ˇ
Novojicínský
Srpen 2008

Mesícník
ˇ ˇ mesta
ˇ

Osudové osmicky
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g Osudovým v dějinách města Nového Jičína se stal i rok
1998. V onom roce, jakoby v bodě nula, cos končilo a něco
jiného započalo. Nebo v nové éře po roce 1990, poté, kdy novým Domem s pečovatelskou službou na Revoluční ulici město
vyřešilo problémy ubytování seniorů, nemalé investice počaly plynout do infrastruktury nezbytné pro zástavbu lokality

Pod Skalkou. Právě v historickém roce 1998. Zanedlouho tu
vyrostly první rodinné domy, domky, vily, vilky, haciendy, rezidence… Nový Jičín takovou novou čtvr životně, tudíž osudově potřeboval. Současný stav v roce léta Páně 2008 zachycuje fotografie Jaroslava Bělíka. O osudových osmičkách
v dějinách Nového Jičína blíže uvnitř listu.
PhDr. Karel Chobot

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g

Dne 19. 6. 2008 se sešlo zastupitelstvo města na svém
12. zasedání. V úvodu jednání vzali zastupitelé na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení 11. zasedání ZM a zprávu
o kontrole plnění usnesení RM za rok 2007. Zastupitelé projednali rozsáhlou majetkoprávní problematiku — zde se odvoláváme na plné znění usnesení.
ZM schválilo závěrečný účet města za rok 2007 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2007. Z výsledků
vyplývá, že při přezkoumání hospodaření města (dle § 2 a § 3
zák. č. 420/2004 Sb., nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny
chyby a nedostatky. Kladný výsledek hospodaření města ve
výši 73.674.291,76 Kč se převádí do fondu rezerv a rozvoje.
Vzalo na vědomí informace o rozhodnutí Ministerstva financí
ČR ve věci problematiky bytových domů Bocheta. ZM vzalo
na vědomí úhradu penále ve výši 910.800 Kč a současně schválilo rozpočtové opatření č.-34/2008 k zajištění této úhrady.
Schválilo výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí 2008.
ZM projednalo rozsáhlou finanční problematiku — zde se odvoláváme na plné znění usnesení.
Vzalo na vědomí zprávu o zaměstnanosti na území města,
zprávu o sociální péči na území města a žádost pečovatelské
služby OASA o.p.s. o navýšení příspěvku. ZM konstatovalo,
že část sociální péče provozované doposud pečovatelskou
službou OASA převezme pečovatelská služba Nový Jičín.
Zastupitelé vzali také na vědomí zprávu o stavu městských
lesů za rok 2007 a zprávu „Odpadové hospodářství — veřejná
správa ve městě Nový Jičín“.
Dále zastupitelé projednali změnu smluvních vztahů týkajících se provozování areálu bazénu a vzali na vědomí předložený návrh smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou. Schválili poskytování příspěvku
(dotace) basketbalovému klubu ve výši a za podmínek dle výše
zmíněného návrhu smlouvy o výpůjčce a provozování krytého
bazénu.
ZM projednalo a schválilo bytové záležitosti — zde se odvoláváme na plné znění usnesení. Zastupitelé vzali na vědomí
záměr MěKS Nový Jičín k využití bývalého Radničního sklípku. O myšlence realizace hudebního klubu nebylo doposud
rozhodnuto, záměr byl postoupen k projednání orgánům a komisím města.
Projednali nabídku partnerského města Novellara a souhlasili s přijetím daru — sochy hřebce mistra Maria Pavesiho.
Vzali na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu bezbariérové městské hromadné dopravy za rok 2007. Zastupitelé
vzali na vědomí informaci o režimech parkování ve vymezených oblastech města a zjednosměrnění lokalit: na ul. Sokolovské, Novosady, Nábřežní, Komenského a Bezručově a na
ul. Tyršově, Gen. Hlao, K Nemocnici, Jiráskově a Palackého.
Vzali také na vědomí informaci o trvalém zákazu povolování
vyhrazených parkovacích míst na celém území města, s výjimkou prostoru městské památkové rezervace a osob zdravotně postižených dle Zásad pro zřizování parkovacích míst
na území města, s platností od 1. 7. 2008.
Zastupitelé vzali na vědomí informace o vyhodnocení účinnosti OZV (obecně závazné vyhlášky) č. 5/2007 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství za období od 1. 1. 2008 do 15. 5. 2008. Definitivní stanovisko ZM
vyjádří až po vyhodnocení letních měsíců.
Dále vzali na vědomí informaci o připravovaných a realizovaných projektech, žádostech o dotace a informace o dopravní
situaci v části města Libhoš.
V závěru jednání zastupitelstvo města nesouhlasilo s realizací záměru vybudovat v bývalém areálu „Tabačky“ obchodní centrum dle studie představené investorem vedení města.
ZM uložilo dále v této záležitosti jednat a informovat ZM.

g

Rada města Nového Jičína se sešla na svém 27. zasedání dne 8. 7. 2008. V úvodu jednání projednala rozsáhlou finanční problematiku — zde se odvoláváme na plné znění
usnesení.

RM znovu projednala a neschválila žádost o příspěvek na
provoz jeslí a možnost zřízení jeslí v budově města (Mateřská škola K. Čapka).
Vzala na vědomí jednak žádost o dlouhodobý pronájem
areálu letního kina ve Smetanových sadech za účelem vybudování dětského areálu s občerstvením a jednak projekt založení společnosti a provozování přírodního zábavního a sportovního areálu. Následně uložila připravit návrh dalšího postupu, který vyjde z výše uvedených záměrů a stanoviska
kina Květen.
RM schválila záměr instalování popisných tabulek na památkové objekty na území městské památkové rezervace.
Rozhodla o umístění sochy Maria Pavesiho na kruhovém objezdu na ul. Máchova a Zborovská.
RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s městem Kopřivnice
týkající se útulku pro psy (dodatek č. 1 smlouvy o umístění
a obstarávání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně
bez majitele v psím útulku ze dne 1. 9. 1997).
RM vzala na vědomí informaci o výsledku energetického
auditu budovy krytého bazénu a architektonickou studii „Rozšíření krytého bazénu Nový Jičín“ od zpracovatele CENTROOPROJEKT a.s., ARCH-Z-STUDIO Zlín. Schválila postupnou
realizaci stavebně-energetických opatření vyplývajících z energetického auditu.
RM projednala bytové záležitosti — zde se odvoláváme na
plné znění usnesení. RM dále projednala rozsáhlou majetkoprávní problematiku — zde se také odvoláváme na plné znění
usnesení. V závěru jednání vzala na vědomí informace o provozu a ekonomice čerpací stanice pohonných hmot v technických službách města.
Odkazujeme-li na plné znění usnesení zastupitelstva, je
k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.

Cestování nezletilých občanů
ČR (do 18 let) do Chorvatska
JUDr. Dagmar Veličková, odbor vnitřních věcí
g Pokud

nezletilý občan České republiky cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním
dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas
zákonného zástupce. Pro účel tohoto souhlasu lze použít
dvojjazyčný formulář, který byl schválen příslušnými chorvatskými úřady a je k dispozici na MěÚ Nový Jičín, odboru
vnitřních věcí, oddělení EO, OP a CD, Divadelní 1 nebo na webových stránkách města Nový Jičín, sekci Informace z MěÚ,
odbor vnitřních věcí, cestování nezletilých občanů České republiky do Chorvatska bez zákonného zástupce.
Souhlas musí být opatřen úředně ověřeným podpisem (notářem nebo matričním úřadem) zákonného zástupce. Formulář je po vyplnění veškerých potřebných údajů a ověření
podpisu zákonného zástupce platným dokumentem pro cestování nezletilých občanů ČR (s vlastním cestovním dokladem) do Chorvatska. Výše uvedený souhlas není zapotřebí,
pokud nezletilý cizinec cestuje letecky a byl mu vydán
průvodní list pro cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy.
Pokud jde o pobyty nezletilých občanů ČR organizované cestovními kancelářemi, sportovní a kulturní akce, chorvatské orgány sdělily, že tyto pobyty budou klasifikovány
stejným způsobem jako školní výlety, tj. organizátor bude
povinen na hranici předložit jmenný seznam účastníků. Text
jmenného seznamu je nutné přeložit do angličtiny nebo chorvatštiny (nemusí být ověřený překlad). Podpis organizátora
nemusí být ověřen, je však požadováno razítko organizátora.
V případě cestování pěstounů s nezletilým dítětem,
které jim bylo svěřeno do pěstounské péče, postačí na hranici předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, které není nutné překládat.
V případě, že matka má odlišné příjmení než její dítě, postačí při kontrole na hranici předložit oddací list matky a rodný list dítěte, které není nutné překládat.
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Město Nový Jičín zveřejňuje
nabídku na využití území
Mgr. Ivan Týle, starosta města
g

Město Nový Jičín dle zákona č. 128/2000 Sb. § 39 v platném znění zveřejňuje nabídku na využití území — prodej pozemku parcela č. 28/1
(ostatní plocha, zeleň) o výměře 6543 m2 v k.ú. NJ, Dolní
předměstí (lokalita podél ul.
Dolní brána v Novém Jičíně
— plocha za objektem České
spořitelny, a.s.). Lokalita je
určena k zastavění bytovými
domy s možností integrace občanské vybavenosti (obchody, služby, administrativa) v přízemí a 1. NP objektů, přičemž předpokládaná výška zástavby
jsou 4. NP, nepřesahující výšku budovy České spořitelny, a.s.
Závazné je řešení odstavování vozidel v suterénu objektů.
Součástí nabídky není minimální výše kupní ceny, přičemž
vyhlašovatel předpokládá, že tato bude předmětem dalších
jednání podle výše nabídnuté kupní ceny ze strany žadatele.
Nabídka kupní ceny bude podkladem pro uzavření budoucí
kupní smlouvy. Součástí nabídky musí být podnikatelský záměr žadatele, návrh uvažované zástavby (včetně požadované výměry nabízeného pozemku ) a reference o žadateli
a jeho aktivitách.
Informace k vyhlášené nabídce podá: k územnímu plánu
města: ing. arch. Jiří Raška, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče MěÚ Nový Jičín, tel.: 556 768
276; e-mail: raska@novyjicin-town.cz; k vyhlášené nabídce: Kateřina Ballerová, majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín,
tel.: 556 768 293; e-mail: kballer@novyjicin-town.cz
Nabídky je nutno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy „MPZ 2128 — NEOTVÍRAT“
nejpozději do 1. 9. 2008 do 15.00 hod. osobně na podatelnu
Městského úřadu v Novém Jičíně, Divadelní 3, Nový Jičín nebo
poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, majetkoprávní
odbor, Kamil Žák, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.

Oranžová hřiště
Ing. Michaela Mrklovská

prostředky. O to víc nás potěšila zpráva o získané dotaci.
Po potvrzení přidělení dotace a zajištění prvních legislativních kroků k zajištění povolení ke stavbě hřiště, město oslovilo šest firem s výzvou na podání nabídky na dodávku dětských herních prvků. Koncem května tohoto roku proběhlo
nabídkové řízení, ve kterém výběrová komise určila za vítěze
společnost TOJA. Tato společnost dodává herní prvky dánské firmy KOMPAN, která v posledních letech svou výrobu
přestěhovala do ČR. K výběru těchto prvků přispěly kromě
kvalitního designu i dobré zkušenosti s jejich použitím na
sídlišti v Loučce u Nového Jičína.
Dětské hřiště se bude skládat ze dvou ploch — pro menší
a větší děti, oddělené stávajícím asfaltovým hřištěm. Malé děti
se mohou těšit na oblíbenou sestavu se skluzavkou a lany,
pružinová houpadla, závěsné houpačky a bobovací muldu,
větší děti zase na velkou lanovou pyramidu o výšce 7,4 m a balanční kolotoč.
Práce na novém hřišti budou zahájeny v srpnu — město by
chtělo hřiště otevřít začátkem září jako dárek dětem k novému školnímu roku. V říjnu bude hřiště doplněno o výsadbu
zeleně. Doufejme, že nás čeká slunečný podzim, aby si děti
mohly nového hřiště užít. Pěkný konec prázdnin!

Z azylového domu
na otevřený trh práce
Naa Kadrnožková
g Občanské sdružení ADRA
realizovalo od listopadu 2006
do června 2008 projekt, který
má být nápomocen obyvatelům, a především obyvatelkám azylových domů v jejich
opětovném vstupu na trh práce. Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu ČR v rámci
operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů a zaměstnanost. Ve spolupráci s Domovem pro matky s dětmi v Zábřehu
byl připraven program sestávající z kurzů práce s PC, job
klubu a sociální péče. Účastnice projektu se v job klubu naučily, jak překonávat úskalí v hledání zaměstnání, přijímacích pohovorech a prvních dnech v zaměstnání. Dostalo se
jim kvalifikovaných rad odborníků na pracovní právo a personalistiku.
Sociální poradenství bylo zaměřeno na problematiku spojenou s řešením jejich neutěšené sociální situace. Důraz byl
kladen na motivaci k aktivnímu a účelnému řešení situace
namísto pasivního očekávání.
V druhé fázi projektu se v daleko vyšší míře zúčastnili muži
— obyvatelé azylového domu v Novém Jičíně. Kromě přínosu
pro ně samé byla jejich účast přínosná i pro celý projekt —
zvýšila se soutěživost zúčastněných. Za dobu trvání projektu
prošlo kurzy více než 50 žen a mužů z azylových domů a několik dalších žen mimo azylový dům. Devět žen si našlo práci
a jedna úspěšně absolvovala rekvalifikační kurz.

Europe Direct Nový Jičín
Výstava „Fotografie z Bruselu“

g

V letošním roce se městu Nový Jičín podařilo získat finanční příspěvek Nadace ČEZ na projekt „Oranžové hřiště“,
který je poskytován na výstavbu dětských nebo sportovních
hřiš. Město obdrželo od nadace částku 2 000 000,- Kč, která
bude spolu s příspěvkem města ve výši 500 000,-Kč určena
na vybudování kvalitního a bezpečného hřiště na jednom
z našich nejstarších sídliš.
Městem byla už v loňském roce k tomuto účelu vytipována
lokalita nedaleko ZŠ a MŠ Jubilejní, velká travnatá plocha
s asfaltovým hřištěm před bloky domů na ul. Budovatelů č.
5 —11. Na tomto sídlišti starém více než 35 let se v posledních
letech postupně opravují chodníky, vyměnila se pískoviště,
ale na nákladnější opravy dětských hřiš nezbývají finanční
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Markéta Hanzelková za Europe Direct NJ
g

Ve středisku Europe Direct Nový Jičín můžete až do 29. 8.
zhlédnout výstavu fotografií z Bruselu, která zachycuje „hlavní město Evropy“ na 54 zajímavých snímcích. Jedná se o výstavu táborského fotografa Romana Růžičky, která vznikla
v loňském roce ve spolupráci Europe Direct České Budějovice
a poslance Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslava
Zvěřiny CSc. Jde o putovní výstavu, která byla postupně
představena ve všech střediscích Europe Direct v ČR. Výstavu
můžete navštívit ve všední dny po — pá 8:00 — 17:00 a v so a ne
9:00 — 12:00 hod.

Odpady 2000—2007

Znáte nás?

Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Martina Opršalová

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

g V loňském školním roce začalo v Novém Jičíně pracovat
„Jazykové a vzdělávací CENTRUM“. Naše činnost je zaměřena — jak už napovídá název — především na výuku jazyků.
Největší zájem byl a i nadále je o angličtinu, kterou vyučujeme jak ve veřejných kurzech, tak v kurzech firemních
v Novém Jičíně, blízkém okolí a v Ostravě. Zájemci o jazyky
studují také němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu.
CENTRUM dále nabídlo veřejnosti kurzy a besedy s náměty
z historie a zeměpisu a procházky městem. Zájem byl především o kurz Rodáci známí i méně známí, Hradby a bašty
s výstupem na kostelní věž, Novojičínské podzemí a jeho moderní využití (Solná jeskyně, vinný sklep) s dr. E. Greplem.
Ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města NJ se v lednu
uskutečnila beseda o poválečném Novém Jičíně, beseda Dobrý
den, Japonsko! byla spojena s ochutnávkou japonského cukroví, čajů, polévky a minikurzem kaligrafie. V jarní části
jsme nabídli naší veřejnosti návštěvu Hücklových vil a procházku městem na téma „Co už v Novém Jičíně nenajdeme“.
Návštěvou Pobaltí, zajímavostmi i jeho vztahem k našim
zemím se cyklus uzavírá.
Dovolujeme si vás upozornit na naši nabídku výuky a vzdělávání i v dalším školním roce a chtěli bychom opět pozvat
zájemce o studium jazyků, historie a zeměpisu k nám do
kurzů. Nově nabízíme jazykové vzdělávání pro matky a otce
na mateřské dovolené s hlídáním dětí předškolního věku.
Informace můžete získat v Informačním centru v Novém Jičíně nebo přímo u nás, v Jazykovém a vzdělávacím CENTRU
Nový Jičín na ulici Tyršova 8 ve 2. patře a na internetových
stránkách www.jazykovka.kvalitne.cz. Vaše dotazy zodpovíme na adrese jazykovka.nj@centrum.cz či na telefonních
číslech 603 725 118 nebo 602 271 351.

g SEPARAČNÍ DVŮR. Prázdninový díl speciálního tématu
ODPADY 2000 — 2007 bude tentokrát malou retrospektivou.
V předchozích článcích seriálu jsme se věnovali různým druhům odpadů, které měly společnou možnost likvidace, tj. předání na separačním dvoře v Novém Jičíně na Palackého
třídě (v provozní době 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). O tom, že je shromažovací místo občany
hojně využíváno, svědčí zvyšující se množství odpadů, které
jsou na separačním dvoře ukládány. V roce 2006 bylo občany
na dvůr uloženo 470 tun odpadů. O rok později to bylo již
o 73 tun více (543 t).
Co lze na dvůr odevzdat? Separační dvůr je určen pro
ukládání veškerého komunálního odpadu — plastu, skla, papíru, dřeva, velkoobjemových odpadů (např. nábytku), nebezpečného odpadu (např. vyřazených olejů, obalů od nátěrových
hmot), biologicky rozložitelného odpadu, kompletních elektrozařízení (např. velkých domácích spotřebičů — ledniček,
praček apod., malých domácích spotřebičů — robotů, mixérů
apod., zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, spotřebitelských zařízení, osvětlovacího zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček, vybavení pro volný čas a sporty).
Na separačním dvoře lze v omezeném množství předat
obsluze rovněž některé druhy stavebního odpadu. Úhrada
likvidace stavebního odpadu již není povinností obce, přesto
do určitého množství tuto likvidaci občanům hradí. V souladu
s platným provozním řádem sběrného dvoru lze na dvoře
odebrat odpady, které vznikly při drobné stavební činnosti —
dřevo, sklo, plasty, beton, cihly, tašky a keramické výrobky,
a to za předpokladu, že se jedná o množství cca 50 kg (jeden
pytel). Jiné stavební odpady nad rámec výše uvedeného, např.
IPA, azbest, eternit, sádrokarton apod. (nad rámec provozního řádu dvoru) nelze na separační dvůr přijmout. Mezi stavební odpady patří i problematická okna a jejich rámy, která
vznikla při výměně za nová. Likvidace tohoto druhu odpadů
je na původci, tj. stavební firmě provádějící výměnu. V omezeném množství lze opět na základě dohody s obsluhou dvoru
tento odpad přijmout.
V seriálu ODPADY 2000 — 2007 budeme pokračovat i po
prázdninách s tématem „Biologicky rozložitelný odpad“. V zářijovém Zpravodaji se čtenáři dozví informace ke způsobu
nakládání s tímto odpadem, novém rozšiřování lokalit a chybět nebude rovněž kompletní seznam všech lokalit, kde lze
biologicky rozložitelný odpad umístit.

Informace o zvýšeném výskytu
padělků kolkových známek
Ministerstvo vnitra
g Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo upozorněno na zvýšený výskyt padělků kolkových známek, a proto v této souvislosti doporučuje nákup kolkových známek pouze u označených nákupních míst.

Město NJ vyhlašuje soutěž
„Rozkvetlý balkon (okno) 2008“
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
g

V roce 2008 vyhlašuje město Nový Jičín soutěž ve dvou kategoriích: 1. Rozkvetlý balkon (okno) rodinného domu; 2.
Rozkvetlý balkon (okno) bytového domu.
Přihlášení: Přihlašovat se lze průběžně od 21. 7., nejpozději však do 15. 9. 2008. K přihlášení je potřeba doručit (lze
osobně, poštou, e-mailem) na odbor životního prostředí MěÚ
Nový Jičín fotografii přihlašovaného balkonu či okna z ulice
(veřejného prostranství) s upřesněním místa a uvedením vlastníka a jeho adresy. Není-li vlastník zároveň přihlašovatelem
(nepřihlašujete-li vlastní balkon), je třeba uvést i jméno a adresu vlastníka.
Vyhodnocení: V říjnu 2008 bude zasedat komise, která posoudí přihlášené balkony a okna, vyhodnotí nejhezčí a určí
tři výherce v každé kategorii (zvláš pro rodinné domy a zvláš
pro panelové domy). Balkon bude hodnocen podle pohledu
z veřejného prostranství (ulice) a budou posuzována zejména
tato kritéria: estetický a ekologický přínos v dané lokalitě;
vkusná květinová výzdoba; zdravé rostliny, bujný růst a bohaté kvetení.
Výhra: Jedná se o soutěž, takže výherci mohou očekávat
ocenění dle umístění v této podobě: 1. místo: proplacení rostlinného materiálu, popř. hnojiva v hodnotě 2 000,- Kč; 2. místo: ...v hodnotě 1 000,- Kč; 3.
místo: ...v hodnotě 500,- Kč.
Upozornění: Zaslané fotografie balkonů či oken nebudou vráceny a mohou být zveřejněny v Novojičínském zpravodaji.
Informace: Mgr. K. Kuželová, odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín, tel.: 556
768 261, e-mail: kkuzelova
@novyjicin-town.cz
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Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g

FOTBAL: so 16. 8. v 16.30 hod., hřiště Hodslavice, okresní
přebor muži Nový Jičín B (Hodslavice) - Zbyslavice; ne 17. 8.
v 16.30 hod., stadion TJ, krajský přebor muži Nový Jičín A Baník Albrechtice; so 30. 8. v 16.30 hod., hřiště Hodslavice,
okresní přebor muži Nový Jičín B (Hodslavice) - Mořkov; ne
31. 8. v 16.30 hod., stadion TJ, krajský přebor muži Nový Jičín
A - Hájek a synové (Jakubčovice) g HOKEJ (ZS - přípravná
utkání muži): pá 8. 8. v 18 hod., Nový Jičín - Orlová; út 12. 8.
v 18 hod., Nový Jičín - Prostějov; pá 22. 8. v 18 hod., Nový Jičín
- Přerov; pá 29. 8. v 18 hod., Nový Jičín - Valašské Meziříčí 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 MĚSTO

VYDALO BROŽURU KE STÉMU VÝROČÍ TĚLOVÝCHOVY V NOVÉM JIČÍNĚ. Dne 3. července 1908,
tedy před sto lety, byl v našem městě oficiálně potvrzen vznik
českého sportovního spolku s názvem „Dělnická tělocvičná
jednota“, která byla předchůdcem pozdější Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, do období krátce po roce 1989, jako hlavní
nositelky veškeré sportovní činnosti v našem městě. K připomenutí tohoto pro celou tělovýchovnou a sportovní činnost
v našem městě velmi významného výročí, vydalo město v úzké
součinnosti s TJ Nový Jičín, dalšími tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby a oddíly barevnou brožuru s názvem
„100 let tělovýchovy Nový Jičín“, v níž je na dvaatřiceti stranách ve stručnosti obsažena historie, současnost s mnoha
fotografiemi a také nastíněna budoucnost sportu v našem
městě. Podle sdělení vedoucího obecního živnostenského úřadu MěÚ p. Bartoně není tato propagačně-prezentační tiskovina prodejná, měla by sloužit ze dvou třetin počtu výtisků
k propagaci tělovýchovy a sportu v našem městě prostřednictvím tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů.

g NOVÁ FOTBALOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ. O víkendu 9. a 10.

srpna zahájí fotbalisté novou sezonu nejdříve v krajských soutěžích (Nový Jičín A, Libhoš), poté i postupně v soutěžích
na úrovni okresu (Nový Jičín B - Hodslavice, Žilina a Straník). Představme si stručně, jak se jednotlivá mužstva připravovala na novou sezonu a s jakými cíli do ní jdou.
TJ NOVÝ JIČÍN A: Tým, který vybojoval vítězství v I. A tř.
s postupem do krajského přeboru, zůstal celý pohromadě
beze změn a přípravu zahájil měsíc před zahájením soutěže
10. července. Pod vedením trenéra Aloise Holuba se připravuje dvaadvacetičlenný kádr, v němž jsou i tři dorostenci (Farkaš, Šimek a Hes), z dorostu byl přeřazen Mikšík, s kádrem
se připravují Jachník z Libhoště, o něhož má Nový Jičín eminentní zájem, další dva hráči z Hranic, v jednání je i možný
příchod slovenského hráče z Bělotína. V rámci přípravy mužstvo sehraje sedm utkání, ze kterých vykrystalizuje sestava
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pro začátek soutěže. I po domluvě se sponzory je cílem týmu
hrát jako nováček mezi prvními pěti celky tabulky.
FC LIBHOŠŤ: Do přípravy se od 14. července zapojil kádr,
kterému se v uplynulé sezoně velmi dařilo, s několika změnami, když hostování ukončil Burián, na hostování do Nového
Jičína by měl po dohodě odejít Jachník a do Sedlnice Tomšík, rozjednány jsou možné posily. Do přípravy, v níž sehraje
tým i tři utkání, bylo zařazeno i několik hráčů, kteří skončili
v dorostu. Podle slov libhošských činovníků bude nová sezona pro tým velmi těžká a na tom je postaven i cíl — hrát
klidný střed tabulky a vyhnout se „záchranářským“ pracím.
TJ NOVÝ JIČÍN B (Hodslavice): Celek, jemuž se přes
enormní snahu nepodařilo splnit cíl v postupu do I. B třídy,
zahájil přípravu v polovině července a sehraje v ní 3—4 přípravné zápasy. Z hráčů ukončil aktivní kariéru Sekyra, z hostování ve Straníku by se měli vrátit Hromádka a Kopřiva,
hostování ukončil Maloň ze Žiliny, vedení oddílu se snaží o prodloužení hostování Bárovi z Rybí. Cílem pro novou sezonu je
bojovat opět o první místo s postupem do I. B třídy.
SOKOL ŽILINA: Kádr mužstva se již v minulém ročníku
podařilo celkem úspěšně doplnit a hlavně omladit a trenér
Zdeněk Marek věří, že nastupující generace bude pokračovat v dobré tradici žilinského fotbalu, který vstupuje od nové
sezony do jedenašedesátého roku své činnosti. Žilinskému
fotbalovému oddílu se podařilo stabilizovat výbor, což by samozřejmě, zejména však především při dobré výkonnosti mužstva, mohlo vést ke splnění nejvyššího předsezonního cíle znamenajícího postup zpět do okresního přeboru.
SOKOL STRANÍK: Mužstvo, které se po jednoročním působení v okresním přeboru vrátilo po sestupu zpět do III.
třídy, zahájilo přípravu až 22. července zatím bez trenéra
a vedení oddílu má velmi mnoho starostí, jak dát dohromady
kádr pro novou sezonu ve III. třídě. Zatím se jej nepodařilo
doplnit podle představ, v jednání je pokračování hostování
dvou hráčů z Nového Jičína B (Hodslavic), z vlastního dorostu
přišli dva hráči. Vzhledem k hráčskému složení je cíl mužstva jediný, a to udržet soutěž, nic víc.
g

BASKETBALOVÉ NOVINKY: Přestože nová basketbalová sezona začíná až 8. října, uskutečnilo vedení BC Nový
Jičín spolu s hlavním partnerem společností GEOFIN dne
22. července tiskovou konferenci, na níž byly zástupcům tisku
prezidentem klubu p. Vajglem podány informace nejen o novém složení prvního týmu mužů, ale i představy o nové sezoně. Přestože je na podání vyčerpávajících informací o týmu
Geofinu ještě dosti času (Novojičínský zpravodaj je přinese
v zářijovém vydání) a nejnovější informace nejen z tiskovky,
ale i z dalšího dění v klubu se lze dozvědět na webových
stránkách BC (www.basketnj.cz), přinášíme už v tomto
vydání alespoň některé dílčí informace. Kromě hráčů, kteří
v Geofinu ukončili činnost po skončení uplynulého ročníku
(Venta, Štec, Chapman), mužstvo oproti původním předpokladům opustil i Beechum a Šoška (odešel do Opavy), na
druhé straně zůstal Reinberger a nově tým posílili Slovák Dušan Pandula (křídlo), Američané Jamar Smith (křídlo) a Manny
Ubilla (rozehrávač) a pivot Zbyněk Pospíšil z NH Ostrava.
Klub má ještě zálohu v podobě dvaadvacetiletého gruzínského „obra“ (222 cm, 130 kg) Sergo Atuashviliho (smlouva
na dva roky), který však vzhledem k maximálnímu počtu
cizinců povolených v Mattoni NBL nebude moci v týmu Geofinu hrát a zřejmě bude vedením klubu „zapůjčen“ do některého z jiných klubů. Nemění se složení realizačního týmu,
trenér Choleva zatím nebude mít asistenta. Z úst prezidenta
klubu bylo rovněž sděleno, že rozpočet týmu Geofinu pro novou sezonu je asi 15 milionů, na nichž se bude v drtivé většině podílet především společnost Geofin, dále společnost
Dalkia a město Nový Jičín. Tým, který bude v nové sezoně
hrát kromě domácí Mattoni NBL opět i Středoevropský pohár ULEB a Český pohár, zahájí přípravu na novou sezonu
11. srpna převážně v domácích podmínkách, první přípravný
zápas sehraje doma 19. září proti nováčkovi z Opavy, dále
se zúčastní turnaje v Komárně a v domácím Kontext Cupu
2008. Předprodej permanentek bude opět ve dvou dnech, a to
15. a 17. září ve stejných cenových relacích jako v minulé
sezoně. Svou spokojenost s prezentací GEOFINu a firem v něm
seskupených prostřednictvím hry týmu Geofinu Nový Jičín

vyjádřil na tiskovce pan Daneš Zátorský (předseda představenstva spol. Geofin) a také ing. Josef Horňák (prezident
JobAir), kteří byli velmi mile překvapeni zviditelněním společností, které spojení s novojičínským basketbalem přineslo.
g NOVOJIČÍNŠTÍ TURISTÉ ZVOU NA AKCE. Jednodenní
i týdenní zájezdy, zimní srazy turistů na Skurečené, přechod Beskyd, provoz a údržba chalupy na Skurečené, činnost při obnově turistických značek a v případě příznivého
počasí každonedělní cyklovyjížky po okolí Nového Jičína
a mnoho dalších akcí — tak bohatá je celoroční činnost odboru Klubu českých turistů TJ Nový Jičín, který s předsedou
p. Genzerkem a dalšími členy výboru čítá na 120 členů. Výbor novojičínského odboru KČT srdečně zve nejen své členy,
ale všechny vyznavače aktivního pohybu v přírodě na tyto
akce pořádané v období září až listopad: 6. 9. Moravskou branou (Teplice, Helfštýn, Teplice, vlak); 13. 9. účast odboru na
slavnosti města; 20. 9. Pochod okolo Svince u příležitosti
oslav 100 let tělovýchovy v NJ s přátelským setkáním členů
odboru KČT TJ Nový Jičín na Svinci; 27.—28. 9. autobusový
zájezd na Slovensko (Vápeč, Chalmová, Bojnice); 4. 10. Hradec
nad Moravicí, Vítkov (linkový autobus, vlak); 11. 10. autobusový zájezd Valašská Bystřice; 18.—19. 10. podzimní brigáda
na chalupě na Skurečené; 25.—28. 10. přechod Beskyd; 1. 11.
Vítkov, Kružberk, Svatoňovice (vlak); 7.— 9. 11. dořezávka na
Skurečené; 15. 11. výlet okolo Nového Jičína (Svinec, Jedle,
Puntík); 22. 11. Rožnov, Velký Javorník, Veřovice (vlak, linkový autobus). Podrobnější informace k připravovaným akcím
i další informace o činnosti odboru KČT lze nalézt v propagační skříňce na Lidické ulici.
g HOKEJISTÉ V PŘÍPRAVĚ NA NOVOU SEZONU.

Krátce
po skončení uplynulé sezony, již v dubnu s následnou „suchou“ přípravou a červencovou jistě zaslouženou dovolenou,
zahájí druholigoví hokejisté HC Nový Jičín v pondělí 4. srpna
srovnávacími testy závěrečnou část přípravy na nastávající
velmi náročnou sezonu roč. 2008/2009. Nový ročník II. ligy
sk. „východ“ se dočkal mnoha změn, z nichž ta nejpodstatnější je v počtu týmů, který se z dvanácti zvedl na šestnáct,
čímž narostl počet zápasů v základní části o dvanáct na čtyřicet šest. Hrát se bude pravidelně středa a o víkendu, změny
doznala také nadstavbová část play-off. Vzhledem k nové
soutěži a její velké náročnosti na hráče se vedení klubu rozhodlo, že domácí víkendové zápasy se budou hrát v sobotu
od 17 hodin. Prezident HC Radek Toman sdělil: „Tím, že byla
soutěž rozšířena na šestnáct účastníků, takže to bude po
celou základní část pravidelně každý týden dvoukolově, měl
by to být jakýsi testovací ročník, jestli to vůbec půjde zvládnout, především finančně. Kádr by měl být v podstatě stejný
s tím, co ukončil uplynulý ročník, žádné extraposily se nepřipravují, chtěli bychom spíše udržet ty, co máme. Kádr by
měl být doplněn dalšími hráči z juniorky, připravuje se Lukáš Bacul, který hrál za juniory Vítkovic a několik zápasů
za muže v I. lize v Havířově, trenérem zůstává David Handl,
který zatím nemá asistenta“. Krátce po zahájení závěrečné
části přípravy vjedou hokejisté ve středu 6. srpna na vlastní
led, aby 8. srpna zahájili domácím utkáním s Orlovou sérii
devíti přípravných utkání. Novou sezonu II. ligy zahájí hokejisté Nového Jičína na domácím ledě v sobotu 13. září proti
Žáru nad Sázavou. Bližší informace k nové sezoně (soupiska, rozpis domácích utkání a další) přineseme v zářijovém vydání NZ. Průběžné a zaručeně „čerstvé“ informace
z hokejového dění v našem městě, včetně informací o předprodeji permanentek na novou sezonu, jsou na webových stránkách klubu www.hcnj.cz. Přípravné zápasy mužů: pá 8. 8.
d Orlová, út 12. 8. d Prostějov, pá 15. 8. v Přerov, út. 19. 8. v
Prostějov, pá 22. 8. d Přerov, út 26. 8. v Valašské Meziříčí, pá
29. 8. d Valašské Meziříčí, út 2. 9. v Orlová, pá 5. 9. v Kopřivnice (vše v 18 hod.).

g MISTROVSKÉ MEDAILE PRO NOVOJIČÍNSKÉ ATLETICKÉ MLÁDÍ. Přestože počtem závodníku velmi malá, výsledkově však velmi úspěšná, byla na mistrovství ČR dorostu
a juniorů v Praze skupina novojičínských atletů. Nejúspěšnější z nich byla dorostenka Lucie Uhlířová, která vybojovala
titul mistryně ČR v trojskoku s osobním rekordem 12, 53 m,
3. místo ve skoku do dálky 556 cm a stejné umístění se štafe-

tou Vítkovic na 4 x 100 m. Lucie tak za dva roky startů mezi
dorostenkami dovršila medailovou sbírku na dvě zlaté z halového a dvě z letního MČR v trojskoku s výraznou převahou
nad svými soupeřkami, k tomu má za toto období ještě zlato,
stříbro a 2 x bronz ve skoku do dálky. Lucie byla spěšná také
v reprezentačním dresu ČR při mezistátním utkání s Maarskem, kde časem 12,23 vt. na 100 m získala stříbrnou medaili.
Její klubový kamarád junior Petr Nohel získal 2. místo se
stříbrnou medailí ve skoku do dálky s osobním rekordem
720 cm, když o vítězství přišel v posledním pokusu celé soutěže, v pro něj nepovedeném závodě v trojskoku, obsadil po
výkonu 13,36 m až 8. místo. Nohel byl úspěšný rovněž v reprezentaci ČR, kde v utkání s Maarskem vybojoval mezi juniory ve skoku do dálky výkonem 686 cm 5. místo. Ve svém
premiérovém startu na MČR obsadila dorostenka Monika
Vindišová v rozběhu sprintu na 100 metrů v osobním rekordu
13,00 vt. 4. místo. Další novojičínská dorostenka Klaudie Kučerová vybojovala v trojskoku v osobním rekordu 11,07 m 6.
místo, osmá skončila ve skoku do dálky za výkon 519 cm. Z informací trenéra Lebeděva vyplynulo, že medailová sbírka jeho
svěřenkyň mohla být určitě o mnoho bohatší, nebýt nemoci,
pro níž nemohly startovat Petra Urbánková s jistými dvěma
medailemi, velká kandidátka na bronzovou medaili v trojskoku
i medaili ve štafetě na 4 x 100 m Nikol Kramolišová a také
kandidátka na bronzovou medaili ve trojskoku Jolana Janyšková.
g

ZÁVODNÍCI PK NJ ZAVRŠILI LETOŠNÍ ÚSPĚŠNOU
SEZONU. Nebývale úspěšnou plaveckou sezonu 2007/2008
ukončili v polovině července účastí na mistrovství ČR v jednotlivých kategoriích plavci PK Nový Jičín. Velká spokojenost
vedení klubu je z výborných výkonů ve všech kategoriích v nejsilnější republikové konkurenci. Nejlepší výsledky M ČR staršího žactva (roč. 95, Ústí n. L.): Natálie Kulišáková 6. na 100
prsa, M ČR mladšího žactva (roč. 96, Prostějov, 64 klubů):
Jakub Knesl 5 x 2. místo na 100 a 200 metrů motýlek, 200 znak,
200 a 400 polohový závod, 4. na 100 znak, Jiří Maňásek 9. na
200 prsa, 10. na 100 prsa a 11. na 100 polohový závod, Kateřina Krutilková a Veronika Kovářová ve druhé desítce startujících. Zvláště díky Jakubovi Kneslovi se plavci PK Nový
Jičín zařadili mezi nejúspěšnější kluby ČR, M ČR dorostu (Zlín,
72 klubů): Vojtěch Kulišák (92) 2 x 4. na 50 prsa a 200 polohový závod, 7. na 100 prsa, 9. na 400 polohový závod, 3 x postup do finále, Filip Skřiček (92) 6. na 200 znak, 11. na 50
znak, 12. na 100 znak, 1 x postup do finále, Marek Zetocha
(92) 2 x 12. na 100 a 200 motýlek, Kristýna Horutová (91) 11.
na 100 volný způsob, 13. na 400 volný způsob, 15. na 200 volný
způsob, štafeta chlapců (spolu s Kamilem Pleškem) 12. a 13.
na 4 x 100 polohový závod a 4 x 100 volný způsob. Dvě 4.
místa a dalších 12 umístění do 15. místa + 4 finálová umístění jsou nesmírným úspěchem, léta neměli v PK tak výborné
juniory. M ČR mužů a žen (Praha-Podolí, 50 klubů, 182 mužů
+ 156 žen): kromě startů v individuálních disciplínách postavil PK Nový Jičín všechny mužské štafety, v nichž startovaly jen „maxi“ kluby Praha, Plzeň, Brno, Znojmo a Pardubice, proto je jedno 7. a dvě 10. místa vynikajícím výsledkem.
V jednotlivcích si nejlépe vedl ještě mladší dorostenec Vojtěch
Kulišák, který se v disciplíně 400 PZ probojoval do finále B
s celkovým 16. místem, na 200 PZ obsadil 19. místo. Za branami finále těsně skončil taky Jakub Radina, který obsadil
17. místo na 200 prsa, další dva plavci Filip Skřiček a Marek
Zetocha skončili ve třetí desítce startujících, ale tato čtveřice
plavců zaplavala skvěle výše uvedené štafety. A protože jsou
to všechno dorostenci, mají se v PK Nový Jičín v dalších letech na co těšit. Celková bilance: 15 startů + 3 štafety = 1
finále B, 7 osobních rekordů — maximální spokojenost. Dalšími velkými úspěchy se může pochlubit Petra Dvorská hostující při studijích za Univerzitu Olomouc, která vybojovala
na akademickém M ČR v Brně v disciplínách 100 prsa a 400
volný způsob 5. místa a pomohla svému klubu i ke 4. místu
ve štafetě 4 x 50 volný způsob a k celkovému prvenství olomoucké fakulty. Petra startovala za univerzitní tým i na následném M ČR v plavání s ploutvemi, kde jako „klasička“ suverénně vyhrála dvě zlaté medaile v disciplínách 50 a 100 m
PP bi-fins a dopomohla Univerzitě Olomouc k další zlaté medaili ve štafetě na 4 x 50 m PP.
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TŘINÁCT TITULŮ MISTRŮ ČR PRO PLOUTVAŘE
LAGUNY. Vrcholem letošní sezony ploutvového plavání bylo
mistrovství ČR ve Zlíně, v němž bojovala a vedla si nadmíru
úspěšně desítka ploutvařů Laguny Nový Jičín, která přivezla
do Nového Jičína celkem 47 mistrovských medailí, z toho 13
titulů mistra ČR. Jimi se pro rok 2008 stali dorostenci Jan
Bartek, Matěj Obšivač, Radka Svobodová, Andrea Gašperiková, juniorka Aneta Pivoňková a mezi ženami Nikola Pargačová. Při neúčasti reprezentantů Tomáše Mixy a Ondry Bajera zachraňovaly čest klubu na tomto šampionátu ženy. Po
roční pauze se do bazénu ve skvělé formě vrátila Nikola Pargačová, která vyhrála na trati 50 RP a se štafetou na 4 x 100
PP, k tomu přidala čtyři stříbrné na 50, 100 PP, 50, 200 BF a tři
bronzové medaile na 100 BF, 100 RP, 4 x 200 PP. Pargačovou
doprovodily na stupně vítězů po závodě na 50 RP stříbrná
Aneta Pivoňková a bronzová Radka Svobodová. Pivoňková
ke štafetovým medailím a stříbru přidala také dvě bronzové
medaile na 50, 100 PP, navíc získala mezi juniorkami svůj
životní mistrovský titul v závodě na 50 RP, k němu vyplavala
čtyři stříbrné na 50, 100 PP, 200, 800 PP a jednu bronzovou
medaili na 400 PP. Druhý z juniorů Laguny Vojtěch Mička
exceloval v disciplínách bi-fins s druhým místem na 100 a 200
BF a s bronzem na 100 PP. Ženský tým, doplněný o mladičkou
Vendu Figarovou, se po fantastickém výkonu ve štafetě 4 x
100 PP stal v novém klubovém rekordu po roční pauze opět
mistryněmi ČR ve sprintu. Mezi dorostenci byl z dvojice novojičíňáků lepší Matěj Obšivač, který zvítězil na 100 RP, 50
a 100 BF, stříbrný doplaval na 400 RP a 200 BF a bronzový
na 50 PP a 50 RP, Jan Bartek slavil titul na 200 BF, k němuž
přidal pět stříbrných na 50 RP, 50 BF, 50 PP, 100 BF, 100 PP
a jednu bronzovou medaili na100 RP. Nejvíce mistrovských
titulů, a to hned pět, však získala mezi dorostenkami na 50 PP,
50 RP, 50 BF, 100 PP a 100 RP Radka Svobodová, která ještě
v dlouhých podvodních disciplínách s přístrojem doplavala
stříbrná na 800 RP a bronzová na 400 RP. Bezesporu největším překvapením letošního šampionátu byla dorostenka Andrea Gašperiková, která se moc radovala z překvapivého vítězství s osobním rekordem na 200 PP a také ze dvou stříbrných na 100 a 400 RP a bronzové medaile na 100 metrů PP.

Novojičínští sokoli jsou velmi aktivní i o prázdninách, na jednu z vyjížděk na
kolech si vzali i své ratolesti.

Ve 4. ročníku turnaje v plážové házené se urputně bojovalo o každý míč
i mezi ženami. Foto: archiv P. Jaroně.
g

Skupina žen a mužů Sokola NJ před vstoupením na sletu v Liberci.
g

SOKOLI CVIČILI NA SLETU V LIBERCI. Velkým setkáním dětí, mládeže, dospělých i seniorů žil ve dnech 20. až
22. června Liberec, kde se na počest letošního 90. výročí vzniku
ČR uskutečnil za účasti sedmi tisíc cvičenců mimořádný sokolský slet. Zúčastnila se jej i skupina dvanácti žen a šesti
mužů z Nového a Starého Jičína, která stejně jako na předcházejícím celostátním sletu v Praze, vystoupila ve skladbě „Ta
naše písnička česká“. Vynikající počasí, tradiční výborná
sokolská atmosféra nejen při cvičení, ale i při doprovodném
programu, návštěva Ještědu a aquaparku Babylon, to vše zanechalo novojičínským účastníkům sletu nezapomenutelné
zážitky. Přestože jsou prázdniny a mohli by „odpočívat“, novojičínští sokoli, zejména rodiče s dětmi, ani v červnu nezaháleli. Náplní jejich prázdnin byly hodiny strávené při cvičení v přírodě, vyjížkách na kolech, výšlapech do parku i do
přírodního divadla v lesoparku Skalky s opékáním buřtů a hraním různých her. A protože je tady „coby dup“ září, již se
všichni těší na nový cvičební rok s pestrou činností.
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PLÁŽOVÁ HÁZENÁ SE OPĚT LÍBILA. Krásné počasí,
výborná sportovní atmosféra a celková spokojenost účastníků i z doprovodného programu — takový je výsledek 4. ročníku turnaje v plážové házené „Beach Handbal JEREMI CUP
2008“, který uspořádal o posledním červnovém víkendu v areálu venkovního bazénu oddíl házené TJ Nový Jičín. Turnaj
byl zároveň kvalifikačním pro postup M ČR. Po urputných
bojích nejdříve ve skupinách a poté o konečné umístění se
mezi 11 družstvy mužů stal vítězem tým „Aritmetická prasata“ před celky „Bulschit“ a „Autsajdři“, vítězem soutěže
žen, jíž se zúčastnilo 7 družstev, se stal po finálové části celek s názvem „Hrabě a spol.“, na 2. místě skončily „Koláče“,
třetí místo patřilo celku „Na co...“. Pořadatelé vyhlásili nejlepšími hráči mezi ženami Michaelu Budayovou (Koláče), mezi
muži Martina Vyjídáka (Aritmetická prasata), cenu pro nejlepší brankáře si odváží Petra Vavříková (Na co...) a Milan
Malina (Autsajdři).

g

STOLNÍ TENISTÉ PROVÁDĚJÍ NÁBOR CHLAPCŮ
A DĚVČAT. Oddíl stolního tenisu TJ Nový Jičín pořádá v měsících září až prosinec nábor chlapců a děvčat ve věku od 6
do 9 let, kteří mají opravdový zájem o stolní tenis. Zájemci,
respektive jejich rodiče, se mohou hlásit v herně v Loučce
(ul. Za Korunou) každou středu a pátek v době od 15 do 16 hod.
Tréninkové jednotky budou stanoveny dle výkonnosti s postupným navyšováním jejich objemu každého z přihlášených
a budou zajišovány kvalifikovanými trenéry. Dlouhodobým
záměrem oddílu stolního tenisu je účast zejména mládeže
na krajských a celostátních bodovacích turnajích, které budou organizovány pod dohledem kvalifikovaných trenérů
s možnou účastí rodičů. Pro další informace můžete kontaktovat trenéry přípravky p. Vladimíra Šimíčka, tel. 724 087 534;
popř. ing. Jaromíra Havrlanta, tel. 724 230 661.
Pokračování sportovních informací na str. 10

První letní vichřice zasáhla
i naše město

Mezinárodní pohár
starosty města Nový Jičín

Foto a text Pavel Wessely

Ing. Oldřiška Navrátilová, odbor ŠKMaTv
g

g Vichřice, která 25. června zasáhla značnou část Evropy,
neminula ani město Nový Jičín. Škody, které zde způsobila,
naštěstí nedosáhly takové výše, jako mnohde v naší zemi
a zdaleka ne té výše, kterou jsme zaznamenali po řádění
vichřice na začátku léta 1996. Mnozí z nás si vzpomenou, že
tehdy padlo větru, který předcházel bouři, na 300 stromů zejména v městských sadech a na hřbitově a škody byly odhadnuty na 20 milionů korun. Těch letošních „jen“ asi padesát
padlých stromů na území města však i tak poznamenaly
místní prostory veřejné zeleně a rekreační oblast Skalek,
jak to dokládají snímky.

Stává se již tradicí, že ve dvouletých cyklech pořádá naše
město sportovní setkání dětí z partnerských měst. Závěr školního roku byl ve znamení sportu, a už v konání „Poháru starosty města,“ kde se utkaly všechny novojičínské základní
školy nebo „Mezinárodní pohár starosty města,“ kde soutěžily děti z Ludwigsburgu (Německo), Kremnice (Slovensko),
Swietochlovic (Polsko), Görlitz (Německo), Kopřivnice a našeho města. Tato sportovní akce se konala v roce, kdy si město
Nový Jičín připomíná 100 let tělovýchovy a sportu ve městě.
Zahraniční výpravy se ubytovaly již ve čtvrtek 19. 6. 2008
na Základní škole Komenského 66. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 20. 6. v 8.30 hodin na Masarykově náměstí za
účasti starosty města Mgr. Ivana Týle. Více než 180 dětí se
zúčastnilo sportovních klání ve fotbalu, basketbalu, volejbalu
a plavání. Počasí bylo velmi příjemné a k radosti všech se
sportování obešlo bez vážných zranění.
V pátek večer bylo slavnostní vyhlášení výsledků nejlepších
sportovců a kolektivů ve Středisku volného času FOKUS.
Celým večer provázel a úžasnou atmosféru navodil Martin
Jakůbek. Mladí sportovci zhlédli vystoupení skupiny bojového umění Abadá Capoeira, taneční vystoupení mládeže ze
SVČ Fokus a každé vystoupení bylo sportovci odměněno
bouřlivým potleskem. V druhé části večera byly vyhodnoceny

úspěchy mladých sportovců. Ti nejlepší si z rukou starosty
města převzali medaile a diplomy. Jako závěrečná odměna
pro všechny sportovce následovala diskotéka.
V sobotu připravil odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy pro zahraniční děti možnost koupání na bazéně, prohlídky našeho města a výlet do okolí na Štramberk a do Kopřivnice. Večer na náměstí byl připraven koncert a žáci měli
možnost zhlédnout film. Dlouho do noci se ještě na ZŠ Komenského 66 hovořilo různými jazyky, zpívalo, hrál stolní
tenis. Škola se na čtyři dny přeměnila v mezinárodní sportovní tábor, kde hlavním cílem byla pohoda, sport a dobrá
nálada. Všichni účastníci a jejich pedagogický dozor si velmi
pochvaloval vybavenost naší školy, příjemné a přátelské prostředí a v neposlední řadě také výbornou stravu.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení loučení. Mladí sportovci
navázali přátelství s českými, slovenskými, polskými a německými dětmi.
Závěrem bych chtěla předat poděkování od zahraničních
delegací všem, kteří se na přípravě Mezinárodního poháru
starosty podíleli. Zvláště vedení města, které umožnilo a finančně zajistilo konání této soutěže, kolegyním na odboru
ŠKMaTv, SVČ FOKUS, ZŠ Komenského 66, TJ Nový Jičín,
oddílu fotbalu a volejbalu, basketbalovému klubu, plaveckému oddílu, kinu Květen, MěKS a v neposlední řadě všem účastníkům a pedagogům, kteří své žáky podporují a vedou ke
sportovním aktivitám.
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„Oživlá historie“
Klub vojenské historie NJ
Ondřej Tupý
g Pojmem oživlá historie, který vznikl volným překladem
z původního anglického slova „re-enactment“ (čti riinektment,
což znamená oživovat, napodobovat něco již neexistujícího),
se označuje celosvětově rozšířená zájmová činnost, jejímž
cílem je zkoumání, poznávání a oživování různých druhů
lidské činnosti minulých časů.
Počátky napoleonského re-enactmentu v Novém Jičíně souvisí s prvními oslavami úmrtí maršála Laudona v roce 1990.
Na jaře 1995 vznikl Klub vojenské historie Nový Jičín a byl
přizván ke spolupráci s Evropskou napoleonskou společností (ENS). Od roku 2003 je členem Central Europena Napoleonic Society (CENS). Členové klubu se účastní desítek
vzpomínkových akcí a bitevních rekonstrukcí u nás i v Evropě — Waterloo, Slavkov, Lipsko, Marengo a mnoho dalších.
Klub vojenské historie Nový Jičín se již tedy více než patnáct let věnuje oživlé historii armády bývalé habsburské
monarchie, jmenovitě císařsko-královského řadového pěšího
pluku č. 20, jehož štáb sídlil v letech 1789 —1802 právě v Novém Jičíně. K dlouhodobým cílům klubu patří sdružování zájemců o vojenskou historii éry revolučních a napoleonských
válek (1792—1815) v řadové pěší jednotce z období bitvy u Slavkova (1805). Život jednotky se na akcích a vystoupeních řídí
dobovým vojenským řádem, vojáci spí ve věrných kopiích

stanů na pravé slámě a stravují se ze společného kotle. Nedílnou součástí téměř každého vystoupení je účast v bitevní
ukázce či rekonstrukci bojového střetnutí.
Klub se každoročně účastní vystoupení u příležitosti výročí významných bitev či událostí, organizuje akce s vojenskou historickou tématikou (stanový tábor, ukázky výcviku,
přednášky na školách), spolupracvuje s filmovými a televizními produkcemi na speciálních komparsních scénách (Řád,
ČR 1997; Bídníci, USA 1998; Andreas Hofer 1809, Rak. 2001;
Jánošík, SK-ČR-PL 2003 aj.). Dále se také zabývá studiem
dobových vojenských řádů a napodobováním vojenského života na přelomu 18. a 19. století, zkoumáním a výrobou původních uniforem a součástí výstroje a výzbroje rakouské
armády napoleonské éry.
I letos má už klub za sebou několik výročních akcí v zahraničí i u nás. Jednou z nich byla také rekonstrukce bitvy
u Znojma. Tato vzpomínková akce 199. výročí proběhla druhý
červencový víkend. Cílem této akce bylo připravit 200. výročí v roce 2009.
Vrcholem roku je důstojná připomínka bitvy Tří císařů.
Každoročně začátkem prosince se na různých místech od
Slavkova přes Mohylu míru až po Santon a Žuráň konají pietní a vzpomínkové akce spojené s rekonstrukcemi bitevních
scén. Schází se při nich nejen množství diváků, ale i nadšenců v historických uniformách.
Pokud i vás baví vojenská historie nebo se zajímáte o historické zbraně, rádi vás uvítáme v našich řadách.
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Sportovní aktuality (dokončení)
g

FOTBALISTÉ ŽILINY
SLAVILI ŠEDESÁT LET
OD ZALOŽENÍ. V sobotu
26. června patřilo hřiště na
Lamberku sportovnímu dni
určenému ke slavnostní
události, jíž byla oslava 60
let založení fotbalu v Žilině. Po přátelském utkání
dorostů Žiliny a Straníku
(1:0) proběhl slavnostní akt
oslav, jichž se zúčastnili
průkopníci žilinského fotZasloužené odměny s poděkováním balu pánové Fojtík, Macíza dlouholetou práci pro žilinský fotček, Halamíček, bývalí hrábal se dočkal jeho nestor pan Oldřich
Halamíček. Foto archiv Sokol Žilina. či z let dávno i nedávno
minulých, současní hráči
a mnoho dalších. Největší osobností fotbalu v Žilině byla
zcela zaslouženě vyhlášena dlouholetá „duše a srdcař“
klubu pan Oldřich Halamíček, který provedl zároveň slavnostní výkop prvního utkání turnaje, jehož se zúčastnila
mužstva Policie ČR Nový Jičín, staré gardy Sokola Žiliny
a současného týmu mužů, hrajícího okresní III. třídu. Po
skvělých výkonech v zápasech vedených ve sportovním duchu převzali z rukou předsedkyně TJ Sokol Marie Tihelkové věcné ceny nejen vítězové turnaje — současní fotbalisté, ale i druhá stará garda a třetí tým Policie ČR. Oslava
výročí žilinského fotbalu na Lamberku pokračovala po sportovní části u příjemné hudby a chutného občerstvení až do
pozdních večerních hodin. Výbor TJ Sokol Žilina děkuje
pánům Roháčkovi, Wesselemu, Ďurkáčovi, Tihelkovi M. a D.,
Tomanovým a všem dalším, kteří se podíleli na přípravách
i uskutečnění této akce.
g

VOZATAJSKÉ ZÁVODY V LOUČCE SE VYDAŘILY.
Téměř tři sta diváků mělo možnost zhlédnout v sobotu
5. července atraktivní závody koňských spřežení a parkurového skákání, které uspořádal i za finančního přispění
města formou grantu na kolbišti v Loučce místní jezdecký
klub chovatelů koní. Velké množství diváků na závodech
nazvaných „veřejný trénink“ neodradil ani pozdější deš
v průběhu parkurových závodů.
Pořadí na prvních místech, jednospřeží „O pohár Rady
města Nový Jičín“ (8 start.): 1. David Haitl + El. Brožová
— Sacramoso Xagera XLV-46 (Stáj Haitl, Bernartice n. O.,
člen JK Loučka); 2. Mart. Cáb + Mon. Hessová — Figo (Stáj
Cáb, Životice u NJ); 3. Dav. Haitl + Eliš. Brožová — Caroma
(Stáj Haitl, Bernartice n. O.); 4. Jan Minarčík + Milan Segea — Parys (JK Loučka); 5. Jan Minarčík + Jan Minarčík
ml. — Magnat (JK Loučka).
Dvojspřeží — Memoriál Karmen Kučerkové (6 start.): 1.
Jar. Juráň ml. + Zd. Žákovčík — Sandy, Senzace (Stáj Mahon,

Radní města Petr Jaroň předává cenu vítězi soutěže jednospřeží
Davidu Haitlovi (Foto: Jaroslav Kotas).

Hustopeče n. B.), 2. Mart.
Cáb + Mart. Kučerka —
Dáša, Figo (Stáj Cáb, Životice u NJ), 3. Václ. Coufalík
+ Petr Vahalík — Vincek,
Odeta (Stáj Loučka u Lipníku n. B.).
Parkurové skákání „O pohár Jezdeckého klubu chovatelů koní Nový Jičín Loučka“ (27 start.): 1. Jana
Vaníčková — Vločka N (Sportovní stáj Hermelín klub
Nový Jičín), 2. Mir. Vaníček
ml. — Lady Pleasure (Sportovní stáj Hermelín klub
Nový Jičín), 3. Ren. Jajtnerová — Kastaněta (Sportovní stáj Hermelín klub
Nový Jičín), 9. Luc. Balhárková — Simonel (JK Karina
Loučka), 12. Il. Kocurková
— Liga (Jezdecký klub chovatelů koní Nový Jičín Loučka), 13. Zuz. Novotná
— Deify (JK Karina, Loučka), 15. Barb. Svobodová — Domácí dvojice Jan Minarčík a MiAquari (Jezdecký klub cho- lan Segea s koněm Parys skončila
soutěži jednospřeží na 4. místě. Foto
vatelů koní Nový Jičín - vJaroslav
Kotas.
Loučka).
K příjemnému jezdeckému odpoledni přispělo i pořadateli připravené bohaté občerstvení i ukázky ovládání kočárových koní a čtyřspřeží.
g YOUNG BOYS NOVÝ
JIČÍN VÍTĚZEM TURNAJE BIDOLIDO CUP. Vítězem již 5. ročníku turnaje
v malé kopané BIDOLIDO
CUP 2008, který se odehrál
v sobotu 12. července 2008
na čtyřech hřištích ve sportovním areálu ve Straníku
a jehož organizátorem bylo
občanské sdružení a zároveň futsalový BIDOLIDO
TEAM Nový Jičín, se mezi
rekordním počtem 28 týmů
z různých části České republiky stal novojičínský
YOUNG BOYS před celkem
BAR BORA BORA VIDČE
(finále 0:0, na p. k. 3:2),
třetí skončili Kopřivničtí Cenu pro nejlepšího hráče přeKaštani. Pořadatelé vyhlá- vzal z rukou ředitele turnaje p.
sili nejlepším hráčem tur- Jaroslava Kotase ml. p. Jan Konaje Jana Kovala (YOUNG val z vítězného týmu. (Foto: arBOYS), nejlepším branká- chiv J. Kotase ml.)
řem se stal Jiří Štěpán (Kaštani) a cenu pro nejlepšího střelce převzal z rukou „ředitele“ turnaje Jaroslava Kotase ml. Radek Mičkal (Bar
Bora Bora).
Organizátoři a podle ohlasů i hráči jednotlivých týmů
byli velmi spokojeni s průběhem turnaje, který se celý
nesl v duchu fair play. Přispělo k tomu i skvělé fotbalové
prostředí, které poskytl sportovní areál Sokola Straník,
jehož představitelům, zejména předsedovi fotbalového oddílu Jardovi Pavelkovi, vyslovují organizátoři velké poděkování, stejně jako všem, kteří se jakoukoliv měrou na přípravě a průběhu tohoto turnaje podíleli včetně rozhodčích
a sponzorů.
Letošní 5. ročník Bidolido Cupu se opět konal za finanční podpory města Nový Jičín formou grantu, za což patří
městu velký dík.
Jaroslav Kotas
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

Městské kulturní středisko Nový
Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu 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.

2008

g

g Prostor schodiště budovy Staré poš-

ty: Izan Ogawa „Kaligrafie“.
ggggggggggggggggggggggggg

ˇ
Novojicínské
léto 2008
1. 8., 20.00 hod., Masarykovo náměstí: PRAGUE SKA
CONSPIRACY. Přední pražská SKA skupina.
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 folklor.
g 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 29. 8., 20.00 hod. Masarykovo náměstí: SOUBOR LIDOVÝCH TANCŮ RICHARD BAMMER (Rakousko).
g 6. 9., 14.00 hod.: STREETPARTY, závody BMX, freestyle
a exhibice. Pořádá Fokus Nový Jičín.
g 13. 9., 9.30 hod., Masarykovo náměstí, SLAVNOST MĚSTA. Tradiční slavnost a městský jarmark. 100 let tělovýchovy
v Novém Jičíně.
g
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KINO KVĚTEN
Po 4. až st 6. srpna v 18.00 hod. BLÁZNOVO ZLATO.
O hledání pokladu v Karibiku. Roku 1715 poblíž Floridy
ztroskotala lo převážející nesmírné bohatství známé pod
jménem „Královnino věno“. Mládeži přístupno, 113 min.
vstupné 65,- Kč.
g Po 4. až st 6. srpna ve 20.00 hod. U MĚ DOBRÝ. Film
Jana Hřebejka o lidech z Libeňského ostrova s Bolkem Polívkou v hlavní roli vznikl na motivy povídek Petra Šabacha. Do 12 let nevhodný, 102 min., vstupné 75,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. srpna v 18.00 hod. TEMNÝ RYTÍŘ. Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Do 12 let
nevhodný, 152 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 7. a pá 8. srpna ve 20.30 hod. ÚTĚK DO DIVOČINY.
Boj o přežití na Aljašce. Mládeži nepřístupno, 148 min.,
vstupné 65,- Kč.
g So 9. a ne 10. srpna v 16.00 hod. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA. Pohádka o Matějovi, Majdalence, princezně Rozmarýně, Madlafousově loupežnické bandě a o tom, že dobro
nakonec vždycky zvítězí nad zlem. Mládeži přístupno, 98
min., vstupné 70,- Kč.
g So 9. a ne 10. srpna ve 20.30 hod. MOJE BORŮVKOVÉ
NOCI. Newyorská číšnice (Norah Jones) opustí nevěrného
milence a vydá se po Spojených státech poznávat lidi. Mládeži přístupno, 98 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 11. až st 13 . srpna v 18.00 a 20.00 hod. DOSTAŇTE
AGENTA SMARTA. Zdařilá parodie na bondovky. Steve
Carell a Anne Hathaway v americké kriminální komedii.
Do 12 let nevhodný, 110 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 14. a pá 15. srpna v 18.00 a 20.30 hod. BATHORY.
Historický Jakubiskův velkofilm o životě Alžběty Bathory.
Do 12 let nevhodný, 140 min., vstupné 80,- Kč.
g So 16. až ne 17. srpna v 18.00 hod. HANCOCK. Existují
hrdinové, existují super hrdinové, a pak je tu Hancock.
Mládeži přístupno, 92 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g So 16. až ne 17. srpna ve 20.00 hod. HANK a MIKE. Tragikomedie o dvou nezaměstnaných, kteří si našli zvláštní
práci — jako velikonoční zajíčci! Do 12 let nevhodný, 86
min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 18. až st 20. srpna v 18.00 a 20.00 hod. WANTED.
Bojuji, bojuješ, bojujeme, oni bojují. Americký akční thriller
podle komiksové předlohy. Do 12 let nevhodný, 109 min.,
titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 21. až st 27. srpna v 18.00 a 20.30 hod. BATHORY.
Historický Jakubiskův velkofilm o životě Alžběty Bathory.
Do 12 let nevhodný, 140 min., vstupné 80,- Kč.
g So 23. a ne 24. srpna v 15.30 hod. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY. Hrdinové francouzského komiksu se potřetí objevují v hraném filmu. Tentokrát se soupeření s Římem bude odehrávat na sportovním poli. Roli Caesara si
tentokrát zahrál Alain Delon. Mládeži přístupno, 120
min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 28. až ne 31. srpna v 16.00 hod. SISSI A YETTI. Německý animovaný film. Sissi a císař Franz. Horská opice
zasahuje do chodu monarchie. Mládeži přístupno, 85 min.,
dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 28. až ne 31. srpna v 18.00 a 20.00 hod. NEUVĚŘITELNÝ HULK. Americké akční sci-fi. Již podruhé zfilmovaný komiks o muži, který se stal obětí vojenských pokusů a jako zelené monstrum je postrachem okolí. V hlavní
roli Edward Norton.
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 r. 1786 do současnosti.
Nová galerie Žerotínského zámku v NJ.
g Otevírací doba: úterý — pátek 8.00—12.00, 13.00—
17.00 hodin, soboty, neděle 9.00 — 16.00 hodin.

Město poděkovalo pedagogickým
pracovníkům a žákům ZŠ
Ing. M. Bluchová, tajemník komise pro výchovu a vzdělávání

ZŠ Komenského 68: družstvo žáků třídy 8.A reprezentující školu v plavání s ploutvemi, družstvo žáků třídy 7.A reprezentující školu v plavání s ploutvemi, Radka Kozelková.
ZŠ Jubilejní 3 (pracoviště Jubilejní 3): kolektiv žáků basketbalových tříd, kolektiv žáků 4. — 5. tříd reprezentující školu
v ledním hokeji, kolektiv žáků 5. tříd — florbal Jaga Oxygen Cup.
ZŠ Jubilejní 3 (pracoviště Dlouhá 56): družstvo chlapců
reprezentující školu ve stolním tenise.
ZŠ Tyršova 1: Miloš Geryk, družstvo starších chlapců reprezentující školu v basketbale, družstvo mladších dívek —
basketbal, družstvo mladších chlapců — Pohár rozhlasu v atletice, Klára Hrdličková, Rozálie Domoráková, Martina Bukovjanová, Jiří Maňásek.
II. kategorie — žáci základních škol, kteří trvale dosahovali vynikajících studijních výsledků: ZŠ Komenského
66: Bittmannová Tereza, Uhrová Markéta; ZŠ Komenského 68: Lucie Boková, Barbora Kočí; ZŠ Jubilejní 3 (pracoviště Jubilejní 3): Jakub Závada; ZŠ Jubilejní 3 (pracoviště Dlouhá 56): Stanislav Gleňa, Nela Bajerová, Maria
Urbišová; ZŠ Tyršova 1: Pavel Trutman, Tomáš Vrána.
Umístění novojičínských základních škol v Poháru starosty: 1.místo ZŠ Tyršova 1; 2. místo ZŠ Komenského 66; 3.
místo ZŠ Jublejní 3.

Občanská statistika — červen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

g Starosta města Mgr. Ivan Týle poděkoval na radnici vyhodnoceným pedagogickým pracovníkům základních a středních škol, střediska volného času a základní umělecké školy
v Novém Jičíně za obětavý přístup k výuce, za náročnou a odpovědnou práci při vzdělávání a výchově naší mladé generace. Dále ocenil úspěšné žáky základních škol za jejich kladný
přístup ke studiu a vynikající studijní a sportovní výsledky.
Žáci slavili úspěch na různých olympiádách a soutěžích, např.
v matematice, fyzice, anglickém jazyce, přírodopise, ale také
v oblasti sportu na regionální a republikové úrovni. Starosta města předal rovněž ocenění zástupcům základních
škol za umístění v soutěži o Pohár starosty města Nový Jičín,
která se konala 6. června 2008 na novojičínských sportovištích. Slavnostní akt, který se konal 23. 6. pod záštitou odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, provázel předseda komise pro výchovu a vzdělávání ing. Přemysl Kramoliš. Průběh vyhodnocení byl zpestřen milým vystoupením
pěveckého sboru Zpěváček ze Základní školy Jubilejní 3 pod
vedením paní učitelky Mgr. Dany Prašivkové.
Pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří byli oceněni titulem „Učitelská osobnost roku 2008“: ZŠ NJ, Komenského 66, Mgr. Radomíra Frantová; ZŠ NJ, Tyršova 1,
Mgr. Dagmar Švancerová; ZŠ NJ, Komenského 68, Mgr. Jana
Plešková; ZŠ NJ, Jubilejní 3 (odl. pracoviště Dlouhá 56),
Mgr. Emílie Vlčeková; ZŠ NJ, Jubilejní 3 (odl. pracoviště
Dlouhá 56), Mgr. Marie Gavláková; Mendelova střední škola, Nový Jičín, přísp.organizace, ing. Ladislav Abrahám;
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, přísp. organizace, PhDr. Ivan Janík; Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, přísp. organizace, Mgr. Viktor Krkoška; Středisko volného času FOKUS, Nový Jičín, přísp. organizace, Věra Matýsková; Základní umělecká škola Nový
Jičín, Derkova 1, přísp. organizace, Marie Válková.
Žáci byli oceněni ve dvou kategoriích: I. kategorie — žáci,
kteří reprezentovali školu a město v rozličných soutěžích na úrovni regionu v školním roce 2007/2008: ZŠ Komenského 66: Hlaváčová Kateřina, Neusser Raymond, Janák
Antonín, Vítková Kristýna, Škrabáková Kateřina, kolektiv
žáků reprezentující školu v soutěži ruského jazyka Ars Poetica — Puškinův památník, družstvo starších žáků reprezentující školu v minikopané, družstvo starších žáků reprezentující školu v házené, družstvo mladších žáků reprezentujících školu v soutěži Nestlé Basketbal Cup, družstvo starších
žákyň reprezentujících školu ve volejbale, družstvo starších
žáků reprezentujících školu ve volejbale.

Narodilo se 28 dětí, z toho 14 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 17, odstěhovalo 21 občanů. Bylo uzavřeno 10 sňatků
v Novém Jičíně, 1 v Rybí, 10 v Kuníně, 1 v Šenově u NJ, 2 v Životicích u NJ. Počet obyvatel 26 218, zemřelo 21. Nejstarší
obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12.
1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína
přeje všem svým členům a příznivcům
slunné pohodové poetické léto a zároveň zve na vernisáž
výstavy k roku 1968.

g Město Nový Jičín, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Státní okresní archiv Nový Jičín dovolují si vás
pozvat na zahájení výstavy SRPEN 1968 V NOVÉM JIČÍNĚ.
Úvodní slovo Mgr. Josef Filipík, autor výstavy. Čtvrtek 21. srpna 2008 v 16.00 hod. Vstupní hala radnice. Výstava potrvá
do 7. září 2008.

Info sociální a finanční poradny
Sociální a finanční poradna, Ostrava
g Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro
držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P.
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii (roční vyúčtování 4
až 6 %) u vybraného dodavatele; na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic; na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30—40 %), pevné linky, internet, Telefonica O2;
na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10—20 %); na
pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10—20 %); na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele.
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní pojištění aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišoven.
Nepla te víc, než je potřeba! Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro
děti do 17 let bez vstupního poplatku.
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany.
Bližší informace: kontaktní místo Dům Odborových služeb ,Českobratrská 18, Ostrava, úřední den každý čtvrtek 9
až 12.00 hod., tel.: 596 111 023, 605 082 265.
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Požáry motorových vozidel
a vozidel LPG

Rady pro děti v čase prázdnin

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektroka PVČ

g Pokud musíte zůstat během dne doma bez dohledu dospělé
osoby, dodržujte tyto pokyny bezpečného chování!
Uzamkni při odchodu z bytu nebo z domu řádně dveře, nenos klíče od bytu viditelně. Když jsi sám doma, neotvírej neznámým lidem a neříkej nikomu, že jsi doma sám. Necho
nikam s cizími lidmi a od cizích lidí si nic neber. Rodiče pravidelně informuj, kde jsi a co děláš. Oznam rodičům nebo na
policii, kdyby tě někdo obtěžoval, nebo tobě a kamarádům
ubližoval. Dávej si pozor na své kolo a ostatní věci, které si
bereš ven, nikdy je nenechávej bez dozoru. Nezapomeň, že na
silnici můžeš na svém kole až od 10 let, do té doby jen s osobou
starší 15 let, na hlavě musíš mít cyklistickou přilbu. Chovej
se ukázněně i jako chodec — nepřecházej mezi zaparkovanými
auty, nebo na místech, kde je špatný výhled a vždy se řádně
rozhlédni na obě strany. Nehraj si na vozovce a ani v její
blízkosti. Bu opatrný při hře na hřišti, koupání v rybníku
či koupališti i při procházce v lese, necho sám na opuštěná
a nebezpečná místa.

g Je smutnou skutečností, že každodenně dochází na našich silnicích
k dopravním nehodám, majícím za
následek zranění osob, v horším
případě oběti na životech. V řadě
případů je ale možné se vyhnout
tragickým následkům automobilových havárií, a to především pokud
jde o požáry motorových vozidel.
Mezi nejčastější příčiny požárů
u motorových vozidel patří netěsnost palivové soustavy, porucha
(zkrat) elektroinstalace vozidla, neodborná instalace a opravy zanedbání údržby. A přitom lze
v mnoha případech účinně předcházet požáru vozidla při
dodržování některých pravidel: neprovádět zásahy do palivového sytému a nezasahovat do elektroinstalace (tuto práci
přenechat raději odborníkům); používat pouze pojistky předepsaného typu a hodnoty; udržovat v čistotě hnací agregát
(především mastnoty usazené na motoru a převodovce zvyšují nebezpečí požáru); pokud je to možné, pak u starších
vozů kontrolovat nebo nechat zkontrolovat odborníkem neporušenost palivové hadice mezi čerpadlem a karburátorem
a neporušenost jejího zapáskování k nátrubkům; při výměně
akumulátoru použít pouze předepsaný typ pro dané vozidlo,
dbát na to, aby byl akumulátor vždy řádně zajištěn proti pohybu a nikdy nepokládat na akumulátor žádné předměty
nebo zavazadla; v případě, že jsou ve vozidle cítit výpary pohonných hmot okamžitě zastavit, vypnout zapalování a v jízdě
pokračovat až po odstranění závady; pro přepravu rezervy
pohonných hmot používat pouze nádoby (kanystry) schválené k tomuto účelu; za jízdy nekouřit a pokud možno se
vyvarovat kouření ve voze vůbec; ve svém vlastním zájmu
instalovat ve voze přenosný hasicí přístroj (popř. hasicí sprej)
a kontrolovat jeho stav. Vozy taxislužeb musí být povinně
vybaveny hasicím přístrojem!

U vozidel s LPG pohonem je důležité dodržovat bezpečnostní zásady: bezpečný a spolehlivý stav zařízení se ověřuje
odborným posouzením (revizí) plynového zřízení ve lhůtách
pro technické kontroly vozidel; těsnost plynového zařízení
se ověřuje pěnotvorným prostředkem nebo detektorem;
opravy a servis provádí jen odborná firma; plnění nádrže
provádí jen plnicí stanice provozovaná oprávněnou firmou;
neprovádět neodborné zásahy do plynového zařízení vozidla;
nepoužívat zdroje zapálení (např. plamen, cigareta) v prostoru umístění plynového zařízení vozidla; při zjištění úniku
plynu okamžitě uzavřít uzavírací ventily na plynovém systému; zdroj úniku (netěsnost) odstraní odborná firma; vozidlo,
na jehož zařízení byl zjištěn únik plynu, je nutno odstavit na
bezpečném větraném místě venkovního prostoru vzdáleného
nejméně 10 m od vstupů do podzemních prostor (kanalizace); nepoužívat jiné zdroje plynu než pro daný účel schválené
nádrže (např. tlakové láhve místo schválených typů nádrží);
nečerpat plyn současně z několika zásobníků; nepřepouštět
plyn do nádrže vozidla a neplnit nádrž vozidla jiným způsobem než prostřednictvím plnicí stanice provozované oprávněnou firmou; při plnění nádrže vozidla nekouřit a nepoužívat jakékoliv zdroje zapálení; vypouštění plynu odpouštěním ventilem provádět jen v místě, kde je zajištěn jeho
rozptyl a nehrozí jeho zapálení; tlakovou nádobu (nádrž)
nevystavovat teplotě vyšší než 40° C; při delším odstavení
vozidla uzavřít uzávěr na nádrži a zbytek plynu v potrubí
spotřebovat provozem motoru až do stavu jeho samostatného
odstavení.
Vozidla poháněná CNG nebo LPG nesmí vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů,
u kterých není výslovně vjezd těchto vozidel povolen.
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str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Prevence Městské policie NJ
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

g

V jarních měsících letošního roku opět probíhala na Dětském dopravním hřišti na ZŠ — Dlouhá 56 v Novém Jičíně,
pod vedením dvou strážníků Městské policie Nový Jičín, výuka dětí 4. ročníků základních škol. Výuka je zaměřena na
dopravní výchovu — povinnosti chodce a cyklisty, děti musely
projít přezkoušením z pravidel silničního provozu. Zkouška
obsahovala jak teoretickou část — test, tak i praktickou část
— jízdu zručnosti a jízdu podle pravidel silničního provozu.
Po úspěšném splnění obou částí zkoušky byly dětem rozdány
průkazy cyklisty, které letos obdrželo 399 dětí ve věku 10 let.
Nakonec si strážníci s dětmi připomenuli, že se neúprosně
blíží čas prázdnin a s ním přichází také spousta nástrah a nebezpečí ve formě her a lehkovážných pokusů, které ne vždy
musejí skončit dobře. Zopakovali si společně zásady bezpečného chování a také čísla tísňového volání, na která se
mohou v případě nebezpečí obrátit.
Dále se strážníci účastnili několika akcí s dětmi zaměřených na dopravní výchovu. Zúčastnili se jako porotci okrskového kola soutěže mladých cyklistů, které se konalo na
Dětském dopravním hříšti na ZŠ — Dlouhá 56 v Novém Jičíně, okresního a krajského kola soutěže mladých cyklistů,
která se konala ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dále dohlíželi
na děti, které si vyzkoušely jízdu zručnosti na soutěži O pohár starosty města, kde byly za odvahu odměněny všechny
děti, které se této disciplíny zúčastnily. Připravili na dopravním hřišti pro děti ze školních družin soutěžní odpoledne se
závodem na koloběžkách. Pořádali pro děti ze ZŠ Dlouhá 56
a ZŠ Jubilejní 3 akci ,,Vesele, ale bezpečně o prázdninách“,
kde měly děti přijet na svých jízdních kolech. V případě, že
měli kolo správně vybavené, dostaly odměnu, v případě, že
měly kolo špatně vybavené a chyběly jim odrazky, strážníci
jim tuto povinnou výbavu kola doplnili. Nakonec dětem rozdali reflexní samolepky a pásky, aby byly v silničním provozu
lépe vidět.

Osudové osmičky
Karel Chobot
g Tak opět máme letopočet končící osmičkou, tudíž příležitost vzpomenout na mnohé historické mezníky v dějinách
našeho státu. Nechci být sarkastický a neuznalý, ale leckdy
se mne zmocňuje pocit marnosti; jako bychom si chtěli zásadní věci připomínat tehdy, kdy jde o nějaké výročí, jubileum.
A ony zbylé roky zapomínali. Pak si ovšem uvědomím, že existuje ještě možnost raději zapomínat vůbec na vše, nepřipomínat, nevysvětlovat, neslavit. Což je ovšem nejhorší varianta.
Osmička na konci letopočtu se v letošním roce připomíná především v souvislosti se vznikem samostatné Československé
republiky, Mnichovského paktu jako počátku totalitní tragédie republiky, německé okupace, únorových dnů roku 1948
jako nástupu jiné totalitní demagogie a roku 1968, zásvitu
svobodné občanské společnosti, proatého vojenskou okupací pro změnu spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy.
Když jsem se začal zamýšlet nad osudovými osmičkami
v historii našeho starobylého města Nového Jičína, došel jsem
k závěru, že jich bylo více. Nemám te na mysli letopočty
s osmičkou na konci a jubilea, ty jsme již na stránkách Zpravodaje zveřejnili na jaře. Chci v této chvíli v historické paralele spodobnit dle mého soudu nejzávažnější osmičkové historické okamžiky v dějinách Nového Jičína.
První osudovou osmičku přinesl našemu městu již rok 1558.
Privilegiem Jana z Žerotína z 24. března jsou poprvé zaznamenáni šenkovní měšané, kteří tak získali výrobní a výčepní
monopol na alkoholické nápoje nejen ve městě, ale na celém
novojičínském panství. Nebo v tomtéž roce se Nový Jičín z poddanského stal svobodným městem komorním a vrchností novojičínského panství. Což znamenalo více než šedesátiletou
éru prosperity a hospodářského rozmachu, příchod nového
německého obyvatelstva, především movitějších měšanů evangelického vyznání, daleko razantnějších. Třicetiletá válka znamenala návrat mezi města poddanská, ztrátu svobody a dominantního ekonomického postavení měšanů na více než
150 let.
Další osudovou osmičkou v historii města byl rok 1848, kdy
se v tehdejší rakouské monarchii zrodila občanská svoboda,
základ demokratické občanské společnosti. Byl to počátek
nové éry obecní samosprávy, organizování státní správy,
bouřlivého průmyslového rozvoje. Nový Jičín se stal okresním
a v soudní správě i krajským městem. Revolučním symbolem
a zároveň zárukou určitého podílu na moci se staly nově tvořené národní gardy k zabezpečení svobody, ochraně klidu a pořádku ve smyslu dekretu moravského gubernia ze dne 13. dubna 1848, a to ve všech obcích nad 1000 obyvatel. Služba v národní gardě byla čestná, ale jinak povinná pro dospělé muže,
s výjimkou kněží, důstojníků, zaměstnanců dopravy, tovaryšů,
čeledínů a ostatního služebného lidu. Novojičínská národní
garda brzy čítala okolo 500 mužů. Symbolem čestnosti a víry
v morální hodnoty byl prapor, který zásluhou finančních darů
novojičínských továrníků a podnikatelů byl zhotoven a vyšit
madam Döpperovou v letních měsících revolučního roku.
Slavnostního svěcení praporu na náměstí v Novém Jičíně dne
17. září 1848 se účastnilo přes 23 delegací národních gard
regionu, mimo jiné z Opavy, Bílovce, Oder, Těšína, Štramberka, Rožnova, Frenštátu, Příbora, Brušperka, Kunína, Žiliny
a dalších. Národní gardy skončily svou činnost koncem roku
1849. S rokem 1848 je třeba zároveň připomenout i volby do
nového konstitučního moravského zemského sněmu 13. května.
Nový Jičín byl pak na sněmu zastoupen dvěma měšany —
Josefem Tempele a Aloisem Šenkem. Novojičínský venkovský volební okrsek zastupoval František Hynner z Šenova.
Sněm jednal od 31. května 1848 do 24. ledna 1849, kdy svou
činnost ukončil. Vypracoval nové zemské zřízení, jeho největší význam však tkví v usnesení z 9. června, kdy s platností
od 1. července 1848 byly zrušeny robotní povinnosti i poddanské závazky za poměrně mírnou náhradu. Definitivní
zrušení poddanství na Moravě a v celé rakouské monarchii
nastalo až na základě říšského zákona ze 7. září téhož roku.
Novojičínští měšané se k historickým dnům roku 1848 v jubilejních létech vraceli, připomínali a slavili. Znamenal nástup nové společenské elity k moci — podnikatelů, továrníků,

velkostatkářů a vysokých úředníků, rozmach hospodářský,
stavební, ale i společenský díky spolkům. Kvetla německá
i česká kultura, povstaly mnohé stavby, dodnes zkrášlující
město, o své místo na slunci začala bojovat i česká menšina.
Že byl rok 1918 osudovým v historii Nového Jičína, o tom
nemůže nikdo pochybovat. Znamenal konec první celosvětové
vřavy, rakousko-uherské monarchie, vznik samostatného státu, Československa. Pro německý Nový Jičín tragédie, pro
zdejší české obyvatelstvo zázrak. Po celou dobu dvaceti let
se budou marně pokoušet o společnou existenci. Němečtí
podnikatelé se jen těžko zříkají výsadního postavení a nástupem Hitlera k moci dochází i k zfanatizování místních obyvatel. Můžeme sice hovořit o poklidných třicátých létech v Novém Jičíně, postupné hospodářské prosperitě po krizi na
sklonku dvacátých let. Jenže v druhé polovině dekády se
všechno mění. Mnichovská smlouva znamená pro Nový Jičín
další tragédii. Odchod většiny českého obyvatelstva, především českých úředníků, vysídlení Židů a jejich utrpení. Na
období vzpomínají všichni jinak. Německý mladík, dnes již
důstojného věku, tvrdí, že se českému obyvatelstvu v Novém
Jičíně nic nedělo, mohli se v poklidu vystěhovat. Český mladík,
dnes rovněž poněkud starší, vzpomíná, jak jim do té doby
mírumilovný německý soused s pistolí v ruce bránil při odchodu z Nového Jičína. Tenkrát osmiletý chlapec měl pocit
blížící se smrti. Jiný český chlapec, který v Novém Jičíně okupaci přežil, vzpomíná, jak nemohl a ze strachu ani nechtěl
veřejně česky mluvit, protože by byl německými výrostky zbit.
Židovský jinoch vzpomíná na 10. říjen 1938 takto: „V našem
malém městečku je všechno vzhůru nohama. Všude visí vlajky
s hákovými kříži a transparenty. Německé jednotky vstupují
do Nového Jičína. Obyvatelstvo nadšeně jásá. Ne, to není
pravý výraz — lidé řvou Sieg Heil! Ve všech výkladech visí
Hitlerovy portréty se slovy díků…. Ale následovaly dny horší.
Náš soused, obchodník s potravinami a velmi malého vzrůstu, jako by ve vlastních očích vyrostl. Jeho sebevědomí se
dalo nahmatat. Paní S. z Mlýnské ulice vyměnila mariánský
obrázek za Hitlerovu podobiznu. Stárnoucí osamělá žena ho
ctila, jak se zdálo, jako nového boha. Někteří Češi si najednou vzpomněli na německé matky a babičky a rázem se z nich
stali Němci a nacionální socialisté…“ Rok 1938 znamenal
nejen počátek německé okupace, posléze druhé světové válečné vřavy. I němečtí obyvatelé měli pochopit cenu svobody
a vítězství: jejich děti našly smrt na bojištích u Moskvy, Leningradu či jinde. Hitler žádal oběti. Z velké rodiny vzpomínajícího židovského jinocha se zachránil pouze on s bratrem.
A konec války znamenal definitivní ztrátu domova zbývajících německých novojičínských občanů. Válka je krutá a svou
daň si vybírá i po skončení.
Únorové dny roku 1948 si město Nový Jičín jako vítězství
pracujícího lidu a vznik Lidových milicí připomínalo více než
čtyřicet let. Ve skutečnosti zvítězil jiný druh totality, jediné
politické strany, zvůle politické moci. Opět umírali lidé, občané, ve zmanipulovaných procesech. Mnozí měli štěstí, a odpykávali si desítky let žaláře. Jen na chvíli byl vzduch proat závanem naděje občanské společnosti v roce 1968. Naděje byla
ale zmařena 21. srpna. Dnem zapsaným krví v kalendáři, jak
vzpomíná jiný obyvatel našeho města: „Hrůzné probuzení!
Okupace! Probouzí mne v jednu hodinu v noci neustálý hukot
letadel a hlomoz aut, projíždějících ulicí odshora dolů a naopak. Do oken naráží vzdálený šum jako hukot rozbouřených
vod. Rádio hlásí krutou mučivou zprávu: ..o půlnoci vstoupila
ruská vojska na území státu, na letiště se dopravuje vojenská technika. S ruskými armádami postupují vojska bulharská, maarská, NDR a Polska… Je to zrovna úděsné. Nechce
se věřit a všichni se ptají: Jak je to možné? Naši přátelé! Bez
odpovědi, bez oznámení! Uprostřed noci, hůř než někdejší
nacističtí okupanti. Zmocňuje se nás bezradnost… Hloučky
lidí na ulicích, na náměstí. Na křižovatce před Čedokem srocený dav uprostřed ulice, ponejvíce mladí lidé, chtějí zabránit
průjezdu vojenské techniky okupantů. Od Sokolovské ulice
duní obrněná vozidla. Jedou zvolna, ale dav neustupuje. Zvednuté pěsti hrozí vojákům s přilbami… Iditě damoj, zachvatčiki!“ Neodešli, zůstali přítomni dalších více než dvacet let.
Ano, osudové osmičky v historií našeho města byly často dramatické a nedají se zapomenout. Nesmí. Ne kvůli vyvolávání
nacionálních či jiných nepokojů, ale pro objektivní poučení.
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EVVO v životě školy
Mgr. Jana Plešková, koordinátor EVVO

Vyhodnocení diskusního fóra
a ankety o kamerovém systému
Mgr. Hana Sirotová, tisková mluvčí města NJ

Geologická exkurze žáků 6. tříd v Kamenárce ve Štramberku.
g

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 získala v květnu 2008 z MŠMT dotaci pro svůj projekt vedoucí k podpoře
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Projekt nazvaný „EVVO v životě školy“ je zaměřen hlavně
k vytváření citových vazeb žáků k přírodě a k tvorbě návyků
vedoucích k její ochraně. V rámci této dotace všichni žáci
školy absolvovali pod vedením zkušených lektorů z ekologických středisek nejméně jeden výukový program, přednášku
či exkurzi. Nejvíce z grantu čerpali žáci šestých tříd, kteří
měli podle nového školního vzdělávacího programu naplánovaný třídenní ekologický pobyt na Štramberku, a ten byl
celý hrazen z dotace — ubytování, lektoři, doprava i výukové
programy, rodiče platili dětem pouze stravování.
A co ostatní žáci školy? Prvňáčky a třeáky naučila paní
Janečková z kopřivnické Hájenky vyrábět v rámci pracovní
dílny z kukuřičného šustí panenku, druháčci se dozvěděli
spoustu zajímavostí o našich šelmách — velkých i malých,
žáci čtvrtých tříd byli na exkurzi v Aqua zoo ve Štramberku
— pan Jeřábek je seznámil s akvarijními i terarijními živočichy. Pááci jeli až do ZOO Ostrava na výukový program
zaměřený na živočichy Ameriky, podobný program měli i sedmáci, ale tentokrát to byla africká zvířena. A večerní prohlídku zoologické zahrady s průvodcem absolvovala třída
6. A a někteří žáci ze školní družiny.
Pro starší žáky osmých a devátých tříd přišel přednášet
pan Kašinský ze Záchranné stanice v Bartošovicích. Téma
přednášky bylo „Člověk a zvíře“ a pojednávala o etice a legislativě, i o týrání zvířat.
Všechny tyto dílny, exkurze, výukové programy, doprava
autobusem, vstupenky či pomůcky byly opět zcela hrazeny
ze získaného grantu. Zbývající finance budou vyčerpány do
konce měsíce srpna — školení pro pedagogické pracovníky
ohledně ekologických programů lektory z Vity Ostrava, nákup učebních pomůcek a materiálů vedoucích ke zkvalitnění EVVO na škole, vyhodnocení práce EVVO na škole aj.
Jeden z dlouhodobých obecných cílů EVVO říká, že budeme
učit děti, aby žily plně a smysluplně, aby měly potřebu neustále
činit něco konkrétního pro trvalé zachování života, dobrých
vztahů mezi lidmi i mezi lidmi a přírodou. A získaná dotace
z ministerstva školství zcela určitě přispěla k jeho plnění.

Žáci 7. tříd ve výukovém pavilónu ZOO Ostrava.
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g V období duben až červen 2008 byla na diskusním fóru
vyhlášena témata — zeleň ve městě, dětská hřiště a 100 let
sportu ve městě. K tématu zeleň ve městě se vztahoval jen
dotaz týkající se vykácení olší u potoka Rakovec (Křivý potok). Byl zodpovězen MVDr. Milanem Šturmem — k vykácení
stromů kolem koryta potoka Rakovec došlo v souvislosti s budovanou stavbou kanalizace pro průmyslový park a jejím napojením v lokalitě za hřbitovem. Kanalizace bude probíhat
vozovkou ulice Slezská a částečně i korytem potoka od garáží za křižovatkou Slezská — Propojovací až po napojení
v úrovni silničního mostku přes potok Rakovec. Stromy vykácené kvůli této stavbě budou nahrazeny náhradní výsadbou dřevin v celkovém počtu cca 670 kusů stromů a keřů.
V rámci tohoto tématu se diskutovalo k řadě otázek netýkajících se zeleně — zejména problematika MHD, která je
ostatně nejvíce diskutována od zahájení celého diskusního
fóra. Na dotazy k MHD bylo odpovídáno ředitelem TSM Nový
Jičín. Z odpovědí vyplývá např. že s označením čísel linek se
čekalo až na realizaci změn nových jízdních řádů v červnu
2008 (odkdy došlo také ke změně čísel linek). Objevil se zde
návrh na přesunutí bloku diskusního fóra týkajícího se MHD
na stránky MHD, které by přispělo k oživení těchto stránek
a návrh zároveň zde informovat o novinkách a změnách týkajících se MHD. Dále bylo navrhováno zavedení spojů autobusových či vlakových v pozdějších večerních hodinách během víkendu.
Dva příspěvky hodnotily situaci po zrušení přechodů pro
chodce v souvislosti se zavedením objížky po silnici I/57
v důsledku uzavření silnice I/35. Povšimli si, že občané stále
využívají některé zrušené přechody (např. u bazénu, kruhového objezd č. 2) a ponechaný není tak hojně využíván.
Objevil se zde také dotaz na možnosti nájemce ubytovat
v bytě s regulovaným nájemným další nájemce, zodpovězený
Mgr. Antonínem Urbanem — v případě, že je byt využíván více
osobami, než je ve skutečnosti v bytě u pronajímatele nahlášeno, mohou další osoby (nájemníci) dát podnět pronajímateli (v případě města zastoupeným BPM), aby věc prošetřil
a učinil opatření a v případě hrubého porušení povinností
nájemce učinil kroky vedoucí k ukončení nájemního vztahu.
V dalším tématu věnovaném 100 letům sportu byla diskutována problematika pronájmu tenisových kurtů z majetku
města na soukromého provozovatele. Tazatelem bylo upozorněno na to, že následně došlo k výraznému zdražení a znepřístupnění těchto volnočasových aktivit zejména pro mládež. Místostarosta ing. Vladimír Bárta na dotaz odpověděl,
že tyto tenisové kurty jsou v majetku TJ Nový Jičín, která je
pronajala se souhlasem oddílu tenisu. Nový nájemce investoval soukromé prostředky a určuje si i cenové relace za služby nabízené veřejnosti. Téma dětská hřiště nebylo k diskusi
využito.
Objevila se zde také kritika na nepřehlednost diskusního
fóra a opětovně se zde objevil názor, že témata a příspěvky
jsou mazány. Zde je důležité upozornit na to, že příspěvky ani
témata nejsou smazávána, ale po uplynutí doby k diskusi
jsou archivována a tudíž zpětně k nahlédnutí.
Na webových stránkách města je také pro občany připravena anketa ke kamerovému systému ve městě. Doposud se
jí zúčastnilo 68 osob.
Z účastníků ankety 87 % (59 osob) o existenci kamerového
systému ví a neví o ní 23 % (9 osob). O umístění kamer ví 48 %
(30 osob) zúčastněných a neví 52 % (33 osob). Kladně přítomnost kamerového systému pro bezpečnost města hodnotí 77 %
(47 osob) a záporně 23 % (14 osob).
Z uvedeného vyplývá, že většina zúčastněných o existenci
kamerového systému a umístění kamer ví a jeho přítomnost
hodnotí kladně.

Snímek č. 57

Soutěž „Pozvedni oči“ 29. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

Snímek č. 55

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

g

Snímek č. 58

Snímek č. 56

Snímek č. 55: Představuje plastické znaky Bedřicha
ze Žerotína a jeho manželky
Libuše z Lomnice. Rodové
erby jsou osazeny na předprsní renesanční loggie dodatečně předložené k pozdně gotickému průjezdu v severovýchodním křídle novojičínského zámku. Zámek
byl přebudován ze staré
gotické tvrze pánů z Kravař
Bedřichem ze Žerotína v I.
polovině 16. století do renesanční podoby. Pozdější stavební úpravy ve druhé polovině 19. století změnily krajně negativně jeho původní
podobu a z dřívějšího monumentálního obrazu zůstalo
jenom torzo, i když dnes již
krásně obnovené a upravené.

g

Snímek č. 56: Ukazuje
část fasády domu č. 13 v ulici
Msgre Šrámka. Původním
majitelem a stavebníkem tohoto domu byl Franz Preisenhammer, textilní továrník. Byl postaven roku 1905 stavitelem Richardem Klossem
v secesním slohu. Z dekorativních prvků na fasádě jsou
zvláštní dvě stylizované hlavy egyptského boha Herma, které
ukazovaly na novoromantický vliv. Stavební firma Richarda
Klosse navrhla a postavila i další sousední domy v této ulici,
která se původně jmenovala Keiser Josefstrasse a potom
Marxova. Souvislá secesní zástavba, která začala po roku
1900, končí budovou bývalého Katolického tovaryšského
spolku (dům č. 19).
Výhercem jedné ze dvou krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosován pan Mgr. Ladislav Linart,
Budovatelů 1, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty
města Nový Jičín) získává paní Lada Volková, Budovatelů 8,
Nový Jičín.
Zúčastněte se 29. 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 náměstí 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. Uvete
své jméno, příjmení a adresu.

Srpnové rekviem
aneb co zbylo
z Pražského jara
1968

A PÍSEŇ BYLA
DOHRÁNA
Jaroslav Merenda

Dvacátý večer —
et cetera.
Ráno je moudřejší
večera.
Počkali tedy do rána.
… a píseň byla dohrána.

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.

ˇ
N ovojicínský

Foto Jaroslav Bělík: Zlověstné mraky — pohled ze Svince.

zpravodaj
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