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ˇ
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Basketbalisté Nového Jičína byli dne 9. června 2008 přijati starostou města Mgr. Ivanem Týle v obřadní síni radnice
města. Svými výkony během celé sezony si zajistili účast ve
finálové sérii proti Nymburku, kde dosáhli druhého místa.
Stejného umístění dosáhli také ve Středoevropské lize. Starosta města Mgr. Ivan Týle jim osobně pogratuloval k jejich
úspěchu v nejvyšší soutěži basketbalové ligy Mattoni NBL a poděkoval za kvalitní reprezentaci města.

Vedení basketbalového klubu vyzdvihlo reprezentaci klubu
pod jménem Nový Jičín poprvé po deseti letech a věnovalo
starostovi města stříbrnou medaili. Basketbalisté obdrželi
věcné dary a propagační materiály a podepsali se do pamětní
knihy, čímž se zařadili mezi významné osobnosti, jež navštívily naše město.
Text a foto Mgr. Hana Sirotová, Petr Kocián

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g Dne 3. června 2008 se sešla na svém 25. zasedání Rada
města Nového Jičína. V úvodu jednání byl radou města přijat
ředitel Odborného učiliště a praktické školy PhDr. Ivan Janík
v souvislosti s ukončením jeho činnosti ve funkci ředitele.
Rada města ocenila jeho vysoce odbornou a kvalitní práci.
Z rukou pana starosty Mgr. Ivana Týle obdržel věcné dary.
RM se seznámila se zprávou o zaměstnanosti na území
města. Vzala na vědomí informace o vyhodnocení účinnosti
obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 5/2007 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství za období prvních pěti měsíců její platnosti.
Vzala na vědomí informaci o způsobu zabezpečení nově rekonstruovaného loubí v rámci I. etapy rekonstrukce Masarykova náměstí a souhlasila s rozšířením dohledového kamerového systému na Masarykově náměstí.
RM doporučila ZM schválit závěrečný účet města za rok
2007 včetně zprávy KÚ MSK o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín.
RM vzala na vědomí informaci o rozhodnutí MF ČR ve věci
problematiky bytových domů Bocheta.
RM projednala rozsáhlou finanční problematiku — zde se
odvoláváme na plné znění usnesení. Vzala na vědomí informace o programu Novojičínského léta 2008 a přípravných
pracích na městskou slavnost, která se bude konat dne 13. 9.
RM schválila převzetí majetku busty Antonína Dvořáka
z Beskydského divadla na město Nový Jičín. Vzala na vědomí
záměr MěKS k využití nebytového prostoru „Radniční sklípek“ a doporučila ZM uložit zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci projektu.
Dále RM projednávala bytové záležitosti — zde se odvoláváme na plné znění usnesení. RM vzala na vědomí ukončení
nájemní smlouvy se Společenstvím Romů na Moravě a schválila vyhlášení nového nabídkového řízení za účelem provozování komunitního centra jinou organizací. Vzala na vědomí
zprávu o stavu městských lesů za rok 2007 a zprávu o odpadovém hospodářství.
Dále RM souhlasila se zrušením linky MHD č. 5 Nový Jičín —
Libhoš a souhlasila s přečíslováním linek MHD k 9. 6. 2008.
Souhlasila s navrženými režimy parkování ve vymezených
oblastech města a se zjednosměrněním některých ulic — viz
plné znění usnesení. Dále schválila nové znění „Zásad pro
zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína.“
RM schválila návrh investic do tepelného hospodářství
města. Vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení akcí Pálení čarodějnic a Veletrh Novojičínska. RM projednala návrh výroby
filmu o Novém Jičíně a uložila připravit podklady pro výrobu
filmu (realizace 2008 —2010).
RM projednala postup pro uzavření smluvních vztahů — ve
věci provozování areálu krytého bazénu se sportovní halou.
Projednala rozsáhlou majetkoprávní problematiku — zde se
odvoláváme na plné znění usnesení. Projednala také nabídku
daru partnerského města Novellara — bronzovou sochu hřebce
od sochaře Maria Pavesiho a doporučila ZM její přijetí. RM
schválila nominaci místostarosty města Miloše Lossmanna
jako člena Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR — Polsko na roky 2007—2013.
V závěru jednání vzala RM na vědomí informaci o výběru
dodavatele knihy Topografie města Nového Jičína. Odkazujeme-li na plné znění usnesení rady města, je k nahlédnutí na
webových stránkách města a úřední desce.

Rada města se sešla také dne 19. června 2008 na svém
mimořádném zasedání. Radou města byly projednány finanční záležitosti a majetkoprávní problematika. S účinností
od 1. 7. 2008 byla schválena úprava cen tepelné energie vytvořená v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2007
a „Smlouvou o spolupráci při provozování pronajímaného
zařízení ve vlastnictví města“. Ve složené sazbě je nová průměrná cena tepla ve výši 512 Kč/GJ bez DPH, tj. 558,10 Kč/GJ

včetně DPH a je vztažena na referenční roční množství 247
052 GJ. V jednoduché sazbě je nová cena tepla ve výši 512 Kč/
GJ bez DPH, tj. 558,10 Kč/GJ včetně DPH.
Plné znění usnesení je k nahlédnutí na webových stránkách města a úřední desce.

Chystá se rekonstrukce hřiště
v areálu na Skalkách
Mgr. Hana Sirotová

g Město Nový Jičín v nejbližších týdnech zahájí rekonstrukci
hřiště na Skalkách, jejíž záměr byl schválen zastupitelstvem
města dne 22. 4. 2008. Projektová dokumentace již byla zpracována, v současné době probíhá výběr dodavatele a připravuje se realizace. Na přípravných pracích (odvezení stávajících herních prvků a mobiliáře, frézování pařezů) se budou
podílet Technické služby města Nového Jičína.
K realizaci herních prvků byla vybrána firma TR Antoš,
která je certifikovaným výrobcem herních prvků pro dětská
hřiště. Pro realizaci hřiště na Skalkách byly z její nabídky vybrány např. sestava Merkur, Bajaja a formanský vůz.
Město Nový Jičín bude usilovat o zdárný průběh a ukončení
rekonstrukce tak, aby hřiště mohlo být předáno veřejnosti
k užívání co nejdříve.

Humanitární sbírka
Jarmila Dreslerová, odbor sociálních věcí MěÚ Nový Jičín
g Diakonie Broumov nabídla
městu Nový Jičín spolupráci
při uspořádání humanitární
sbírky. Tato diakonie je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí
a dává práci lidem, kteří jsou
těžko umístitelní na trhu práce. Poslední dobou se občané
Nového Jičína stále častěji
obraceli na pracovníky městského úřadu s dotazy, zda bude sbírka organizována. Chtěli
pomoct oblečením a jiným materiálem, který už sami nepotřebují, ale jiným v nouzi by mohl ještě posloužit. Odbor sociálních věcí se obrátil o pomoc na Slezskou diakonii, která
od konce loňského roku provozuje v našem městě denní stacionář, poskytující služby pro mentálně postižené a postižené
s kombinovanými vadami. Velmi ochotně se této akce ujali.
Sbírka oblečení, ale i hraček, kabelek, knih apod. se uskutečnila v pátek 6. 6. a v sobotu 7. 6. v prostorách auly školy
EDUCA na ul. B. Martinů. Podle sdělení pracovnic Slezské
diakonie chodily i staré babičky s jednou igelitkou, což v tehdy
panujícím vedru nebyla žádná legrace. Město přispělo Diakonii Broumov částkou 5 tis. Kč na snížení nákladů na přepravu sesbíraného materiálu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům zúčastněným na sbírce. Poděkování patří rovněž Slezské diakonii,
která celou sbírku organizovala za provozu denního stacionáře, což bylo jistě velmi náročné! Podle ohlasu občanů věříme, že stejný zájem bude i v příštím roce.
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Město Nový Jičín
vyhlašuje nabídkové řízení
Mgr. Ivan Týle, starosta města
g Na prodej garáže bez č.p./č.e. na pozemku parcela č. st.
1735 v k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí (ul. Dlouhá) a prodej
pozemku parcela č. st. 1735 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2). Minimální nabídková cena činí 103.000,- Kč.
g Na prodej garáže bez č.p./č.e. na pozemku parcela č. st.
1736 v k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí (ul. Dlouhá) a prodej
pozemku parcela č. st. 1736 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2). Minimální nabídková cena činí 100.000,- Kč.
g Na prodej garáže bez č.p./č.e. na pozemku parcela č. st.
1737 v k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí (ul. Dlouhá) a prodej
pozemku parcela č. st. 1737 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2). Minimální nabídková cena činí 100.000,- Kč.
Nabídkové řízení se vyhlašuje od 3. 6. 2008 do 15.00
hodin dne 11. 8. 2008. Celé znění nabídkových řízení je zveřejněno na webových stránkách města. Informace k vyhlášené nabídce podá K. Ballerová, majetkoprávní odbor MěÚ
NJ, tel.: 556 768 293; e-mail: kballer@novyjicin-town.cz
g

Na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín. Jedná se
o bytový dům na ul. Suvorovova č.o. 10 č.p. 869 v Novém Jičíně, na pozemku parcela č. st. 139/8 (zastavěná plocha a nádvoří), zastavěná plocha budovy č.p. 869 je 180,08 m2 (pouze
plocha pod budovou) a prodej pozemku parc. č. 139/8 v k.ú.
Nový Jičín — Dolní předměstí. Nabízená nemovitost má jedno
podzemní podlaží — suterén, dvě nadzemní podlaží a půdní
prostor. Celkem jsou v domě čtyři bytové jednotky, které jsou
v nájemní vztahu. Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 2.260.000,- Kč.
Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 3. 6. 2008 do
15.00 hodin dne 11. 8. 2008. Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá J. Havranová, majetkoprávní odbor
MěÚ NJ, tel.: 556 768 293; e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz

Návštěvníkům knihovny...
Bc. Renata Domoráková, Městská knihovna Nový Jičín
g

Městská knihovna v Novém Jičíně na ulici Husova 2 bude
z důvodu čerpání řádné dovolené ve dnech 28. července až
8. srpna 2008 uzavřena. Současně s městskou knihovnou
bude uzavřen i areál dětského hřiště u knihovny.

EUROPE DIRECT informuje
Europe direct Nový Jičín
g

V průběhu května vyhlásilo středisko EUROPE DIRECT
Nový Jičín soutěžní kvíz k tématice „Cestování po Evropě
2008“. Ze všech odpovědí došlých do 18. června jsme vylosovali tyto tři výherce triček a reklamních předmětů: Veronika
Brázdilová (Bludovice), Vojtěch Orlík (Šenov u Nového Jičína) a Eva Šimíčková (ZŠ Hodslavice). Další vylosovaní účastníci od nás obdrží propagační dárky: Zdenka Bartošová a Michaela Králíková (ZŠ Kunín), Vanesa Mikulenková a Petr Bienek (ZŠ Komenského 66), Jana Jedličková (Pustějov), Michaela
Horáková (e-mail), Ondřej Hub, Michaela Frydrychová, Michal
Turek, Petr Horák a Lucie Pokorná (všichni ze ZŠ Hodslavice). Správné znění celého kvízu a také seznam všech výherců naleznete také na našich internetových stránkách.
Pro všechny cestovatele a turisty, prostě Evropany, jsme
připravili letní pátrací soutěž „VYFOŤTE SE S EUROPE
DIRECT“. A jaký je váš úkol? Podat nezvratný důkaz o návštěvě jakéhokoli střediska EUROPE DIRECT v Evropě (ve
27 zemích EU funguje přibližně pět
set středisek) a tento důkaz ve formě fotografie, letáku nebo například
razítka v pase předat do 10. září
2008 nejbližšímu středisku ED v České republice. Více informací: www.
europe-direct.cz/novyjicin
Hledejte v Evropě tato loga:
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Tvář Země se neustále mění
Vlasta Foltová, třídní učitelka, Komenského 68
g

Tak se nazývala literární
a výtvarná soutěž, kterou vyhlásil Klub ekologické výchovy spolu se Zeleným křížem
ČR. Žáci naší základní školy
(Komenského 68) se zúčastnili literární soutěže ve dvou
kategoriích. Psali povídky,
eseje, verše a pod. o tom, jak
cítí, že se naše Země mění.
Jak člověk působí na prostředí kolem sebe. Z jejich prací
bylo vidět, že děti jsou opravdu všímavé a dokáží se zamyslet. A to je dobře. Školního
kola soutěže se zúčastnili v 1. kategorii také žáci 5.A třídy —
Ámosáci. Do národního kola byly odeslány tři práce z 1. kategorie a tři práce z 2. kategorie. Velkou radost nám všem udělala Karolína Šugarová z 5.A, jejíž práce ve své kategorii
(žáci 1. stupně ZŠ) v národním kole vyhrála. Karolína si jela
ve středu 4. června převzít ocenění do Prahy. Ocenění bylo
předáváno u příležitosti Světového dne životního prostředí
v budově Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci.
Z oken byl krásný výhled na Prahu a za odměnu všem účastníkům vyzváněly loretánské zvonky. Po vyhodnocení čekalo
všechny oceněné překvapení. Mohli se podívat do místností,
které obýval a v nichž pracoval někdejší ministr zahraničí
Jan Masaryk. Pro Karolínu to byl velký zážitek, protože velmi
ráda navštěvuje historické objekty. Se svou třídou byla v květnu na exkurzi v Hodoníně, kde se seznámila s životem T. G.
Masaryka a nynější návštěva Prahy tak na tuto exkurzi pěkně
navázala. Protože Černínský palác se nachází blízko Pražského hradu, podívala se na střídání hradní stráže a navštívila chrám sv. Víta. I když počasí delší procházce nepřálo,
odvezla si z Prahy mnoho krásných zážitků.
g

Tvář Země se neustále mění aneb dopady lidské činnosti na planetu Zemi. Karolína Šugarová
Byla jednou jedna planeta, na které žilo moc lidí. Ti lidé
toužili jen po obchodech, které jsou plné věcí. Lidé si mysleli,
že jim to přinese štěstí. Ale všechno je jednou staré, a proto
museli vědci vymýšlet pořád nové a nové vynálezy a stavět
nové továrny, které vyráběly různé spreje a voňavky a ty
obsahovaly plyn zvaný freon. Freon dává naší planetě Zemi
opravdu zabrat, to mi věřte. Nahlodává a oslabuje ochrannou
vrstvu kolem Země, která nás chrání před nebezpečným a ostrým zářením sluníčka a tam, kde se mu to podaří, vzniká
tzv. ozónová díra. A to je potom průšvih, povím vám.
Semínka rostlinek zůstávala v zemi, nechtěla růst a lidé
nevycházeli ze svých domovů, aby nedostali rakovinu kůže.
A když už museli jít ven, nasadili si široké klobouky, silné sluneční brýle s UV filtrem, natřeli se krémem s UV filtrem
nejlépe 100 a celí se zabalili do oblečení, aby na ně sluníčko
nemohlo. Proto se jeden ekolog rozhodl, že tomu zamezí.
Dával do schránek letáčky s články o ekologii, ale lidé se mu
jen vysmáli. Řekli, že ty spreje nám přece nic nemohou udělat, a už vůbec ne zničit ozónovou vrstvu. Ekolog se ale nevzdal a bojoval dál. Byl i na ministerstvu životního prostředí,
ale tam mu řekli, že sám určitě nic nezmůže, ale že je spousta
lidiček jako on, kteří chtějí pomáhat naší Zemi. Je jen důležité se spojit, aby jich bylo víc a nemuseli se bát freonu nic.
A tak se začali spojovat a domlouvat a pracovat a sbírat
spreje a ledničky a přemlouvat spoustu lidí pro dobro věci.
Trvalo to dlouho, moc dlouho. Ale tak, jako v pohádce čekáme
na šastný konec, tak i tady po letech práce šastný konec
přišel. Lidé dostali rozum, i když nedoufejme že všichni, protože pro peníze člověk prodá i planetu, na které žije. Ale to
je přehnané. Prostě jsou lidé poctiví a nepoctiví, pracovití
a líní, jako v té pohádce. Pohádky mívají většinou šastný
konec, ale v realitě tomu bývá jinak. Přejme si, aby zdravý
rozum zvítězil nad mamonem. A kde je tady happy end?
Pan ekolog šel jednou na zahrádku. Jen tak, posadit se
a odpočinout si. A z trávy tam na něj po létech koukala malá,
něžná sedmikráska a šeptala: „Děkuji.“

Odpady 2000—2007
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

lem Technických služeb města Nového Jičína jedenkrát ročně,
kdy v letošním roce bude mimořádně rozšířeno o podzimní
akci. Z hlediska statistiky byl v roce 2005 při první akci předán nadstandardní počet autovraků — 28 kusů, o rok později
to bylo 24 autovraků, v roce 2007 13 autovraků a v letošním
roce při květnové akci bylo převzato 14 autovraků.
Kam tedy s autovraky? Předat do schváleného zařízení
— autovrakoviště. Další možností je využití akce „Likvidace
autovraků zdarma“ pořádané radnicí — podzimní akce 2008
(požadované doklady: velký TP, občanský průkaz příp. plná
moc), kde poslednímu vlastníku bude předán doklad o likvidaci — předání autovraku.

Výzva občanům
Odbor životního prostředí

„Co činíme, činíme v plné odpovědnosti k budoucí generaci.“
g

NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY. Seriál s informacemi o nakládání s ODPADY 2000—2007 je tentokrát netradičně zaměřen na nakládání s motorovými vozidly, které se staly odpadem (autovrakem). Tento odpad sice nepatří mezi komunální
(povinnost ekologické likvidace není na obci, ale na posledním
vlastníku vozidla), přesto je nutno tuto kategorii odpadů
zmínit. Důvodů je hned několik, mezi nejpodstatnější patří
stále přetrvávající nesrovnalosti při odhlašování a odstraňování vozidel po ukončení jejich životnosti v případě, že již
nejsou určeny k provozu na podzemních komunikacích.
Ekologická likvidace autovraků se řídí zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech, který definuje vybrané autovraky, kterými
jsou vozidla kategorie M1 osobní a N1 dodávkové a malé nákladní do celkové hmotnosti 3 500 kg. Ostatními autovraky
jsou motorová vozidla např. motorky, nákladní vozidla, aj.
Jak již bylo v úvodu zmíněno, za ekologickou likvidaci autovraků je zodpovědný poslední vlastník vozidla, nikoli obec,
jak je někdy mylně chápáno. Poslední vlastník je povinen
autovrak předat k ekologické likvidaci pouze oprávněné
osobě, která vlastní souhlas k provozu zařízení pro tuto činnost. V našem regionu má takový souhlas uděleno pouze zařízení Autovrakoviště Ženklava.
V oblasti nakládání s autovraky je se zákonem o odpadech
velmi úzce spojen zákon o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích. Zákon specifikuje podmínky pro
trvalé vyřazení vozidla z registru na žádost jeho vlastníka.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto skutečnost
vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních
vozidel. Společně s žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru
silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků. Hlavním důvodem, proč je tento
doklad vyžadován, je předcházení poškozování životního prostředí. Toto opatření má vést ke snížení dopadů na životní
prostředí způsobených odstraňováním autovraků při neodborném rozebírání autovraků vlastníky vozidel, zakládání
černých skládek odpadů, které nebylo možno zpeněžit ve
sběrných surovinách, vylévání náplní do toků, příkop apod.
V této souvislosti je nutno uvést, že poslední vlastník, který
předá autovrak jiné než oprávněné osobě, případně autovrak
zlikviduje sám, se vystavuje sankci ve výši až 20 000,- Kč.
Jaké má poslední vlastník při likvidaci autovraku možnosti? Autovraky lze předat autovrakovišti, které je dle zákona o odpadech oprávněno k převzetí takového vozidla
(např. Autovrakoviště Ženklava). Novojičínská radnice již
čtvrtým rokem usnadňuje motoristům likvidaci vozidel, kdy
provádí ve spolupráci s provozovatelem Autovrakoviště Ženklava jedenkrát ročně akci „Likvidace autovraků zdarma“.
Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromažovací místo je předání kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace (VIN) je vybírána
částka stanovena provozovatelem zařízení. Přebírání vozidel bylo od roku 2005 prováděno na parkovišti před areá-

g Město Nový Jičín, odbor životního prostředí pátrá po informaci, zda se ve Smetanových sadech nacházela studna.
Uvažuje se o jejím obnovení a využití k zálivce zeleně včetně
květinových záhonů. Proto prosíme všechny pamětníky, kteří
mají informace o lokalizaci, případně fotografie, na nichž by
byla zobrazena, aby se písemně, telefonicky nebo mailem
obrátili na odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1,
ing. Eva Bártková, vedoucí odboru ŽP, tel.: 556 768 294; Mgr.
Kateřina Kuželová, odbor ŽP, tel.: 556 768 261.

Den Loučky se vydařil
Jan Kopera

Součástí akce byla i výstavka dobových dokumentů, kterou otevřel
radní P. Jaroň (foto: Petra Orlitová). Velké pozornosti se těšilo vystoupení populárního zpěváka Pavla Nováka.
g

Základní organizace Českého svazu chovatelů, jako hlavní
pořadatel, Základní organizace Českého svazu žen, Tělocvičná jednota Orel a místní Osadní výbor v Loučce jako spolupořadatelé uspořádali v sobotu 14. června u příležitosti 685.
výročí založení bývalé obce slavnost „Den Loučky." Ta začala
mší svatou v kapli sv. Anežky, po níž byla za účasti místostarosty města ing. Bárty a radního P. Jaroně položena kytice
k památníku založení Loučky a poté otevřena v klubu seniorů výstavka dobových dokumentů z historie Loučky a z činnosti místních pořadatelských spolků. V dopoledním programu se rovněž uskutečnily turnaje ve volejbalu, ve stolním
tenisu, florbalu a bowlingu. Pěkné počasí a hřejivé sluníčko
provázelo i odpolední program v areálu ZO svazu chovatelů,
který začal vystoupením cimbálové muziky A. Poláška z Frenštátu a zábavnými soutěžemi. Poté pokračoval program vystoupením country skupiny Ranec. Vrcholem programu bylo
bezesporu vystoupení stále populárního zpěváka Pavla Nováka se svojí skupinou Family, jehož pořad hřejivých písniček doprovázený úsměvným vyprávěním vrátil mnohé o třicet
čtyřicet let zpátky do mládí. Své vystoupení ukončil Pavel
Novák skoro intimním rozloučením, když s písní na rtech procházel mezi posluchači a podával si s nimi ruku. Hezké, milé
a příjemně pohodové odpoledne, při kterém se do pozdních
večerních hodin bavili, zpívali a tančili všichni, kteří zůstali,
zakončila opět country skupina Ranec.
Bohaté a chutné občerstvení v podobě bramboráků, grilovaných specialit, výborného guláše a pestrý program pro
všechny, to vše dohromady vytvořilo úžasnou bezkonkurenční
atmosféru, za kterou patří všem organizátorům akce Den
Loučky upřímný dík.

Novojicínský
zpravodaj
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Mistrovství ČR v basketbalu chlapců

Vítězná výprava mladých
sportovců města NJ v Kremnici

Mgr. Roman Benčák

Ing. Roman Kratochvíl

Zlaté medaile z Chrudimi

g

Naši reprezentanti: Jakub David (9.C), Dominik Hanus (9.C), Ondřej Kelnar
(9.D), Jiří Kováč (8.C), Adam Krutílek (8.C), Filip Nippert (9.C), Dominik
Steiner (9.A), Tomáš Zumer (9.C), Alex Lowak (9.A). Realizační tým: trenér
Jaroslav Frej, asistent trenéra a vedoucí družstva Roman Benčák.
g Od pátku 13. června do neděle 15. června 2008 proběhlo
v Chrudimi republikové finále v basketbalu starších chlapců
(8. a 9. třída). Do tohoto klání se zapojili také naši kluci, kteří
se do něj probojovali přes sérii kvalifikačních turnajů nejprve na okresní, později na krajské úrovni a nakonec přes
republikovou kvalifikaci. Závěrečného turnaje o titul mistra
České republiky se zúčastnilo šest nejlepších základních škol.
Ty byly rozděleny podle předem daného klíče AŠSK ČR do
dvou skupin, přičemž první dva týmy z každé skupiny postoupily do semifinále. Dále již následovala utkání o umístění.
Naše kluky čekaly ve skupině A Litoměřice a Nová Paka. Ve
skupině B na sebe narazily Boskovice, Kaplice a Žamberk.
V zahajovacím zápase jsme změřili své síly s chlapci z Litoměřic. V úvodu zápasu nás soupeř zaskočil skvělou obranou
a velice přesnou střelbou. I když jsme v závěru dotahovali,
soupeř už vítězství nepustil a vyhrál 36:31. Litoměřice poté
zvítězily i nad Novou Pakou a my jsme museli právě tohoto
soupeře bezpodmínečně porazit, pokud jsme chtěli pomýšlet na medaile. Zápas byl po celou dobu velmi vyrovnaný,
v koncovce jsme ale udrželi pevnější nervy a vyhráli poměrem 32:29. V semifinále nás čekal vítěz skupiny B - Boskovice. I toto utkání jsme zvládli na výbornou a soupeře jsme
přehráli 28:22.
V neděli nás ve vysněném finále před zaplněnou městskou
halou v Chrudimi čekali opět kluci z Litoměřic. Tím, jak prošli hladce turnajem, byli pasováni do role favorita. My jsme
se ovšem na zápas velice pečlivě připravili a po taktické
stránce jsme svého soupeře dokonale zaskočili. I když Litoměřice získaly v úvodu větší náskok, dokázali jsme zápas
otočit. V nervy drásajícím závěru jsme se ubránili náporu
Litoměřic a nakonec jsme zvítězili těsným poměrem 26:23.
Poté vypukly oslavy, a protože turnaj dívek vyhrála děvčata
z Příbora, slavili jsme oba tituly dohromady.

Závěrem mi dovolte vyjádřit své pocity. Jsem neskutečně
hrdý na své kluky, na to, co dokázali, a moc a moc jim chci
poděkovat a pogratulovat. Toto vítězství je obrovským úspěchem pro naši školu i pro její zviditelnění. Tito kluci se nesmazatelně zapíší do její historie. Dále chci poděkovat hlavnímu
trenéru Jaroslavu Frejovi, který se na tomto historickém
úspěchu podílel opravdu velmi, velmi výrazně. V neposlední
řadě děkuji trenéru Romanu Zumerovi, který nám pomohl
v těžkých chvílích při krajském finále.
Ještě jednou vám všem děkuji nejen svým jménem, ale
jménem celé Tyršky.
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Ve dnech 12. až 15. června 2008 se zúčastnila početná výprava dětí z Nového Jičína mezinárodní sportovní olympiády
ve slovenské Kremnici. Již ve čtvrtek v odpoledních hodinách byla výprava mladých nadějí z oddílu kopané, basketbalu, plavání a stolního tenisu srdečně přivítána zástupkyní
MěÚ Kremnica pí Hanou Zlatošovou v překrásném prostředí
města s bohatou tradicí těžby zlata a ražbou mincí.
V průběhu odpoledne jsme nejprve byli ubytováni v pěkném
hornatém prostředí v internátu sluchově postižených, cca 10
minut od základní školy, kde jsme měli zajištěnou stravu.
V podvečer jsme byli přijati primátorkou města RNDr. Zuzanou Balážovou, která slavnostně otevřela olympiádu před
MěÚ za účasti všech zúčastněných výprav, a to domácí Kremnicí, Žiaru nad Hronom, Herbolzheimem z Německa a výpravou z Nového Jičína. Po slavnostním ceremoniálu a zapálení olympijského ohně následoval koncert Ivana Štroffeka —
vítěze slovenské superstar.
V pátek po snídani byly zahájeny týmové sportovní soutěže v kopané a basketbalu ve sportovním areálu Kremnice.
Pouze plavci byli převezeni do Žiaru nad Hronom, kde v průběhu dne absolvovali své soutěže. V odpoledních hodinách
začaly soutěže stolních tenistů v tělocvičně základní školy,
které trvaly do pozdního odpoledne.
Pokud se týká výsledků a úspěšnosti novojičínské výpravy: Nejvýraznější vítězství zaznamenali basketbalisté pod
vedením trenéra Mgr. M. Zdražily; nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen M. Urbánek a nejlepším hráčem byl oceněn
P. Langer. Fotbalisté neokusili hořkost porážky a zvítězili pod
vedením trenérů J. Veselky a J. Švihela; nejlepším střelcem
turnaje byl vyhodnocen J. Tobola. V plavání jsme skončili celkově druzí pod vedením J. Bučka; v jednotlivých kategoriích:
Mladší žákyně 1. místo K. Krutílková, 3. místo V. Mikulenková. Starší žákyně 1. místo P. Vysocká. Žáci 3. místo M. Radina.
Ve stolním tenisu jsme skončili celkově druzí pod vedením
R. Trefilové; v jednotlivých kategoriích: Žáci 2. místo F. Loukota, 4. místo M. Kratochvíl, 5. místo T. Cikryt. Žačky 1. místo
V. Trefilová, 2. místo N. Cikrytová.
Všichni úspěšní sportovci, kteří zvítězili nebo byli na bodovacích místech, obdrželi nejen věcné ceny, ale i krásné poháry, které byly předány v sobotu při závěrečném vyhodnocení a před diskotékou v Labyrintu města. Po celou dobu se
o nás pečlivě starali zástupci MěÚ, kteří nám průběžně předávali informace o změnách programu. Za celou dobu tak nedošlo k žádným pochybením.

Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g PROVOZ VENKOVNÍHO BAZÉNU (ul. Novosady):

po — pá
10 — 19 hod. s možností prodloužení podle počasí až do 20 hod.,
so 10 — 19 (20) hod., ne 10 — 19 hod.

Sportovní aktuality
g

BASKETBALISTÉ GEOFINU PO ROČNÍ PŘESTÁVCE
OPĚT VICEMISTRY ČR. Rok poté, co naši basketbalisté
ještě pod názvem Mlékárna Kunín nesplnili po mnoha letech
daný cíl a obsadili v Mattoni NBL až 5. místo, přišel (již pod
názvem nového generálního sponzora Geofin Nový Jičín) opět
výrazný úspěch v podobě konečného 2. místa v uplynulém
ročníku nejvyšší domácí soutěže, který byl v souboji s nejvyšším favoritem soutěže Nymburkem jejich dosaženým maximem. „Druhým místem v Mattoni NBL a stejným umístěním
ve Středoevropské lize jsme splnili cíle stanovené na sezonu
2007/2008, proto můžeme považovat mistrovskou sezonu
2007/2008 za vcelku úspěšnou,“ to je citace z hodnocení uplynulé sezony z úst prezidenta klubu pana Miloše Vaigla a nejvyššího představitele společnosti Geofin pana Daneše Zátorského, kteří dodávají: „Finálová utkání v Mattoni NBL měla
velmi dobrou sportovní úroveň, s trochou štěstí mohl být výsledek pro náš klub o něco příznivější. Dovolujeme si touto
cestou poděkovat všem reklamním partnerům a městu Novému Jičínu za finanční podporu, díky čemuž se podařilo
vrátit náš tým na pozice, které mu léta v české nejvyšší soutěži patřily. Chceme všechny naše příznivce ujistit, že i pro
příští sezony chceme zůstat na špici Mattoni NBL, a v případě
účasti v Evropských pohárech nebo Středoevropské lize, chceme hrát důstojnou roli a dobře reprezentovat naše město
a partnery. Poděkování patří samozřejmě také všem věrným
fanouškům, v čele s Fan klubem a ostatním našim příznivcům,
kteří nám během celé dlouhé sezony drželi palce.“ Hráči a realizační tým Geofinu Nový Jičín byli přijati starostou města,
který ocenil dosažený výsledek, kterým tým vicemistrů ČR
vynikajícím způsobem reprezentoval naše město. Z informací uvedených na webových stránkách klubu je zřejmé, že
klub pro příští sezonu již nepočítá s Joe Chapmanem, Matejem Ventou, Markem Štecem a Štěpánem Reinbergrem, kterým skončila smlouva s poděkováním představitelů klubu za
vzornou reprezentaci. Zbytek hráčů letošního kádru má již
s klubem smlouvu podepsanou nebo v několika případech se
o jejich prodloužení jedná, v drtivé většině má klub již smluvně
potvrzen i příchod nových hráčů, všichni by se pak měli zapojit do přípravy 11. srpna. Tým i v nové sezoně, jež bude jubilejní patnáctá, povede opět trenér Zbyněk Choleva, možná
i se svým novým asistentem, který by měl být do doby přípravy stanoven. Definitivní sestava, se kterou vstoupí tým
Geofinu do sezony 2008/2009, bude známa nejpozději do poloviny příštího měsíce.

g FOTBALISTÉ NOVÉHO JIČÍNA VYBOJOVALI POSTUP
DO KRAJSKÉHO PŘEBORU. V podstatě tři kola před koncem, na sto procent však až v předposledním vítězném domácím utkání sezony 2007/2008 se Starým Městem (4:1),
mohli fotbalisté TJ NJ „A“ slavit celkové vítězství v „B“ skupině I. A třídy, znamenající jen s jednou prohrou a dvěma
remízami z pětadvaceti utkání, s náskokem šesti bodů (před
posledním utkáním v Brušperku) postup do krajského přeboru. Zasloužený úspěch, kterým tým splnil předsezonní cíle
dané vedením klubu, se sice nerodil lehce, nebo po celou sezonu sváděl tým souboj nejen na hřišti ve dvou vzájemných
utkáních, ale i na dálku se spolufavorizovanou Čeladnou,
která se rovněž netajila jediným cílem, a to postupem. O to
více je vítězství našeho týmu cennější. Pod vedením trenéra
Aloise Holuba, vedoucího týmu Jaroslava Štěpána, Jiřího Hrachovce i maséra Františka Polonyiho se o úspěch postarali
brankáři Rostislav Šrom a Patrik Kučerík, hráči v poli Lukáš
Bajer (kapitán), Milan Dvořák, Jaroslav Pavlík, Jakub Hanzelka, Zdeněk Palička, Pavel Macíček, Tomáš Chromečka,

Lukáš Bezděk, nejlepší střelec celé soutěže, autor 32 gólů
Lukáš Polonyi, Jiří Hanzelka, Tomáš Krompolc, Lukáš Dědík,
Petr Hrachovec a Jan Koval. Po loňském vítězství v krajském
finále Poháru ČMFS, se týmu ve stejném složení podařilo
dosáhnout dalšího úspěchu.
g NOVOJIČÍNŠTÍ HÁZENKÁŘI SLAVILI DŮSTOJNĚ
PADESÁT LET OD ZALOŽENÍ. V sobotu 7. června patřila
hala ABC od ranních hodin zcela házenkářům všech věkových kategorií, kteří zde společně slavili padesát let činnosti.
V nabitém programu se, jak taky jinak, hrála v první části
házená všech kategorií od minižáků po současné i bývalé
hráče a hráčky, v níž se postupně představilo na 150 hráčů,
hráček a funkcionářů současných i těch, kteří v minulém období hráli, trénovali nebo zajišovali chod novojičínské házené. Každý účastník oslav obdržel keramickou plaketu, CD
s historickými snímky a prezentací od začátků házené až po
současnost. Ve slavnostní části oslav předal zástupce ČSH
pan Rudolf Jaroň předsedovi oddílu Zdeňkovi Fojtíkovi pamětní stříbrný talíř, každý účastník nad 50 let věku pak obdržel pamětní list k výročí. V průběhu celého dne byla promítána prezentace od založení oddílu až po současnost, probíhaly soutěže pro mladší i starší, jejichž vítězové byli oceněni
zvláštními cenami. Po ukončení sportovní části oslav se účastníci oslav až do večerních hodin výborně bavili při volné zábavě s bohatým občerstvením, zpěvem i tancem za příjemné
hudby. Všichni, kteří se této slavnostní akce zúčastnili a velmi
si ji pochvalovali, přislíbili pomoc v tom, aby se házená v našem městě dostala co nejvýše, jak tomu velí nejen dávná, ale
i ještě docela blízká historie. Za perfektně připravenou akci,
jíž se zúčastnilo na 220 příznivců házené, patří poděkování
výkonnému výboru oddílu házené, městu Nový Jičín, Domu
dětí a mládeže Fokus, firmě UltraFrame-Line, p. Jaroňovi,
pí Orlitové a dalším.

Děvčata ZŠ Tyršova přebírají zlaté medaile za vítězství v basketbalu.
Urputně se bojovalo i ve sprintu na 60 metrů. (Foto archiv Fokus).
g

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDU O POHÁR STAROSTY VYHRÁLA OPĚT ZŠ TYRŠOVA. Již tradicí se stala v našem
městě velká sportovní akce, kterou je Olympiáda škol „O pohár starosty města“, jíž se každoročně zúčastňují všechny
základní školy v Novém Jičíně. Stejně jako v předcházejících
letech byl v pátek 6. června novojičínský stadion plný sportující mládeže ze ZŠ Tyršova, Komenského 66 a 68, ZŠ Jubilejní s odloučeným pracovištěm Dlouhá 56, soutěžící v deseti
disciplinách o každý bodík potřebný k celkovému prvenství.
Po urputných bojích, kterým zejména v atletice na hlavním
stadionu fandili všichni spolužáci, se stejně jako v loňském
roce z celkového prvenství radovali žáci ZŠ Tyršova, kteří
i v upraveném bodovém hodnocení jednotlivých sportovních
soutěží vybojovali pět prvenství (2 x atletika, malá kopaná,
basketbal dívky a jízda zručnosti), tři 2. místa (basketbal
hoši, volejbal smíšený, vybíjená a dvě 3. místa (florbal, stolní
tenis) 35 bodů, druzí skončili žáci ZŠ Komenské 66 (28 b.),
3. místo obsadili žáci ZŠ Jubilejní školy (27 b.), 4. místo patří
ZŠ Komenského 68 (6 b.), 5. místo vybojovala ZŠ Jubilejní —
pracoviště Dlouhá 56 (4 b.). Vítězové jednotlivých kategorií
získali poháry a šek na nákup sportovního zboží. Školy, které
se umístily na prvních třech místech v celkovém součtu bodů,
budou přijaty na radnici starostou města, od něhož obdrží
velké poháry a další šeky.
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REKORDNÍ POČET MEDAILÍ PLOUTVAŘŮ LAGUNY
NA DOMÁCÍM MISTROVSTVÍ ČR. Fantastického úspěchu
dosáhlo o víkendu 31. května až 1. června na mistrovství České
republiky v plavání s ploutvemi starších a mladších žáků šestadvacet ploutvařů Klubu vodních sportů „LAGUNA“ Nový
Jičín, kteří z domácího bazénu vylovili v souboji stodvaceti
nejlepších závodníků ČR, kteří se na šampionát probojovali,
neuvěřitelných 70 medailí. „Hvězdami“ žákovského mistrovství republiky, vrcholné národní akce, se stalo novojičínské
trio Petr Španihel, Jakub Jarolím a Martin Mazáč, které nastoupilo ve všech třinácti disciplinách starších žáků (11+2
štafety) a ve všech vystoupilo ve trojici na stupně vítězů a se
ziskem všech medailí 12—13 letých chlapců, jež bylo možno
na MČR vyplavat, tedy všech 39 medailí — neuvěřitelný výkon,
který nebude překonán mnoho let. Suverénním šampionem
se však stal třináctiletý Petr Španihel, který během dvou
dnů skočil 13 x s monoploutví do bazénu a vyplaval mezi
jednotlivci deset a ve štafetách další dva mistrovské tituly.
Dalšími hrdiny domácího šampionátu se stali v kategorii staršího žactva („D“): Martin Mazáč (1 x zlato, 5 x stříbro, 5 x
bronz, 2 x zlato ze štafet), Jakub Jarolím (6 x stříbro, 5 x
bronz, 2 x zlato ze štafet), Vendula Figarová (3 x zlato, 4 x
stříbro, 2 x bronz), v kategorii mladšího žactva („E“): Ondřej
Dofek (6 x zlato, 2 x bronz, 2 x zlato ze štafet), Karolína Šugarová (2 x zlato, 3 x stříbro, 1 x bronz, 2 x zlato ze štafet),
Klára Křepelková (1 x zlato, 1 x bronz), Ondřej Kelar (2 x
stříbro, 1 x bronz), Tomáš Bolek (1 x zlato ze štafet, 2 x bronz).
Za neuvěřitelným výsledkem mladých závodníků Laguny stojí
celý rok každodenní tréninkové dřiny, víkendy v bazénu při
tréninku i soutěžích, finanční pomoc rodičů a klubu při výjezdech na drahé mezinárodní závody, v neposlední řadě i tréninkové kempy v nedalekých Hranicích na Moravě, při kterých sportovci polykali další stovky kilometrů, aby si mohli
dovolit plavat celý program mistrovství. Za vynikající výsledky na MČR patří dík nejen sportovcům a trenérům, ale i vedení klubu, rozhodčím a pořadatelům — dnes také z řad mladých sportovců Laguny, kteří se do organizace akce na národní úrovni zapojili. Opomenout nelze ani výraznou pomoc
ZŠ Komenského 68, kam dochází do tříd s rozšířenou výukou
sportu většina ploutvařů. Velký úspěch novojičínských ploutvařů, a to nejen medailistů, ale i všech dalších, kteří svůj klub
reprezentovali, je výsledkem spolupráce školy, klubu i rodin.

g JAKUB KNESL A FILIP ČERNÝ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI
PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN. Ve dnech 30.— 31. 5. 2008 se v Kopřivnici konal oblastní přebor staršího žactva v plavání ročníků 1994, 1995 a 1996, což je kvalifikace na letní mistrovské republikové soutěže. Na těchto přeborech skvěle zabojovali žáci PK Nový Jičín, kteří dovezli domů celkem 18 medailových umístění. Suverénně nejúspěšnějším byl ve svém
ročníku 12letý Jakub Knesl, který vyhrál všechny své discip-
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liny na 100 a 200 m znak, 100 a 200 m motýlek, 200 a 400 m
polohový závod, 50, 200 a 400 m volný způsob. Úspěšná byla
i Natálie Kulišáková (1995), která se stala dvojnásobnou oblastní přebornicí na 100 m prsa a 100 polohový závod, stříbrná
byla na 50 m volný způsob a 200 prsa a třetí místo obsadila
na 200 m znak. Na stupně vítězů si dvakrát stoupl také Jiří
Maňásek (96), který vyhrál 100 polohový závod a třetí skončil na 200 prsa, další 3. místo si vyplavala také dvanáctiletá
Kateřina Krutilková v disciplíně 200 m znak (1 x 4. místo),
stejně stará Veronika Kovářová si domů přivezla stříbrnou
medaili v disciplíně 200 motýlek a taky jednu „bramboru“ na
100 prsa. Další dvě nepopulární čtvrtá umístění si vyplaval
třináctiletý Tadeáš Dorazil v disciplinách 200 znak a 100 polohový závod. Poslední medaile patří děvčatům ve složení Krutilková, Kovářová, Nováková Karolína a Kulišáková ve štafetovém závodě na 4 x 50 m polohový závod. Jakub Knesl byl
nejúspěšnějším novojičínským plavcem i na předcházejícím
mezinárodním mítinku „Májové Brno“, kde vybojoval tři bronzové medaile, do výsledkové první desítky se ještě vešli Jiří
Maňásek, Kateřina Krutílková i po nemoci se vracející prsařka Natálie Kulišáková. Nadějný novojičínský plavec Filip
Černý (1998) si přivezl z Poháru desetiletého žactva v Brně
celkem 5 medailových umístění, a to zlato na 100 M, stříbro
na 100 P a 3 x bronz na 50 P, 100 a 200 PZ, když se předtím
stal ve Vsetíně pětinásobným přeborníkem kraje. Stejně stará
Tina Mizerová vybojovala v Brně 2 x 8. místo (50 a 100 P),
v druhé desítce startujících skončila několikrát Sabina Ondrušková. Na Poháru ČR jedenáctiletého žactva v Kopřivnici
bojoval osamoceně jediný novojičínský plavec Matěj Podzemný (1997), který skončil na výborném 10. místě na 200 znak,
na poloviční trati skončil na 18. místě a 19. místo přidal na
200 volný způsob.
g

V BLUDOVICÍCH OTEVŘEN TRÉNINKOVÝ AREÁL
NA GOLF. V pátek 16. května bylo v m.č. Nového Jičína Bludovicích slavnostně otevřeno rekonstruované sportoviště,
které bude sloužit jako tréninkové sportoviště pro golf. O rekonstrukci se postaralo občanské sdružení s názvem 1. městský golfový klub Nový Jičín, které po dohodě se zástupci TJ
Sokol Bludovice o pronájmu stávajícího sportoviště na deset
let, opravilo nákladem půl milionu korun hřiště a okolní prostory, vybudovalo odpaliště s několika stanovišti, cvičný
„bankr“, ze vstupní budovy vybudovalo recepci s barem, opravilo sociální zařízení, tedy vše potřebné ke kvalitní tréninkové přípravě na golf. Celá devítka novojičínských golfových
nadšenců, která stojí u zrodu 1. městského golfového klubu
Nový Jičín (Petr Merenda — prezident klubu, další členové
správní rady František Merenda, Radovan Lowak, Otto Stanek, Zdeněk Eliáš, dozorčí rada Pavel Tomáš, Lumír Konvičný, Karel Němeček, Radek Leskovjan), má velké plány.
„Vše hradíme ze svých peněz, spočítali jsme si, že ježdění
např. do Rožnova na trénink je velká ztráta času, až dvě hodiny, navíc drahé vstupy i ceny. U nás by to mělo být pro ty,
kteří golf hrají nebo se jej chtějí naučit cenově dostupnější
a je to navíc po ruce. Příští rok chceme vstoupit do golfové
asociace a tím že by se tady zahájil nábor členů ze širokého
okolí. Máme dohodnutou tréninkovou záštitu z rožnovského
golfového klubu, kdy sem budou jezdit tři profesionální trenéři, a veřejnost, která se chce z golfu něco naučit, tady bude
moci získat začátky, pokročilejší se mohou zdokonalovat,
časem bychom chtěli založit i klub mládeže. Golf hrají i v Novém Jičíně od těch nejmenších až po ty poněkud „odrostlejší“,
třeba i sedmdesátníci, hlavně jsme to dělali proto, abychom
si umožnili provozovat náš „koníček“ s návazností, že do toho
zapojíme i veřejnost. Mimo golf se tady na travnaté ploše
budou pořádat i nějaké mládežnické fotbalové turnaje, ve
smlouvě je dáno, že pokud tady budou chtít místní hrát fotbal anebo zahájit nějakou činnost, že jim budou umožněny
tréninkové hodiny i zápas, je to na domluvě“, sdělil správce
sportoviště František Merenda. A ještě základní informace
pro zájemce. Vstup do bludovického tréninkového golfového
areálu je zdarma, za poplatek je zakoupení „košíku“, vstup
na odpaliště ke cvičné louce je za 40,- Kč a je časově neomezen, 40 míčků stojí 40,- Kč, když přijde např. rodinka, tak si
může zakoupit tzv. „balíček“. Provoz je každý den od 9 do 19
hodin, zahájení sezony je podle počasí, třeba už v únoru.

Splněným snem...
Karel Chobot

g bychom mohli nazvat malou slavnost v sobotu 21. června
2008 v 10 hodin spojenou s odhalením busty Antonína Dvořáka v poetickém parčíku nad budovou Beskydského divadla
v Novém Jičíně. Komu se plnil onoho slunečného dopoledne
prvního letního dne jeho sen? Bohužel někomu, kdo již spí
sen věčný: významná osobnost širšího regionu, novojičínský
rodák a čestný občan rodného města, které tolik miloval, pedagog, hudební skladatel, sbormistr, sám hudebník, zakladatel pěveckého sboru Ondráš a Klubu rodáků a přátel města
Nového Jičína, pan Ervín Bártek. Vždy si přál a nesmírně toužil doplnit stávající dvě busty v novojičínských parcích, totiž
Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka, třetí ze slavné trojice
věhlasných českých skladatelů evropského renomé, Antonína
Dvořáka. Proč? Pro pochopení se musíme vrátit na malou
chvíli do historie.
Jak známo, vždy v letopočtech končících čtverkou, tudíž
jednou za deset let, si připomínáme Rok české hudby. To na
počest hudebních skladatelů české a moravské provenience,
kteří svým dílem zasáhli do vývoje hudby, a jejichž datum
narození či úmrtí končí právě číslicí čtyři. Je jich celá řada,
od renesance přes baroko, klasicismus až do současnosti.
Ovšem nejznámější z oněch jmen je bezesporu trojice Bed-

řich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček. O kráse jejich
hudby, velikosti umění, evropské, ba i světové proslulosti,
zvláště posledně dvou jmenovaných, nikdo nepochybuje. Naše
město Nový Jičín bylo a je městem hudebně zpěvným. Svědčí
o tom řada úspěšných pěveckých či hudebních sdružení:
malými chlapci na kůru chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v době baroka počínaje, přes německý Mužský pěvecký sbor
s dámskou sekcí (Männergesamverein Neutitchein) a Hudební
spolek (Musikverein) ve druhé půli 19. století pokračuje, řadu
českých spolkových pěveckých sborů, po roce 1945 pak jmenujme mimo jiné symfonický orchestr města Nového Jičína
s nezapomenutelným Jaroslavem Štindlem, Pěvecký sbor
novojičínských učitelů Antonína Tučapského, Ondráš Ervína
Bártka, Ondrášek Václava Ptáčka, Komorní orchestr Pavla
Josefa Vejvanovského, u jehož zrodu v roce 1970 Ervín Bártek
rovněž stál. Hudební město se pyšnilo svými parky Bedřicha
Smetany a Leoše Janáčka, jejichž ozdobou byly busty jmenovaných umělců. Po roce 1990 přibyla i pamětní deska Karlu
Krylovi, nebo jeho rodinné kořeny zasahují Nový Jičín. A tak
celá léta chyběl Antonín Dvořák. Co však nechybělo, byla touha, iniciativa a úporná snaha Ervína Bártka. Když při premiéře vlastní skladby v Karlových Varech zjistil možnost
malé busty pro rodné město, neváhal ani okamžik. Byl totiž
upozorněn přáteli, že v údolí vpravo se rozprostírají sady
Antonína Dvořáka se sochou věhlasného hudebního skladatele, který Karlovy Vary mnohokráte navštívil. Monumentální plastiku vytvořil známý karlovarský sochař Karel Kuneš
v roce 1974 (rodák z Domažlic, žijící a tvořící trvale v Karlových Varech, narozen v roce 1920, zemřel v roce 1997, autor
mnoha soch a monumentálních plastik nejen v Karlových Varech). A Karel Kuneš byl ochoten vytvořit malou bustu z monumentální plastiky.
Ervín Bártek nezaváhal ani okamžik: organizoval, hledal
finance, pomoc. Podařilo se, busta byla pořízena v roce 1991
a přivezena do Nového Jičína. Jenže od zrodu k realizaci
a odhalení uplynulo dlouhých sedmnáct let. Nejdříve se řešily
jiné problémy, poté se hledalo vhodné místo, hovořilo se o nádvoří Žerotínského zámku, o Dvořákově ulici, až zvítězilo ono
shora uvedené. To již ideu svého zakladatele dotvářel Klub
rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci s městem
a synem Ervína Bártka. Nápomocen při realizaci byl též pan
Václav Chovanec z Muzea Novojičínska, p.o. Při slavnostním
odhalení měl zcela jistě zpívat Ondráš, ten však hájil barvy
města na mezinárodní soutěži v Praze. Je tu však jiné, možná
dnes proslulejší těleso, Ondrášek, a jeho mladistvý, půvabný
výhonek, komorní sbor, který přednesl dvě lidové písně v úpravě Antonína Dvořáka. Po proslovu autora tohoto článku pak
tři přední mužové města, totiž pan Miloš Lossmann, místostarosta, pan Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína a pan Pavel Bártek, ředitel Beskydského
divadla a syn Ervína Bártka bustu odhalili. Mezi přítomnou
přihlížející veřejností byla i vdova paní Olga Bártková.
Sen byl konečně naplněn, i když slavnostního okamžiku
se pan Ervín Bártek již nedočkal. Město Nový Jičín ode dne
21. června 2008, kdy jsme zároveň slavili Evropský den hudby,
bude mít konečně tři busty zakladatelů klasické české hudby:
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.
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Významné osobnosti roku 2007
Karel Chobot
g V podvečer ve čtvrtek 5. června v sále Beskydského divadla
v Novém Jičíně byly předány ceny významným osobnostem
uplynulého roku 2007 ve sféře sociální a kulturní. V dnešní
uspěchané době se každý snaží být úspěšný, a mnohdy při
onom usilování někde cestou ztratí své srdce, vztah k ostatním človíčkům okolo něho. Jiní naopak dovedou rozdat ve
prospěch druhého sami sebe a neuvažují, zda jim to přinese
výhody či nikoliv. Nepřemýšlejí o tom, protože chtějí pomoci
a již fyzicky v nemoci, při nemohoucnosti, či duchovně v kultuře. Možná jsou zbytečně skromní, nebo neočekávají ani
poděkování. Mají jen radost, že mohli uskutečnit něco z jejich
pohledu zcela samozřejmého, co druhým pomohlo. A je jen
dobře, že toto usilování našich spoluobčanů bez odezvy nezůstává, že si jich všímá Rada města Nového Jičína a vyslovuje poděkování. Jako právě ve čtvrtek 5. června 2008, kdy
bylo předáno ocenění významným osobnostem za uplynulý
rok léta Páně 2007 ve sféře sociální a kulturní.
V úvodu malé slavnosti pohovořil a občany města pozdravil místostarosta pan Miloš Lossmann, který pak ceny předával — ve sféře sociální společně s vedoucím odboru sociálních věcí panem Mgr. Antonínem Urbanem, ve sféře kulturní
s charismatickou vedoucí odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy paní ing. Oldřiškou Navrátilovou. A kdo byl
oceněn? V sociální oblasti to byli: paní Annastasie Kovářová, mnohá léta pracující ve výboru Klubu seniorů v Novém

vedením Hany Krkoškové byla knihovna r. 2004 navržena Ministerstvem kultury České republiky na cenu Knihovna roku.
Pan Josef Zajíček je již od roku 1992, celých 16 let, sbormistrem a uměleckým vedoucím novojičínského pěveckého
sboru Základní umělecké školy Ondrášek, spolu s ním se
zúčastňuje domácích i mezinárodních soutěží a festivalů,
kde většinou získávají nejcennější vítězství a svými úspěchy
šíří slávu Nového Jičína po celém světě — v Japonsku i v Jihoafrické republice, o evropském kontinentu nemluvě. Pan
Zajíček je bezesporu významným propagátorem sborového
zpěvu, organizuje hudební pořady pro děti a mládež, výchovné
koncerty pro školy, semináře pro mladé sbormistry. Je členem řady odborných porot soutěží a festivalů, jeho zásluhou
hostí Nový Jičín od roku 1996 pravidelně celostátní soutěž
dětských pěveckých sborů. V roce 2007 získal Ondrášek i se
svým charismatickým dirigentem Josefem Zajíčkem dvě cenná
vítězství na Mezinárodní soutěži v hlavním městě Malty ve
Vallettě.
Pan Pavel Wessely je zakládající a stále velmi aktivní člen
— předseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, bývalý člen a dlouholetý tajemník pěveckého sboru Ondráš.
Má velký podíl na propagaci města, navazování zahraničních kontaktů s rodáky (např. Ludwigsburg), z jeho iniciativy
a zanícení vzniklo lapidárium porozumění mezi českými
a německými občany Nového Jičína. Za příspěvek k vyrovnání se s minulostí obdržel v roce 2005 ocenění spolku Alte
Heimat Kuhländchen. Z jeho popudu a nadšení byly vydány
tři obrazové publikace o Novém Jičíně, spolu se členy klubu
rodáků znovu vystavěl kapličku na Lamberku.
Oceněným blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a mnohé
další úspěchy, tak jak jim aplausem poděkovala novojičínská veřejnost, shromážděná v Beskydském divadle. Všem
zúčastněným pak byla odměnou brilantní hra Noela Cowarda
Líbánky aneb Láska a jde k čertu, kde v jedné z hlavních
rolí exceloval Jiří Langmajer.

Zleva: p. Jaroslav Graclík, pí Eva Kratochvílová, pí Elena Kotasová,
pí Annastasie Kovářová, Mgr. Antonín Urban (vedoucí soc. odboru
předávající ocenění).
Jičíně, od roku 2004 v dobrovolné neplacené funkci vedoucí.
Zajišuje pravidelná setkání seniorů, pořádá mnoho kulturních akcí, na kterých vystupují samotní senioři. Paní Elena
Kotasová se zasloužila o založení Klubu seniorů v Novém
Jičíně-Loučce v lednu 2004 a stala se jeho vedoucí. Náplň
klubu je obdobná jako v Novém Jičíně, Libhošti či ve Straníku — zajišuje mnoho kulturních akcí i zájezdů pro seniory.
Paní Eva Kratochvílová aktivně pracuje od roku 1996 ve
vedení organizace tělesně postižených v Novém Jičíně. Podílí
se rovněž na vlastní sociální práci s postiženými. Minimálně
jednou týdně poskytuje i sociální poradenství a současně navštěvuje zdravotně postižené. Podobně pan Jaroslav Graclík
je velmi aktivní v sociální oblasti, pomáhá potřebným, navštěvuje nemocné. Vyznamenán mohl být i ve sféře kulturní,
nebo je autorem zajímavé publikace „100 let sborového domu
Českobratrské církve v Novém Jičíně“.
V kulturní oblasti ocenění obdrželi: paní Hana Krkošková,
pracující a občanům sloužící celý svůj dosavadní život v profesi městské knihovnice. V roce 2002 se zasloužila o to, že
městská knihovna Nový Jičín, jako jediná v okrese, byla pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro region Nový Jičín, což pozvedlo status knihovny na vyšší úroveň, ovlivnilo a pomohlo
v činnosti menším obecním knihovnám v celém okrese. Pod
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Zleva: p. Jaroslav Graclík, pí Eva Kratochvílová, pí Elena Kotasová,
místostarosta Miloš Lossmann předávající ocenění.

Zleva: p. Josef Zajíček, pí Hana Krkošková, p. Pavel Wessely.
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KINO KVĚTEN
Čt 3. až ne 6. července v 18.00 hod. HORTON. Americký
animovaný film. Mládeži přístupno, 85 min., dabing,
vstupné 65,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. července ve 20.00 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.
Mládeži přístupno, 110 min., vstupné 75,- Kč.
g Po 7. až st 9. července v 18.00 a 20.15 hod. PAŘÍŽI, MILUJI TĚ. Návštěva města básníků a milenců. Mládeži
přístupno, 120 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. července v 18.00 hod. LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN. Film USA. Mládeži přístupno,
147 min., vstupné 80,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. července ve 20.30 hod. FRANTIŠEK JE
DĚVKAŘ. Český film. František je muž v produktivním
věku. Ve své profesi dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientů. Ale jednoho dne se
rozběhne řada příhod, které mu převrátí život naruby. Do
12 let nevhodný, 95 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 14. až st 16. července ve 20.00 hod. SMRT ON — LINE.
Za co všechno může internet. Kriminální thriller USA. Mládeži nepřístupno, 100 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. července v 18.00 hod. SUPRHRDINA.
Americká komedie. Kousla ho světluška a změnila v suprhrdinu, tak se musí s tím vypořádat. Do 12 let nevhodný,
85 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. července ve 20.00 hod. STALO SE. Sci-fi film USA. Mohli jste to vycítit šestým smyslem, viděli
jste znamení a te se to stalo. Na světě se objevila úplně
nová epidemie — rychle se šíří a je smrtelná. Mládeži nepřístupno, 90 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 21. až st 23. července ve 20.00 hod. OKO BERE.
Americký krimi film. Pět studentů, jeden skvělý plán a Las
Vegas na lopatkách. Do 12 let nevhodný, 123 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. července v 18.00 hod. PENELOPE. Fantastický příběh o dívce s rypáčkem. Penelope Wilhernová,
dcera bohatých a vlivných rodičů, trpí pečlivě utajovanou
rodinnou kletbou, která jí přičarovala prasečí rypáček. Mládeži přístupno, 102 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. července ve 20.00 hod. MEJDAN V LAS
VEGAS. Ashton Kutcher a Cameron Diazová. Ti dva vyhráli v Las Vegas, vzali se, vystřízlivěli z toho, chtěli se
rozvést. Kdo z nich ale dostane tři miliony dolarů? Do 12
let nevhodný, 99 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 28. až st 30. července v 18.00 a ve 20.00 hod. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA. Česká komedie o soužití
tří generací. Filmová adaptace stejnojmenného televizního seriálu podle předlohy Fan Vavřincové s oblíbenými
herci současnosti (E. Holubová, J. Mádl, I. Chýlková, M.
Labuda aj). Mládeži přístupno, 90 min., vstupné 75,- Kč.
g Čt 31. až ne 3. srpna v 18.00 hod. KUNG FU PANDA. Animovaný film USA. Panda Po je nejlínějším tvorem v Údolí
míru. Bude ale zapotřebí, aby se stal Dračím bojovníkem.
Mládeži přístupno, 92 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 31. až ne 3. srpna v 20.00 hod. KOPAČKY. Americká
neskutečně katastrofická romantická komedie odehrávající se na Havaji. Je těžké být playboyem, když už je tu
jiný. Mládeži přístupno, 110 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g

Předplatné 2008/2009
Předplatitelská skupina „A“: 2 opery, 2 operety, 1 balet, 3 činohry. B. Smetana: DALIBOR. Moravské divadlo
Olomouc. G. Verdi: TRUBADÚR. Slezské divadlo Opava.
E. Künnecke: BRATRÁNEK Z BATÁVIE. Slezské divadlo, Opava. R. Friml: KRÁL TULÁKŮ. Moravské divadlo, Olomouc. ČTYŘI LISTY ŽIVOTA (balet). Balet Praha
— Pražský komorní balet Pavla Šmoka, Praha. N. R. Nash:
OBCHODNÍK S DEŠTĚM. Divadlo Na Prádle, Praha. G. Sibleyras ve spolupráci s J. Dellem: PŮLDRUHÉ HODINY
ZPOŽDĚNÍ. Studio DVA, Praha. Molière: LAKOMEC. Slezské divadlo Opava.
g

g Předplatitelská skupina „B“: 5 činoher. A. Hellstenius: ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ. Divadlo Kalich, Praha. A. Baricco: NOVECENTO (MAGICKÉ PIÁNO). Agentura Harlekýn, Praha. N. V.
Gogol: REVIZOR. Klicperovo divadlo, Hradec Králové.
R. Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA. Divadlo Pod Palmovkou,
Praha. I. Horovitz: PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA. Divadlo
Blaník, Praha.

Předplatitelská skupina „D“: 5 činoherních komedií.
Ch. Kudlám: ZÁHADNÁ IRMA. Divadlo Kalich, Praha.
E. Labiche: NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ. Agentura AP
PROSPER, Praha. K. Poláček — M. Vačkář — O. Havelka:
MUŽI V OFFSIDU. Městské divadlo, Mladá Boleslav.
S. Štepka: SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV. Radošinské naivné divadlo, Bratislava. B. Thomas: CHARLEYOVA
TETA. Městské divadlo, Brno.

g

Předplatitelská skupina „P“: A. P. Čechov: RACEK.
Komorní scéna Aréna, Ostrava. L. Aškenazy — J. Borna:
MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA aneb JAK JSEM SE ZTRATIL. Divadlo v Dlouhé, Praha. V. Havel: ŽEBRÁCKÁ OPERA. Švandovo divadlo, Praha. P. Shaffer: VEŘEJNÉ OKO.
Divadlo V Řeznické, Praha.

g

Předplatitelská skupina „S“: E. Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA. Slezské divadlo, Opava. S. O’ Casey:
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY. Divadlo Antonína
Dvořáka, Příbram. W. D. Home: LEDŇÁČEK. Divadlo
Ungelt, Praha. A. Ayckbourn: KDES TO BYL(A) V NOCI.
Divadlo Bez Zábradlí, Praha. A. Procházka: VĚRNÍ ABONENTI. Agentura Harlekýn, Praha.

g

g Předplatitelská skupina Rolnička: 4 pohádky pro děti
předškolního věku. H. Januszewska: TYGŘÍK PETŘÍK.
Divadlo Rolnička, Kopřivnice. V. Peřina: HRNEČKU, VAŘ!
Naivní divadlo, Liberec. J. Čapek: O PEJSKOVI A KOČIČCE. Divadlo Drak, Hradec Králové. MICHAL JE KVÍTKO. Pragokoncert, Bohemia Praha.

Předplatitelská skupina „Čtyřlístek“: 4 pohádky pro
děti mladšího školního věku. H. Štáchová, M. Kirchner:
JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL. Divadlo Spejbla a Hurvínka,
Praha. R. Pospíšil: PIDÍNCI A MODRÝ KOCOUR. Moravské divadlo, Olomouc. F. Hrubín: KRÁSKA A ZVÍŘE.
Divadlo loutek, Ostrava. J. Kvapil: PRINCEZNA PAMPELIŠKA. Moravskoslezské divadlo, Šumperk.

g
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko Nový
Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu Dušana Petroviče „Štramberk“
od 1. července do 29. srpna 2008. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00,
14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín.

Hudební kavárna „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20. Výstava fotografií Jana Votrubová, Robin Š.
Heřman, Lubomír Černota „Japonsko — živá tradice“. 17. června až
17. července 2008. Otevřeno: pondělí
až pátek 12.00 — 22.00 hod.

g

g Prostor schodiště budovy Staré poš-

ty: Izan Ogawa „Kaligrafie“.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

ˇ
Novojicínské
léto 2008
13. 6., 10.00 — 21.30 hod., Masarykovo náměstí a nádvoří
Žerotínského zámku: NÁMĚSTÍ ŽIJE DIVADLEM. Setkání
amatérských divadelních souborů.

g

14. 6., 17.30 hod., Kamenné divadlo Skalky: DIVADELNÍ
DÍLNA XII. Divadelní přehlídka v lesním divadle za svitu
loučí a ohňů.

g

g 16. 6. — 22. 6., Kino Květen, Masarykovo náměstí: FILMALE
2008. Přehlídka „artových“ filmů.

20. 6., 9.30 hod., sportoviště města Nového Jičína: MEZINÁRODNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA. Mezinárodní sportovní soutěže dětí základních škol.

g

g 21. 6., 19.00 hod. Masarykovo náměstí: L.B.P. & MARKÉTA POULÍČKOVÁ. Multižánrový hudební nářez v rámci akce
Mezinárodní pohár starosty města.

4. 7., 20.00 hod. Masarykovo náměstí: G8 TRANSGLOBAL.
Strhující world music show.

g

11. 7., 20.00 hod. Masarykovo náměstí: U2STAY. To nejlepší od U2. Brněnská patra ostřílených muzikantů nezůstává
pozadu za svými vzory ani s show na pódiu!

g

g 12. 7., 10.00 hod., park žerotínského zámku: DECHOVÝ
SOUBOR MĚSTA NOVÝ JIČÍN.

18. 7., 20.00 hod., Masarykovo náměstí: HYPNOTIX. Legenda českého trance-dubu.

g

g 25. 7., 18.00 hod., amfiteátr Skalky: JIČÍNFEST & POST-IT.
Přehlídka regionálních hudebních skupin & host.

1. 8., 20.00 hod., Masarykovo náměstí: PRAGUE SKA
CONSPIRACY. Přední pražská SKA skupina.

g

g 8. 8., 20.00 hod., Masarykovo náměstí: ONCE’S (ČR — Nový
Jičín), MINUTES FROM MEMORY (Německo — Ludwigsburg). Mezinárodní dvojkoncert rockových skupin.
g 15. 8., 20.00 hod., Masarykovo náměstí: DRUŽINA (SK).
World band, world music a slovenský folklór.

22. 8., 20.00 hod., Masarykovo náměstí: ROCK & ROLL
BAND MARCELA WOODMANA. Taneční příležitost pro
všechny. Pojem, který se v Novém Jičíně zapsal nejvýrazněji
asi na městských slavnostech v roce 1999.

g
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Skautské tábory se blíží
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ
Opět se blíží letní prázdniny a s nimi vyvrcholení celoroční
skautské činnosti — letní tábory, které jsou důležitou a nedílnou součástí skautského života. Zde si členové v praxi ověří, co se na družinových schůzkách naučili. Poznají zde nové
kamarády, zažijí mnoho dobrodružství, navštíví nová místa,
naučí se přežít v přírodě.
Celý tábor se nese v duchu nějakého tématu — táborové hry
a účastníci jsou uvedeni do nejrůznějších období — středověk,
rytíři, indiáni, piráti, vojáci, výzkumníci, badatelé, náměty
z pohádek apod. Skauti ze střediska Pagoda Nový Jičín letos
pořádají čtyři tábory. 1. chlapecký oddíl jede v termínu 26. 7.
až 8. 8. opět na skautskou základnu Chlebské na Vysočině.
Táborová hra bude probíhat v rytmu policejní akademie. 1. dívčí oddíl letos pořádá tábor spolu s 1. oddílem Suchdol nad
Odrou. V termínu od 5. do 19. 7. budou tábořit v Klokočově
u řeky Odry. Účastníci se přesunou do dob Vikingů. V termínu
19.—26. 7. uspořádá letní tábor také 3. oddíl, opět u Ženklavy.
Účastníci se ocitnou v Brazílii, kde budou v povodí řeky Yapura hledat poklad. 2. chlapecký oddíl tábor uskuteční v období 30. 6.—13. 7. opět na Oblázkové louce u Něčínského potoka nedaleko obce Spálov, letos nově jedou se skautkami
z Frýdku-Místku. Na tomto táboře budou účastníci prožívat
dobrodružství Asterixe a Obelixe.
Skautské tábory jsou jedněmi z nejlevnějších. Vedoucí za
svou činnost nejsou placeni. Děti spí bu v klasických podsadových stanech (vynález českých skautů) nebo v indiánských stanech tee-pee (na obrázku). Každoročně se táborů
pořádaných střediskem Pagoda účastní na 80 dětí, které prožijí část prázdnin v nádherné přírodě se spoustou kamarádů,
netradičním programem a množstvím zážitků a dobrodružství.
Junák — svaz skautů a skautek ČR je největší výchovné
hnutí pro děti a mládež v České republice a čítá asi 45 000
členů. Junák vychovává a podporuje rozvoj mladých lidí, vytváří hodnotový systém člověka, jeho schopnosti a dovednosti. Zároveň je jednou z nejlevnějších a nejdostupnějších
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Středisko Pagoda
Nový Jičín sdružuje asi 130 členů. Hlavní výchovná činnost
probíhá v oddílech a v družinách, které se scházejí každý týden. O víkendu pořádají vycházky, výlety, výpravy.
Středisko Pagoda Nový Jičín přijímá nové členy — holky
i kluky ve věku 7 až 15 let po celý rok, tak pokud máte zájem
a chu, stačí kontaktovat kteréhokoliv vedoucího (http://
pagoda-nj.skauting.cz/) nebo přijít osobně do našich kluboven na ulici U Jičínky 9 v Novém Jičíně. Rádi vás uvítáme.

g

g Do 28. září 2008. SAŠA ZAHRADNÍK — SOCHY, ALEŠ ZAHRADNÍK — FOTOGRAFIE.
Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského
zámku v Novém Jičíně.
g Do 31. srpna 2008. LETCI A VZDUCHOPLAVCI. Vybrané kapitoly z dějin letectví na
Novojičínsku. Výstava představuje dosud málo
známé skutečnosti z historie létání od roku
1786 do současnosti. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Novojičínský pěvecký sbor
Ondráš stříbrný
Karel Chobot
g

Mnozí z občanů města Nového Jičína mohli postřehnout
v pátečním sluncem až příliš prozářeném odpoledni postavičky se zavazadly, spěchající k Beskydskému divadlu.
To členové novojičínského pěveckého sboru Ondráš odjížděli na V. mezinárodní festival duchovní hudby, konající se
ve dnech 17.— 21. června 2008 v Praze. A tak v sobotu dopoledne, zatímco v Novém Jičíně v odlesku slunečních paprsků
byla odhalena v parčíku nad Beskydským divadlem busta
A. Dvořáka, v Praze v evangelickém kostele U Salvátora probíhal mezinárodní festival Musica sacra Praga. K chrámu
samotnému připomeňme, že byl vystavěn v letech 1611 až
1614 ze sbírek německých luteránů, po bitvě na Bílé Hoře
uzavřen, leč v roce 1626 darovací listinou předán řádu paulánů; barokní úprava po roce 1689 a v roce 1777, po josefinských reformách kostel zrušen, roku 1863 koupen českými
evangelíky, zrekonstruován pro bohoslužebné účely a znovu
vysvěcen.
V 10.45 hodin nastoupil ke svému soutěžnímu vystoupení Ondráš se skladbami: Nicolaus Zieleňski — O gloriosa
Domina, Anton Bruckner — Christus factus est, Václav Ptáček — Ave Maria a Petr Eben — De circuitu aeterno. Pod vedením obou sbormistrů Karla Monsporta a Evy Zbořilové
se členové sborů snažili o nejlepší výsledek a získali ocenění ve stříbrném pásmu. Zvítězil český sbor Cantica Bohemica Litoměřice a báječný mládežnický sbor Yishun Junior
College Choral ze Singapuru. V podvečer mezi osmnáctou
až dvacátou hodinou následovala v rámci festivalového programu romantická pohodová projíž ka novojičínského sboru
lodí po Vltavě. Ondrášovci se zaujetím zpívali, poslouchající z míjejících lodí nadšeně tleskali. V neděli dopoledne se
sbor rozloučil s Prahou koncertem duchovní hudby při svaté
mši v chrámu Panny Marie Pod řetězem. Tento kostel na
Maltézském náměstí na Malé Straně náleží k nejstarším
v Praze, byvše založen společně s komendou čili klášterem
johanitů, pozdějších maltézských rytířů, v roce 1169 jako
první instituce tohoto rytířského řádu v Čechách, jak se dovídáme z turistického průvodce. Dle své polohy navazující
na věž Juditina mostu byl až do 17. století zvaný kostelem
Panny Marie konce mostu. Původní románská stavba byla
nahrazena gotickou, v letech 1640—1650 a 1728—1731 následovala barokní přestavba chrámu i kláštera.
Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín tedy opět vzorně reprezentoval Nový Jičín a my se těšíme na setkání s jeho umem
při připravovaném podzimním koncertu, kdy uslyšíme v jeho
provedení spolu s dalšími sbory slavné Svatební košile,
které zhudebnil Antonín Dvořák.

Paní D. Horáková držitelkou
Janského zlaté plakety
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
g

Fragment 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. S potěšením vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr.
J. Janského je paní Dagmar Horáková, Janovice 11.

Návštěva partnerského města
Epinal ve Francii
Miloš Lossmann, místostarosta
g

Ve dnech 11.—15. června navštívila delegace našeho města
na pozvání starosty města pana Michela Heinricha město
Epinal. Spolu se starostou panem Mgr. Ivanem Týle odjeli
do Epinalu i místostarostové MVDr. Milan Šturm a Miloš
Lossmann a zastupitelé panové Jiří Fiala a PaeDr. Jiří Vávra. Součástí delegace byl i Sextet studentů novojičínského
gymnázia pod vedením prof. Mgr. Karla Dostála.
Zástupci našeho města byli velmi přátelsky přijati a bylo
o ně vzorně pečováno s příslovečnou francouzskou pohostinností a srdečností. Epinal se představil jako město velmi pečlivě udržované a plné dobře restaurovaných památek i citlivě zakomponovaných moderních staveb v historickém jádru
města. Procházky městem s odborným výkladem, návštěvy
muzeí a samozřejmě debaty a předávání zkušeností a poznatků o práci v samosprávě, to vše naplňovalo dny pobytu.
Vyvrcholením návštěvy bylo podepsání smlouvy o partnerství mezi našimi městy za účasti většiny představitelů samosprávy Epinalu. Slavnostní akt uvedla vystoupení místního
Jazz Bandu a našeho studentského sextetu. Zejména naši
studenti sklidili za své dokonalé vystoupení patřičné ocenění. Po svých projevech pak oba starostové podepsali předmětnou smlouvu. Předposlední den pobytu se v ulicích města
odehrávala tradiční vystoupení různých kejklířů, pouličních
divadel nebo hudebních skupin. Byl to den „Ulice a spolků“.
I zde se představil náš Sextet, a to jak vystoupením přímo
na ulici, tak i působivým způsobem v překrásné románské
katedrále. Na tomto místě je třeba také připomenout, že při
všech setkáních byla také přítomna paní Marcela Janyšková, která svým dokonalým tlumočnickým uměním přispěla
k úspěšnosti návštěvy.
Naše delegace navštívila i blízké městečko Darney. Toto
nenápadné místo má velký význam pro existenci našeho samostatného státu. Zde, dne 30. června 1918, přísahalo 6 000
českých a slovenských legionářů poprvé věrnost vznikající
Československé republice za přítomnosti francouzského prezidenta R. Poincaré, mnoha ministrů, Dr. E. Beneše a zástupců spojeneckých armád. Tento den je v České republice
od roku 2002 uznáván jako Den ozbrojených sil AČR.
Návštěva Epinalu byla úspěšná a významná potvrzením
snah o rozšíření a prohloubení spolupráce mezi oběma městy
v souladu s celoevropským trendem.
Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína
přeje všem svým členům a příznivcům
slunné pohodové poetické léto. Zároveň zveme ve čtvrtek
dne 17. 7. 2008 na výlet na Starý Jičín s besedou o historii
i současnosti Starého Jičína. Sraz účastníků bude na náměstíčku v 15.30 hod., zdatní jedinci pěšky vystoupí na zříceninu,
méně zdatní mají možnost využít výjezd osobním automobilem, když budeme mít povolení obce k výjezdu. Autobusové
spojení: odjezd NJ aut. nádr. 14.50 hod., příjezd: Starý Jičín,
nám. 15.05 hod., odjezd Starý Jičín nám. 17.40 hod. a příjezd
do NJ aut. nádraží 17.55 hod.
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Náměstí v NJ v proměnách
staletí (dokončení)
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

g

Nejsou to však jenom nádherné domy, které vytvářejí po
staletí kulisu novojického rynku, k důležitým prvkům patří
různé události, které náměstí prožilo. Společně s trhy to byly
různé proklamace nařízení, trestní exekuce a popravy, návštěvy ze strany významných osobností nebo průtahy vojsk.
Jednou z významných pro město byl příchod jezuitského regenta Hacka, který v roce 1624 s vojenskou asistencí obsadil
sídlo radnice, která od roku 1593 sídlila v prostorách zámku.
Zde vytvořil sídlo hejtmanství a správu jezuitům přiděleného
panství. Absence radnice na náměstí nebo v kterémkoli z domů byla po celých následujících 24 let palčivou záležitostí,
radní se scházeli povětšinou v domech svých purkmistrů. Obrat
nastal až po smrti významné postavy boje novojických měšanů s jezuitskou vrchností Daniela Hoffmana v roce 1659,
kdy jeho dědici odprodali budovu č.p. 1 na náměstí jezuitskému konviktu, který ji v zastoupení rektora Šimona Schürera a regenta Mikuláše Schwertfera 21. listopadu téhož roku
věnoval městu ke zřízení nové radnice. Slavnostní znovuotevření radnice bylo jednou z největších oslav v dějinách města. Za troubení a zvuku tympánů se purkmistr Petr Klotzmann von Reichenau ujal práce v novém sídle. Do radnice se
tehdy vstupovalo z plochy náměstí po schodišti na balkon,
kde každého návštěvníka vítal kamenný portál s nápisem:
„Bu bdělý, města milující, bu ve všem spravedlivý. Moudrosti napomáhá, kdokoliv překračuje tento práh!“ Čas změnil přístup novojických ke své vrchnosti a nebylo neobvyklé,
že purkmistr vykonával post hejtmana panství a naopak. Jezuitská perioda v Novém Jičíně přinesla velký nárůst významu
soukenického řemesla, jehož cech a produkce se staly druhým největším na Moravě. Barokní období přineslo několik
nových změn na fasádách jednotlivých domů, které byly obohaceny o doplňkové dekorace. Zároveň však přineslo i větší
zbožnost a úctu všeho lidu k církvi. Jedním z výsledků je postavení mariánského sloupu na náměstí roku 1710. Město
v minulosti prošlo několika morovými ranami, které ztrátou
poznamenaly každou novojickou rodinu. Právě na místě, kde
se v období moru kupila těla mrtvých — ve středu náměstí,
byl nákladem manželů Tomáše a Judity Stirznikových postaven mariánský sloup. Jeho autorem byl sochař Josef Petrowitz z Kroměříže a kameník Jan Janek z Hodslavic. Dokončili jej 10. července 1710 a ještě téhož roku 29. srpna byl
novojickým děkanem Josefem Heinzem slavnostně vysvěcen.
Bohužel nezabránil příchodu další morové epidemie o pět
let později. Nutno zmínit osobu, která byla přitom. Nebyl to
nikdo menší než purkmistr Augustin Leger, který v roční volené funkci purkmistra strávil neuvěřitelných 13 let. V roce
1721 vzniká na území města respektive na náměstí v domě
č.p. 10 nejstarší hostinec jménem „U zeleného stromu“. Sloužil zvláště pro ubytování důstojníků a vojáků rakouské armády, která často měla ve městě svou posádku.
Dekret císařovny Marie Terezie z roku 1773 o zrušení jezuitského řádu změnil i postavení města samotného. Městská
samospráva získala výsadní postavení v rámci municipální
formy města. Významně se to projevilo i pro domy na náměs-
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tí, které od té doby, vzhledem ke vzniklým hostincům, navštěvovalo stále více oficiálních i neoficiálních návštěv. Císař
Josef II. navštívil město 13. dubna 1787 na své cestě do Ruska
za carevnou Kateřinou II. Velikou, následně zde 14. července
1790 při své již několikáté návštěvě města umírá generál
Ernest Gideon von Laudon, roku 1800 zde přespal neporazitelný ruský generál Alexandr Suvorov a v roce 1813 také
ruský car Alexandr I. Pavlovič. Domy na náměstí již tehdy
sloužily převážně jako obytné a centra obchodu samozřejmě
spolu s hostinci. Jeden však byl výjimkou. Byl to dům postavený Ondřejem Řepou, kde byl 23. července roku 1767 zřízen úřad dědičné pošty. Významná rodina Kattauerů jej zde
provozovala až do roku 1852, kdy byl dům prodán.
Změnu vzhledu domů v období 19. století názorným příkladem reprezentovala budova radnice. Po roce 1848 dochází
ke změně struktur městské samosprávy a vzniká úřad starosty. V roce 1861 podle plánů stavitele Tomáše Chytila byla
provedena nová architektonická podoba radnice, která byla
ovlivněna novými historizujícími prvky. Tato podoba byla
opětovně změněna až v letech 1929—1930, kdy za starostování dr. Ernsta Schölicha byla citlivě nahrazena současnou
podobou.
Polovina 19. století přinesla nový hospodářský růst města,
spojený převážně s textilní a kloboučnickou výrobou. Na náměstí byla 18. července roku 1840 obměněna socha sv. Mikuláše, která byla z dědického odkazu novojické měšanky
Terezie Lindnerové realizována olomouckým sochařem Josefem Melnickým na základě návrhu akademického malíře
Josefa Reinharta. Bohužel však byla společně s městskou
kašnou v roce 1893 z důvodu výstavby nového vodovodního
a kanalizačního řádu odstraněna. Brzy se však na náměstí
objevila socha jiná. Na pamě návštěvy císaře Josefa II. ve
městě a zároveň na jeho osvícené panování spojené s mnoha
úlevami lidu nechali novojičtí 18. května 1902 instalovat za
všeobecného slavnostního veselí bronzovou sochu císaře na
žulovém podstavci, dílo akademického sochaře Antona Brennecka z Vídně. Socha zdobila náměstí až do roku 1922, kdy
byla bohužel odstraněna a zmizela očím veřejnosti.
Strohé, stručné a jasné pojmenování (Ringplatz) neslo novojické náměstí až do roku 1915, kdy byla započata kapitola
spojená s přeměňováním jeho jména podle politické moci.
Od roku 1915 vystřídalo několik jmen: náměstí císaře Františka Josefa I., Masarykovo náměstí, náměstí Adolfa Hitlera,
opět Masarykovo náměstí, Leninovo náměstí a ještě jednou
a dnes zatím naposledy Masarykovo náměstí.
Počátkem 20. století došlo taktéž k radikálním přestavbám
několika dalších domů, které byly prakticky opětovně vystavěny do dnešní podoby. Od období první republiky však již
nedošlo k nějakým převratným architektonickým změnám
a novojické náměstí bylo prohlášeno 18. ledna 1967 jako součást vzniklé městské památkové rezervace.
V současné době probíhá rekonstrukce náměstí, která ovlivní jeho další chod na dobu dalších minimálně třiceti let. Pevně
doufejme, že to bude jen pokračování ke stále lepšímu a účelnějšímu využití srdce našeho města.

Povídání o Sirkové a Lapači
Václav Bubeník

roku 1960 v souvislosti s vojenskými aktivitami. Často ji
navštěvovali občané Nového Jičína, kteří sem chodívali lesem do Sirkových lázní, nebo polními cestami od nynějších
benzinových čerpadel u Hypernovy. Z centra města to bylo
maximálně pět kilometrů, takže to byla pěkná nedělní procházka. Cestou se muselo jít kolem kapličky Panny Marie,
zvané Wegkapelle, kolem níž původně vedla vzpomínaná vojenská cesta. Od kapličky, která zde dosud stojí, to bylo k hospodě jen kousek. Poněvadž tu byla vyhlášená kuchyně s domácími výrobky, neměl hostinský o návštěvníky nikdy nouzi.
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Sirková a Lapač, to byla další místa v minulosti hojně navštěvovaná obyvateli Nového Jičína. Nachází se na protilehlých koncích nížinného lesa Roveň, nedaleko místní části
Libhoš.
Lázničky Sirková byly vybudovány jako dřevěná stavba
již před rokem 1815 novojičínským měšanem Rietzem. Původně se nazývaly Summeraubad podle kurátora c.k. tereziánské akademie hraběte Summerawa. Odtud i české Šumarov. Bylo zde několik kabin, pokoje k ubytování i stravovací
zařízení. Protože se tu k ozdravným kúrám používala sirná
voda ze zakrytého pramene opatřeného pumpou, začalo se
lázním brzo říkat Schwefelbad, čili Sirkové lázně. V roce 1847
objekty na své náklady přestavěl z tvrdého materiálu jejich
tehdejší majitel a novojičínský stavitel Thomas Chyttil. Po
roce 1945 bylo celé zařízení přeměněno na plicní sanatorium.
Dnes opět patří soukromému vlastníkovi, který ho využívá
ke komerčním účelům.
Hned naproti lázní začíná lesní cesta, která vede přes les
Roveň (ve starých mapách Hohe Wald) na samotu Lapač
v hukovickém katastru. Bezpečně se však na ni můžeme dostat pouze autem směrem od Libhoště, nebo přímý přístup
nám dnes znemožňuje čtyřproudová silnice E 462. Zato procházka lesem je skutečně krásná, zejména na jaře, kdy zde
rozkvétá velké množství lesních květin, kupříkladu kyčelnice žlaznatá, orseje, blatouchy, pomněnky a sasanky. Asi
po dvou kilometrech přijedeme ke zděné chatě, která má zajímavou historii. Byla totiž postavena a slavnostně otevřena
dne 16. srpna 1898 jako útulna pro lesní personál. Obdržela
jméno „Císařská jubilejní chata“, nebo rok 1898 byl jubilejním 50. rokem vlády císaře Františka Josefa I. Do dnešních
dnů se zachovala zakládací listina chaty, kterou objevili při
rekonstručních pracích prováděných v roce 1966. Je v ní i popis celé slavnosti uskutečněné při otevření chaty, včetně jmen
účastníků a jejich popisů.
Asi po dalších dvou kilometrech chůze lesem přijdeme k oplocení bývalé vojenské základny a tím i na samotu Lapač. Původně to bylo místo známé po celá staletí, nebo zde procházela stará vojenská cesta, později zvaná i volská. Vojska po
ní prováděla své přesuny a handlíři tudy hnali stáda dobytka
do Haliče do centrální části monarchie. Svoji důležitosti pozbyla až po roce 1784, kdy za vlády císaře Josefa II. došlo
k vybudování tzv. císařské silnice přes Nový Jičín.
Vojenskou základnu na Lapači vybudovali v letech 1957
až 1960. Následujícího roku 1961 tu byl umístěn protiletadlový raketový oddíl s kompletním kasárenským vybavením.
K jeho zrušení došlo až roku 1994. Celý objekt je však nadále hlídán a využíván, takže nedošlo k jeho devastaci jako
v mnoha podobných případech. V jedné jeho části otevřel
místní podnikatel malou sympatickou hospůdku, čímž bylo
navázáno na možná staletou tradici. Asi jen 200 metrů odsud směrem po cestě do Kunína a Šenova u Nového Jičína
totiž stávala od konce 18. století původní zájezdní hospoda,
která se nazývala Lapač. K jejímu zániku došlo až kolem

Českého názvu Lapač v písemné formě „Lapatsch“ používali i Němci. Jak k tomuto názvu místo přišlo, není známo.
V lidových zkazkách se vypráví, že zde verbíři lapali rekruty
do vojska, nebo že zde loupežníci přepadali pocestné, či stará
babka s dědkem děti, které již pak nikdo neviděl. Nemůžeme se ani divit, že tu různé pověsti vznikaly, vždy Lapač se
nachází na okraji velkého, hlubokého a tajuplného lesa, což
k tomu jistě zavdávalo příčinu.
Na druhé straně od Lapače pod vojenským objektem je
další samota zvaná Zámeček. Dnes jsou zde jen tři obytná
stavení, z nichž jedno je v dezolátním stavu. Proč se tomu místu tak říká, není známo. Údajně zde měl původně být malý
lovčí hrádek.
V některých místech Lapače bychom mohli vidět i původní
hraniční kameny z 18. století, kterými se vymezovalo panství Kunín od tehdejšího jezuitského panství Novojičínsko-štramberského, či smírčí kříže postavené zde jako projev
pokání za provedený zločin. Zajímavý byl i tzv. Obrázkový
důl, který se nalézá na severozápadním okraji lesa Roveň
nedaleko od Lapače. Podle různých pověstí zde byly na věkovitých stromech zavěšeny obrazy světců. To vše zde ale už
dávno není. Jen staří lidé sem tam ve svých vzpomínkách
utrousí o tom poznámku.
V souvislosti s Lapačem musíme zmínit i nejslavnějšího
hukovického rodáka Lva Skrbenského
z Hříště, pozdějšího
arcibiskupa pražského, kardinála a arcibiskupa olomouckého, který se tady
v panském domě
dne 12. června 1863
narodil. I on údajně
ve svém dětství velmi rád Lapač navštěvoval.
Je to zajisté místo,
které stojí za to navštívit. Každého jistě
zaujme nejen jeho
poloha, ale i historie.
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Návštěva partnerského města
Ludwigsburg

Českobratrské církve evangelické

Ing. Vladimír Bárta

Jaroslav Graclík

g Ve dnech 6 —9. června 2008 navštívila partnerské město Ludwigsburg delegace našeho města ve složení: místostarosta
ing. Vladimír Bárta, místostarosta MVDr. Milan Šturm, člen
rady města ing. Ivo Mílek a vedoucí městského informačního centra Markéta Hanzelková. Oficiální část delegace proběhla v sobotu 7. června od 10.00 hod., kdy jsme byli pozváni
na pracovní seminář k výměně zkušeností v oblasti rozvoje
města za využití prostředků z EU za účasti členů Rady města
Ludwigsburg. Na tomto jednání pod patronací prvního zástupce starosty Ludwigsburgu a zástupců příslušných pracovníků
rozvojových oblastí města nám byl přiblížen rozvoj města
a jeho úkoly pro nejbližší období. Zároveň jsme byli seznámeni
se spoluprací s dalšími městy Evropy pod patronací EU.
Za naši delegaci měl připravenou prezentaci místostarosta
města ing. Vladimír Bárta a za využití krátké vizualizace zpracované i v německém jazyce přiblížil rozvoj města Nový Jičín
v návaznosti na strategický plán rozvoje našeho města do
roku 2025. Taktéž představil připravované projekty města
pro rozpočtové období EU v letech 2007—2013. Zástupci města
Ludwigsburg byli taktéž informováni o úspěšných projektech našeho města v letech 2004—2007. Z jejich reakce můžeme usoudit, že byli obsahem celé prezentace příjemně překvapeni. Taktéž následná diskuse byla pokračováním v tomto
duchu a my jme reagovali na dotazy z různých oblastí. Můžeme říct, že tato podnětná výměna zkušeností bude přínosem
i pro naše město a že mají zájem na spolupráci v této oblasti.
Další část naší návštěvy byla směřována k vzájemnému
seznámení a poznání tohoto krásného města. Zámek v Ludwigsburgu a centrum města je klenotem celé Evropy a zde je
doporučení všem, kdo rádi cestují, toto německé město navštívit. Myslím, že nejdůležitější jsou informace, které jsme si po
celou dobu návštěvy vyměňovali a že se i jejich zástupce (zástupce starosty s chotí) těší na návštěvu našeho města při
příležitosti naší městské slavnosti v září tohoto roku.

Občanská statistika — květen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 25 dětí, z toho 11 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 18, odstěhovalo 52 občanů. Bylo uzavřeno 5 sňatků
v Novém Jičíně, 2 v Kuníně. Počet obyvatel 26 226, zemřelo
25. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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100 let sborového domu
g Evangelíci v Novém Jičíně spolu s pozvanými hosty a účastníky sousedních evangelických farních sborů si v neděli 8. června 2008 slavnostním bohoslužebným shromážděním připomněli sté výročí postavení sborového domu v Novém Jičíně,
Janáčkovy sady 1 a otevření a posvěcení modlitebny. Po bohoslužbách, při kterých sloužil synodní senior Českobratrské
církve evangelické Mgr. Joel Ruml z Prahy, spolu s administrátorem sboru farářem Mgr. Pavlem Křivohlavým z Frýdku-Místku, připomněl člen místního sboru Jaroslav Graclík ve
svém vystoupení události při otevření sborového domu před
sto lety. Tehdy ve dnech 4. a 5. července 1908 byl založen první
evangelický sbor augsburského vyznání v Novém Jičíně. Byl
to zprvu smíšený sbor německých i českých evangelíků, který
se však postupně změnil pouze na německý farní sbor, který
trval až do konce II. světové války v květnu 1945.
Čeští evangelíci si po vzniku Československé republiky a po
založení Českobratrské církve evangelické v roce 1918 založili roku 1919 vlastní kazatelskou stanici pod mateřským
sborem v Hodslavicích. K bohoslužbám se až do německé okupace scházeli v pronajaté třídě první české školy v Novém
Jičíně, která stála na dnešní ulici Generála Hla o. Při bohoslužbách, křtech a pohřbech jim sloužil administrátor farář
Antonín Štúr a později farář Hugo Krause z Hodslavic. Vyučovali také náboženství na školách v Novém Jičíně. Během
německé okupace však byla činnost české kazatelské stanice
zakázána. Po válce v květnu 1945 a po odsunu německých
obyvatel byla kazatelská stanice opět obnovena a od 1. ledna
1947 byl založen samostatný farní sbor. Prvním duchovním
správcem sboru se stal vikář Ilja Burian ze Stříteže nad Bečvou. Farní budova po německé evangelické církvi byla jako
německý majetek státem konfiskována a přidělena Českobratrské církvi evangelické dočasně pouze do užívání. Do
vlastnictví ČCE byla bezúplatně předána teprve až na žádost
staršovstva sboru v roce 1995. Do té doby byl celý nemovitý
majetek ve správě města Nový Jičín.
Odpolední program zahájil a vedl kurátor sboru Jaroslav
Loukota. Po pozdravech hostů i zástupců místních křesanských církví opět vystoupil Jaroslav Graclík, který promluvil
o historii evangelíků v Novém Jičíně a jeho blízkém okolí.
Zdůraznil, že to byl hlavně farní sbor v Hodslavicích, jehož
tehdejší představitelé se velmi zasloužili o vznik kazatelské
stanice a potom samostatného farního sboru v Novém Jičíně.
Tento nový evangelický sbor měl ve svých počátcích v evidenci
až 1 600 členů. Byli to evangelíci, kteří se postupně stěhovali
na výzvu vlády do tzv. pohraničí, zejména z Valašska i reemigranti z Polska a Ukrajiny.
Potom následovala přednáška synodního seniora Mgr. Joela Rumla na téma „Kdy začíná budoucnost a na čem stojí“.
Po dotazech některých účastníků shromáždění a následných
odpovědích přednášejícího zazpíval pěvecký sbor Kalich z Hodslavic několik krásných duchovních písní.
Celodenní program uzavřel závěrečnou modlitbou senior
moravskoslezského seniorátu farář Lubomír Červenka z Hodslavic. Po společné písní ještě účastníci zůstali v přátelských
rozhovorech a u malého občerstvení, které připravily členky
místního sboru. Byl to krásný a požehnaný den...

Snímek č. 55

Soutěž „Pozvedni oči“ 28. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

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

Snímek č. 56

g Snímek č. 53: Jedná se
o vchodový portál domu č. 29
na Masarykově náměstí.
Tento dům má bohatou historii. Byl postaven někdy ve
druhé polovině 16. stol. po
velkém požáru města. V roce
1602 byl jeho majitelem G.
Sillner. Roku 1790 patřil rodině Kruzburgrů. V r. 1809
zakoupil dům Johann Keller
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a v I. patře vybudoval restauraci a velký taneční sál, kde
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také v roce 1845 několikrát
vystupoval se svým orchestrem Johann Straus. V roce
1835 byl nájemníkem domu
Sebestian Bilimek a 1847 dům
zakoupil Johann Mech. Dům
byl také součástí 45 domů,
jejichž majitelé měli právo
vařit a čepovat pivo. Je také
památný tím, že zde zemřel
14. 7. 1790 generál Ernst Gideon Laudon, vrchní velitel
císařské armády. Dříve byla
na domě umístěna tabule
s německým textem. V té době
nesla budova název „Restaurace a kavárna Laudon“.
Také souběžná ulice měla až do roku 1938 název Laudonstrasse (Laudonova ulice). Dnes je na fasádě domu umístěna
Laudonova busta s nápisem. Dům je kulturní památkou.
g

Snímek č. 54: Na snímku vidíme horní část vstupního portálu do domu č. 15 v ulici K Nemocnici. Tento dům byl postaven
někdy ve druhé polovině 19. století jako obytný v historizujícím slohu firmou Czeike a Wondra. Dům je zajímavý tím,
že zde žil za svého pobytu v Novém Jičíně profesor reálného
gymnázia Karel Jaroslav Maška. Byl to neúnavný archeologický výzkumník a badatel v tomto kraji, který se proslavil
tím, že v jeskyni Šipka ve Štramberku nalezl dolní část čelisti
dítěte neandertálského člověka. Tato ulice se od 16. století
nazývala Schmiedgasse (Kovářská). V té době tam stálo 20
domů a z nich v devíti byly kovárny. Od r. 1879 měla tato ulice
název Obertorstrasse (Hornobranská), až do roku 1945.

Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosován pan A. Šindler, Máchova 19,
Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty města NJ)
získává paní Jolanda de Conti, Vančurova 32, Nový Jičín.
Zúčastněte se 28. 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.
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BÍLÁ — to je první sníh
nebo první stránky knih.
ČERNÁ — křídla havraní.
MODRÉ — nebe nad námi
má beránků ŠEDÁ stáda.
HNĚDÁ — to je čokoláda.
Vůni něžné FIALKY
odvál vítr do dálky.
ZELENÁ je hruška v poli,
i každý keř kolem školy.
ČERVENÝ je vlčí mák,
i nos, co má sněhulák.
RŮŽOVÁ je jabloň z jara,
a je mladá nebo stará.
REZATÁ je kmotra liška,
a ŽLUTÁ zas pampeliška.
STŘÍBRNÁ je rybka v síti,
ZLATÉ slunko je, když svítí.

BAREVNÝ
SVĚT
Jaroslav Merenda
Foto Jaroslav Bělík
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