ˇ
Novojicínský
ˇ

Cerven 2008

Mesícník
ˇ ˇ mesta
ˇ

ˇ ˇ v promenách
ˇ
ˇ v Novém Jicíne
Námestí
staletí
g Vznik novojičínského náměstí úzce souvisí se samotným
vznikem města Nového Jičína na konci 13. století, kdy naši
předkové založili na tzv. zeleném drnu osadu o velikosti 40
lánů, která již tehdy svou dispozicí předurčovala jeho dnešní
čtvercový půdorys. Historikové dnes kladou samotné založení města mezi léta 1267—1278 za aktivní spolupráce majitelů
hradu Starý Jičín — pánů z Pňovic. Jeho poloha v průsečíku
dvou obchodních stezek, přítomnost vodního zdroje a zároveň
příznivý terén přímo předurčovaly jeho význam a budoucnost.
První domy, které vznikly na tehdejším rynku, byly dřevěné
a málokteré měly kamenný sklep. Za nejstarší kamenný dům
ve městě je však dodnes považován základ dnešního zámku —
tzv. dům pánů z Kravař, který zbudoval Vok (III.) z Kravař
kolem roku 1380. Tímto počinem však nezačala výstavba dalších kamenných domů a i přes budování kamenných hradeb
zůstávaly ve městě a při jeho náměstí domy povětšinou čistě

dřevěné konstrukce. Tento stav způsoboval časté požáry, které
měnily vzhled nejen domů, ale města samotného. Kupříkladu
v roce 1427 město neodolalo útoku husitských vojsk pod vedením Jana Tovačovského z Cimburka a došlo k jeho vypálení
a povraždění velké části obyvatelstva. I přes tyto a další pohromy je jisté, že výstavba domů na novojickém náměstí se
postupně ubírala „kamenným“ směrem. Smrtí posledního člena
fulnecko-jičínské větve pánů z Kravař Jana (V.) v roce 1434
a příchodem pánů z Cimburka nastává nová éra stavebních
činností ve městě. Zlomovým se však stává až rok 1497, kdy
koupí získává město s celým panstvím Jan starší ze Žerotína
zvaný Bohatý a nastává doba panování rodu ze Žerotína.
Význam nejen pro město, ale i pro jeho centrum — náměstí
měla privilegia vydávaná již za pánů z Kravař. Léta Páně 1313
udělil český král Jan Lucemburský městu privilegium, které
Novojickým přinášelo výnos mýta ze zdejší obchodní trasy.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Pokračování na str. 13

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g Dne 22. 4. 2008 se sešlo Zastupitelstvo města Nový Jičín

na svém 11. zasedání. V úvodu jednání zastupitelé projednali a schválili upravené zadání Územního plánu Nový Jičín.
Vzali na vědomí informaci místostarosty MVDr. Milana Šturma o stavu řešení budoucí dopravní situace v části města
Libhoš. Byla projednána rozsáhlá majetkoprávní problematika — zde se odvoláváme na plné znění usnesení zastupitelstva. Zastupitelé schválili smluvní podmínky pro výstavbu
200 bytů v lokalitě podél ul. B. Martinů. Schválili také smluvní
podmínky pro realizaci projektu na výstavbu Novojičínského
vzdělávacího centra.
Vzali na vědomí informaci starosty města Mgr. Ivana Týle
o jednání s novými nabyvateli areálu bývalé Tabákové továrny. Zastupitelé schválili výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2007 a výsledky hospodaření
města Nový Jičín za rok 2007.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí příspěvku od
společnosti Dalkia ČR a schválilo rozdělení částky v celkové
výši 2.003.280,70 Kč na podporu ekologických, kulturních,
sportovních a sociálních aktivit ve městě, a to na bezbariérový přístup do budovy denního stacionáře v části města Žilina
ve výši 980.000 Kč, navýšení příspěvku TSM (Technické služby města Nový Jičín) na pořízení mobilního pódia ve výši
170.000 Kč, vybudování dětského hřiště na Skalkách a zlepšení vzhledu veřejné zeleně na území města ve výši 473.280,70
Kč, příspěvek Římskokatolické farnosti Nový Jičín na vybavení Rodinného klubu Hnízdo ve výši 30.000 Kč a navýšení
příspěvku městskému kulturnímu středisku na realizaci Slavností města ve výši 350.000 Kč. Dále byla projednána rozsáhlá finanční problematika, také zde se odvoláváme na plné
znění usnesení zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo návrhy projektů usilujících o finanční prostředky z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro školské organizace (ZŠ Jubilejní 3, Tyršova 1,
Komenského 66). Schválilo návrh na rozdělení grantových
prostředků pro podokruh 3.2. „Podpora pravidelné sportovní
činnosti dětí a mládeže“.
Zastupitelé schválili finanční prostředky, jimiž se město
Nový Jičín bude podílet na opravě vily na ul. Husova 2 (městská knihovna) v rámci programu regenerace MPR (městská
památková rezervace).
Zastupitelé schválili podíl města Nový Jičín na akci oprava
vily Husova 2 (městská knihovna) část „zahradní ze “ ve výši
200.000 Kč v rámci Programu regenerace MPR.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 k ochraně
a udržování veřejné zeleně, která stanoví povinnost udržovat zeleň formou pravidelných sečí, minimálně čtyřikrát ročně,
a to v termínech do 15. 5., 30. 6., 15. 8. a 30. 9.
Zastupitelstvem byla projednána také bytová problematika,
zde se odvoláváme na plné znění usnesení zastupitelstva.
Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na webových stránkách města a úřední desce.
ZM schválilo zprávu o zpracování komunitního plánu. Komunitní plán je podmínkou pro získávání dotací na zajištění
sociálních služeb, kde je nutný podíl obce i občanů. Práce na
komunitním plánování u nás probíhá ve čtyřech úsecích, a to
je péče o seniory, péče o hendikepované, péče o rodinu a oblast
sociálního vyloučení.
ZM schválilo zahrnutí zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na inženýrské sítě a komunikace
pro výstavbu RD v lokalitě Pod Skalkou — IV. etapa do rozpočtu města na rok 2008.
V závěru jednání zastupitelstvo města delegovalo místostarostu MVDr. Milana Šturma jako zástupce města na valnou hromadu společnosti ASOMPO a.s.
Odkazujeme-li na plné znění usnesení zastupitelstva,
je k nahlédnutí na webových stránkách města a úřední
desce.

Rada města Nový Jičín se sešla na svém 24. zasedání
dne 29. 4. 2008. V úvodu jednání vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za první čtvrtletí roku 2008.
Schválila nařízení města č. 2/2008 o maximálních cenách za
nucené odtahy motorových vozidel, nucené odtahy motorových
vozidel po dopravní nehodě a za služby parkoviš určených
ke střežení takto odtažených motorových vozidel.
RM schválila řadu bodů v rámci finanční problematiky —
zde odkazujeme na plné znění usnesení zastupitelstva. Dále
schválila nominaci na vyhodnocení pedagogických, kulturních
a sociálních osobností města Nový Jičín za rok 2007.
RM doporučila ke schválení zastupitelstvu návrh na rozdělení grantových prostředků pro podokruh 3.2. „Podpora
pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže“.
RM vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu bezbariérové městské hromadné dopravy v Novém Jičíně za r. 2007.
Projednala a schválila řadu bodů v rámci bytové a majetkoprávní problematiky — také zde odkazujeme na plné znění
usnesení zastupitelstva, které je k nahlédnutí na webových
stránkách města a úřední desce.

Město NJ se musí vypořádat
s objížkou po silnici I/57 v důsledku uzavření I/53
Mgr. Hana Sirotová
g Nový Jičín si v těchto dnech začíná zvykat na větší nápor
průjezdu vozidel, způsobený zavedením objíž ky 1/57, která
bude trvat pravděpodobně do konce října 2008. Ta byla zavedena Ředitelstvím silnic a dálnic kvůli plánované opravě
čtyř mostů mezi Valašským Meziříčím a Hranicemi.
Ve věci nerozhodl správní orgán MSK, ale KÚ Olomouckého
kraje, který své rozhodnutí o povolení objíž ky pouze projednal a povolil, bez souhlasu města Nový Jičín a jiných obcí.
Jak řekl MVDr. Milan Šturm: „Město Nový Jičín opakovaně
vyjádřilo své nesouhlasné písemné stanovisko, přesto však nemohlo žádným způsobem ovlivnit realizaci objíž ky.“
Silnice I/35 slouží jako hlavní tah řidičů z Olomoucka na
Slovensko a veškerá doprava z této trasy je te převedena
na Nový Jičín, jeho místní části a přilehlé obce. Silnice I/57
z Valašského Meziříčí přes Hodslavice do Nového Jičína je
tak využívána jako objízdná trasa při cestě z Valašského Meziříčí do Hranic.
Až doposud centrem města projíždělo až 12 500 automobilů
za den a objíž ka te podle odhadů může zvýšit počet projíždějících aut až o 8 500. Objíž ka byla zavedena 5. května a od
tohoto dne bylo také uzavřeno pět z dvanácti přechodů pro
chodce, aby došlo k zrychlení průjezdu automobilů městem.
Jak dodal MVDr. Milan Šturm: „Bylo to také jediné opatření, na které byl ochoten Olomoucký kraj (jako investor) za
podpory Moravskoslezského kraje přistoupit. V případě, že
by docházelo k vytváření kolon a provoz nebude plynulý, bude
město nuceno sáhnout k opatřením pro zajištění bezpečnosti
silničního provozu a hlavně osob přecházejících v krizových
hodinách přes silnici I/57. Jedním z takových opatření může
být například umístění strážníků městské policie na tyto přechody, aby dopravu řídili.“
Bc. Libor Macíček doplnil: „Kruhové objezdy byly také označeny zákazem odbočení pro nákladní vozidla do centra města
tak, aby nevjížděla do centra města, což by mělo také významně přispět ke snížení dopravního zatížení.“

Změna v cestovních dokladech
Odbor vnitřních věcí
g Od 25. 4. 2008 došlo ke změně zákona o cestovních dokladech, a to zejména ve dvou základních bodech:
Cestování na občanský průkaz: Dosud bylo možné jako
cestovní doklad použít pouze občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji, pokud neměl oddělenou vyznačenou část (odstřižený rožek z důvodu změny údajů), a to k překročení vnitřní hranice Schenghenského prostoru. Tato úprava byla od
25. 4. 2008 zrušena a nahrazena formulací: „K překročení hranice s členským státem EU lze použít jako cestovní doklad

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

2

i občanský průkaz“. Z uvedeného plyne, že v rámci EU lze cestovat na každý typ občanského průkazu, pokud je platný.
Cestovní pasy pro děti do 15 let: Dosud se rozlišovaly cestovní pasy dětí do 5 let a cestovní pasy pro děti starší 5 —15
let. Dětem do 5 let se vydával pouze cestovní pas bez strojově
čitelných údajů a biometrie s dobou platnosti na jeden rok,
za správní poplatek 50,- Kč. Toto rozlišení od 25. 4. 2008 zaniklo. Dětem od 0 do 15 let se vydávají bu :
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a biometrickými
údaji (tzv. biopasy) s dobou platnosti 5 let, za správní poplatek 100,- Kč (lhůta pro vydání do 30 dnů), nebo
cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a biometrie (tzv.
rychlovky) s dobou platnosti půl roku, za správní poplatek
1 000,- Kč.
Pro zpracování žádostí o vydání biopasu pro nejmenší byl
úsek cestovních dokladů vybaven pro focení například dětskou sedačkou nebo stupínkem pro menší děti.
Pokud dítě do 10 let věku cestuje společně s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno, nemusí mít vlastní cestovní pas.

EUROPE DIRECT informuje
Europe direct Nový Jičín
g

9. květen — Den Evropy se slaví po celé Evropě jako narozeniny Evropské unie. K oslavám se připojilo i evropské informační středisko Europe direct v Novém Jičíně, a to prezentací informací o Evropě široké veřejnosti, soutěží pro žáky
mateřských a základních škol a také slavnostním vyhodnocením výtvarné soutěže pod názvem „Nebe nad Evropou“,
doprovázeném výstavou všech soutěžních prací. V rámci oslav
jsme si zároveň připomněli první rok činnosti střediska Europe direct v Novém Jičíně. V sobotu 17. května jsme v rámci
IX. ročníku veletrhu Novojičínska uspořádali seminář pro
podporu podnikání, na němž se všichni zájemci mohli seznámit s aktuálními dotačními výzvami, problematikou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, velkou novelou živnostenského zákona, programem Institutu trhu práce i Generali programem pro podnikatele. Ve dnech 23. a 24. května jsme se ve Frýdku-Místku připojili k celorepublikové
přehlídce kulturních, zájmových a sportovních činností pro
děti a mládež pod názvem „Bambiriáda 2008“, a to jako zástupce celostátní partnerské organizace, jíž je Zastoupení
evropské komise v ČR.

g Výtvarná soutěž „Nebe nad Evropou“. Středisko Europe
direct Nový Jičín vyhlásilo v březnu letošního roku výtvarnou
soutěž pro žáky základních škol, a to při příležitosti letu prvního Čecha, dnešního poslance Evropského parlamentu Vladimíra Remka, do vesmíru. Co může posádka kosmické lodi
vidět při pohledu na Zemi? Jak si představujete let raketoplánu vzhůru do „nebe nad Evropou“? S tímto zadáním a s povinností zakomponovat do své práce i usměvavou žlutou hvězdičku z loga naší sítě se zdárně poprala stovka dětí z několika
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základních škol. Není bez zajímavosti, že nejmladší účastníci
soutěže jsou z Prahy a je jim 6 a 8 let. V úterý 6. května proběhlo v prostorách střediska Europe direct slavnostní vyhodnocení a předání cen všem vítězům, a to:
V kategorii žáků 5. a 6. tříd: 1. místo: Mateo Ťažký a Patrick Mik, 5.D, ZŠ Jubilejní 3 — Dlouhá 56, NJ; 2. místo: Lucie
Szolonyová, 6.C, ZŠ Tyršova 1, NJ; 3. místo: Václav Chumchal,
5.A, ZŠ Komenského 66, NJ.
V kategorii žáků 7. až 9. tříd se umístili: 1. místo: Kateřina Škrabáková, 9.C, ZŠ Komenského 66, NJ; 2. místo: Jan
Vindiš, 7.C, ZŠ Komenského 66, NJ; 3. místo: Renáta Podmolová, 9.B, ZŠ Komenského 68, NJ.
Vybírat z tolika povedených prací tu nejpovedenější byl
opravdu tvrdý oříšek, proto jsme se rozhodli navíc ocenit
práci Anny Petruželová z 6.C, ZŠ Tyršova, společnou práci
Patrika Turka a Lukáše Židáčka z téže třídy a práci Nikol
Fuskové, Lucie Ritnošíkové a Markéty Uhrové z 9.C ZŠ Komenského 66. Ještě jednou dodatečně gratulujeme všem oceněným i zúčastněným, zároveň také děkujeme za spolupráci
jmenovitě paní učitelce Vlčekové, Kaňákové, Žemličkové, Uhlárové a Hromádkové. Výsledky a fotografie jsme uveřejnili
také na stránkách www.europedirect.cz/novyjicin

Po roce se v Loučce opět
uskutečnila veřejná schůze
Jaroslav Kotas, předseda OV
g

Jako „přes kopírák“, ve
srovnání s loňským rokem co
do účasti i vlastního průběhu včetně diskuze a připomínek občanů proběhla veřejná schůze s občany místní
části Loučka, kterou uspořádal ve zdejší orlovně v úterý
13. května 2008 místní osadní
výbor. Přítomní občané, které zajímá a není jim lhostejné, co se v Loučce děje, vyslechli od pana Rivce a mísHlavní slovo na veřejné schůzi v Louč- tostarosty ing. Bárty inforce, pokud se týká informací o realizovaných a plánovaných investičních mace o realizovaných invesa jiných akcích v této místní části měli tičních a jiných akcích v místmístostarosta ing. V. Bárta a vedoucí ní části Loučka v loňském
odboru obecného podnikání J. Rivec. roce i s výhledem na letošní
Foto J. Kotas.
a příští rok s konstatováním,
že město věnuje otázce investic v Loučce mimořádnou pozornost s velkými finančními prostředky. Nosnými investičními akcemi v letošním a příštím
roce bude pokračování II. a III. etapy programu regenerace
sídliště, vybudování chodníkových těles v původní zástavbě,
kanalizace splaškových vod, vodovod na ulici Císařské a další
akce.
Stejně jako v loňském roce a ve všech předcházejících letech se následné dotazy a připomínky občanů týkaly činnosti
městské policie, jízdního řádu městské hromadné dopravy,
k privatizaci bytů v majetku města, k odvozu PDO ve velkoplošných kontejnerech a nepořádku kolem nich, k parkování
aut na Jičínské ulici a v dalších místech na sídlišti, zejména
větších firemních vozidel, ke znečišování životního prostředí
na sídlišti, k ne zrovna „nejšastnějšímu“ řešení ozelenění
sídliště, k funkčnosti retarderů na ulici Jičínské a Za Humny
a k dalším záležitostem týkajícm se nejen sídlištní, ale i původní zástavby.
Na tyto i další dotazy, připomínky a podněty postupně odpovídali přítomní hosté, jejich odpovědi se však ne ve všech
případech setkaly s příznivým ohlasem přítomných občanů.
Stejně jako vloni, také letos se členové osadního výboru na
závěr jednání shodli v názoru, že veřejná schůze s mnoha náměty občanů na zlepšení života v této části Nového Jičína,
byla přínosem s tím, že některými nevyjasněnými a podnětnými návrhy a připomínkami se bude osadní výbor a město
dále zabývat.

Odpady 2000—2007
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g Seriál s informacemi o nakládání s ODPADY 2000—2007 pokračuje i v červnovém čísle. Hlavním tématem je nakládání
s nebezpečnými odpady a elektrozařízením. Úvodem se
ohlédneme za nakládáním s uvedenými odpady za období
2000 až 2007, následně budou zodpovězeny nejčastěji kladené
dotazy „Kam s odpady? Jak s odpady nakládat?“, dále se
bude možno dozvědět, jaké služby na úseku odpadového hospodářství je možno ze strany občanů využívat.
V období let 2000—2002 bylo množství vyseparovaných nebezpečných odpadů (dále jen NO) vyrovnané — pod hranicí
20 tun za rok. Následující roky 2003 až 2006 byly pro obec
jako původce odpadů velmi zajímavé, a to s ohledem na vzrůstající množství vyseparovaných NO viz tabulka níže. Rok 2006
prolomil hranici 60 tun NO za rok. Důvodem nárůstu množství vyseparovaných NO byla zejména výstavba nového separačního dvoru na Palackého třídě, kam mohli občané své odpady ukládat. V daném období rovněž probíhaly kampaně,
které výrazným způsobem přispěly k informovanosti občanů
ve způsobu nakládání s nebezpečnými složkami odpadů.

g Kam tedy s nebezpečnými odpady a elektrozařízením? Nebezpečné složky komunálního odpadu mohou být odkládány do speciálních sběrných nádob na určených místech
sběrného dvora v Novém Jičíně na Palackého třídě v provozní
době, tj. od pondělí do pátku od 8.00 do 11.00 hod. a od 11.30
do 17.00 hod., v sobotu pak od 8.00 do 11.00 hod. Další možností je odložení do kovových sběrných nádob při prováděných cyklických svozech, které probíhají společně s jarním
a podzimním harmonogramem sběru velkoobjemových odpadů. Elektrozařízení lze odložit ve sběrném dvoru nebo při
koupi nového výrobku předat prodejci.

Množství vyseparovaných nebezpečných odpadů v tunách
Rok 2000
17,765
Rok 2004
47,695

Rok 2001
18,26
Rok 2005
57,357

Rok 2002
17,625
Rok 2006
65,436

Rok 2003
35,926
Rok 2007
50,868

V roce 2007 došlo k značnému snížení množství vyseparovaných NO. Tento pokles však nebyl způsoben neochotou k separaci či snížením produkce těchto odpadů. Příčinu je nutno
hledat v zavedení zpětného odběru elektrozařízení, které pro
naše město zajišují kolektivní systémy Ekolamp, Asekol
a Elektrowin. Společnosti jsou k uvedenému oprávněny zápisem do seznamu výrobců elektrozařízení vedeného Ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy zajišují celý
proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické
zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení,
jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Některé
odpady (např. ledničky, televizory, počítače, domácí el. spotřebiče, zářivky apod.), které byly v minulosti vykazovány
jako nebezpečné, se tak stávají elektrozařízeními.
Zpětný odběr použitých výrobků i zařízení je financován
jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji
nových výrobků odděleně od ceny. Systém zpětného odběru
a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý,
kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu
určeném, to znamená v místě zpětného odběru (např. separačním dvoru) nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně
životního prostředí. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou město uzavřelo s kolektivními systémy, byly do sběrného dvora na Palackého třídě
umístěny speciální kovové
kontejnery, do kterých mohou
zdarma občané odkládat použité elektrozařízení pocházející z domácností. Kolektivní systémy přispívají na náklady provozu sběrného místa
a plně hradí veškeré náklady
na přepravu a recyklaci. Tím
se šetří část prostředků určených na provoz systému naklá„Co činíme, činíme v plné
dání s komunálním odpadem.
odpovědnosti k budoucí generaci.“

I takto může vypadat jarní svoz komunálního odpadu. Snímek byl
pořízen v centru sídliště Loučka, kde občané místo do blízkého separačního dvora přinášeli k jednomu přistavenému kontejneru vše
možné ze sklepů a z bytů. Foto: Jaroslav Kotas.

E-learning —
učte se v pohodlí domova
Mgr. Daniel Přáda, kordinátor projektu
g

Nové formy výuky představuje v letošním roce Gymnázium
a Střední odborná škola v Novém Jičíně v rámci projektu
spolufinancovaného ESF a SR — OP RLZ, s názvem „Moderní
formy profesního vzdělávání“. Realizátorem projektu je Obchodní akademie Orlová, partnerem projektu je dalších sedm
středních škol Moravskoslezského kraje, včetně místního
gymnázia. Základem projektu je 25 distančních kurzů uspořádaných do čtyř modulů — Jazyková gramotnost, Informační
gramotnost, Občanská gramotnost a Tržní gramotnost. Kurzy
jsou připravovány formou E-learningu, účastníci tedy studují prostřednictvím výukového portálu na internetu. Výhodou
takového studia je velmi malá časová náročnost a možnost
studovat z pohodlí domova. Stačí mít pouze počítač, připojení k internetu a chu se něco nového naučit.
Gymnázium v letošním roce otevřelo tři kurzy: Time management (Jak si uspořádat čas), Zavádění a rozvoj týmové práce v organizaci a kurz Domluvíme se ve firmě — angličtina.
Pro koho jsou jednotlivé moduly určeny? Cílovou skupinou
jsou zaměstnanci orgánů státní správy a samosprávy, neziskových organizací, zaměstnanci
firem a široká veřejnost. Tržní cena
tohoto vzdělávání je finančně náročná, proto se nabízí možnost řešení formou přímé podpory Evropské unie. Další informace naleznete
na http://profesne.obaka-orlova.cz/
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60 let od vzniku oddílu
českého basketbalu v NJ
(Vzpomínka na úplné začátky)
Redakčně upraveno dle příspěvků ing. Š. Nováka a I. Pavlíka

Mnozí však neměli možnost vysokoškolského studia s odkazem na politickou nespolehlivost nebyli doporučeni k přijetí na vysoké školy, později dokonce nebyli připuštěni k maturitám. Po rozhodnutích okresního pracovního úřadu pod
tresty dostali příkaz nastoupit do určených fabrik, dělnických
profesí a zejména do stavebnictví, ke krumpáči a lopatě. Někteří dopadli hůře, byli vyšetřováni, i ve vazbě a část podléhající vojenské povinné službě nasazena do útvarů PTP a jiných
pracovních vojenských útvarů.
Většina z gymnazijních sportovců, kterým je kolem osmdesáti let, je v basketbalovém nebi a věříme, že se tam prohánějí jako svobodní basketbalisté, tenisté a atleti. Určitě s láskou vzpomínají, tak jako ještě žijící borci z těchto dob, na
sportování a život v Novém Jičíně, kterému, i když mnozí žijí
jinde v republice nebo v širém světě, zůstali věrni.

Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g FOTBAL: ne 1. 6. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, kraj.

Basketbalový dorost NJ — Přebor dorostenců Moravy, r. 1950 v Přerově, 2. místo.
Stojící zleva: Štěpán Novák, Lubomír Klumpner, Jan Vahalík, Lumír Hanzelka,
Stanislav Prašivka. Klečící zleva: Ivo Pavlík, Antonín Baláž, Bohumil Kot.
g

V rámci oslav sta let novojičínské tělovýchovy se sluší připomenout vznik oddílu basketbalu (tehdy oficiálně košíkové)
roku 1947 na Reálném gymnáziu Nový Jičín. Zakladatelem
a vedoucím byl profesor tělesné výchovy Stanislav Peška
(1898—1978) a trenérem vojenský akademik Zdeněk Klvaňa.
Tréninky, zápasy a turnaje probíhaly v spartanských podmínkách v malé tělocvičně gymnázia a v létě na otevřeném antukovém venkovním hřišti s předpisovými rozměry na starém
sportovním stadionu. Vytvořila se zde velká líheň později i ligových basketbalistů, tenistů a atletů.
Kromě vyfotografovaných je třeba namátkově vyjmenovat
nejstarší borce: Vladimír Andrýsek, Svatopluk Jančálek, Jan
Komárek, Antonín Březina, Zdeněk Snášel, Jaromír Havlíček, Jaroslav Pecha, Jan Segea, Zdeněk Pilz, Jiří Ptáček,
Vladislav Bednařík, Jindřich Štěpán, Vítězslav Černý, Dušan
Pekar, Zdeněk Tesař. Našlo by se mnoho dalších mladších.
Po absolutoriu VIII. tříd (prima až oktáva) reálného gymnázia byli z chlapců a děvčat lékaři, lékárníci, právníci a vysokoškolští a ostatní učitelé, vedoucí hospodářští pracovníci
v průmyslu, zemědělství, dopravě i službách, pracovali v lidosprávě, i jako uvolnění funkcionáři a v různých dalších mnoha
profesích, kde bylo nutné vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání.

přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - Jablunkov (2 utk.), ne 1. 6.
v 17 hod., stadion TJ, I. A tř. sk. B muži N. Jičín - Libhoš, ne
1. 6. v 17 hod., hřiště Straník, okres. přebor muži Straník Zbyslavice, ne 8. 6. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III. tř. muži
Žilina - Lubina, ne 8. 6. v 17 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk.
B muži Libhoš - Dětmarovice, so 14. 6. v 9 hod., hřiště Bludovice, I. roč. mezinárodního turnaje „Memoriál B. Strnadla
a M. Blahuše“ mladších přípravek (roč. 99 a ml. - 12 dr.), so
14. 6. v 17 hod., hřiště Hodslavice, okr. přebor muži N. Jičín
B (Hodslavice) - Stachovice, ne 15. 6. v 9 a 10.45 hod., hřiště
s um. trávou, kraj. přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - Frýdek-Místek B (2 utk.), ne 15. 6. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III.
tř. muži Žilina - Bravinné, ne 15. 6. v 17 hod., stadion TJ, I. A
tř. sk. B muži N. Jičín A - Staré Město u FM, ne 15. 6. v 17 hod.,
hřiště Straník, okr. přebor muži Straník - Jeseník n. O., ne
22. 6. v 17 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš Stonava g HÁZENÁ (hala ABC): so 7. 6. v 9 hod. slavnostní
akce k 50 letům házené v N. Jičíně (utkání všech kategorií,
ocenění, zábava) g OLYMPIÁDA ZŠ O POHÁR STAROSTY
(stadion TJ N. Jičína, herna Loučka): pá 6. 6. v 8.30 hod.,
tradiční sportovní olympiáda žáků ZŠ v sedmi sportech g MEZINÁRODNÍ POHÁR STAROSTY (stadion TJ, krytý bazén,
hala ABC): pá 20. 6. a so 21. 6., olympiáda dětí a mládeže partnerských měst Nového Jičína v basketbalu, fotbale, volejbalu
a plavání g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady):
po 18 - 21 hod., st a pá 17 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16
hod., v případě příznivého počasí bude otevřen i areál venkovního bazénu (informace na bazénu) g PROVOZ SAUNY
na bazénu: st 10 - 14 a 15 - 21 hod., čt a pá 15 - 21 hod., so
10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ: po 12.15 - 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod.

Sportovní aktuality
g

Basketbalový dorost NJ, r. 1950, vítězky Krajského finále dorostenek. Stojící zleva:
Blažena Janýšková, Irena Štěpánová, Věra Killerová, Anděla Palacká, Věra Jandová, Stanislava Krejčová. Klečící zleva: Bohuslava Bechná, Zdeňka Pešková,
Danuše Dvoroková, Ilonka Býmová, Hana Hančlová, Eva Holubová.
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VOLEJBALISTÉ Z LIGY NEREGISTROVANÝCH BILANCOVALI. Na přelomu března a dubna skončily letošní
líté boje Městské smíšené volejbalové ligy, která již dávno
není soutěží družstev pouze z Nového Jičína. Mezi stabilní
účastníky patří týmy ze Štramberka, Kopřivnice, Studénky,
Starého Jičína a Mořkova. Uplynulý XI. ročník probíhal za
účasti 16 družstev pod patronací města Nového Jičína a stejně jako ve všech předcházejících ročnících se odehrál v tělocvičně ZŠ Komenského 66. Závěrečné výsledky, včetně ankety o nejlepší a nejsympatičtější hráče a hráče „tělem i duší“,
byly vyhlášeny na společném večírku, který se uskutečnil
v Kulturním domě na Starém Jičíně. Vítězem soutěže se stalo
družstvo Trúby Štramberk před celkem Best Kopřivnice a týmem Homolci Nový Jičín. Pořadí na dalších místech: 4. Orel
Štramberk, 5. Vlčnov, 6. Sokol Starý Jičín, 7. Old Boys, 8. A je to.
Sk. „B“: 9. Drsoni, 10. Loučka, 11. Puntík-Ski Stav, 12. SEIMEX, 13. 4 ever, 14. Je mi to jedno, 15. Pikola Heřmánky, 16.
Veverky. Pořadatelé soutěže děkují vedení školy a dalším
zaměstnancům, kteří se postupně stali fanoušky tohoto krásného sportu, za pochopení a vytvoření podmínek pro soutěž.

g BASKETBALISTÉ GEOFINU
BYLI V PROSTĚJOVĚ A JSOU NADÁLE KRŮČEK OD FINÁLE. Byla
sobota 24. června krátce po dvacáté
hodině a novojičínští basketbaloví příznivci odcházeli a z hlediště prostějovské haly nebo většina od televizních obrazovek (ČT 4 Sport), zklamaní poté, co basketbalisté Geofinu nevyužili nabídnutou šanci k potřebnému
třetímu semifinálovému vítězství play
off Mattoni NBL a 4. zápas s Prostějovem, přestože v jeho průběhu stále
vedli, místy až o 14 bodů, v dramatické koncovce a následném prodloužení
o jediný bod prohráli. O velké vyrovnanosti semifinálové série svědčí výhry obou týmů v domácím prostředí
ve všech čtyřech semifinálových utkáních a o tom, kdo z nich postoupí do
finále Mattoni NBL proti vysoce favorizovanému Nymburku, se rozhodlo
Z basketbalu Nový Jičín - po uzávěrce NZ ve středu 28. května
Prostějov (Foto P. Kocián.) na palubovce novojičínské haly.
g

DALŠÍ ROČNÍK POHÁRU STAROSTY MĚSTA JE TADY. Nový Jičín se po roce připravuje na velkou sportovní událost, jíž bude další ročník olympiády ZŠ o Pohár starosty města.
Tato krásná a dnes již mezi žáky našeho města velmi populární soutěž, které se pravidelně zúčastňují všechny ZŠ, se
uskuteční v pátek 6. června. Soutěžící i nesoutěžící žáci, kteří
budou svým kamarádům fandit, ze ZŠ Tyršova, Komenského
66 i 68, ZŠ Jubilejní s odloučeným pracovištěm Dlouhá 56
i Dlouhá 54, se tento den utkají na sportovištích města o vítězství a body, které by měly přinést jejich škole zisk cenného
putovního poháru, který obhajují loňští (a mnohokrát před
tím) vítězové ze ZŠ Tyršova. Na programu olympiády, která
má začátek v 8 hodin na hlavním stadionu TJ Nový Jičín a dalších sportovištích města, se bude soutěžit ve florbalu, v atletice chlapců a dívek, v malé kopané, basketbalu chlapců i dívek,
volejbalu, vybíjené, jízdě zručnosti a stolním tenisu chlapců
(herna Loučka). Vstup na všechna sportoviště pro fandící žáky, rodiče i přátele je zdarma. Letošní soutěž O pohár starosty však nebude v našem městě jedinou. Po dvou letech se
do našeho města opět sjedou mladí sportovci partnerských
měst, aby si to rozdali ve dnech 20.— 22. června na sportovním poli ve fotbale, basketbalu, plavání a volejbalu v soutěži
„Mezinárodní pohár starosty“.

-společenské odpoledne. Oslava výročí házené s kulturním
programem se uskuteční za každého počasí, připraveny budou různé soutěže, při „živé“ hudbě dojde i na tanec a zpěv,
připraveno je bohaté občerstvení. Všichni, kdo mají rádi házenou, jsou srdečně zváni.
g HISTORICKÁ MEDAILE PRO NOVOJIČÍNSKÝ CHLAPECKÝ VOLEJBAL. Jen osm sezon trvalo šéftrenérovi mládeže, zároveň předsedovi oddílu volejbalu TJ Nový Jičín Oldřichu Valentovi k tomu, aby dosáhl s chlapeckými družstvy
velkého úspěchu na republikové úrovni. Nejdříve, a to v samotném závěru sezony, to byli junioři, kteří před osmi lety
s volejbalem jako žáčci začínali, a to vybojováním historického postupu do nejvyšší soutěže do extraligy. Týden po
nich (2.—4. 5.) přišel dosavadní podle Valenty úplně největší
úspěch novojičínského chlapeckého volejbalu v podobě zisku
bronzové medaile na domácím přeboru ČR žáků.
„V podstatě se nám letos podařilo dokázat to, co jsme
s mládeží chtěli. U těch žáků se jedná o senzační výsledek,
protože jsem ani zdaleka nečekal, že to takto uhrají. Ziskem
bronzové medaile žáků to je jubilejní dvacátá medaile pro
náš klub, před tím to byly medaile vždy jen u dívčích družstev“, sdělil velmi spokojený Valenta. K tomu je třeba dodat,
že s chlapeckým volejbalem začal v Novém Jičíně před osmi
lety ustavením sportovních tříd na ZŠ Komenského 66 a chlapci těchto volejbalových tříd se již několikrát v krátké historii
dokázali prosadit a uspět v celostátní soutěži sportovních
škol. Valenta je však kromě výše uvedeného velmi spokojen
i s výsledky dívčích družstev v této sezoně. Kadetky si po
dvouleté hře v I. lize opět vybojovaly v kvalifikaci postup do
nejvyšší soutěže extraligy, totéž se podařilo i juniorkám, které
si v dodatečné kvalifikaci zajistily účast v extralize i pro další
sezonu. Spokojenost vládne i ze 7. místa žaček v přeboru ČR,
vybojovaném v Brně mezi šestnácti nejlepšími družstvy, a pokud by se do nejvyšší soutěže extraligy probojovali ze tříčlenné kvalifikace ve Zlíně i kadeti, coby suverénní vítězové
krajského přeboru, pak by k Valentově spokojenosti nechybělo už vůbec nic.
(Foto: archiv Petra Hurty)

g

FOTBALISTÉ NOVÉHO JIČÍNA BOJUJÍ O POSTUP.
Již jen čtyři kola dělí fotbalisty „A“ týmu Nového Jičína od
konce letošní sezony, v jejíž jarní části ještě neokusili hořkost porážky a jejich ambice na prvenství v „B skupině I. A
třídy jsou stále nejvyšší. Poté, co si poradili bezpečnými výhrami se všemi předcházejícími soupeři, zvládli i domácí „zápas jara a roku“ s Čeladnou, s níž sice nevyhráli jak si přáli,
ale i nerozhodným bezbrankovým výsledkem si na čele tabulky udrželi na svého největšího pronásledovatele tříbodový
náskok. Určitě všichni novojičínští fotbaloví příznivci věří,
že i ve zbývajících zápasech jara — doma v městském derby
s Libhoštěm, v Příboře, v posledním domácím zápase se Starým Městem a nakonec i v Brušperku, které nebudou o nic
lehčí, než všechny předcházející, zvládnou na jedničku a vybojují pro Nový Jičín postup do krajského přeboru.

g HÁZENKÁŘI BUDOU SLAVIT PADESÁT LET. Nejen
tělovýchova a sport v našem městě jako celek, ale i novojičínští házenkáři budou letos slavit své jubileum, a to 50 let
od založení. Novojičínští házenkáři připravili k tomuto významnému výročí na sobotu 7. června slavnostní akci, která
se uskuteční od 9 hodin v hale ABC a přilehlých prostorách.
Na programu bude nejdříve utkání minižactva, poté se představí starší žáci, po oficiálním slavnostním zahájení (11 hod.)
bude následovat několik utkání mužů a žen, všichni dospělí
budou oceněni keramickou plaketou a pamětním listem, děti
cukrovinkami, od 14 hod. se pak uskuteční tamtéž kulturně-

g FOTBALOVÁ STARŠÍ PŘÍPRAVKA VYHRÁLA TURNAJ V MAĎARSKU. Poté, co se vloni stali vítězi mezinárodního turnaje v rakouském Salzburgu, se fotbalovému týmu
starší přípravky TJ Nový Jičín podařilo vyhrát i letos stejný
turnaj pořádaný v rámci celoevropského fotbalového sdružení EURO—SPORTRING ve dnech 9. až 12. května v ma arském Györu. Družstvo vedené Petrem Hurtou zvládlo celý
turnaj skvěle, když ani v jednom utkání nenašlo přemožitele
a turnaj, jehož se zúčastnila družstva Polska, Ma arska,
Německa, Slovenska a České republiky, ve své kategorii vyhrálo. O velký úspěch se zasloužili hráči Daniel Hatlapatka,
Denis Mička, Jan Bouda, Jakub Macíček, Petr Hurta, Martin
Swiač, David Seidler, Marek Hrubý, Lukáš Uhlíř, Ondřej
Maňák a Marek Staněk. Výsledky, ve skupině: Třebíč 3:0,
Otteveny (Ma ) 10:0, Györ (Ma ) 2:1, semifinále: Bedzin (Pol.)
3:0, finále: Třebíč 3:1. V turnaji hrálo i „B“ družstvo Nového
Jičína složené převážně z o rok mladších kluků a ani ono
nezklamalo, když skončilo šesté. Poděkování za vzornou reprezentaci města si zaslouží nejen hráči, ale i jejich rodiče,
kteří se postarali o skvělou kulisu turnaje.
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VÝBORNÉ VÝKONY PLAVCŮ LAGUNY NA DOMÁCÍM MODRÉM MÍTINKU. Výbornými výkony se mezi dvěma
sty závodníky z celé ČR prezentovali plavci s ploutvemi KVS
Laguna v republikovém závodě Modrý mítink — trojboj BI-fins, který se pod pořadatelstvím jejich klubu uskutečnil
v novojičínském bazénu 17. května. Laguňáci z těchto závodů
vytěžili nejen medailová umístění v jednotlivých disciplinách,
která u mnohých znamenala místa „na bedně“ v celkovém
součtu bodů ze tří disciplin tohoto trojboje, navíc vytvořili
sedm nových rekordů ČR a čtyřiadvacet rekordů klubových.
Za své výsledky byli sportovci v trojboji Bi-fins oceněni plaketami, které byly realizovány z grantu města Nový Jičín.
Nejúspěšnějšími laguňáky se stali v kategorii nejmladší děti:
Jiří Penc (2 x 1. místo), Kryštof Macháček (1 x 2. a 3.), Nikola Jakušová (2 x 2., 1 x 3.), mladší žáci: Ondřej Dofek (2 x 1.,
rekord ČR), Tomáš Bolek (2 x 2.), Karolína Šugarová (1 x 1.,
1 x 2.), Klára Křepelková (2 x 3.), starší žáci: Petr Španihel
(3 x 1., 2 rekordy ČR), Martin Mazáč (2 x 2., 1 x 3.), Jakub
Jarolím (1 x 2., 2 x 3.), Vendula Figarová (1 x 1., 1 x 2., 1 x 3.),
Martina Hanzelková (1 x 3.), Šárka Holubová (1 x 3.), dorost: Viktorie Polášková (2 x 1., 1 x 2, 2 rekordy ČR), Radka
Svobodová (2 x 2., 1 x 3.), Matěj Obšivač (1 x 1., 2 x 2.), Jan
Bartek (2 x 1., 2 rekordy ČR), Vojtěch Mička (1 x 2., 1 x 3.),
ženy: Nikola Pargačová (3 x 1.),Veronika Saksová (3 x 3.),
muži - masters: David Krumpolc (3 x 2.), Michal Kocůrek (2
x 3.). Plavání Bi-fins je přirozeným chybějícím článkem mezi
klasickým potápěním a špičkovými výkony borců v drahých
monoploutvích, zařazení této nové discipliny zpřístupní závody širšímu počtu soutěžících. Nová disciplina Bi-fins má
význam také pro začínající ploutvaře z hlediska jednoduššího nácviku provedení techniky, z hlediska materiálního vybavení a je nezbytným základem pro další vývoj ploutvaře.

g

PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN ZÁVODILI VE VÍDNI. Poprvé
po dlouhé době se plavci Plaveckého klubu Nový Jičín zúčastnili velkých mezinárodních závodů — 18. ročníku Strock Meeting
Austria. Kromě toho, že účast na těchto závodech byla pro
novojičínské plavce obrovskou zkušeností, dosáhli mezi 940
startujícími ze 121 klubů 11 zemí, i s ohledem na to, že v některých disciplinách soutěžilo až 230 závodníků, solidních
umístění. Nejlépe si z novojičínských plavců vedl Vojtěch
Kulišák, který si dokonce domů dovezl ve své kategorii
„bramborovou“ medaili a 2 x obsadil 12. místo. Do vybrané
padesátky se v různých disciplinách probojovali také Marek
Zetocha, Filip Skřiček, Jakub Radina, Petra Dvorská, Kristýna Horutová a Dorota Podzemná.

bodová — 1. na 50 PP, 3. na 100 RP, 6. na 50 RP, Vendula
Figarová — 2. na 50 a 100 PP, štafeta chlapců ve složení Jarolím, Bartek, Obšivač, Španihel — 1. na 4 x 100 PP a 4 x 200 PP.
g

STOLNÍ TENISTÉ VSADILI NA MLÁDEŽ. O tom, že
novojičínští stolní tenisté, jejichž působiště je již několik let
ve sportovní hale v Loučce, udělali dobře, když vsadili na
mládež, prokázalo i bilancování přednesené předsedou oddílu
ing. Romanem Kratochvílem na výroční členské schůzi dne
16. května. Systematickou, především však kvalitní tréninkovou činností pod vedením zkušených trenérů (Kratochvíl,
Havrlant, Šimíček, Buček), se jejich mladí hráči začali postupně prosazovat nejen na bodovacích turnajích mládeže
v okrese, ale i v kraji a v uplynulé sezoně i na celostátních
turnajích. V konečných tabulkách bodového pořadí v kraji
dosáhli mladí hráči významných postavení v kraji — mladší
žáci: 3. Michal Kratochvíl (roč. 95), 5. Ondřej Dorazil (95), 7.
Tomáš Rajnoch (95), starší žáci: 3. Filip Loukota (93), 11.
Tomáš Cikryt (94), 12. Michal Kratochvíl, 16. Tomáš Rajnoch,
20. Ondřej Dorazil, mladší žákyně: 6. Denisa Dvořáčková
(95), 8. Veronika Trefilová (96), dorost: 5. Tomáš Kratochvíl
(92), 7. Jakub Dvořák (92), 10. Filip Loukota, 16. Tomáš Cikryt. Talentem roku byla na VČS vyhodnocena Natálie Cikrytová. Historicky první účast na mistrovství ČR si výbornými výsledky na okresních a krajských „bodovačkách“
přímo zajistili mezi mladšími žáky Michal Kratochvíl a Ondřej
Dorazil, v kategorii starších žáků Filip Loukota, mezi juniory
do 21 let Martin Legierský. Vedení oddílu nemrzí sestup
„áčka“ mužů po jednoročním působení z divize, ani sestup
„céčka“ z krajské soutěže zpět do okresního přeboru, důležitá je pro něj skutečnost, že dávali příležitost zahrát si
v silné konkurenci zkušených hráčů právě mladým hráčům.
Ti budou dostávat stále více šancí prokázat své hráčské umění
i v příštím soutěžním ročníku, do něhož vedení oddílu přihlásilo čtyři družstva — „A“, a „B“ do krajské soutěže, „C“ do
okresního přeboru I. třídy a „D“ do okresního přeboru II.
třídy s vizí do blízké budoucnosti vybojování III. ligy. Na jednání VČS sice převládala spokojenost s výsledky mládeže,
avšak zaznělo i mnoho slov na jejich adresu k tréninkovému
úsilí, chování i snaze jít za co nejvyššími metami. Vedení
oddílu vyslovilo poděkování městu za finanční podporu mládeže ve formě grantu. Stolní tenisté budou i nadále organizovat akce pro veřejnost, pro školy a budou se podílet i na
akcích města, zejména na letošní slavnosti města exhibičními
ukázkami stolního tenisu.

g MUŽI

BC NOVÝ JIČÍN „B“ VYBOJOVALI POSTUP DO
OBLASTNÍHO PŘEBORU. Muži basketbalového týmu BC
Nový Jičín „B“, jinak řečeno novojičínského „céčka“, se postarali o další úspěch basketbalu v našem městě, když se
jim podařilo probojovat do dvojkolového finále sdruženého
okresního přeboru skupiny C proti Frenštátu, které nakonec
vyhráli jak ve Frenštátě (78:60), tak i doma (93:76) a postoupili do oblastního přeboru. Postup „céčka“ je určitě velký
úspěch, už proto, že se na něm podílela i řada mladíků z „juniorky“ BC. Během sezony si v tomto týmu zahráli a o postup se tak zasloužili hráči Filip Gregor, Libor Holub, Karel
Kraus, Roman Medek, Lukáš Mik, David Mílek, Radek Mocek,
Petr Němec, Miroslav Polách, Petr Polach, Lukáš Pospíšilík,
Michal Pyžík, Matěj Segea, Michal Šturala, Dalibor Vaněk,
Radek Vyštejn, Miroslav Zapletal.

g MEDAILE A REKORDY JUNIORŮ LAGUNY Z ITÁLIE.
Celkem 15 medailí a tři překonané rekordy ČR — tak veleúspěšná je bilance plavců s ploutvemi KVS Laguna Nový Jičín na mezinárodním mítinku v rámci Evropského poháru
juniorů v italském Lignanu. Mezi závodníky Ukrajiny, Rakouska, Německa, Španělska, Chorvatska, ČR a domácí Itálie,
kteří tvoří evropskou špičku, dosáhli laguňáci těchto nejlepších výsledků: Matěj Obšivač — 1. na 100 BF, 2. na 100 RP, 3.
na 50 RP, Jan Bartek — 2. na 50 BF, 2 x 4. na 100 a 200 PP,
Petr Španihel — 2. na 400 PP (rek. ČR), 5. na 200 PP (rek. ČR),
6. na 100 BF, Jakub Jarolím — 2. na 50 PP, 3. na 100 RP, Martin Mazáč — 4. na 50 PP, 5. na 100 RP, Viktorie Polášková —
1. na 50 BF (rek. ČR) a na 100 BF, 2. na 200 BF, Radka Svo-
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Jednou z akcí pořádaných k stému výročí tělovýchovy a sportu v Novém Jičíně bylo i přátelské utkání staré gardy Nového Jičína s Internacionály Sparty Praha. V utkání, v němž nešlo ani tak o výsledek,
jako ukázat divákům, že i v pokročilejším věku je fotbal krásným
sportem, prohráli domácí 1:7 (branky: Jan Koval — 4 Marek Trval,
2 Josef Jarolím, Roman Kukleta). Foto Pavel Karban.

MP NJ zřídila cyklohlídky

Žilinou opět zní zvon

str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Pavel Wessely, foto Jaroslav Bělík
g Po několika letech

g Poslední dubnový den poprvé vyjeli do ulic města strážníci, zařazení do cyklohlídek Městské policie Nový Jičín. Je to
nová doplňková služba pro občany města. Pro činnost v cyklohlídkách bylo vyčleněno 14 strážníků, kteří budou do terénu
vyjíždět za příznivého počasí na denních směnách v letních
měsících, jejich uniforma je přizpůsobená jízdě na kole.
Výhodou cyklohlídek proti pěším hlídkám je, že obsáhnou
daleko dříve větší území města a díky tomu, že se pohybují
pomaleji než motorové vozidla, mají možnost zaznamenat více
nedostatků. Svou mobilitou po celém území města mohou aktivně přispívat k ochraně osob a majetku, působit preventivně
a současně zajišovat místní záležitosti veřejného pořádku
(např. kontrola obecně závazných vyhlášek, zjišování černých skládek, řešení přestupků v dopravě atd.).

Krávoviny 2008
Jakub Podgorski, mluvčí ZDM NJ
g

Zastupitelstvo dětí a mládeže v NJ letos opět uspořádalo tradiční akci Krávoviny.
I přes nepříznivé počasí, které přinutilo mladé zastupitele
přemístit soutěž z Masarykova náměstí do Střediska
volného času Fokus NJ, se ve
středu 21. 5. utkalo o první
místa pět týmů. Čtvrtý ročník oblíbené soutěže proběhl
za všeobecného ohlasu základních škol, které s plným
nasazením podporovaly v práci své spolužáky. Ti měli hodinový limit na postavení co
nejoriginálnější napodobeniny krávy. Jako hlavní materiál však musely být použity obaly od mléčných výrobků.
Touto cestou ZDM NJ propaguje i nutnost recyklace v současném světě.
Akcí, s jejíž realizací pomáhalo také SVČ Fokus, provázela
moderátorská dvojice Jakub Podgorski a Václav Kula. V doprovodném programu pak kromě soutěží pro veřejnost nechyběla ani taneční vystoupení. Porota pracovala ve složení
Marta Kiššová, Mgr. Milena Balonová, Martin Jakůbek a dva
členové ZDM NJ. Porota měla velmi těžké rozhodování. Družstva totiž odvedla skvělou práci a krávy se hodnotily velmi
obtížně. Nejnápaditější se nakonec ukázala být napodobenina,
kterou vyrobilo družstvo Tygři (z kategorie Kunínci) a družstvo Rexíci (z kategorie Tvaroháčci). Ti také vyhráli první
místa a získali vstupenky do kina Květen na představení dle
vlastního výběru.

od doby, kdy dosloužil na věži kostela
sv. Mikuláše v Žilině
jediný po válečných
rekvíracích zbylý
zvon, slyšeli obyvatelé v sobotu 24. května
dopoledne opět hlas
zvonu. Po slavnostním posvěcení zvonu generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze Msgre
Mgr. Marcelem Tesarčíkem za účasti
deseti duchovních byl
zvon nazvaný Panna
Maria vyzdvižen a instalován do kostelní
věže. Pro všechny zúčastněné bylo jistě překvapením, že po ukončení oslavné bohoslužby, tedy asi po jedné hodině od vyzvednutí, se zvon již
poprvé rozezněl. Bylo to nepochybně velkým zadostiučiněním
pro všechny, kdo se o nový zvon zasloužili. Byli to svými finančními příspěvky především místní občané, ale i bývalí občané Žiliny, žijící dnes v jiných místech Moravy a také někdejší
němečtí obyvatelé. Překvapením byl finanční dar jejich patronátní obce Malsch, který po přednesené zdravici předal její
starosta Werner Knopf. Za všechny obětavé aktéry nutno vyzvednout alespoň paní Martu Tomáškovou, členku Osadního výboru místní části Žilina.

Historická křížová cesta
má znovu svůj začátek
Pavel Wessely, foto Jaroslav Bělík
g Vstup první novojičínské cyklostezky se stal i novým začát-

kem historické křížové cesty, mající původ v době konce 17.
století a vedoucí obcí Rybí a Štramberkem na horu Kotouč,
tehdy zvané též Hora Olivetská. Začátek cesty představovala tzv. výklenková kaplička, která stála asi 200 m od míst,
kam ji nyní z podnětu a za organizačního přispění Klubu rodáků a přátel Nového Jičína postavili občané z okolí.
V pátek 23. května byla za značného zájmu veřejnosti kaple
požehnána novojičínským děkanem Dr. Aloisem Peroutkou.
Ve své promluvě vyzdvihl mj. duchovní stránku obnoveného
dílka i jeho provázanost s novodobým fenoménem cyklistiky.
Pisatel těchto řádků předal jako projev vděku těm, kteří se
na postavení kaple významně podíleli, knížku o novojičínských malířích, v níž je také představen někdejší významný
malíř sakrálních děl Ignác Berger. A fotokopie prvního zastavení jedné z jeho nejznámějších křížových cest z kostela v nedaleké Ženklavě se nyní nachází ve výklenku kaple.
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Tradiční jarní koncerty v NJ
Karel Chobot
g

... v letošním roce zahájil tentokráte pěvecký sbor Ondráš
spolu s nově vzniklým sborem komorním a hostem — Okazionálním sborem, jehož členové jsou studenti hudební výchovy
v různých kombinacích na pedagogických fakultách v Ostravě, Brně, Olomouci. A tak v sobotu 29. března 2008 v 17 hod.
patřil sál Beskydského divadla jarním melodiím ve věnci skladeb autorů renesančních až po současné, neboli „Od Bacha
po Vlacha“, jak vtipně nazvala svůj absolventský magisterský
koncert současná dirigentka Ondráše i komorního sboru slečna Eva Zbořilová. V té souvislosti připomeňme, že půvabná,
mladá a nadějná adeptka sbormistrovského umu pochází ze
Starého Jičína, vystudovala novojičínské gymnázium a v současnosti končí vysokoškolská studia oboru sbormistrovství
s hudební výchovou na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě pod vedením univ. prof. Lumíra Pivovarského, doc. Jana Spisara a dirigenta Jurije Galatenka. Škoda,
že pan prof. Lumír Pivovarský, dávný přítel Ondráše i jeho
zakladatele Ervína Bártka, se nakonec koncertu nemohl účastnit, nebo ve stejnou dobu dirigoval Pěvecké sdružení moravských učitelů. Koncert to byl důstojný, zaujaly jak skladby
staré renesanční a barokní hudby (zvláště autorů jako byli
Adam Václav Michna z Otradovic, minorita Ferdinand Bernardus Artophaeus, Thomas Morley, Orlando di Lasso, tak
moderní, kde vynikl Leoš Janáček, či úpravy lidových písní
jako např. skladba Václava Ptáčka Pod dubem, za dubem.
Zvítězila hudba a mladá charismatická dirigentka, která, doufejme, po absolvování zůstane věrná regionu.

ZŠ Komenského 66, Nový Jičín
třetí na mistrovství ČR
Mgr. René Bárta
g

Minulý týden proběhl v Třebíči 9. ročník Mistrovství ČR
sportovních volejbalových tříd v kategorii starších a mladších
žákyň. Z vyrovnané kvalifikace Moravskoslezského kraje se
podařilo postoupit na toto prestižní mistrovství starším žákyním ze ZŠ Komenského 66 Nový Jičín. Samotné mistrovství v Třebíči bylo velice vyrovnaným turnajem sedmi nejlepších sportovních tříd v republice. V dramatických utkáních
se neztratila ani naše škola Komenského 66 a v průběhu turnaje bojovala o nejvyšší příčky.
Po úvodních výhrách nad domácí Třebíčí, Zlínem a Příbramí přišel velice vyrovnaný a dramatický zápas se Znojmem,
který naše děvčata vyhrála až nejtěsnějším výsledkem 2:1
a posunula se tak do boje o medaile. V nich po velkém boji a dramatických koncovkách ve všech setech bohužel podlehla družstvům z Olomouce a Liberce a obsadila tak v této vyrovnané
konkurenci výborné 3. místo a ziskem bronzových medailí
navázala na předešlá medailová umístění.
Konečné pořadí: 1. Liberec; 2. Olomouc; 3. Nový Jičín; 4. Příbram; 5. Znojmo; 6. Zlín; 7. Třebíč. Na tomto výborném výsledku ZŠ Komenského 66 i našeho města se podílela tato
děvčata: IX. C — Romana Cagašová, Karolína Machýčková,
Lucie Ritnošíková, Markéta Uhrová. VIII. C — Martina Czyžová, Lucie Dvorská, Hana Charvátová, Eliška Jurasová, Lenka Kohoutová, Romana Rýdlová a Pavla Vaněčková.

Jarní koncerty pak pokračovaly v dubnu a květnu obvykle
precizním vystoupením Ondrášku či francouzských hostů,
o kterých jsme se zmiňovali v minulém čísle Zpravodaje. Do
kytice jarních koncertování patří bezesporu i školní akademie, kde se zaskvěly školy Tyršova 1, Komenského 68 či Fokus, Středisko volného času. Jarní koncerty v Novém Jičíně
by ovšem nebyly úplné bez dvou báječných tanečních večerů
žáků Základní umělecké školy v Novém Jičíně. Beznadějně
vyprodané sály Beskydského divadla 28. a 29. dubna 2008
byly svědkem tanečního umu, talentu, erudice, nadšení, vynikajících scénických nápadů a kouzelné choreografie, kde
opět zářily tři víly — totiž učitelky školy, dámy Anita Váhalová,
Hana Dejmková a především Ilona Rudelová. Nadšenému
publiku se líbilo vše, zvláště skladby Na naší zahrádce, Ve
stínu a Kolbaba, které získaly na krajské přehlídce tanečních oborů základních uměleckých škol ocenění. A tak již dnes
se těšíme opět na shledanou za rok při jarních i tanečních
koncertech.
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g Středa 4. června v 8.30 a v 10.00 hod. HODINA ZPÍVÁNÍ
— ZKOUŠENÍ S JAROSLAVEM UHLÍŘEM. Komponovaný program určený pro malé i velké uši, ve kterém si děti
mohou s J. Uhlířem a za jeho klavírního doprovodu zazpívat známé písně s texty Zdeňka Svěráka. Agentura Aurapont Praha, (zadáno pro školy).
g Čtvrtek 5. června v 19.00 hod. Noel Coward: LÍBÁNKY
aneb LÁSKA AŤ JDE K ČERTU. Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery. Následuje to,
co by oba ani ve snu nenapadlo, opět se do sebe zamilují.
Agentura AP PROSPER, Praha. Předprodej od 6. 5. Vstupné 250,-, 220,-, 190,- Kč.
g Před představením proběhne SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ
ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ OBLASTI ZA ROK 2007 starostou města.
g Pátek 6. června v 19.00 hod. SEXTET + SE VŠÍM VŠUDY.
Koncert všech bývalých, současných i budoucích členů chlapeckého vokálního seskupení. Jako host vystoupí Detašé.
Gymnázium Nový Jičín. Vstupenky — inf. Gymnázium
Nový Jičín, tel. 556 701 044.
g Pondělí 9. června v 19.00 hod. Peter Quilter: JE ÚCHVATNÁ. Komedie vypráví pravdivý životní příběh madam Florence Foster Jenkinsové, bezkonkurenčně nejhorší pěvkyně na světě. V režii J. Kališové hrají: J. Kretschmerová,
L. Potměšil, N. Konvalinková a další. Divadlo Kalich
Praha. Předplatné sk. D. Vyprodáno v předplatném.

Nebe nad Evropou
Marie Hromádková, ZŠ Komenského 66
g V době velkých zázraků vědy a techniky v podobě počítačů, mobilů, internetu a dalších současných novinek se
trochu pozapomnělo na to, co uchvacovalo svět před 30 lety: stále dokonalejší poznávání vesmíru, lety kosmonautů na raketách, lodích a raketoplánech. A letos je tomu právě 30 let,
kdy i náš český kosmonaut Vladimír
Remek absolvoval kosmický let na Sojuzu 28 a pobýval s ním ve vesmíru
téměř osm dnů. Vzpomínky na jeho
let oživila i výtvarná soutěž nazvaná
NEBE NAD EVROPOU, kterou zorganizovalo Evropské informační středisko EUROPE DIRECT v Novém Jičíně.
Zvláštní je, že dnešní mládež byla překvapena nejen
jménem českého kosmonauta, ale i jeho tehdejší „kosmickou slávou“ a dnešní funkcí v Evropském parlamentu. Také
tvar kosmických lodí, raket a raketoplánů museli žáci hledat v encyklopediích a odborných knihách. Nadšení nakonec
triumfovalo více u děvčat než u chlapců. Technika tohoto
druhu je jaksi mimo jejich zájem v době počítačového „šílenství“. Přesto jsme mohli do soutěže odevzdat přes dvacet ukázek různých výtvarných technik i osobního pojetí
při pohledu na nebe Evropy. Hledali jsme odpově na
otázku, co mohla posádka kosmické lodi vidět při pohledu
na Zemi, nebo jak si dnešní mládež představuje let raketoplánu vzhůru do „nebe nad Evropu“.

2008

KINO KVĚTEN
g Po 2. až st 4. června v 18.00 a 20.15 hod. MONGOL —
ČINGISCHÁN. Byl zrozen k vítězstvím. Ovládal polovinu
tehdy známého světa, sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let
trvající okolní říše, podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až v Evropě. Mládeži nepřístupno, 129 min.,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 5. až ne 8. června v 18.00 a 20.15 hod., po 9. až st 11.
června v 18.00 hod. U MĚ DOBRÝ. Nový český film Jana
Hřebejka o lidech z Libeňského ostrova. Film s Bolkem Polívkou v hlavní roli vznikl na motivy povídek Petra Šabacha. Do 12 let nevhodný, 102 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 9. až st 11. června ve 20.15 hod. SOUDNÝ DEN.
Anglické sci-fi. Píše se rok 2035. Smrtelný virus vyhladí
stovky tisíc životů ve Velké Británii. Aby vláda zabránila
dalším smrtím, rozhodne se postavit ze . Mládeži přístupno, 97 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. května v 18.00 a ve 20.00 hod. ÚHEL POHLEDU. Americký akční thriller. Jak se to tedy vlastně
stalo? Příběh filmu sledujeme očima osmi různých lidí, kteří
se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na
prezidenta Spojených států. Do 12 let nevhodný, 90 min.,
vstupné 75,- Kč.

Po 16. až ne 22. června v Novém Jičíně
FILMALE 2008 g Akce s filmy z Dálného východu.
g Po 23. až st 25. června v 18.00 a 20.15 hod., čt 26. až ne
29. června v 18.00 hod. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY. Akční, dobrodružný, USA.
V kinech se znovu objeví muž v kovbojském klobouku, vyzbrojený koltem a bičem, Indiana Jones. Do 12 let nevhodný, 122 min., titulky, vstupné 80,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. června ve 20.15 hod. SEX VE MĚSTĚ.
Americká erotická komedie. Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav o tom, jak prožívají
své životy na Manhattanu čtyři roky po skončení seriálu.
Do 12 let nevhodný, 144 min., vstupné 75,- Kč.
g Po 30. až st 2. července v 18.00 hod. AMORŮV ÚLET.
Americká crazy komedie o partnerství, které si tak trochu
vynutily okolnosti. Do 12 let nevhodný, 90 min., titulky,
vstupné 65,- Kč.
g Po 30. června až st 2. července v 20.00 hod. V BRUGGÁCH.
Anglická akční tragikomedie. Po jedné fušce v Londýně
jsou nájemní zabijáčci Ray a Ken pověřeni svým drsným
šéfem Harrym, aby se schovali v Bruggách. Zatímco Ken
si užívá klidného prostředí a památek, upovídaný a akční
Ray se rozhodne vymyslet dobrodružství. Netrvá dlouho
a Ray se potuluje s turisty, začne si s místní kráskou, mlátí
jejího bývalého kluka skinheada a paří s americkým trpaslíkem. Do 12 let nevhodný, 35 mm, 107 min., titulky,
vstupné 65,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. července v 16.00 hod. HORTON. Americký
animovaný film. Pozor, přichází Horton! Jak jeden slon
chtěl zachránit celý svět. Mládeži přístupno, 85 min.,
dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. července v 16.00 hod. SMUTEK PANÍ
ŠNAJDROVÉ. Česko-albánský film s A. Geislerovou. Partička studentů natáčí absolventský film o továrně na motorky. Děj filmu je založen především na konfrontaci bohémství a vnímavosti mladých filmařů s českým venkovem.
Do 18 let nepřístupno, 108 min., titulky, vstupné 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
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

4. 6. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. GERMÁNSKÁ MYTOLOGIE A TEOSOFIE. Přednáška Romana Fojtíka rozebírá mysteriozní představy starých Germánů o posmrtném
životě a duchovní svět germánských bohů a obrů. Dále se věnuje roli a poslání germánských mýtů ve světle teosofie 19.
a 20. století.
g 4. 6. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST —
SONATA ARCTICA. Mladá speed metalová kapela z Finska
potěší i ty, co neposlouchají tento styl každý den. Písně od
balad až po klasické rychlé metalové songy.
g 5. 6. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. REVENGE
OF THE DISABLE — GRIND’N’NOISE VIDEOS. Třetí křížek z grindcore-noisového podpisu do jemné kůže kavárny.
g 6. 6. (pá), Restaurace Nové slunce — zahrada, 20.00 hod.,
50,- Kč. PETR BRANDEJS BAND, bluegrassový křest nového CD.
g 7. 6. (so), Čajovna Archa, 9.00 hod., 50,- Kč. NEVIDITELNÝ
SVĚT — ÚROVEŇ ŠESTÉ ČAKRY, esoterická přednáška.
Do světa, který nevidíme, a přece jsme s ním propojeni, vás
zavede PhDr. L. Panáčová. Akce trvá zhruba do 12.00 hod.
g 7. 6. (so), Čajovna Archa, 18.00 hod. VIVISEKCE V SOUVISLOSTECH, přednáška spojená s projekcí filmu.
g 8. 6. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY.
Moderní i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie a jiné inteligentní živočišné druhy.
g 11. 6. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. BEAT GENERATION, Gregory Corso. Dětství v polepšovně, mládí v kriminále,
stáří na parnasu... Takhle by se dal stručně narýsovat život
asi největšího lyrika mezi beatníky.
g 13. 6. (pá), Hudební kavárna, 19.00 hod., 30,- Kč. SCHRANZ
ELYSEÉ. Techno rozcvička před nastupujícím létem.
g 14. 6. (so), Kamenné divadlo Skalky, 17.30 hod., 50,- Kč.
DIVADELNÍ DÍLNA XII. Tradiční setkání divadelníků i nedivadelníků v jedinečné atmosféře lesního kamenného divadla se promění v magický večer za svitu ohňů a loučí.
g 18. 6. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. JAM SESSION, hudební guláš pro všechny.
g 18. 6. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS — TOXICKÝ MSTITEL. Další setkání fanoušků úchylného kina. Nejpodivnější superhrdina všech dob přichází!
g 20. 6. (pá), Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. TOTAL
BUFET ANALFABET. Pravidelný čtvrtletní maskovací večírek. Tentokrát na téma „bufet“. Guláš bude, jen když seženeme nějaké psy, takže: párky a hořčici s sebou.
g 21. 6. (so), Masarykovo náměstí, 19.00 hod. L.B.P., v rámci
akce Mezinárodní pohár starosty. L.B.P. v tuzemských médiích
méně známá, ale ve světě velmi oceňovaná skupina s dominantní zpěvačkou Markétou Poulíčkovou v čele.
g 22. 6. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., 20,- Kč. TURNAJ
MAGIC THE GATHERING TCG, turnaj v celosvětové karetní hře. 1. místo: startovací balík k 9. edici, obsahující cca
80 karet, včetně prémiové foilové karty Serra Angel (white).
Povolen kombinovaný balík ze všech edic.
g 27. 6. (pá), Restaurace Nové slunce — zahrada, 19.30 hod.,
100,- Kč. UŽ JSME DOMA, česká undergroundová legenda,
support Kauflant. Jedna z nejoriginálnějších českých kapel,
která si od r. 1985 získává domácí pódia a vzápětí po r. 1989
vyráží za hranice a dobývá Evropu i USA, kde odehraje stovky
koncertů a stává se tam dnes nejznámější českou skupinou.
g 28. 6. (so), Čajovna Archa, 16.00 hod. ZAHRADA, festival
hudby, obrazu a radosti. 16.00 hod. M. Golich (Didgeridoo
experiment); 17.00 hod. M. Chovanec (Na kytaru si hraje a zpívá až až); 18.30 hod. EYEWINK (Old school v podání kapely
ze Starého Jičína); 20.00 hod. N. Brasco (Elektropísničkář);
21.30 hod. Jamovačka. Výtvarná dílna, Informační stánek projektu Otevři oči (www.otevrioci.cz)
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Pátek 6. 6. od 8.00 hod., sportoviště města: POHÁR STAROSTY MĚSTA. Sportovní soutěž mezi základními školami
v ateltice, malé kopané, basketbalu, volejbalu, vybíjené, florbalu, jízdě zručnosti a stolním tenisu.
g Pátek 13. 6. od 10.00 do 21.30 hod. Masarykovo náměstí:
NÁMĚSTÍ ŽIJE DIVADLEM. Přij te povzbudit mladé amatérské divadlo! Po celý tento den se bude na Masarykově náměstí hrát divadlo, tančit a možná i zpívat! První představení začíná přesně v 10.00 hodin a poslední ukončíme ve
21.30 hodin. Pozorně sledujte samostatné plakáty a vybírejte,
budete mít z čeho!
g Pondělky 16.00—19.00 hod. PLETENÍ Z PEDIGU PRO
VŠECHNY (2., 9., 16. 6.). Děti, mládež a dospělí 40,- Kč. Ateliér SVČ Fokus (větší množství materiálu k základní sazbě
se platí příplatkem).
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. Keramika pro veřejnost (5., 6., 12., 13. 6.). Vždy čtvrtky a pátky od 15.00 do
19.00 hodin v ateliérech SVČ pod vedením Evy Mitášové.
Děti, mládež a studenti 35,-Kč, dospěláci 65,-Kč.
g Pátek 13. 6., velký sál SVČ: ORIENTÁLNÍ VEČÍREK. Páteční večer můžete strávit tancem, provoněným exotickými
vůněmi orientu od 17.30 do 18.30 hod. Workshop povede lektorka břišních tanců Santal, vstupné 100,- Kč . Od 19.00 hodin
orientální diskotéka s programem, vstupné 80,- Kč. Vstupenky v předprodeji v infocentru SVČ Fokus od 2. června 2008.
g Čt až ne 19. — 22. 6., sportoviště města: MEZINÁRODNÍ
POHÁR STAROSTY MĚSTA. Sportovní soutěž mezi sportovními oddíly našich družebních měst ve fotbalu, basketu,
volejbale a plavání.

TÁBORY LÉTO 2008
POBYTOVÉ TÁBORY
03 g Voda 2008 7. — 13. 7.
04 g Ztraceni II 13. — 20. 7.
05 g Vesmírné putování 20. — 27. 7.
06 g Pátý element II 27. 7. — 2. 8.
07 g Prázdninová škola tance 28. 7. — 3. 8.
08 g Boj o přežití aneb vojenský výcvik 1. — 8. 8.
10 g Sporáček 23. — 29. 8.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
11 g Picassův týden 30. 6. — 4. 7.
12 g Superléto v pohybu 30. 6. — 4. 7.
13 g Roztančené prázdniny 11. — 15. 8.
15 g Prázdninový klub 18. — 22. 8.
16 g Hravě a bezpečně 25. — 29. 8.
Cena 850,- Kč, více informací u vedoucích nebo na tel.
556 710 088. Přihlášky je nutno zaregistrovat ve Fokusu
nejpozději 10 dnů před zahájením tábora.
PRÁZDNINY PLNÉ SKVĚLÝCH ZÁŽITKŮ
VÁM PŘEJÍ FOKUSÁCI!

g

Do 10. června: 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 26. června 2008 — 28. září 2008. SAŠA ZAHRADNÍK — SOCHY, ALEŠ ZAHRADNÍK —
FOTOGRAFIE. Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 25. června 2008 v 17.00 hodin. Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku
v Novém Jičíně.
g 12. června 2008: MUZEJNÍ NOC V ŽEROTÍNSKÉM
ZÁMKU. Od 17.00 do 22.00 hod. Bezplatný vstup do všech
prostor muzea. V rámci Muzejní noci bude zahájena výstava: LETCI A VZDUCHOPLAVCI. Vybrané kapitoly z dějin
letectví na Novojičínsku. Výstava představuje dosud málo
známé skutečnosti z historie létání od roku 1786 do současnosti, potrvá do 31. 8. 2008. Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 12. června v 17.00 hodin v Nové galerii Žerotínského zámku. V průběhu Muzejní noci proběhne promítání
dokumentárních filmů s leteckou tématikou v Trámovém
sále Žerotínského zámku.
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g

Zámek Kunín, 10. ZÁMECKÉ SLAVNOSTI.
Sobota 21. června 2008. Historická freska v zámeckém areálu se spoustou kostýmovaných účinkujících, kejklířů, jezdců na koních, dobovou hudbou, historickým jarmarkem.
g Do zámeckého parku v Kuníně přiletěli
andělé. Nejen nyní legendární čápi létají na
zámek do Kunína. Ve středu 7. května po poledni
přiletěli do zámeckého parku andělé. Čtyři kovové plastiky andělů budou zdobit areál zámku
až do poloviny srpna. Sochy vznikly ve více než
stoleté kovárně ve Vítkovicích v září minulého
roku a vytvořili je žáci oboru uměleckého kovářství Soukromé střední umělecké školy AVE ART společně se studenty vysokých uměleckých škol. Výstava soch má název
„Ohlédnutí za Sympoziem prostorových forem Ostrava 2007“,
které po takřka čtyřech desetiletích navázalo na slavné
sympozium, konané v severomoravské metropoli a jedním
z jeho cílů bylo nalézt nové umělecké talenty.
Sochy andělů, vystavené vloni před Domem kultury v Ostravě, zdobí nyní část zámeckého parku mezi zámkem a nedalekým kostelem Povýšení svatého Kříže. Nejkouzelnější
pohled na sochy je ostatně z dřevěného spojovacího mostu
mezi zámkem a kostelem. Andělé zde symbolicky opečovávají strom — buk Rohan, zasazený před čtyřmi lety po slavnostním Tedeu u příležitosti otevření a obnovy zámku ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pravnukem císaře Františka Josefa I. a příbuzným
„kunínské dobré hraběnky“ Jeho Osvíceností Franzem Josephem, hrabětem z Waldburg-Zeilu. V polovině srpna andělé zámecký park opustí a zamíří na přehlídku uměleckých
kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn.
Zámek Kunín, květen až srpen 2008, www.aveart.cz,
www.zamek.kunin.cz
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci s Beskydským divadlem zve všechny
své členy, příznivce a širokou veřejnost v sobotu 21. června 2008
v 10 hod. v rámci Evropského dne hudby na odhalení busty
Antonína Dvořáka v parčíku nad Beskydským divadlem.
V kulturním programu vystoupí Komorní sbor Ondrášku
Základní umělecké školy v Novém Jičíně.
V úterý 24. června 2008 v 15.30 hod. zveme členy, příznivce a nejširší veřejnost do auly radnice města Nového Jičína
na vernisáž výstavy nazvané Historie Nového Jičína z ptačí
perspektivy aneb letecké pohledy na město z různých
historických období. Po vernisáži schůzka účastníků zářijového studijního putování do Ludwigsburku s možností
doplacení zálohy. Výbor klubu.

Uzavření několika přechodů
pro chodce a zvýšení počtu vozidel
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ
g V souvislosti s objíž kou, která je vedena přes centrum Nového Jičína (od obce Šenov u Nového Jičína k obci Hodslavice), a k dosažení rychlejší průjezdnosti automobilů městem,
došlo k uzavření několika přechodů pro chodce v blízkosti
kruhových objezdů. V prvních dnech uzavírky těchto přechodů
zde na bezpečnost chodců dohlíželi strážníci, kteří napomínali neukázněné chodce přelézající a obcházející betonové
zátarasy, zábradlí a přecházející silnici v blízkosti přechodů
pro chodce, že tímto jednáním ohrožují především svoji bezpečnost a zdraví. Mnoho chodců nezná podmínky, za kterých
není povoleno přecházet vozovku, upravuje je § 54 zákona č.
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. „Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany
na vozovce“. V dalším ustanovení je uvedeno: „Je-li blíže
než 50 m přechod pro chodce vyznačen dopravní značkou,
musí chodec přecházet jen na těchto místech“.
Strážníci upozorňovali chodce, že v prvních dvou týdnech
budou případné přestupky s nedisciplinovanými chodci řešeny domluvou, později však přistoupí k řešení v podobě blokových pokut, kde je možno uložit za tyto přestupky blokovou pokutu na místě až do výše 2 000,-Kč.

Rajonová očista města
začne 26. května 2008
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ
g Městská policie Nový Jičín upozorňuje, že od 26. května
bude probíhat na území města Nového Jičína tzv. blokové
čištění ulic. Dle § 19 odst. 6 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Blokové čištění začne na ulicích: Jubilejní, parkoviště u domu č.10 a 12; Jubilejní — Gregorova, plocha pro odstavení vozidel; Gregorova, parkoviště u domu č. 34, 36. Účelem tohoto
čištění je zpřístupnit komunikaci pro mechanizaci, která zajišuje údržbu a čistotu. Řidiči budou sedm dní předem informováni o tomto čištění prostřednictvím dopravního značení.
Jestliže řidiči svá vozidla neodstraní včas, vystavují se odtažení vozidla, a tím také úhradě nákladů s tímto odtahem spojených. Maximální ceny odtahů:
Maximální ceny za nucené odtahy činí: a) za jeden nucený odtah úplný 1 300,- Kč; b) za jeden nucený odtah neúplný
800,- Kč; c) za jeden nucený odtah započatý 400,- Kč.
Maximální cena za služby parkoviš takto odtaženého
motorového vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti
činí: a) za první den (den přitažení vozidla) 80,- Kč; b) za
každý další i započatý den 100,- Kč.
V případě, že řidič vozidla zjistí, že mu bylo vozidlo odtaženo, nech kontaktuje Městskou policii Nový Jičín osobně
(Divadelní 8), telefonicky (pevná linka 556 768 280, mobil
603 804 705, tísňová linka 156), kde mu budou sděleny podrobné informace k odtahu.

Humanitární sbírka
Odbor sociálních věcí
g Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem NJ a Slezskou Diakonií vyhlašuje Humanitární sbírku
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích
potřeb — nádobí bílé i černé — vše jen funkční, péřových přikrývek a polštářů, dek, hraček a školních potřeb, novin a knih,
nepoškozené obuvi, tašek, batohů. Nelze převzít: lyžařské
boty, oděvy z umělých vláken, ledničky, televize a počítače,
nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky. Sbírka se uskuteční v pátek 6. června od 9 do 17 hod. a v sobotu 7. června
od 9 do 14 hodin v prostorách Slezské diakonie — Denní stacionář NJ, B. Martinů 1994/4, NJ (areál školy Educa — vestibul). Věci noste, prosím, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bližší informace podá
DS Nový Jičín (Eva Fišerová), tel.: 556 729 122, 733 142 416,
MěÚ Jarmila Dreslerová, tel.: 556 768 241.
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Dokončení z titulní strany
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Ty nejvýznamnější listiny se
týkají výročních trhů, které
umožňovaly městu hospodářský růst. Vok (III.) z Kravař
a jeho syn Jan (IV.) z Kravař
získali jako stoupenci moravského markraběte Jana Jindřicha pro Nový Jičín právo výročního trhu na sv. Ducha,
postoupili mu plat z odúmrtě
a darovali na 30 lánů polností
v okolí. Tento akt doplňovalo
stanovení výše městské daně
a povolení tzv. procesí s kříži.
Již roku 1492 uděluje český král Vladislav Jagellonský městu
čtvrtý výroční trh. Každý se samozřejmě odehrával na novojickém náměstí a lákal lid z širokého okolí. Do nejpozdnějších
hodin se v tyto určené dny stávalo náměstí velkým shromaždištěm prodejců s kotci a nakupujících, které doplňovalo také
vyhlašování důležitých opatření, verbování vojska, slavnosti
a veselice.
Důležitým prvkem náměstí již od dob počátků vzniku města
byl pivovar. Postaven byl s velkou určitostí za finanční pomoci tehdejších majitelů města pro pomoc těm, kteří neměli
v domě várečnou pánev. Právo vařit a šenkovat pivo získalo
45 novojičínských domů, přičemž 28 z nich se nacházelo přímo
na náměstí. Byl to důležitý zdroj příjmů pro majitele právovarečného (též šenkovního) domu, který vycházel z tehdejší
vysoké spotřeby pěnivého moku. Ten se nepožíval v dnešním
smyslu jako pochutina, ale byl to spíše pokrm. Majitelé této
výsady byli sloučeni do várečného bratrstva, které mělo svá
pravidla a pořádky. Toto právo existovalo až do 18. století,
kdy začaly vznikat první klasické hostince. Budova pivovaru
původně stávala uprostřed náměstí, kde dnes stojí morový
sloup. Jeho nevzhledný dřevěný vzhled a zchátralý stav zapříčinil, že v roce 1586 bylo nakonec svolením císaře Rudolfa II.
dosaženo jeho přemístění do domu č.p. 14 na rohu náměstí
a dnešní Havlíčkovy ulice.
Na přelomu 15. a 16. století, kdy do města přichází Žerotínové, byla většina domů na náměstí sroubených, skrývala
nízká dřevěná podloubí s těsnými mázhauzy a jejich střechy
obsahovaly prkenné štíty obrácené do středu náměstí. Některé z nich měly kamenná sklepení. Brzy však nastal konec
tohoto stavu. Na den sv. Marka 25. dubna roku 1503 vypukl
ve městě požár, který celé město zničil do základů. Tato obrovská pohroma však znamenala velký zlom v další obnově města, která za asistence Viktorina ze Žerotína zapříčinila budování kamenných staveb. Datování výstavby kamenných
domů je dosti složité, protože z tohoto období se nedochovaly
prvky nebo listiny o tom vypovídající. Jeden ze svorníků klenby
podloubí domu č.p. 12 obsahuje nezřetelný letopočet 1529,
k němuž se však první písemná zmínka váže až k roku 1588
jako majetek novojičínského purkmistra, šenkovního měšana, soukeníka Jiřího Gürtlera.
Za vlády pánů ze Žerotína můžeme hovořit o nejdůležitějším domě na náměstí — radnici, tedy pokud pomineme pivovar. Existence městské samosprávy je poprvé uváděna v listinách k roku 1382 v souvislosti se jménem purkmistra Petra
Fulneckého. Avšak teprve 20. září roku 1501 udělují páni ze
Žerotína obyvatelstvu města listinu, která potvrzuje věnování svobodného domu na náměstí ke zřízení radnice, masných, kožešnických, ševcovských a chlebných krámů. Tento
dům byl původně určen dědičné rychtě a po ničivém požáru
v roce 1503 byl opětovně vystavěn. Bohužel společně s radnicí shořely také všechny důležité staré listiny a privilegia.
Přesto však díky Žerotínům nastává období rozkvětu a blahobytu města, kdy se postupně začínají profilovat přední rodiny měšanstva. Zvláště panování Bedřicha ze Žerotína
a jeho manželky Libuše z Lomnice mělo velký vliv na růstu rozvoje města. Roku 1558 se jejich syn Jan ze Žerotína rozhodl
odprodat své novojicko-štramberské panství a přesídlit do
zděděné Náměšti nad Oslavou, kde pokračoval v rozšiřování
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síly nejvýznamnějšího moravského rodu. Prvotní odprodej
panství Janu Kropáči z Nevědomí se nesl k nelibosti novojického obyvatelstva, a proto se městská obec rozhodla Žerotínovi vyplatit a poddat se s celým panstvím císaři Ferdinandu
I. Habsburskému. Vysokou částku 39 000 moravských zlatých
novojičtí sice spláceli Žerotínům delší čas, přesto však status
komorního města přinesl městu očekávaný užitek. Delegace
města 20. července 1558 zajistila u císaře dekret, který jej
bral pod jeho ochranu.
Zlomový rok 1558 zapříčinil růst síly měšanstva, jejichž
bohatství se začínalo projevovat zároveň v přestavbách jejich
domů na náměstí. Purkmistr Ondřej Řepa z Greifensdorfu
nechal v letech 1562— 3 přestavět svůj dům č.p. 20 na náměstí,
o čemž svědčí dnes již nedochovaný portál s letopočtem 1563,
merkou Ondřeje Řepy a jeho manželky Anny. Přistavěním
dvoupatrové lodžie s třemi renesančními arkádami s toskánskými sloupky byl vytvořen dodnes dominantní skvost novojického náměstí. Taktéž další domy známých rodin Schindlerů,
Scheitenhauerů, Kleppelů, Brettschneiderů a dalších dostávaly současnou podobu. Většina z nich byla typická mázhauzy, rozlehlými místnostmi, kde v případě šenkovních domů
bylo čepováno pivo, v jiném zde bylo provozováno řemeslo či
obchod. Nutno podotknout, že renesanční podobu mají sice
domy dodnes, ale jedná se pouze o podobu vnitřních dispozic.
Až na výjimky ztratily domy svůj původní háv a jejich fasády
jsou dílem novodobých stavebních záměrů. Snad nejvýznamnějším stavebním počinem období 16. století, bylo vytvoření
klenutého loubí po celém obvodu náměstí. Žádné jiné město
u nás nemá tak čistou stavební dispozici jednotlivých domů
náměstí, jejich loubí a ulic vycházejících z něj.
Středověký ráz rynku byl doplňován kupeckými lavicemi,
kotci a tržními krámy. Masné krámy, lavice na prodej chleba
či obuvi byla hlučná místa, která zaplňovaly tísněné davy nakupujících. Vzhledem k jejich riziku vzniku požáru byly dekretem císaře Rudolfa II. z roku 1586 odstraněny.
Dalším důležitým prvkem novojického náměstí byly kašny
a studny. Domy, které neměly vlastní studnu, musely využívat
několika veřejných kašen na náměstí. Ta nejstarší se připomíná již počátkem 16. století a její střed byl již v barokním
období doplňován na sloupu vyvýšenou postavou patrona
města — sv. Mikuláše. Další vzniklé studny dostaly přízvisko
podle jejich barvy „červená“ a „zelená“ a jedním z jejich
důležitých účelů bylo zásobování pivovaru vodou. Počátkem
19. století již byly opatřeny pumpami.
Nutno však podotknout, že ve středověku nebyla chůze po
náměstí nějak zvláš příjemná. Oblázková dlažba byla v plné
míře vytvořena až koncem 16. století, avšak i přesto se v období dešů a jarního tání vytvářely na ploše náměstí nerovnosti se spoustou bláta a odpadků. O předláždění se většinou
starali různí trestanci a provinilci, podobně jako u jiných měst.
Významným počinem panování císaře Josefa II. se stalo vybudování dalšího úseku císařské cesty z Vídně do Krakova
v roce 1786, která vystavěná ze štěrku a kamení vedla uhlopříčně skrz novojické náměstí z jeho jihozápadního rohu k severovýchodnímu. K definitivnímu předláždění došlo teprve
koncem 19. století, které se v průběhu století 20. několikrát
opakovalo. Dosti známé je předláždění z let 1936—1937, které
bylo zachyceno na fotografiích. Nutno zdůraznit, že stará císařská cesta byla odlišnou dlažbou vytyčena až do sedmdesátých let 20. století a při poslední rekonstrukci náměstí byla
definitivně odstraněna.
Pokračování příště

Prázdniny jsou na dohled
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka PVČ HZS
g Blíží se období prázdnin a tím
i množství volného času pro děti.
V této souvislosti je vhodné se zamyslet nad tím, že na děti čeká nejen spousta zábavy a her, ale také
mnoho různého nebezpečí, které
si často ani neuvědomujeme. Aby
se prázdniny nestaly tak říkajíc
„noční můrou“ jak pro rodiče, tak
i pro záchranáře, je dobré si připomenout některé zásady bezpečného chování nejen v přírodě, ale
i doma, a to hlavně v případě, pokud děti tráví svůj volný čas bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na
„vyhrazeném tábořišti“: oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby; nikdy nezapalovat oheň v blízkosti
lesa (50 m); nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí,
např. za silného větru nebo extrémního sucha; nikdy neponechávat oheň bez dozoru; mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj; nenechávat mladší
sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva); do ohně nikdy neházet
jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.); oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž
na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou
do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
štol. Ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení,
komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu,
ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých
přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její
hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou
příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče, nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše
děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo
různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí
zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče
(sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda
jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní
kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která na děti číhají o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný
a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud
se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi, máme naději, že
letošní prázdniny proběhnou bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. Bezpečné a bezstarostné prožití prázdnin přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín.

Připravuje se další ročník
akce „Zelené město“
Mgr. Hana Sirotová
g

Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín připravuje již 13. ročník projektu „Zelené město“. V těchto dnech
jsou na webových stránkách města v aktuálním zpravodajství zveřejněny podmínky realizace projektu. Cílem projektu

je úprava zelených ploch na území města, odstranění černých skládek, úprava břehů podél vodních toků Jičínka, Zrzávka a Grasmanka, vyčištění porostů a pozemků, obnova
studánek, opravy a nátěry zařízení ve veřejné zeleni, drobné
terénní úpravy, likvidace klíněnky jírovcové a další činnosti
ke zlepšení vzhledu Nového Jičína a místních částí zejména
na veřejných prostranstvích, především na pozemcích ve
vlastnictví města.
Jak řekla Mgr. Kateřina Kuželová: „Zájemci z řad studentů
mohou své projekty předložit v termínu do 16. června 2008
do 11.00 hodin. Nejvhodnější předložené projekty budou vybrány k realizaci komisí pro vyhodnocení projektů. Na odbor ŽP je také možno zasílat písemné podněty a upozornění
na lokality, jejichž údržba je z hlediska životního prostředí
zanedbaná a vyžadují podle názorů občanů údržbu a péči.
Vlastní realizace projektů „Zeleného města“ bude probíhat
v období od 18. do 29. srpna 2008.“
Více informací: Ing. Bártková, vedoucí odboru ŽP, tel.: 556
768 294, Mgr. Kuželová, údržba městské zeleně, odbor ŽP,
tel.: 556 768 261.

Nový fond pro financování
česko-polských projektů
Ing. Jana Novotná-Galuszková, hlavní manažer FMES
g

Euroregion Silesia jako správce
tzv. Fondu mikroprojektů nového
Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika — Polsko na období 2007—2013 vyhlásil
dnem 28. 4. 2008 průběžnou výzvu
k předkládání žádostí o spolufinancování menších investičních a neinvestičních česko-polských
projektů, tzv. mikroprojektů. Tato výzva se týká obcí, měst,
škol všech stupňů a typů (včetně soukromých), kulturních
zařízení, sportovních oddílů, zájmových sdružení a dalších neziskových subjektů z území okresů Nový Jičín, Opava a Ostrava. Od uvedeného dne mohou zájemci o spolupráci s našimi
polskými sousedy průběžně předkládat žádosti o dotaci na
nejrůznější společné aktivity, přičemž maximální dotace na
jeden projekt je 30 000 EUR. Žádosti se předkládají v sídle
českého sekretariátu Euroregionu Silesia v Opavě na Horním
náměstí 69 (budova Magistrátu města Opavy zvaná „Hláska“).
Pracovníci tohoto sekretariátu poskytnou zájemcům bezplatné konzultace a metodickou pomoc při přípravě žádostí.
Termíny pro předkládání žádostí, informace, kontakty a všechny dokumenty jsou k dispozici na http://www.euroregion-silesia.cz

Pan Pavel Čapka držitelem
Janského zlaté plakety
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
g Citace z dopisu Českého červeného kříže městu: Vážení,
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr.
J. Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými
zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je pan Pavel Čapka,
Libhoš 486.

Chybička se vloudí
Vydavatel Novojičínského zpravodaje
g Grafik a vydavatel Novojičínského zpravodaje se tímto
omlouvá všem čtenářům za redakční radou nezaviněnou chybu
v označení minulého Zpravodaje, který, ač květnový, byl na
titulní straně označen názvem měsíce dubna. Děkuji za pochopení.
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Víte, co je raná péče?
Mgr. Martina Dunděrová
g Nebojte se, nejde o test vědomostí. Ráda bych jen využila
nabídnuté příležitosti a seznámila vás s nepříliš známou oblastí
sociálních služeb. Možná že právě z těchto řádků načerpáte
informace, které pomohou někomu z vašeho okolí.
Raná péče = služba pro rodiny. Určitě znáte (a už ze zkušenosti vlastní nebo cizí) radostné období očekávání přírůstku
do rodiny. Každý se těší na miminko po svém a plánuje si
jaké to bude, až… Až se děátko narodí, až si začne hrát, až
začne chodit, až začne objevovat svět… Jenže někdy se stane,
že je všechno trochu jinak — u miminka se projeví závažné
zdravotní postižení. To je pro rodinu v prvních chvílích podobná rána, jako by se zeměkoule začala točit pozpátku.
Starost o zdraví dítěte a únava z intenzivní péče o něj, obavy
z toho co bude, časté nepříznivé zprávy z úst lékařů, nevypočitatelné reakce lidí z okolí — to všechno je jen část faktorů, které rodině v podobné situaci mohou obrátit život naruby. Proto existují služby rané péče, které mohou rodinám
pomoci se s podobnou situací vypořádat.
Komu je raná péče určena? Rodinám vychovávajícím dítě
(ve věku od narození do 7 let), u kterého bylo zjištěno závažné
zdravotní postižení. Co raná péče obsahuje? Komplexní nabídku služeb a programů, zaměřených na tři oblasti:
1) Na podporu vývoje dítěte s postižením — neboli „co můžeme dělat pro to, aby se dítě v rámci svých možností vyvíjelo co nejlépe“;
2) Na podporu rodiny jako fungujícího celku (jak zacházet
s potřebami každého z členů rodiny, aby rodina zvládla nezvyklou zátěž spojenou s hendikepem dítěte);
3) Na budování vztahů dítěte a jeho rodiny s okolím, širší
rodinou, komunitou….
Čím může být poradkyně rané péče rodině užitečná?
Je to odborník, který vyslechne, co rodiče trápí i co je těší, nabídne radu, poskytne informace, zapůjčí hračky či pomůcky,
které jsou pro podporu vývoje dítěte vhodné, pomáhá rodičům orientovat se v nezvyklé situaci. Zkrátka je pro rodinu
podporou i průvodkyní nelehkým obdobím.
Co není úkolem poradkyně rané péče? Hlídat děti, ošetřovat je, pomáhat rodičům s nákupy nebo domácností.
Raná péče je terénní službou, která je poskytována přímo
v bydlišti klienta — poradkyně v předem domluveném termínu
navštíví rodinu doma, zde se pak odehrává konkrétní konzultace. Obsah a rozsah poskytovaných služeb vždy záleží na
potřebě klientské rodiny — o tom, co se bude dít a k čemu to
bude dobré, se poradkyně s rodiči vždy domlouvá.
Je raná péče ve vašem městě či obci dostupná? V současné době jsou služby rané péče poskytovány v celé ČR rodinám s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením.
Za těmi dojíždějí poradkyně ze Společnosti pro ranou péči,
která zřídila Střediska rané péče v Brně, Olomouci, Ostravě,
Praze, Liberci, Českých Budějovicích a Plzni. Postupně však
vznikají v různých městech pracoviště, která se zaměřují na
ranou péči pro rodiny dětí s jiným handicapem. Informace
o dostupnosti rané péče ve vašem regionu získáte na příslušném sociálním odboru.
Kolik stojí služby rané péče? Služby rané péče jsou financovány z různých zdrojů. Klientským rodinám jsou však
poskytovány bezplatně.

Komplexní informace o službách rané péče najdete na
www.ranapece.cz Další důležité kontakty a odkazy: Středisko rané péče SPRP Ostrava, na adrese Nádražní 80, 702 00
Ostrava, tel. 596 112 473.

Občanská statistika — duben
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 20 dětí, z toho 12 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 16, odstěhovalo 62 občanů. Bylo uzavřeno 7 sňatků
v Novém Jičíně, 11 v Kuníně, 1 v Bernarticích n. O. Počet obyvatel 26 249, zemřelo 19. Nejstarší obyvatelé města Nový
Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi
(17. 3. 1909).
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Setkání zástupců tří škol
v rámci projektu Comenius
Dagmar Sochorová, ZŠ Dlouhá

g Ve dnech 14.—16. května 2008 se uskutečnilo na naší Základní a Mateřské škole v Novém Jičíně, Dlouhá 54 setkání
zástupců tří škol v rámci projektu Comenius — partnerství
škol. Setkání se zúčastnili kromě nás hostitelů naši partneři
ze Slovenska a Ma arska v celkovém počtu 27 osob. Bylo to
již druhé setkání, kterého se zúčastnili kromě pedagogů i žáci
a žákyně obou partnerských škol. Přivítali jsme je ve středu
14. května kulturním vystoupením žáků naší školy. Odpoledne jsme pro ně připravili v tělocvičně maškarní bál spojený
s vystoupením kouzelníka, který měl velký ohlas. Po oba následující dny čekaly na žáky společné pracovní aktivity. Mohli
si vybrat výuku drátkování, pletení košíků nebo tvořit obrázky
ubrouskovou technikou. Největší úspěch mělo právě pletení
košíků, téměř všechny děti si domů odvážely pěkný výrobek.
Čtvrteční odpoledne patřilo prohlídce města, kdy bylo především obdivováno náměstí a zachovalost historické části centra
města. Po ukončení prohlídky jsme byli přijati na radnici starostou Mgr. Ivanem Týle, který ve svém proslovu přiblížil
našim hostům historii i současnost našeho města. Kromě
zážitku v podobě krásného výhledu na město z věže radnice
si všichni odnesli i drobné upomínkové předměty, které poskytl právě Městský úřad v Novém Jičíně. Touto cestou mu
děkujeme za srdečné přijetí, občerstvení a dárečky.
V pátek dopoledne žáci dokončovali své výrobky, pedagogičtí pracovníci hodnotili projektové setkání a připravovali
úkoly na následné období. Na závěr byl pro všechny připraven výlet do Fulneku do Památníku J.A. Komenského. Vždy
právě po něm je pojmenován náš projekt, který je zaměřený
na bližší poznávání našeho regionu i regionu partnerských
škol. Pomocí vzájemných návštěv, výměn videozáznamů, fotodokumentace a žákovských prací se hendikepované děti dovídají o historii, lidových zvycích, tradicích, přírodních i kulturních krásách našich krajin.

Celorepublikový rekord —
vytvoření zeleného bodu
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g Město Nový Jičín se opět zapsalo do České knihy rekordů.
Tentokrát byl pokus o celorepublikový rekord spojen s oslavami ke Dni Země dne 22. dubna 2008, který byl zaměřen na
nakládání s odpady.

Snímek č. 54

Soutěž „Pozvedni oči“ 27. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

Jako obvykle vám nejprve
předkládáme výsledek předcházejícího, tedy květnového
kola naší soutěže. Všechny
došlé odpovědi byly správné.

Snímek č. 51

g Snímek č. 51: Představuje vstupní portál do úřadoven České pojišovny na Masarykově nám. č. 14 v Novém
Jičíně. Dům byl vyprojektován a postaven stavební firmou Czeike a Wondra z Nového Jičína v roce 1915 pro
bankovní dům Merkur z Vídně v secesním slohu. O tom
svědčí rovněž umělecky provedený, dřevem obložený
portál na snímku. Na tomto
místě stál původně dvoupatrový dům, v němž byl přechodně umístěn krajský
soud. Ten byl, po velkém neštěstí roku 1874, přeměněn
v roce 1879 na hotel Schuster. Později tam měla svoje
sídlo Česká komerční banka. V roce 1914 dům získal
již výše zmíněný bankovní
dům Merkur z Vídně a přestavěl jej do dnešní podoby.

g Snímek č. 52: Na tomto
snímku je opět jeden z krásSnímek č. 52 ných vstupních portálů v našem městě a týká se domu
č. 48 v ulici K Nemocnici. Dům byl postaven v letech 1905 až
1906 rovněž v secesním slohu stavitelem Josefem Blumem.
Asi na tomto místě stál v minulosti oblíbený hostinec „U Koníčka“, jak o tom svědčí stará fotografie. Tato ulice během
doby změnila několik názvů: Kovářská (Schmiedgasse), Hornobranská (Obertorstrasse) a Hranická. Po roce 1945 to byla
Stalinova, potom Švermova a po roce 1990 K Nemocnici.

Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosován pan Jiří Blabla, Štursova
387, Nový Jičín. Druhou cenu — propagační předměty města
Nový Jičín získává paní Jitka Marková, Riegrova 3, Nový Jičín.
Snímek č. 53

Zúčastněte se 27. kola soutěže a svůj tip vložte do obálky, kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením
SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově poštou
na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový
Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze
zaslat také e-mailem: soutez@novyjicin-town. cz. Uve te
své jméno, příjmení a adresu.
Hodně zdaru a nezapomeňte, snímek s lichým číslem se
vždy vztahuje k domu v městské památkové rezervaci a snímek se sudým číslem k domům vzdálenějším.

Aleš Cibulka s televizním
pořadem Pokr v Bílovci
Marie Velká, Bílovec
g

Informace o podnikání, legislativě a financování, nejen při
podnikatelských začátcích; zhlédnutí filmu sestaveného z jednotlivých příběhů; na dotazy budou odpovídat zástupci regionu a odborníci na danou problematiku; panelová diskuse;
kulturní program s vystoupením Yvone Přenosilové a Jany
Chládkové. Malé občerstvení včetně drobného dárku a na závěr losování o hodnotnou cenu! Prezentace podnikání začíná 5. června 2008 v Domu kultury v Bílovci v 17.00 hod.

Pro toho, kdo časně vstane,
od rána už slunko plane.
Jaký div, že do večera
unaví se. Jako včera —
i dnes za hory šlo spát.
A tak je to napořád,
a je zima nebo léto.

TAK JE TO
(Povídání k 1. červnu,
svátku všech dětí.)

Jaroslav Merenda

Ale kdepak! Jinak je to.
V létě stejně jako v zimě,
den co den, co svět je světem,
slunko v noci, když my spíme,
svítí zase jiným dětem.
Za mořem až, za horami.
A ráno je zas už s námi.
Tak je to — a každý den,
včera, zítra, za týden,
dokola a dokolečka
pořád stejně. Puntík, tečka.

ˇ
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Foto ze Svince: Jaroslav Bělík. Když v tomto období zapadá slunce
za Veselským kopcem, mají přibližně poledne obě Ameriky.
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