová, druhá
Klárka Křepelková, u chlapců Matěk Bartek a další nováčci
Jan Bago a Petra Kuncová. V úvodním kole zvítězil pořadatelský klub KVS Laguna Nový Jičín ( 2791 b.) před Zlínem
(1620 b.) a Ž árem nad Sázavou (1474 b).
g

PLAVEC VOJTĚCH KULIŠŤÁK PÁTÝ NA MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU. Velmi úspěšně skončila účast plavců
PK Nový Jičín na mistrovství ČR kategorie dorostu pro rok
2008. V„nabité“ konkurenci závodníků ze 68 klubů ČR vybojovali v bazénu v Ústí nad Labem hned trojí účast ve finále
a další cenná umístění do 10. místa. Nejúspěšnějším novojičínským plavcem byl nově do centra talentované mládeže
zařazený, Vojtěch Kuliš ák (roč. 92), který obsadil ve finále
na 400 PZ výborné 5. místo a na 400 VZ skončil sedmý. Další
výborná umístění pro novojičínský klub vybojoval jeho klubový kamarád Filip Skřiček (92), který obsadil 6. místo na
200 Z, 9. místo na 50 Z a 10. místo na 100 Z. Spokojenost
v klubu vládne i po 10. místě Doroty Podzemné (93) na 400 PZ
a 13. místě Marka Zetochy (91) na 200 M.

g OSLAVY STA LET TĚLOVÝCHOVY V NOVÉM JIČÍNĚ
BUDOU PESTRÉ. Po loňském exhibičním hokejovém utkání Jágr teamu s novojičínskými hokejisty připravili sportovní činovníci v rámci oslav 100 let tělovýchovy v Novém
Jičíně pro další část letošního roku celou řadu akcí nejen
pro samotné sportovce, ale zejména širokou sportovní veřejnost. Po městském sportovním plese a „vzpomínkovém večeru“ lyžařů na své chatě na Svinci (29. 2.), to měly být v sobotu 1. března na sjezdovce na Svinci veřejné lyžařské
závody, které se však pravděpodobně pro nepřízeň počasí
s nedostatkem sněhu neuskuteční. Sobota 5. dubna je vyhrazena na krytém bazénu pod pořadatelstvím KVS Laguna
akci „veselé plavání“ a soutěži rodinných štafet, na sobotu
17. května připravuje TJ Nový Jičín a jeho fotbalový oddíl
přátelské utkání „starých gard“ Nového Jičína a Sparty Praha
s doprovodným programem. Do 1. pololetí ještě patří tradiční Olympiáda ZŠ O pohár starosty města, která se uskuteční na sportovištích města v pátek 6. června. Oslavy stého
výročí tělovýchovy a sportu v našem městě budou pokračovat i ve 2. pololetí. Krátce po zahájení nové sezony na zimním
stadionu uspořádá hokejový klub GEDOS 31. srpna turnaj
v hokeji „Pohár mládeže“ s exhibicí a diskotékou na ledě,
o čtrnáct dní poději se v rámci jubilejní
XV. slavnosti města uskuteční mj. i turnaj ve fotbalu mládeže, na 20. září připravili novojičínští turisté pochod „Okolo Svince“, zkrátka nepřijdou ani fandové basketbalu, pro něž bude ve dnech
22.— 24. září připraven mezinárodní turnaj „KONTEXT CUP“.

Celkem 14 hráčů ze zastupitelstva města a sportovní komise bojovalo v herně v Loučce ve 3. ročníku turnaje ve stolním tenisu pořádaném sportovní komisí RM. Po tuhých bojích se stal celkovým
vítězem I. Vaněček před I. Týle, I. Mílkem a T.
Vindišem.

Nasajte atmosféru celosvětového setkání 42 000 skautů
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín
g

Také do Nového Jičína dorazí jedinečná výstava fotek z celosvětového setkání skautů a skautek jamboree, které proběhlo na přelomu července a srpna v anglickém Essexu. Mezi
42 000 účastníky 21. světového jamboree byli také tři účastnice ze Nového Jičína: Kristýna Bajerová, Olga Petrová a Alena Svobodová.
„Nejvíce mě na jamboree uchvátilo to množství odlišných
tváří, různých kultur, krásných jazyků. Kam se člověk podíval, viděl něco či někoho zajímavého. A už šlo o dřevěnou
Eiffelovku na tábořišti Francouzů po Portugalce hrající fotbal či laskavost a přátelskost organizátorů. Na tohle budu
vzpomínat,“ říká o jamboree účastnice, členka 1. dívčího oddílu, sedmnáctiletá Kristýna Bajerová.
„Byl to nezapomenutelný zážitek. Nejvíce na mne zapůsobila atmosféra při zahajovacím ceremoniálu jamboree, kde
se mimo jiné objevil i princ William z anglické královské rodiny. Nezapomenu ani na „Den národních jídel“, který jsme
si náramně užili ochutnáváním známých i neznámých světových kuchyní. Z programových aktivit vyzvednu den strávený
v Gilwell parku, který nabízel možnost vyzkoušet si nejrůznější horolezecké, pohybové a také adrenalinové aktivity. Byla
to jedna velká nezapomenutelná cesta kolem světa“, hodnotí
světové setkání další účastnice, osmnáctiletá Olga Petrová.
Tři desítky velkoformátových barevných fotografií, díky
kterým můžete nasát atmosféru největšího setkání mladých
lidí, které spojují skautské hodnoty, budou vystaveny ve vestibulu městského úřadu na Masarykově náměstí v Novém
Jičíně. Otevření výstavy proběhlo v pondělí 25. února 2008,
potrvá do 14. března 2008.
Jedním z autorů fotografií je také absolvent FAMU a fotograf českých i světových médií Milan Jaroš: „Heslem zakladatele skautingu bylo zanechat svět lepším, než byl. Dnes to
nevypadá zrovna reálně, ale jamboree v Anglii pomohlo mladým lidem z různých koutů světa pochopit, že přes rozdíly
v oblečení, zvycích a náboženství je spojuje právě pár základních ideálů skautingu.“
Skautky a skauti si kromě pocitu pospolitosti ze setkání
s více než 42 000 obdobně smýšlejícími mladými lidmi přivezli
také kontakty na nové přátele ze všech koutů světa, spoustu
dojmů a nezapomenutelných zážitků, skautských šátků, nášivek i krojů, které dostali od přátel z jamboree.

„Ekologické problémy, které se úzce týkají každého z nás,
se řešily všude. Mohli jsme diskutovat s Japonci, Švýcary,
Angličany, Korejci a dalšími o tom, jak se v našich zemích
třídí plasty, sklo, komunální odpad a další. Mohli jsme si z odpadků vytvořit obrázek, zahrát hry a hlavně se bavit o ekologických problémech,“ popisuje zážitky Kristýna Bajerová.
„Jamboree pro mě bylo nezapomenutelným zážitkem. Poznala jsem mnoho nových lidí, aktivit, zvyků, ale hlavně skutečnost, že spolu lidé různých národností, náboženství a kultur
můžou strávit čas na poměrně malém prostoru bez konfliktů.
Nejen čas strávit, ale také si jej maximálně užít a spolu
s ostatními vytvářet nepopsatelnou atmosféru dobré vůle a společných cílů“, říká třetí účastnice z Nového Jičína, šestnáctiletá Alena Svobodová.
Jamboree: Konalo se v Hylands Parku v Chelmsfordu. Rozkládalo se na 574 akrech zalesněné plochy, pastvin, jezer,
rybníků a zahrad. Zabralo zhruba tolik plochy, jako když
vedle sebe položíte 16krát londýnskou ZOO nebo téměř osm
Disneylandů. Během desetidenního pobytu 42 000 strávníků
snědlo přes 1,2 milionu jídel. Mezi nimi bylo 60 tun jablek,
133 334 hlávek salátu, 567 812 litrů mléka/tekutin, 33 333
bochníků chleba, 50 000 kg kuřat, 6 250 kg sýra, 16 000 lahví
kečupu, 800 000 mrkví, 26 667 trsů banánů, 800 000 vajec.
Českou republiku reprezentovalo 285 skautek a skautů. Ti,
kteří na jamboree nejeli, vyrobili pro účastníky pohledy se
svými adresami. Můžou se pak těšit na zprávu od skautů z různých koutů zeměkoule od Senegalu přes Thajsko či Aljašku
až po Chile. Na účastníky čekal nabitý program: oslava skautského století a úsvit století nového, hry a soutěže, sport, globální vesnice, Food Festival, environmentální koutek, rafting,
plachtění, horolezecká stěna, diskuze o problémech, které
pálí dnešní svět, globální otázky atd.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

8

Výstava MUSAE 2008
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda
g Srdečně zveme veřejnost k návštěvě výstavy umělecké soutěže MUSAE 2008. Členové střediska soutěžili ve výtvarné
a fotografické kategorii na téma Příroda kolem nás a Hříchy
člověka vůči přírodě. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
7. března 2008 v 17.00 hodin ve výstavních prostorách Bašty
městského opevnění na ulici Gen. Hla o v Novém Jičíně. Proběhne zde vyhodnocení soutěže a předání ocenění odbornou
porotou soutěže. Výstava bude obohacena o fotografie z naší
činnosti a také mnohými informacemi o skautingu i o činnosti oddílů střediska Pagoda Nový Jičín. Výstava bude pro
veřejnost otevřena ve dnech 7.— 9. a 14.—16. března 2008.

Podrobnější informace o březnových akcích se dozvíte na
webových stránkách http://www.knihovnanj.cz Za všechny,
kdo pro vás připravují tyto akce a těší se na vaší návštěvu
po celý rok
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

S Novojičínskou kopretinou
můžete vyhrát hned několikrát!
Tereza Petrášová, Informační centrum Nový Jičín
Foto Jaroslav Bělík

Internet — výhoda pro
znevýhodněné
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
g

Městská knihovna v Novém Jičíně se i letos zapojí svými
aktivitami do 11. ročníku akce Březen — měsíc internetu
(BMI), kterou v roce 2008 opět vyhlašuje a organizuje Sdružení pro BMI. Velmi příznivý ohlas na veřejnosti i v médiích
mělo motto minulého ročníku, proto zůstává „Internet — výhoda pro znevýhodněné“. Jeho cílem je upozornit na význam,
který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny
obyvatel, jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením,
senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, národnostní menšiny apod. Oddělení pro dospělé čtenáře připravilo
v rámci BMI pro nejširší veřejnost tyto akce:
V týdnu od 17. do 21. března, vždy od 9 do 12 hodin, bude
probíhat miniškolení s názvem „Seznámení s internetem“.
Je určeno pro všechny, kteří se ještě nenaučili s internetem
pracovat nebo chtějí své znalosti zdokonalit. Zájemci se mohou přihlásit v oddělení pro dospělé čtenáře nebo telefonicky
na čísle 556 709 840.
Dne 18. března v 18.15 hodin se v knihovně uskuteční křest
prvotiny spisovatelky Jaroslavy Grobcové „K pramenům života“, která se tímto zařadila k autorům našeho regionu.
Další akcí, která je připravena na 26. března v 18.15 hodin, je cestopisná přednáška cestovatele a spisovatele Jiřího Máry s názvem „Jižní ostrov Nového Zélandu“.
Návštěvníci oddělení pro děti a mládež si mohou ověřit
své znalosti vyhledávání informací pomocí internetu v soutěži pro děti „Po internetu do knihovny“. Celostátní akce
Březen — měsíc internetu pro knihovny znamená mimořádnou příležitost k propagaci knihovnických a informačních
služeb a získávání nových čtenářů. Proto i oddělení pro děti
a mládež připravilo akci s názvem „Dům plný informací“,
která nabádá dětské čtenáře, aby ukázali svým kamarádům
— nečtenářům cestu do knihovny. Každý, kdo v březnu přivede
do knihovny nového čtenáře, bude odměněn. V týdnu od 10.
do 16. března bude v oddělení pro děti a mládež probíhat
„Týden čtení“. Formou hlasitého předčítání pohádek se budou děti seznamovat s tvorbou Karla Čapka, který má letos
kulaté výročí 70. let úmrtí.
V minulých ročnících zaznamenala akce „Noc s Andersenem“ velkou odezvu. Novojičínská knihovna bude v této
tradici pokračovat a připojí se k ostatním knihovnám z celé
republiky. Kouzelná noc pro děti plná pohádek, her a soutěží
proběhne od pátku 28. března od 18 hod. do soboty 29. března do 8 hod. Účast na této akci je omezena počtem a věkem
dětí a je také podmíněna splněním soutěžního kvízu.
Knihovna se chystá využít akce BMI k upozornění dětských
čtenářů na možná rizika spojená s používáním internetu.
K této propagaci může napomoci brožurka Bezpečný internet, která zábavnou a srozumitelnou formou popisuje, s jakými nástrahami se děti mohou na internetu potkat. Tématu
„O bezpečnějším internetu pro děti“ bude také věnován připravovaný seminář určený (nejen) pro pracovníky knihoven
regionu Nový Jičín. Seminář je pořádán ve spolupráci s Českým osvětovým centrem bezpečnějšího internetu CZESICON — projekt Safer Internet v ČR a uskuteční se 26. března
od 9 hodin v prostorách Městské knihovny v Novém Jičíně.
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g Jarní počasí láká k výletům do přírody. A už dáváte přednost vyjíž kám na kole nebo pěším túrám či procházkám,
Informační centrum Nový Jičín má pro vás i letos připravenu
nabídku pěších i cyklistických tras. Na procházku po památkách města se můžete vydat po městské turistické trase
„Městská památková rezervace“ a připomenout si, že za hodnotnými památkami a zajímavostmi není nutné jezdit nikam
daleko.
Pro cyklisty je tu cyklotrasa Jesenická kyselka, která vznikla propojením stávajících cyklotras a velmi pěknou cestou
vás zavede do Jeseníku nad Odrou k pramenům minerální
vody. Z dalších mnoha tras, které na Novojičínsku najdete,
stojí za zmínku především cyklotrasa Palackého stezka. Ta
začíná u zámku v Kuníně a v Novém Jičíně se napojuje na
Naučnou vlastivědnou stezku Františka Palackého, na které
se cestou do Hodslavic z 21 informačních tabulí dozvíte
spoustu zajímavostí.
Nejdelší z tras, ke kterým pro vás máme v informačním
centru připraveny turistické záznamníky, je Novojičínská
kopretina, jež vás provede po nejzajímavějších místech na
Novojičínsku. Trasu o celkové délce 80,5 km můžete absolvovat najednou, nebo si ji rozdělit na několik libovolně dlouhých částí. Za příznivého počasí je Novojičínská kopretina
sjízdná i na kole. Po zdolání celé délky trasy obdržíte v informačním centru do zakoupeného turistického záznamníku
turistická razítka a také jedinečný odznak s logem Novojičínské kopretiny. A nejen to! Z těch, kdo v nadcházející sezoně
projdou, nebo na kole projedou celou Novojičínskou kopretinu, vylosujeme na konci měsíce října výherce hodnotných
cen. Pro všechny zúčastněné děti máme navíc připraveny
propagační předměty města.
S Novojičínskou kopretinou tedy vyhrajete hned několikrát; vaše děti od nás dostanou malý dárek a třeba právě vy
budete mít štěstí při losování. Největší výhrou však pro vás
jistě budou zážitky a chvíle strávené na krásných místech,
na která vás Novojičínská kopretina zavede.

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Neděle 9. března v 19.00 hod. Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE. V režii A. Procházky hrají Petr Nárožný,
Na a Konvalinková, Karolína Kaiserová a další. Agentura
Harlekýn Praha. Vyprodáno.
g Středa 12. března v 19.00 hod. Henrik Ibsen: PEER
GYNT. Velké drama životního hledání a bloudění. V drsné
norské přírodě plné fjordů ožívají prastaré ságy a rozehrává se příběh plný magie a tajemna. V režii P. Svojtky hrají:
Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Jan Vlasák a další. Divadlo Rokoko Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od
5. 2. Vstupné 250,-, 230,-, 190,- Kč.
g Čtvrtek 13. března v 19.00 hod. BRATŘI EBENOVÉ —
JÁ NA TOM DĚLÁM. Kapelu bratří Marka, Kryštofa a Davida Ebenů doplňují prvotřídní muzikanti P. Skála, J. Veselý, J. Honzák, J. Zelenka. Program koncertu je postaven
na průřezu dosavadní tvorby, který doplní několik nových
písní, připravovaných pro novou desku. Praha. Předprodej od 5. 2. Vstupné 290,-, 270,-, 240,- Kč.
g Středa 19. března v 19.00 hod. THURI ENSEMBLE. J.
Thuri — hoboj, J. Bohdal — housle, P. Feistauerová — viola,
K. Watanabe — violoncello. Praha. Kruh přátel hudby.
Předprodej od 4. 3. Vstupné 90,- Kč. Malý sál.
g Čtvrtek 20. března v 18.00 hod. NÁVRATY. Vernisáž fotografií Kateřiny Bláhové-Bliss z let 1992—2008. 20. 3. — 30. 4.
g Čtvrtek 27.— pátek 28. března, KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA
EXPERIMENTÁLNÍHO DIVADLA s postupem na Šrámkův Písek — 6. ročník. Krajská přehlídka Studentského divadla s postupem na Náchodskou prima sezonu. Podrobné
informace na plakátech. SVČ Fokus Nový Jičín.
g Sobota 29. března v 17.00 hod. OD BACHA PO VLACHA.
Absolventský sbormistrovský koncert Evy Zbořilové.
Vystoupí Pěvecký sbor Ondráš, Komorní sbor Ondráš,
Ostravský okazionální ansámbl, Sextet Pohoda. V programu
zazní díla starých mistrů A. Mazáka, G. A. Rigattiho, J.
Dowlanda, T. Morleyho, A. V. Michny z Otradovic, K. V.
Holana-Rovenského, B. Artapsa, ale i autorů moderních:
L. Janáčka, V. Ptáčka, J. Ruttera, B. Oaklanda, D. Śuplevského aj. Večerem vás provedou PhDr. Karel Chobot a David
Stančík. Vstup volný. Vstupenky k dispozici od 18. 3.
g Pondělí 31. března od 19.00 hod. IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
— MYSTERY OF THE DANCE. Dynamická a působivá
taneční show, ve které ožívá příběh staré keltské legendy
o lásce člověka a víly. Irské tance jsou zosobněním dokonalého souladu, rytmu a harmonie pohybů. Taneční soubor
Merlin, Slovensko. Předprodej od 4. 3. Vstupné 200,-,
180,-, 150,- Kč.
g

PŘIPRAVUJEME:
g Středa 9. dubna v 19.00 hod. KRYŠTOF AKUSTIK BEST
OF TOUR II. Po obrovském podzimním úspěchu vyráží
přední česká hudební skupina Kryštof se svým frontmanem Richardem Krajčem na další sérii koncertů po 16 moravských a českých městech. Bezprostřednost, nejužší kontakt s publikem, absolutní blízkost jeviště a hlediště, to je
důvod, proč si kapela pro své koncerty vybrala divadelní
sály a ne haly a stadiony. Kryštof kromě svých největších
hitů představí i novinky — písničky Atentát, Iluze a Plán.
Předprodej od 18. 2. Vstupné 390,-, 370,-, 340,- Kč.

2008

KINO KVĚTEN
g Po 3. až st 5. března v 18.00 hod. AMERICKÝ GANGSTER. Kriminální drama od Ridleyho Scotta s Denzelem
Washingtonem a Russellem Crowem. Mládeži nepřístupno, 156 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 6. až st 12. března v 18.00 hod., so 8. a ne 9. března
v 16.00 hod. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY. Hrdinové
francouzského komiksu se potřetí objevují v hraném filmu.
Roli Caesara si zahrál Alain Delon. Mládeži přístupno,
112 min., dabing, 70,- Kč.
g Čt 6. až ne 9. března v 20.15 hod. LOVCI POKLADŮ:
Kniha tajemství. Americký dobrodružný film. Benjamin
Franklin Gates (Nicolas Cage) odkrývá další tajemství, na
jehož stopu jej navedla vražda presidenta Abrahama
Lincolna. Nové dobrodružství rodinného klanu Gatesových navazuje na film Lovci pokladů. Mládeži přístupno,
124 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 10. až st 12. března v 20.15 hod. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY. Film Kanada, USA, Velká Británie. Thriller z prostředí ruské mafie v Londýně natočil režisér David Cronenberg s Naomi Wattsovou, Viggem Mortensenem a dalšími kvalitními herci. Mládeži nepřístupno, 100 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. března v 18.00 hod. LET’S DANCE 2
STREET DANCE. Americký taneční film. Do 12 let nevhodný, 98 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. března v 20.00 hod. ACROSS THE UNIVERSE. Americký muzikál. Mládeži přístupno, 131 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Po 17. až st 19. března v 18.00 a 20.00 hod. DARJEELING
S RUČENÍM OMEZENÝM. Americká komedie. Vlakem
do Indie a ještě dále. Natočil režisér Wes Anderson, autor
filmu Život pod vodou. Mládeži nepřístupno, 105 min.,
titulky, 65,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. března v 18.00 hod. O ŽIVOT. Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem. Čerstvý student
medicíny Michal se chystá oslavit na chatě přijetí ke studiu,
náhoda jej svede s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. Mládeži přístupno, 85 min., 70,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. března ve 20.00 hod. NOC PATŘÍ NÁM.
Drsný krimi thriller, který jde ve stopách oscarové Skryté
identity. Policie v New Yorku čelí rostoucí vlně zločinu.
Mládeži nepřístupno, 117 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 24. až st 26. března v 18.00 a ve 20.00 hod. RAMBO:
Do pekla a zpět. Čtvrtý díl akční série se Sylvestrem Stallonem. John Rambo zachraňuje skupinu misionářů a domorodce v Barmě. Mládeži nepřístupno, 100 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. března v 18.00 a 20.00 hod. SOUKROMÁ
VÁLKA PANA WILSONA. Pád sovětského impéria měl
na svědomí jediný člověk. Příběh, který je příliš šílený na
to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara M. Nichols,
jemuž se před kamerou sešla výjimečná herecká sestava
v čele s T. Hanksem, J. Roberts a P. Seymourem Hoffmanem. Do 12 let nevhodný, 102 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 31. až st 2. dubna v 18.00 a ve 20.00 hod. OKO. Houslistka, která v dětství přišla neš astnou náhodou o zrak.
Transplantace očí je její jedinou šancí. Oční doktor nějakým způsobem otevřel dveře do hrozivého světa, který
kromě ní nikdo nevidí. Oko je nadpřirozený thriller, který
testuje hranice reality a z něhož vás bude mrazit až do
morku kostí. V hlavní roli Jessica Alba. Mládeži nepřístupno, 96 min., titulky, 70,- Kč.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu: Adam Procházka „PRŮCHODY
PROSTORŮ“. Od 3. do 28. března
2008. Otevřeno: po—pá 9.00—11.00 hod.;
14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“,
Masarykovo nám. 20, Tomáš Paluška „OBRAZY“. Velkoformátové abstrakce vyvedené akrylem na dřevěných deskách od 11. 3. do 10. 4. 2008.
Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00
do 22.00 hod.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 5. 3. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. Hard Post — DVD
Live: KORN, live at Hammerstein. DVD Live projekce známé
metalové kapely z New Yorku. Kvalitní zvuk a obraz, který
navodí atmosféru jako z koncertu. Uvádějí Krumpy a Brndi.
g 5. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. TANTRICKÝ BUDDHISMUS, přednáška Miroslava Golicha.
g 6. 3. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS, Pink Flamingos Johna Waterse. Znáte něco hnusnějšího než je růžový plameňák? Povídání o divném filmu.
g 7. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč DACANI, místní HC-rocková skupina.
g 8. 3. (so), Čajovna Archa, 19.00 hod. IRENA A VOJTĚCH
HAVLOVI, koncert spojený s projekcí filmu Puškar.
g 10. 3. (po), Čajovna Archa, 18.00 hod., SOLNÍ MUŽI TIBETU, projekce švýcarsko-tibetského dokument. filmu.
g 11. 3. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. JIGME TENZIN +
DALAJLÁMA — SÍLA PRAVDY. Beseda s ostravským tibeanem o životě v exilu, následuje projekce dokumentárního
filmu (60 min).
g 12. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. DÍTĚ, KTERÉ
UNESLI TIBETU, ÚTĚK PŘES HIMALÁJE, NA DRUHÉ
STRANĚ HIMÁLAJE, projekce.
g 13. 3. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč SELECTONE, electronic scum.
g 13. 3. (čt), Čajovna Archa, 18.00 hod. POUTNÍCI A KOUZELNÍCI, TIBET—ZTRACENÍ LIDÉ, projekce filmu.
g 14. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč SWORDFISHTROMBONES, indie-popová kapela z Brna. Náhradní
termín koncertu zrušeného v prosinci loňského roku…
g 16. 3. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY
PRO TIBET, moderní i nemoderní deskové hry pro všechny
věkové kategorie.
g 19. 3. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. BEAT GENERATION, Lawrence Ferlinghetti. Kavárenský anarchista. Nejvíce evropský zbitý Američan.
g 19. 3. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. TIBETSKÁ JAM SESSION, hromadná muzikoterapie pro začátečníky i pokročilé.
g 20. 3. (čt), Čajovna Archa, 18.00 hod. TIBETSKÉ MISKOHRANÍ, doplňte znalosti a energii hudbou tibetských mís.
g 21. 3. (pá), HUDEBNÍ KAVÁRNA, 19.00 hod., 50,- Kč. TUTTI FRUTTI HOMO SHOW. Na první jarní den něco teplého.
Party pro různopohlavní vyznavače krás stejného pohlaví.
g 22. 3. (so), Čajovna Archa, 7.30 hod. TIBETSKÝ POZNÁVACÍ ČAJOVÝLET, pěší výprava do blízkého, avšak neprobádaného okolí. Součástí výpravy bude i vaření lesního čaje
a poznávání bylinek, pokud tedy budou bylinky a dorazí-li
spřátelená bylinkářka.
g 22. 3. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. HC3, metal
a kult. Alternativní metal pro tvrdé hochy, co nepíšou básně.
g 26. 3. (so), Čajovna Archa, 18.00 hod. MALOVÁNÍ TIBETSKÉ VLAJKY spojené s představením její symboliky.
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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 Pátek až neděle 7.—9. 3. CRAVATACON. Pro všechny příznivce sci-fi a fantasy. Bohatý program plný překvapení.
Cena 150,- Kč (bez stravy). Sledujte samostatné plakáty.
g Od 10. do 28. 3. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ A KERAMIKY. Vestibul SVČ Fokus. Otevřeno 9.00—12.00 a 13.00—18.00 hod.
g Čtvrtek 13. 3. od 8.00 hod. WOLKRŮV PROSTĚJOV. Okresní kolo recitační soutěže postupového charakteru. Přihlášky
odevzdejte do 6. 3., registrace od 8.15 hod.
g Čtvrtek 13. 3. v 18.00 hod. před knihovnou. V rámci programu „Poznej naše město“ uvádíme počtvrté: KNIHOVNA —
JAK JI NEZNÁME... Nezvyklý a objevný pohled na knihovnu
jako budovu a instituci. Koncipovaným programem bude provádět dlouholetá knihovnice paní Jana Homolová. Seznámíme se se všemi odděleními knihovny i s místy, která nejsou
běžně přístupná. Cena 20,- Kč. Poděkování MěKS Nový Jičín.
g Pátek a sobota 14.—15. 3. (OPONA 2008) SVČ Fokus, 27. až
28. 3. (Divadelní představení) Beskydské divadlo: Zveme vás
na dětskou divadelní přehlídku — již jubilejní, desátý ročník
pod názvem OPONA 2008. Přehlídka se koná dne 14.—15. 3.
2008 ve SVČ Fokus Nový Jičín. Sledujte samostatné plakáty
s uvedenými dětskými představeními, ptejte se, volejte! Hosté
i narozeninový dort bude! POZOR! PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE DIVADLA! PO ROCE DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VELKÉM! Zveme všechny příznivce studentského
a experimentálního divadla na šestý ročník krajské přehlídky
studentského divadla s postupem na NPS krajské přehlídky
experimentálního divadla s postupem na Šrámkův Písek.
Divadelní představení mladých, nadějných herců a hereček
se odehraje v Beskydském divadle ve dnech 27.—28. 3. 2008.
Sledujte samostatné plakáty a vyberte si představení svému
srdci blízké. Hosté: Žamboši , Capoiera. Poděkování městu
Nový Jičín a Tatra a.s. Kopřivnice.
g Středa — pátek 19. 3., 21. 3. KRAJSKÉ SETKÁNÍ ZDM
A PDM. Krajské setkání dětí a mládeže z osmi měst moravskoslezského kraje.
g Pondělky 16.00—19.00 hod. PLETENÍ Z PEDIGU PRO
VŠECHNY. Košíky, ošatky, tácy, obaly na květináče, dekorace. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a dospělí 40,- Kč. Ateliér SVČ Fokus.
g Čtvrtky a pátky 15.00—19.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST. Vždy čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. v ateliérech SVČ pod vedením Evy Mitášové. Jednotlivé vstupy:
děti, mládež a studenti 35,-Kč, dospěláci 65,-Kč.
g Připravujeme na 4. 4. Přihlaste se do soutěže MISS DÍVKA, která se koná v měsíci dubnu 2008. Děvčata od 13 do 17
let se mohou přihlásit do 20. 3. 2008 v SVČ Fokus u paní H.
Veverkové. Čeká vás velká zábavná show, zajímavé ceny.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

27. 3. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. GRINDCORENOISEVINYLPARTY VOL. 2. Elegantně — kavárenská poslechovka nejextrémnějšího žánru současné hudby.
g 28. 3. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& KOLLÁR BAND (SK), skvělé kytarové trio z Prešova.
g 30. 3. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. ŠACHOVÝ TURNAJ
PRO TIBET, multigenerační bitka na šachovnici.Hraje se
o pidiceny. V průběhu a po skončení turnaje možnost hrát
i další klasické a moderní deskové hry.
g

g

Do 10. června 2008: BŮH, ČEST, VLAST
KINSKÝCH ZE ZÁMKU V LEŠNÉ. Výstava
obrazů rodu Kinských ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 11.— 30. března 2008: VÝSTAVA LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2007. Vernisáž
výstavy se uskuteční v úterý 11. března v 16.00
hodin. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 19. března 2008 v 19.00 hod. JABLÚČKO A SAKURA.
Klavírní koncert Yukiko Sawa; druhé japonsko-české setkání s klasiky klavírní a symfonické hudby. Trámový sál
Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Muzejní čtvrtky: 27. března 2008. STARÝ JIČÍN, Svědectví staletí — procházka archeologií a historií Novojičínska.
Přednáška. Přednášející: PhDr. Emanuel Grepl a Mgr. Aleš
Knápek — archeologové Muzea Novojičínska. Trámový sál
Žerotínského zámku v Novém Jičíně, 16.00 hodin.
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g 10. PLES PODNIKATELŮ A PŘÁTEL NOVÉHO JIČÍNA. V sobotu 15. března 2008 se uskuteční v prostorách
hotelu a restaurace RUSTY’S v Novém Jičíně již 10. ples
podnikatelů a přátel města Nový Jičín. Začátek ve 20.00 hod.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program, v němž m.j.
vystoupí komik Václav Upír Krejčí, zahraje cimbálovka Radegast, speciální diskotéka, tombola, raut aj. Nad akcí převzal záštitu starosta města Mgr. Ivan Týle. Akci pořádá Podbeskydská agentura dr. V. Černocha a Fond H. Janků a R.
Klesly pro opuštěné a handicapované děti. Další informace
můžete získat na tel. č. 728 362 757.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch
g

VŠEM ŘIDIČŮM A PŘÍZNIVCŮM MOTORISMU. Ve
dnech 3. a 4. května 2008 je připravován na zimním stadionu a v jeho okolí již 12. ročník Podbeskydského autosalonu. Kromě tradičních vystavovatelů aut je zajištěn bohatý doprovodný program určený dětem i dospělým. Pokud
máte co nabídnout motoristické veřejnosti, volejte tel. č. 728
362 757. Záštitu nad autosalonem převzal hejtman Moravskoslezského kraje ing. E. Tošenovský. Podrobný program
přineseme v dubnovém vydání NJ zpravodaje. Uzávěrka
vystavovatelů a prodejců je 15. 3. 2008.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch

Ve čtvrtek 21. února 2008 již
tradičně v malém sále Beskydského divadla na výroční členské schůzi bilancoval a zamýšlel se Klub rodáků a přátel města Nového Jičína nad svou činnosti v uplynulém roce 2007
a zároveň se seznámil s náměty klubového dění v jubilejním patnáctém roce existence. Ráz jednání byl slavnostní,
nebo v úvodní sekvenci exceloval mladý nadějný talentovaný klavírista Tomáš Vrána z Mořkova, žák osmé třídy
Základní školy na Tyršově ul. 1 v Novém Jičíně a ve hře na
klavír již od pěti let žák Základní umělecké školy v Rožnově
pod Radhoštěm.
Předseda klubu Pavel Wessely poté v hodnotící zprávě
vzpomenul mnohé přednášky, besedy, zajímavé vernisáže.
V lednu 2007 měli členové a novojičínská veřejnost možnost
zúčastnit se v prostorách Staré pošty zahájení výstavy malíře a sochaře L. Matiáška. Zároveň mohli posoudit, jakým
výtvarným stylem se v severní Americe dnes prosazuje další
novojičínský rodák, nebo již před sto lety byl za oceánem
úspěšný jiný kumštýř zrozený v Novém Jičíně, respektive
v nedalekém Šenově, totiž Franz Barwig. Nepochybně všechny účastníky zaujala přednáška v sále už zdomácnělého
Státního okresního archivu s videoprojekcí paní PhDr. Jaroslavy Brichové z cesty do Svaté země. Podobně zaujala
i únorová přednáška, tentokrát o významném novojičínském
měš anu a purkmistrovi z doby docela dávné, o Ondřeji Řepovi z Greifendorfu, proslovená ředitelem Státního okresního archivu Nový Jičín a místopředsedou klubu PhDr. Kar-

lem Chobotem. Fototoulky Novým Jičínem v letech 1918 až
1938, připravené Muzeem Novojičínska p.o. na březen, byly
jednou z řady akcí posledních let, které rozšiřují naše povědomí o historii a současnosti Nového Jičína. V dubnu se
členové klubu poprvé sešli v nedalekém Štramberku. Naše
města byla, a do jisté míry ještě stále jsou, propojena tzv.
Křížovou cestou na Horu olivetskou. A o tom přímo pod proslulou Trúbou vyprávěl dnes již rovněž člen klubu Václav
Bubeník. Současně se účastníci v amfiteátru pod gotickou věží
dověděli mnohé o historii městečka z úst štramberského patriota J. Marka a posléze také emeritního starosty J. Sochy.
Krátká prohlídka nových turistických atraktivit, jež vznikly
díky trvalému mecenášství firmy ŠmíraPrint (Muzeum starých písemností a majoliky, Jaroňkova galerie, pivovar) mnohé
překvapila. Připočteme-li ještě návštěvu muzea malíře Zd.
Buriana, můžeme hovořit o jedné z nejzdařilejší akcí klubu
uplynulého roku.
Účast na vernisáži výstavy a křtu CD novojičínského dětského pěveckého sboru ZUŠ Ondrášek v galerii Žerotínského
zámku Muzea Novojičínska p.o. ke 40. výročí jeho založení
se tak trochu stalo pozváním k velkolepému jubilejnímu koncertu tohoto skvělého pokračovatele bohaté sborové tradice
našeho města. Mimochodem, uvedený koncert je velmi kvalitně zaznamenán na DVD, což má „na svědomí“ paní Na a
Urbášková. Je nepochybně správné, že se mnozí z členů
klubu na začátku měsíce května zúčastňují pietního aktu na
novojičínském hřbitově, kterým si připomínáme oběti té nejkrutější války, která i naše město osudově zásadně poznamenala. Z historie si členové klubu dále připomněli 220. výročí návštěvy císaře Josefa II. v Novém Jičíně, osvícenství
a řeholní život na Moravě na přednášce vědeckého archiváře
Moravského zemského archivu v Brně pana Mgr. Tomáše Černušáka, Ph.D., v Trámovém sále Žerotínského zámku Muzea
Novojičínska p.o. A historicky poprvé spolu s ostatní novojičínskou veřejností prožili vynikající koncert Symfonického
orchestru města Ludwigsburg. Města, které se tomu našemu
stává velmi blízkým. Zmiňovaný koncert Ludwigsburských
byl velmi důstojným rámcem pro tradiční vyhlašování osobností města Nového Jičína předchozího roku, kde mezi oceněnými byl i místopředseda klubu PhDr. Karel Chobot.
V červenci připravil výbor klubu pro členy a veřejnost malou
slavnost u příležitosti 190. výročí narození velkého novojičínského rodáka barona Karla von Schwarze, evropského stavitele železnic. Pavel Wessely se poté osobně vyznal z toho,
že si už snad opět umíme vážit těch, kteří naše město proslavili a poděkoval firmě Gedos za sponzorský dar, umožňující realizaci záměru. A také Pěveckému sboru Ondráš, který
i v prázdninovém termínu svým vystoupením umocnil slavnostní akt.
Letní aktivity na blízkém kunínském zámku bývají už tradičně místem prázdninových setkání klubu. Nevšední zájem
vloni vzbudilo výrazné obohacení sbírek z pozůstalosti rodiny Bauerů, získané díky aktivitám kastelána zámku PhDr.
Jaroslava Zezulčíka, který se zúčastnil v roli zasvěceného průvodce vrcholné akce klubu uplynulého roku, totiž putování
po stopách novojičínských rodáků ve Vídni. V té souvislosti
je třeba připomenout paní dr. V. Freimannovou, která vážila
cestu až z Mnichova, aby účastníky expedice seznámila s jedinečnou tvorbou novojičínského rodáka E. Veitha v metropoli
někdejší monarchie. Návštěva městečka Laa a/T. byla možná
předzvěstí budoucího partnerství s Novým Jičínem. Zastávka
v historickém Mikulově uzavírala jednu z nejpřínosnějších
cest klubu rodáků a přátel města po stopách významných
rodáků Nového Jičína.
Poděkování patří rovněž za projev úcty, kterou členové
prokázali prvnímu předsedovi klubu, zakládajícímu členu
pěveckého sboru Ondráš a čestnému občanu města Nového
Jičína panu Ervínu Bártkovi účastí na vzpomínkovém aktu
na městském hřbitově k jeho nedožitému osmdesátému výročí narození.
Městská slavnost tentokrát nabídla víc než zajímavou možnost, zatím takříkajíc na dálku, poznat spřátelené město Ludwigsburg. A na podiu se opět křtilo, totiž kalendář s nádhernými panoramatickými snímky města pořízenými tak, jak to
neumí nikdo jiný, než charismatický místopředseda klubu
a novojičínský rodák, profesor Jaroslav Bělík.
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Už týden nato pod stejným podiem tleskali členové skvělému bigbandu z francouzského města Epinal, který svým vystoupením završil den, v němž došlo k podpisu partnerské
smlouvy mezi tímto městem a Novým Jičínem. V říjnu se členové spolu s novojičínskou veřejností účastnili návratu pamětní desky připomínající pobyt císaře Josefa II. v našem
městě. Iniciátory, kterými byly pěší pluk Franz Xavier Harrach
a Muzeum Novojičínska p.o., nepochybně za jejich vynaložené úsilí potěšil obrovský zájem Novojičínských.
Nedlouho poté jsme si vyslechli pozoruhodnou přednášku
prof. Pavla Dorčáka a JUDr. Josefa Kramáře z Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí o T.G. Masarykovi v souvislosti s jeho poslaneckým mandátem. V listopadu si členové
při projekci obrázků osvěžovali vídeňské putování, ale hlavně
se po předchozích přípravách pustili do obnovy nebo dostavby
historické Křížové cesty, vedoucí kdysi z Nového Jičína do
Štramberka.
Na konci roku si pak členové připomenuli sté výročí narození spisovatele a významného poválečného místopisce
JUDr. Miloslava Baláše, a to účastí delegace klubu na vzpomínkovém aktu v jeho rodném domku v Podhájí u Valašského
Meziříčí, ale též při slavnostním křtu knihy Svět Miloslava
Baláše, které se mohl klub, díky podpoře města, stát vydavatelem. Podpora města formou grantů i pro další aktivity
klubu je nepochybně výrazem smysluplností jeho činnosti.
V závěru souhrnu loňských akcí klubu předseda zmínil
jedno velké překvapení, které čekalo účastníky výjezdu do
Hynčic k prohlídce rodného domu J.G. Mendela. Všichni žasli
nad proměnou proti stavu, který viděli před třemi lety a nad
tím, co celý areál dnes dokáže nabídnout. Podobný pocit z vydařeného díla obnovy zažili ve Fulneku v rekonstruovaném
kostele sv. Josefa. Předvánoční koncert Ondráše a následné
přátelské posezení v kavárně Praha bylo i loni tečkou za celoroční bohatou činností Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína.
Pavel Wessely, Karel Chobot
g

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce v pondělí 17. března v 15 hod. na otevření členské knihovny (bude upřesněno na vývěskách klubu)
a o hodinu později, tedy v 16 hodin odpoledne, ve spolupráci
se Státním okresním archivem v Novém Jičíně na besedu
PhDr. Karla Chobota v přednáškovém sále státního okresního archivu na téma Historická výročí roku 2008 ve světle
archivních dokumentů.
Zároveň doporučujeme ve středu 19. března v 19.00 hod.
bu klavírní koncert Yukiko Sawa v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně v rámci pořadu Jablúčko
a Sakura, nebo v malém sále Beskydského divadla tentýž
den a ve stejném čase koncert klubu přátel hudby. Ve čtvrtek
27. března v rámci Muzejních čtvrtků Muzea Novojičínska p.o.
v 16.00 hod. přednášku Svědectví staletí a v sobotu 29. března
absolventský koncert Evy Zbořilové, dirigentky pěveckého
sboru Ondráš.
Za výbor klubu PhDr. Karel Chobot

„Aby doma nehořelo“
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka PVČ
g Snad nikdo z nás si nemyslí, že
by právě u něj doma mohlo začít
hořet. Ale opak je pravdou. Stačí
chvilka nepozornosti a ohrozíme
nejen sebe, ale i své okolí. V běžném každodenním provozu domácnosti si ani neuvědomujeme, co
všechno může být příčinou vzniku
požáru. Velkým zdrojem nebezpečí vzniku požáru je především
kuchyně. V žádném případě bychom neměli odcházet od vaření,
ponechávat bez dozoru vařící se
jídlo na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, fritovací
hrnce apod. Dále neumis ovat hořlavé předměty blízko otevřeného ohně. Například visící utěrka nebo různé hořlavé kuchyňské dekorace přímo vybízejí, aby se staly potravou pro nějaký
ten neposlušný plamínek. Zdrojem nebezpečí jsou rovněž
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nánosy tuku a mastnoty v blízkosti sporáku, kdy může lehce
dojít k jejich vzplanutí. Rovněž se nám jistě vyplatí pravidelně
si překontrolovat technický stav spotřebičů.
Pokud jde o další obytné místnosti, neměli bychom například umis ovat svíčky na hořlavém podkladě (koberec, ubrus,
plastové nebo dřevěné části nábytku) a ponechávat je bez
dozoru. Nekouřit v posteli by mělo být samozřejmostí zároveň s řádným uhašením nedopalku cigarety, aby se nestalo,
že se ještě teplý nedopalek dostane do odpadkového koše.
Dobrý pozor bychom si měli dát rovněž na dodržování bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů, např.
při ustavování nábytku nebo sušení oděvů. Domácí kutilové
by neměli provádět neodborné zásahy do elektroinstalace
a měli by dodržovat zásady bezpečné práce hořlavými kapalinami (větrání, kouření apod.). A co je vůbec nejdůležitější —
neponechávat zápalky, zapalovače a svíčky v dosahu dětí.
Pokud jsme majiteli balkonu, nemělo by se z něj stát skladiště hořlavého materiálu, a už to jsou různé papírové krabice, noviny, textil apod. Nedopalek, který může zabloudit na
balkon z patra nad vámi, nebo odpálená zábavná pyrotechnika, vám v lepším případě tuto úschovnu promění v hromádku popela a při velikém štěstí se oheň nerozšíří do vašeho bytu
a do bytu vašich sousedů.
Nesmíme ale zapomenout, že i za dveřmi našeho bytu, na
společných chodbách, nám hrozí nebezpečí požárů v případě,
že je zastavíme různými skříněmi, botníky, krabicemi apod.
Je to inspirace pro vandaly a nudící se děti.

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
Odbor životního prostředí
g Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod. Odvoz
po naplnění, nejpozději v pátek daného týdne.
g 14. týden/1. dubna 2008: Palackého 66—76, Dlouhá 1—15,
Dlouhá 8—12, Dlouhá 30—32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník), Gregorova 39, Protifašistických bojovníků,
Vančurova (křižovatka s J. Hory), Anenská (křižovatka s K.
Čapka), Kollárova (křižovatka s Gregorovou).
g 15. týden/8. dubna 2008: Novellara (křižovatka se Slovanskou), Bří. Jaroňků (u hřiště), Myslbekova, Jiráskova 1
(křižovatka K Nemocnici), Jiráskova 22 (pod branou VÚM),
Slovanská (u novinového stánku), Dostála Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křižovatka s Divadelní), Divadelní (u učňovského střediska Drustol), B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi).
g 16. týden/15. dubna 2008: Palackého (u nového mostu),
Derkova (u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdravotního střediska), Dostojevského (u domova důchodců), Luční (u lávky na Lamberk), Bulharská (u kotelny), Trlicova
(křižovatka s Kpt. Jaroše), Štursova (u šaten TJ), Hluboká
213/5, Slezská (garáže u lávky na Luční), Slezská (křižovatka s Úprkovou), Propojovací (za hřbitovem).
g 17. týden/22. dubna 2008: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (park. za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24—30,
Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště), Dvořákova
(parkoviště u SISŠ), Dvořákova (parkoviště u Kalače), Máchova (křižovatka s Nádražní), Sv. Čecha, Tyršova (KONTEX).
g 18. týden/29. dubna 2008: Komenského (u dětského centra), Komenského (křižovatka s Žižkovou), U Jičínky (garáže
u DPS), Nerudova (parkoviště u výměníku), Revoluční, Fibichovo náměstí, Pod Lipami (křižovatka s Na Skalkách), Smetanovy sady (parkoviště u letního kina), Pod Lipami (u garáží), Lesní (odbočka k tenisovým kurtům), Žilinská (nad
koupalištěm), Žerotínova (u optiky).

Občanská statistika — leden
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g Narodilo se 28 dětí, z toho 16 chlapců a 12 děvčat. Přistěhovalo se 36, odstěhovalo 41 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky
v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 26 226, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Povídání o novojičínském
mlýnském potoce
Václav Bubeník
g Každé město potřebovalo pro svou existenci dostatek vody.
Nejinak tomu bylo i v Novém Jičíně. Nemohli se bez ní obejít soukeníci, barvíři, koželuhové, kloboučníci, ani mlynáři.
Důležitou úlohu sehrávala i ve válečných dobách, nebo se jí
naplňovaly hradební příkopy. Pravděpodobně již nedolouho
po založení města došlo k vybudování vodního náhonu, který
měl všechny tyto potřeby uspokojovat. Náhon či strouha,
později zvaná i mlýnský potok, se naplňoval vodou u splavu
na říčce Zrzávce nedaleko dosud stojících budov bývalého
pivovaru na ulici U Jezu v Žilině u Nového Jičína, nebo v případě sucha i z Jičínky od splavu u žilinského kostela. Jeho
průtok městem je zřejmý z plánů pořízených v 19. století i z dobových kreseb a fotografií. Nejprve směřoval k místu, kde bylo
v roce 1928 vybudováno městské koupaliště a dále k objektům kloboučnické továrny Johann Hückel und Söhne, nyní
Tonak, kde tekl břízovu alejí kolem západní části provozních budov.
Původně, pravděpodobně již od 16. století, tu byly rybníky
a rybářské sádky, napájené rovněž náhonem. U hlavního vjezdu do továrny byl náhon zaklenut, aby byl umožněn vjezd
dopravním prostředkům. Po několika metrech opět již jako
otevřený protékal dvorními částmi domků tehdejší Tovární
ulice, nyní Zborovské, kolem domu č. 49, kde měl v roce 1890
kromě římských lázní i výrobu vlněného zboží a sukna Karl
Czaika. Dnes je zde firma Jaspis. Tok pak pokračoval na křižovatku s Dvořákovou ulicí a po pravé straně Zborovské ulice
kolem budovy hasičského sboru, postavené v roce 1905, přes
krátkou uličku zvanou Grabengasse v místech dnešního Domu
lékařů k tzv. velkému mlýnu, který stával na místě přilehlého kruhového objezdu.
O mlýnu jsou zmínky již od 16. století. V roce 1863 ho tehdejší majitelé Franz Beier a Peschl přestavěli a z vodního
pohonu převedli na parní. Roku 1909 mlýn zakoupilo město
od posledního držitele J. Tilla a provoz ukončilo, nebo jeho

Nový Jičín, Walkergasse s mlýnským potokem a valchou kolem r. 1890.
V pozadí novojičínský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Nový Jičín, Pfortgasse (nyní Sokolovská) kolem r. 1890 někde mezi dnešní Hoblíkovou a Žižkovou ul. Mlýnský potok protéká těsně kolem domů.

záměrem bylo celý náhon zatrubnit a budova mlýna by tomu
bránila. Náhon pokračoval po povrchu dnešní Sokolovské
ulice, křižujíc ulici Hoblíkovou, Žižkovu a Msgre Jana Šrámka k místu nynějšího autobusového nádraží. Koncem 19. století bylo v popisovaném prostoru několik ulic, které později
zanikly. V okolí mlýna to byla Brunnengasse a Quergasse.
Sokolovská ulice byla podélně rozdělena řadou domků na
ulice dvě. Ta blíže hradeb nesla jméno Rudolfsring a druhá,
na které byl náhon, Pfortgasse. Změ uliček protkával i prostor kolem nynějšího autobusového nádraží. Podstatnou jeho
část zabíraly textilní továrny Preisshammerů a Lonskych. Náhon tu nejprve protékal po Walkergasse, kde se nacházela
Seibertova valcha a Farbergasse přes objekty Preisenhamerovy továrny na Novosady tam, kde je dnes silniční rondel
před krytým bazénem. Zde v ohradní zdi byla zapuštěna kamenná deska s nápisem z roku 1599, který pojednává o postavení kamenné valchy v Novém Jičíně. Deska je toho času
umístěna ve vstupní hale radnice. Náhon pak pokračoval již
bez překážek k vlakovému nádraží Nový Jičín — město, kde
před hotelem Rusty’s vtékal do potoka Grassmanky.
Na provozu náhonu měla zájem čím dál tím menší skupina
podnikatelů, kteří z něho čerpali vodu. Jeho údržba byla zanedbávána, představovala pro město i uživatele značné výdaje, nebo byl zhotoven z dřevěných prken. Kromě toho
podnikatelé začali získávat vodu z nových méně nákladných
zdrojů. Odpadní voda a fekálie znečiš ovaly náhon. Útulek
zde nacházely nesčetné krysy a potkani. Infekce dotíraly do
obydlí a studen, v důsledku čehož se vyskytoval hlavně tyfus. Samotná existence otevřeného náhonu se stávala pro
obyvatele nebezpečnou. Policejní zpráva ze dne 19. února
1905 kupříkladu uvádí, že se zde utopily tři osoby.
V roce 1903 bylo konečně svoláno jednání zainteresovaných stran ve věci zaklenutí celého náhonu. Trvalo to však
ještě dlouhých 22 let, než došlo k realizaci. V roce 1911 vypracovala firma N. Rella and comp. Neffe, Wien projekt, ale veškeré snahy přerušil válečný konflikt z let 1914 až 1918. Až
17. ledna 1920 zahájilo okresní hejtmanství nové jednání. To
se však neustále protahovalo, nebo se vyskytli i odpůrci
celého záměru. Konečné rozhodnutí padlo až v roce 1924,
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kdy město zadalo objednávku na zhotovení projektu kanalizace včetně rozpočtu. Projekt zpracoval městský stavební
ředitel ing. Klein a stavební vedoucí Spendler. Nekonečné
spory byly konečně vyřešeny. Státní technik ing. Matela
z Místku a městský stavitel Karl Pawliska následně s konečnou platností dořešili požadavky na potřebu vody jednotlivých zájemců včetně likvidace velkého mlýna a Seibertovy
valchy. Okresní správa 6. 12. 1924 projekt svým rozhodnutím č.j. Zl 153220 schválila. Rok 1924 se tak stal nejen rokem
příslušných jednání, ale i technické přípravy. Dne 3. 3. 1925
došlo k zahájení prací, které začaly v objektech Hückelovy
továrny a velmi rychle pokračovaly. V této souvislosti došlo
k přeložení vodovodních a plynových přípojek i k přestavbám celých ulic, kupříkladu ke spojení a otevření nynější
Komenského ulice v části od ulice Msgre Jana Šrámka. Bývalá Farbergasse a Walkergasse byly začleněny do objektů
Preisenhammerovy továrny apod. Celé práce skončily 27. 7.
1925. Výnosem ze dne 18. 11. 1926 č.j. 21379 bylo uděleno povolení k užívání zatrubněného náhonu. Jeho délka činila 1452
metry a náklady 630 354 Kč a 17 halířů. Zatrubněný náhon,
či chceme-li mlýnský potok, sloužil však jako zdroj vody dále.
Ještě v roce 1985 byla provedena jeho revize. Správcem
díla podle vypracované zprávy byl podnik Karnola n.p. a podílníci na údržbě náhonu podle zápisu z 25. 2. 1971 Karnola
n.p. z 30 %, MěNV 5 %, Autopal n.p. 35 % a OÚNZ 2 %.
V letech 1983 až 1984 došlo k vybudování silničního průtahu
městem ve směru Valašské Meziříčí — Nový Jičín — Fulnek
a zároveň byla provedena i rekonstrukce kanalizace včetně
zatrubněného náhonu. Zájem o vodu z něho neustále klesal.
V roce 1993 byli poslední známí uživatelé vyzváni, aby se
k celé věci vyjádřili. Ti však ve všech případech prohlásili, že
již vodu z tohoto zdroje nepotřebují.
V nynější době je náhon součástí městské kanalizace a užívá se pro odvádění splaškových vod z komunikací.
Ve městě byl ještě jeden náhon, který vedl vodu z Grassmanky od Loučky kolem dnešní Palackého ulice k tzv. malému mlýnu v blízkosti křižovatky ulic Palackého a Vančurovy, kde bylo první koupaliště a od roku 1862 i plavecká
škola. O tom však až někdy příště.

Pět let úspěšné práce pro
opuštěné a hendikepované děti
Heidi Janků, Rostislav Klesla, PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch
g

Již pět let úspěšně pracuje v oblasti střední a severní Moravy Fond Heidi Janků a Rostislava Klesly se sídlem v Mořkově, který pomáhá opuštěným a handicapovaným dětem.
Od roku 2003 bylo již realizováno 30 akcí, jichž se zúčastnilo
necelých 3 000 dětí. Pomáháme dětem, které za svůj často
krutý osud, nemohou. Jedinou odměnou za naši práci je radost a spokojenost těchto dětí. Naši práci můžeme vykonávat
mimo jiné i díky podpoře vedení některých obcí a měst, firem. Do této činnosti vkládáme také naše vlastní finanční
prostředky a spoustu volného času. Děkujeme všem, kdož nám
v minulosti pomáhali a popř. v budoucnu pomohou.
Naše poděkování tlumočíme od dětí z dětských domovů,
stacionářů, ale i od dětí, které díky zdravotním nebo sociálním
problémům často nemohou dosáhnout na cíle, které jsou pro
zdravé a v rodinném kruhu žijící děti samozřejmostí. Ještě
jednou děkujeme.
Vše o naší práci naleznete na www.fond-heidi.cz

Historická výročí roku LP 2008
Karel Chobot
g Archivní prameny vydávají svědectví o dávných příbězích
anebo činech, jež se před mnohými léty udály a my si můžeme alespoň některé z nich připomenout. O jaká historická
výročí se jedná? Vybral jsem data s koncovou osmičkou, kterých překvapivě nebylo tolik, jako například s osudovou trojkou na konci. V té souvislosti namátkou připomeňme rok
1313, tedy 695 let první dosud známé písemné zmínky pro
naše starobylé město. A tady jsou roky s osmičkou na konci:
1408 (1412): v písemnostech před šesti sty lety nacházíme
mana Lítka ze Straníka s chotí Zdeňkou, dotvrzující existenci obce Straník.
1558: v privilegiu Jana z Žerotína z 24. března, starém 450
let, jsou poprvé zaznamenáni šenkovní měš ané (bylo jich
celkem 43, patřily jim domy na náměstí a v blízkém okolí,
měli výsady šenkovat a vařit pivo); téhož roku se Nový Jičín
stává majitelem novojicko-štramberského panství a svobodným komorním městem, výtěžek z panství jde do královy komory. Podle dochovaného urbáře panství mělo město k tomuto roku 277 osedlých domů a asi 2000 obyvatel.
1618—1648: třicetiletá válka; po bitvě na Bílé hoře ztratil
Nový Jičín svobodu, výsadní postavení a stal se opět městem
poddanským jezuitského konviktu (1624—1773).
1718: při farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ustaveny čtyři osoby, znalé církevní hudby (varhan) a kostelního
zpěvu, latiny, psaní a počtů — důležitý doklad existence městské školy při farním chrámu (existovala již k roku 1566).
1768: velký požár ve městě, vyhořelo celkem 366 domů.
1778: připomíná se fara v Libhošti.
1798: narodil se Anton Berger, první z dynastie významných novojičínských výtvarných umělců.
1848: revoluční rok. I v Novém Jičíně se ustavuje Národní
garda (zrušena koncem roku 1849), zrušení roboty, město volilo zástupce do zemského sněmu, Říšského sněmu ve Vídni
i do všeněmeckého sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem.
1858: v Novém Jičíně narozen významný středoevropský
malíř, moravský Němec, Eduard Veith.
1868: v Šenově u Nového Jičína se narodil Franz Barwig,
sochař evropského renomé, působící ve Vídni, mj. tvůrce tančících sedláků — Kunval anů u kašny na novojickém náměstí.
1878: od roku 1858 existující německá nižší trojtřídní reálka rozšířena na úplnou vyšší reálnou školu.
1888: otevřena odborná tkalcovská škola.
1898: českými učiteli vydáno Moravské Kravařsko, první
zdejší vlastivěda pro tehdejší politický okres Nový Jičín.
1908: stavba jubilejní chlapecké obecné školy, která byla
ale otevřena až 18. srpna 1909 (k šedesátiletému jubileu
vlády císaře 1908, proto jubilejní, 18. srpen je datem narození císaře: 18. 8. 1830 — 21. 11. 1916); měš anská otevřena
až v roce 1919 po dostavbě budovy.
1908: před sto lety postavena židovská synagoga.
1918: vznik samostatné republiky Československé probíhá
v Novém Jičíně dramaticky.
1938: Mnichovský pakt, odchod českého obyvatelstva do
vnitrozemí, na konci roku vyhnání Židů, devastace synagogy,
Nový Jičín od října součásti německé Říše.
1948: únorový převrat, KSČ se dostává k moci.
1968: naděje občanské společnosti i v Novém Jičíně.
1998: Ondrášek v Japonsku na úspěšném koncertním turné.

Fakulta nabízí studium ve VM
Josef Beneš, Městský úřad Valašské Meziříčí
g

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně sděluje, že na 1. září 2008 připravuje otevření pobočky ve Valašském Meziříčí. V této souvislosti nabízí absolventům středních škol bakalářské studium oborů Stavební inženýrství
(čtyřletý studijní program s přímou návazností na magisterské studium) a Stavitelství (tříletý studijní program). Přihlášky na akademický rok 2008/09 lze podat do 31. března
2008. Bližší informace: www.valasskemezirici.cz, kompletní informace o přijímacím řízení fakulta zveřejní na svých
stránkách http://www.fce.vutbr.cz/prijimacky/.
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Soutěž „Pozvedni oči“ 24. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
Snímek č. 45

minulém čísle jsme
naši soutěž vynechali,
a proto předkládáme
výsledek předcházejícího, tedy lednového kola
naší soutěže. Všechny
odpovědi byly správné.

Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Pavlína Skřičková,
Na Lani 266, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín) získává paní Lucie Opavová, Havlíčkovo náměstí 727/20, Ostrava-Poruba.
Zúčastněte se 24. 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 kalendář-

Snímek č. 48

Snímek č. 45: Představuje dveřní portál zadního vchodu domu č. 30,
který má hlavní vchod
ze Sokolovské ul. Dům
byl postaven koncem
druhé pol. 19. stol., kdy
se postupně bourala
ochranná ze kolem
vnitřního města. V místech kolem farního kostela byl v minulosti nejstarší hřbitov ve městě,
jak to dosvědčují pozdější nálezy kosterních pozůstatků. Tato
lokalita se po výstavbě
dalších domů nazývala
Kostelní náměstí až do
počátku I. světové války.
Od té doby je součástí
Kostelní ulice. V domě
byl umístěn městský
chudobinec. Dům byl
a dosud je v majetku
města, jak o tom svědčí
krásná plastika s městským znakem nad kamenným ostěním dveří
na fotografii.

Snímek č. 46: Na tomto snímku je horní část
kamenného portálu barokní kaple sv. Kříže v Janáčkových
sadech. V těchto místech, kolem kostela Nejsvětější Trojice,
byl původně druhý nejstarší hřbitov ve městě, založený někdy v I. pol. 16. století pro pohřbívání evangelického obyvatelstva, později i katolíků. V roce 1723 byl hřbitov rozšířen
až asi na plochu dnešního parku. Kapli sv. Kříže, ale původně
ve větším obdélníkovém půdorysu s věžičkou a zvonicí, nechal postavit Antonín Josef Rössner v roce 1757 (loni výročí
250 let) jako márnici (nebo kostnici?), jak o tom svědčí nápis
vytesaný na kamenné římse nad vchodem. Po roce 1879, kdy
byl ukončen provoz hřbitova, byla původní stavba zmenšena
a upravena do dnešní podoby a byla ponechána pouze její
vstupní část s kamenným portálem. Od té doby začal areál
hřbitova sloužit jako městský park původně bez názvu. Od
roku 1926 do roku 1946 nesl název Schillerpark a od roku
1946 Janáčkovy sady. V té době až do konce války tam ovšem
byla na kamenném podstavci umístěna busta německého
básníka F. Schillera.
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Snímek č. 47

Snímek č. 46
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ního 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.

A POKAŽDÉ
POTKÁME SE

Jaroslav Merenda

(Plané jabloni na hřebenu Svince)
Stojí tu sama, opuštěná,
(uprostřed války vdaná žena).
Stojí tu sama, každý zná ji
(v červenci, v říjnu, v lednu, v máji).
Stojí tu sama. Za závějí
nevidí nikdo slzy její.
Kdo projde Svincem po hřebenu,
potká ji, (dnes už starou ženu,) Stojí tu sama. Hrdá, smělá,
jakoby Svinec bránit chtěla,
a stačí trochu fantazie,
když od severu větry dují.
aby znal důvod, proč tu žije.
Ne, jiný důvod nespatřuji.
Největší závěj každé zimy
Ne, jiný důvod nehledám.
je právě u ní. Meluzíny
tu slaví hody. A své reje
A vím: je zlé být stále sám.
ukryjí tady do závěje.

Foto Jaroslav Bělík

zpravodaj
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