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Minutes From Memory

g V pátek 8. srpna do našeho města zavítala rocková skupina

Minutes From Memory z partnerského města Ludwigsburg.
Členové skupiny byli v zasedacím sále radnice přijati místostarostou ing. Vladimírem Bártou a ing. Oldřiškou Navrátilovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Místostarosta ing. Vladimír Bárta hudebníky osobně přivítal a vyjádřil své potěšení nad rozvíjejícím se partnerstvím
našich měst i na poli kulturním.
K návštěvě ludwigsburských hudebníků přispělo i vystoupení novojičínské skupiny Once’s v Ludwigsburgu. Once’s tak
„otevřel dvířka“ kulturním výměnám přinášejícím rozhled
a rozšiřujícím kulturní obzor našim občanům.
Ing. Navrátilová připomenula význam výměnných kulturních
akcí mezi partnerskými městy a vyjádřila své přání rozšíření
výměn mezi těmito městy, jejich školami a pedagogickými

pracovníky v oblasti kulturní i sportovní. Muzikanti byli pohoštěni malým občerstvením a obdrželi propagační předměty
města.
Poté vystoupili na radniční věž a prohlédli si náměstí a okolí
města. Odpoledne strávili procházkou po městě a jeho pamětihodnostech.
Přestože to celý den vypadalo, že počasí bude velmi nepříznivé a v předvečer intenzivně pršelo, nakonec se vyčasilo
a v osm hodin večer se již náměstí zaplnilo diváky. Koncert
skupiny Minutes From Memory, po němž následovalo vystoupení spřátelené skupiny Once’s byl úspěšný a přispěl k bohatému žánrovému rozpětí Novojičínského léta.
Druhý den byl pro ně městským kulturním střediskem připraven program návštěvy okolí — kopřivnické Technické
muzeum Tatra a závěrečný oběd na Štramberku.

Mgr. Hana Sirotová

Rekonstrukce hřiště na
Skalkách byla dokončena
Mgr. Kateřina Kuželová, Mgr. Jiří Schindler

aby si návštěvníci, výletníci, rodiče i děti mohli odpočinout.
Díky poctivě odvedené práci všech zúčastněných se podařilo
stihnout všechny práce v plánovaném termínu a hřiště nachystat k užívání do 31. 7. 2008. Slavnostní otevření hřiště
proběhlo v úterý 5. 8. v 10.00 hodin za přítomnosti starosty
města Mgr. Ivana Týle. Zveme zejména děti: „Přijte si nové
hřiště vyzkoušet!“

Obnova zeleně
na Fibichově náměstí
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g

g V posledních dnech měsíce července byla dokončena výstavba dětského hřiště v areálu na Skalkách. Na ploše, kde
původně rostly stromy (zničené asi před dvěma lety kůrovcovou kalamitou) bylo dosluhující zařízení — kovové průlezky,
houpačka, kolotoče. Vzhledem ke značnému rekreačnímu
vytížení této lokality se za finanční podpory společnosti Dalkia ČR zrodil nápad plochu dětského hřiště přebudovat, zmodernizovat a upravit tak, aby odpovídalo současným požadavkům. Zpracování projektu nového hřiště muselo proběhnout velmi rychle a již od začátku června probíhala příprava
a organizace celé akce. Odbor životního prostředí MěÚ Nový
Jičín zahájil realizaci přípravnými pracemi v lokalitě na začátku července 2008. Na odstraňování starých průlezek a mobiliáře se podílely Technické služby města Nový Jičín, následovaly zemní práce (trhání pařezů, výkopy dopadových ploch
pro herní prvky) prováděné firmou Multipstav a pak byla
provedena montáž herních prvků firmou TR Antoš z Trutnova. Herní sestavy byly vybrány z akátového dřeva, které
je velmi odolné proti hnilobě a čtyřikrát trvanlivější než např.
smrkové dřevo.
Montáž zabrala dvakrát více času, než jsme předpokládali
kvůli dlouhotrvajícím vydatným bouřkám. Přesto po čtyřech
dnech perné práce v bahně stály všechny dřevěné průlezky
i houpačky. Ihned jsme začali navážet jemný štěrk do dopadových ploch (vrstva 30 cm) a pokračovali s terénními úpravami. Bohužel počasí bylo nemilosrdné a téměř dva týdny
jsme se potýkali díky dešům se spoustou vody, která z plochy
hřiště nemizela. Proto bylo nutno přistoupit k budování drenáží. Výkopové práce v bahnitém terénu a v nepropustných
jílových vrstvách vše zdržely o několik dní. Nakonec se nám
podařilo vše odvodnit a mohli jsme rozvážet kůru, provést
jemné terénní úpravy, založit trávníky, navézt písek a nakonec
plochy uklidit. V průběhu provádění terénních úprav (od 28. 7.
2008) byly smontovány a zabudovány nové lavičky a stoly,

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku v prostoru
Fibichova náměstí v Novém Jičíně připravuje město Nový Jičín
jako vlastník pozemku, na němž jsou vysazeny v několika soustředných kruzích listnaté dřeviny — lípy, prostřednictvím
odboru životního prostředí rekonstrukci zelené plochy. Po vyhodnocení zdravotního stavu stromů, které byly v minulosti
nevhodným způsobem ořezány mj. k zabezpečení ochranného pásma vedení elektrického napětí (v souvislosti s celkovou úpravou lokality se počítá s jeho přeložením do země),
se předpokládá jejich postupné odstranění. Kácení v první
etapě obnovy zeleně (16 ks z celkového počtu 31 dřevin)
bylo již orgánem ochrany přírody povoleno současně s uložením povinnosti provést přiměřenou náhradní výsadbu.
Realizace zásahu do zeleně proběhne v období vegetačního
klidu, tj. po 1. říjnu 2008.
V průběhu měsíce září bude navrhovaný způsob obnovy
zeleně projednán s veřejností, která bude o termínu projednání předem informována prostřednictvím místního rozhlasu
a webových stránek města (http://www.novy-jicin.cz). Obyvatelé s trvalým bydlištěm v okolí Fibichova náměstí budou
osloveni písemným pozváním k setkání, na kterém bude rekonstrukce ve variantním řešení zpracované studie představena projektantem — zahradním architektem. Účelem projednání je zjištění názorů občanů na budoucí podobu a využití
(zatraktivnění) prostoru a následné zohlednění jejich připomínek a požadavků při realizaci akce.

Europe Direct NJ informuje:
Markéta Hanzelková, Petra Schmidtová
g V den konání slavnosti města Nového Jičína v sobotu 13. 9.
2008 si pro vás středisko EUROPE DIRECT připravilo „Den
otevřených dveří“. Přij te se podívat na výstavu fotografií
z Bruselu táborského fotografa Romana Růžičky a zjistit,
co všechno vám naše středisko nabízí a jaké informace se
můžete dozvědět. Pro vaše ratolesti bude připravena soutěž
o drobné dárečky.
g Evropský týden mobility. V termínu od 16. 9. do 22. 9.
2008 probíhá Evropský týden mobility. V rámci tohoto týdne
se lidé v celé Evropě účastní řady akcí zaměřených na lepší
životní podmínky. Ústředním tématem Evropského týdne mobility pro letošní rok 2008 je „Čistý vzduch všem.“ Téma vyjadřuje poselství, že je nutné zlepšit kvalitu ovzduší přímo
tam, kde žijete. Zapojte se i vy do této kampaně! Zkuste změnit své návyky a začněte s tím právě během Evropského týdne
mobility. Nebudete sami, více lidí tento týden vymění auto za
jízdní kolo, půjde do práce pěšky či pojede veřejnou dopravou. Možná zjistíte, že pravidelný pohyb prospívá vašemu
zdraví a je i zdrojem dobré pohody. Zapojte svou rodinu, kamarády a sousedy.
Středisko Europe Direct se také k podpoře Evropského
týdne mobility připojí akcí „Ekologická jízda“, a to v úterý
16. 9. na Masarykově náměstí od 9.30 hod. Na tento den připravujeme soutěže pro děti na kolech, koloběžkách apod.,
veřejnost se rovněž chystáme informovat o využití a vývoji
MHD v našem městě a také ji poučit o možnostech dopravy
šetrných k ovzduší (pěší chůze, kolo, in-line brusle, prostředky
hromadné dopravy). Bližší informace k této akci najdete v našem Středisku Europe Direct (v budově informačního centra,
Úzká 27) a na internetových stránkách ED http://novyjicin.
europe-direct.cz/cs/ a města Nový Jičín www.novyjicin.cz
Srdečně zveme všechny příznivce ekologické dopravy!
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22. září — Evropský den bez aut

Poplatek za komunální odpady

Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí

Sandra Trávníčková, finanční odbor MěÚ NJ

g

Stále více měst v Evropě má problémy s rostoucí automobilovou dopravou a se znečištěným ovzduším a hlukem, který
nárůst automobilové dopravy přináší. Spalováním paliv v motorových vozidlech se do ovzduší uvolňují zejména oxidy dusíku a oxid uhelnatý. V souvislosti s automobilovou dopravou
dochází taktéž ke zvýšení emisí prachu.Všechny tyto látky
mají nepříznivý vliv na lidské zdraví.
Oxidy dusíku jsou dráždivým plynem, který spolupůsobí při
vzniku onemocnění dýchacích cest, onkologických onemocnění a negativně ovlivňuje taktéž centrální nervový systém.
Fotosyntetickými chemickými reakcemi v přízemních vrstvách
atmosféry se oxidy dusíku podílejí na vzniku troposférického
ozonu. Za horkých slunečních letních dnů tak dochází ve
větších městech a sídelních aglomeracích k závažným fotochemickým smogovým situacím — tzn. ke stavům mimořádně
znečištěného ovzduší, kdy je několikanásobně překročena přípustná koncentrace troposférického ozonu v atmosféře. Zatímco existence stratosférického ozonu je důležitou ochranou
biosféry před krátkovlnným UV zářením, troposférický (přízemní) ozon je silným oxidačním činidlem nebezpečným živým
organismům. Jeho vdechování poškozuje sliznici dýchacích
cest a výrazně snižuje jejich čistící schopnost. Fotochemický
smog ve městech a městských aglomeracích představuje
v současné době závažný celosvětový problém.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti iniciovala Evropská
komise v roce 2000 vznik „Evropského dne bez aut“. Akce si
drží stálý termín, kterým je 22. září. Evropský den bez aut
je završením tzv. „Evropského týdne mobility“ (16.—22. září).
Cílem obou osvětových akcí je napomoci omezování individuální automobilové dopravy ve městech, propagovat ekologicky přijatelnější způsoby městské dopravy — veřejnou hromadnou dopravu, jízdní kolo nebo vlastní chůzi a povzbudit
tak aktivní vztah občanů k čistotě ovzduší ve svém sídle.
Evropský týden mobility spolu s Evropským dnem bez aut
nabízejí zároveň konkrétní cestu ke snížení dopadu naší každodenní činnosti na klima Země. Všichni, kdo začnou jezdit
do práce na kole, veřejnou dopravou či chodit pěšky, přispějí
k ochraně klimatického systému Země. Každý litr benzinu,
spálený v autě, totiž znamená 2,5 kg CO2 v atmosféře.
Vyzýváme proto všechny občany Nového Jičína — ponechejte dne 22. září své automobily doma!

g

Poplatek za provoz systému shromažování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Upozorňujeme občany s pololetní sazbou na
blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad,
který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Nového
Jičína, a to do 30. 9. 2008. Do tohoto termínu musí splnit svou
poplatkovou povinnost všichni občané s trvalým pobytem
v Novém Jičíně (za děti jejich rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému pobytu ve správním obvodu města a vlastníci
stavby určené k individuální rekreaci, kteří nemají trvalý
pobyt ve městě Nový Jičín.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu
či úmrtí) je nutné nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu Nový Jičín, 1. patro, č. dveří 107.
Poplatek je možné uhradit bu poštovní poukázkou na
poště nebo v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, Divadelní 3 a Masarykovo náměstí 1 nebo převodem na účet
města Nového Jičína u KB číslo 19-326 801/0100 s uvedením
variabilního symbolu a výše částky.
Sazba poplatku podle obecně závazné vyhlášky činí pro
rok 2008 456,- Kč/osobu/rok.
Občanům, kteří nesplní svou poplatkovou povinnost včas
nebo ve správné výši, budou vystaveny a zaslány navýšené
platební výměry o 50 % z dlužné částky podle zákona č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.

Konec výměny
občanských průkazů
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g

Oznámení
Vedení města Nový Jičín
g V těchto dnech odchází ze své funkce po více než patnácti
letech ředitel Úřadu práce v Novém Jičíně pan ing. Jiří Macíček. Byla to léta dobré a korektní spolupráce našeho města
s úřadem práce při řešení aktuálních problémů v oblasti zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů. Věříme, že stejně dobře
jako v dosavadní funkci si pan ing. Macíček povede i na svém
novém působišti, Státním úřadě inspekce práce v Opavě. Přejeme mu pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
g Ve dnech 4. a 5. září 2008 bude z technických důvodů po
celý den mimo provoz oddělení evidence řidičských průkazů
a motorových vozidel odboru dopravy. Děkujeme za pochopení.
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Vážení občané, dne 31. 12. 2008 končí ze zákona platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
(růžové kartičky se šestimístným číslem a sérií), vydaných do 31. 12. 2003. Držitelé těchto občanských průkazů
jsou povinni požádat o jejich výměnu do 30. 11. 2008.
Výměna občanských průkazů se nevztahuje na občanské
průkazy vydané občanům narozeným před 1. 1. 1936 (všechny typy vč. červených knížek), pokud není v těchto občanských
průkazech doba platnosti vyznačena konkrétním datem a tato
již uplynula.
I u těchto občanských průkazů je však potřeba dbát na to,
aby obsahovaly aktuální údaje. Občan je povinen požádat o výměnu tohoto občanského průkazu v případě, že dojde ke změně stavu (např. ovdovění) nebo ke změně údaje o trvalém
pobytu. Důvodem výměny občanského průkazu je rovněž změna podoby držitele občanského průkazu. Pokud již fotografie v občanském průkazu neodpovídá současnému vzhledu
držitele, občanský průkaz ztrácí průkazní moc a je ve vlastním zájmu jeho držitele, aby předešel nepříjemnostem a podobu v občanském průkazu aktualizoval vyřízením nového
občanského průkazu.

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

„Co činíme,
činíme v plné odpovědnosti k budoucí generaci.“
g Biologicky rozložitelné odpady. Tak jak bylo již v prázdninovém čísle Novojičínského zpravodaje avizováno, budeme
se v seriálu ODPADY 2000—2007 věnovat biologicky rozložitelným odpadům, zkráceně bioodpadům. Rovněž tato skupina
odpadů patří ke komunálním odpadům, jejichž nakládání
má ve své správě obec.
Produkce bioodpadů byla ve sledovaných obdobích, tj. od
r. 2000 do r. 2007 poměrně konstantní (okolo 70 tun za rok).
Jelikož procentuální množství bioodpadů s ohledem na celkovou produkci komunálních odpadů není zanedbatelné, bylo
nutno ze strany obce hledat vhodné alternativy ke způsobu
nakládání s tímto druhem. To však nebyl jediný důvod. Schválené cíle a opatření obsažené v závazné části programu odpadového hospodářství (POH) ČR a Moravskoslezského kraje
promítaly vysoké požadavky na rozvoj odpadového hospodářství. Tyto požadavky kladly na rozvoj odpadového hospodářství obce značné nároky, z nichž největší byly kladeny právě
na nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady.
By je odpadové hospodářství obce na poměrně dobré úrovni,
je přesto mezi jeho stavem a některými cíli závazné části POH
Moravskoslezského kraje v současné době nesoulad, který
je nutno překlenout rozvojem systému odpadového hospodářství, tj. optimalizací nakládání s bioodpady.
V počátcích zavedení třídění bioodpadu bylo možno ukládat
tento druh odpadů na separační dvůr u vlakového nádraží
v Novém Jičíně na ulici K. Schwarze. Díky vzrůstajícím nárokům na prostor a technické vybavení byl tento dvůr v roce
2005 uzavřen a nahrazen novým sběrným dvorem na Palackého třídě, kde mohli a mohou občané stále v provozní době,
(tj. od pondělí do pátku 8.00—11.00 a 11.30—17.00 hod., v sobotu pak 8.00—11.00 hod.) tento druh odpadu předat. Další
možností byl odvoz odpadů po telefonické dohodě. V r. 2006
a 2007 se město rozhodlo k podpoře domácího kompostování,
které bylo vhodné zejména pro lokality se zástavbou rodinných domů. Jednalo se o poskytnutí dotace ze strany města
Nového Jičína při zakoupení domácích kompostérů. Celkově
bylo občanům přiděleno na základě stanovených kritérií tisíc
kusů nádob. V loňském roce byl rovněž započat pilotní projekt sběru bioodpadů. Na třech lokalitách v Novém Jičíně byly
rozmístěny zelené jednokubíkové vany pro sběr tohoto druhu
odpadu. Pracovníci radnice a Technických služeb města Nového Jičína zjišovali, zda nádoby obsahují pouze stanovený
druh odpadů a nejsou k nim přimíchávány i jiné odpady. Jelikož se ukázalo, že sběr bioodpadů do sběrných nádob je
žádaný a stanovené požadavky byly ze strany občanů akceptovány, uzavřelo město smluvní vztah se společností ASOMPO,
a.s. Smlouva městu zajistila nakládání s bioodpady, které
jsou následně po odvozu zpracovávány v kompostárně. Na
počátku bylo ve městě a jeho částech umístěno celkem 15
kusů 770 l plastových hnědých nádob. Následně bylo množství rozšířeno o dalších 30 kusů 770 l a 8 kusů jednokubíkových van. Seznam lokalit je uveden níže.
Co lze do nádob ukládat? Do hnědých plastových nádob
o objemu 770 l patří kuchyňské zbytky; jedná se např. o zbytky
z kuchyně, posekanou trávu, listí ze stromů, aj. Vše je detailně
popsáno právě na nádobách. Po výsypu je nutno nádobu opě-

tovně uzavřít víkem. Je nepřípustné odpad v nádobě ušlapávat. Následně dochází v nádobě k procesům, které mají vliv
na zvýšený zápach. Odpady rovněž nelze ukládat mimo sběrné
nádoby např. v pytlích apod. Jedna se o porušení vyhlášky
obce, kdy za odložení odpadu mimo vyhrazená místa hrozí
občanovi nemalá sankce.
g Stanoviště kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad: poznámka — stanoviště sklolaminátových nádob (dále jen
SSLN): 1. Straník, obchod 2. Kojetín, centrum (SSLN) 3. Libhoš, obchod, střed obce 4. Libhoš, u paneláků 5. Žilina,
zastávka konečná (SSLN) 6. Žilina u vjezdu do zahrádek
„Šrámkova cesta“ 7. Loučka u řadovek ul. U Hráze (SSLN)
8. Loučka u JZD (SSLN) 9. Bludovice, čerpací stanice (SSLN)
10. ul. Dlouhá na parkovišti před domem č.p. 1 11. Štursova
u hřiště (SSLN) 12. Myslbekova ul. před zimním stadionem
(SSLN) 13. Jugoslávská ul. proti bývalému zahradnictví (SSLN)
14. Fibichovo náměstí (SSLN) 15. Pod Skalkou (SSLN) 16.
Bludovice u čalounictví 17. Libhoš na začátku části NJ v blízkosti prodejny PNEU 18. Libhoš, Malá Vídeň (SSLN) 19.
Libhoš k točně, Svatý Marek (SSLN) 20. Kojetín, střed obce
(SSLN) 21. Straník, dolní část 22. Straník, u hřiště 23. Straník, naproti Azylového domu 24. Žilina, Beskydská u Partyzána (SSLN) 25. Žilina, Za školou (SSLN) 26. Žilina, U Mola
(SSLN) 27. Loučka, Žlabec 28. Loučka, ul. V Kůtě 29. Loučka,
ul. Křenová u trafa 30. Loučka, ul. Lipová 31. Naproti k vjezdu do ul. Pod Lipami 32. Rybízový sad (SSLN) 33. Separační
dvůr, 3 kusy 34. Tržnice, 2 kusy 35. Křižkovského náměstí
(SSLN) 36. ul. Slezská ke garážím 37. ul. Slovanská (SSLN)
38. ul. Jugoslávská naproti obchodu u garáží 39. ul.Trlicova
křížení s ul. Kpt. Jaroše, vjezd ke garážím 40. ul. Gregorova,
nad gymnáziem, 41. ul. Lesní, dole u Tonaku (SSLN) 42. ul.
Myslbekova 43. ul. Lesní (pod zrcadlem, cesta ke kurtům),
44. Smetanovy sady 45. Skalky, americké domky 46. Zahrádkářská osada za hřbitovem, u hlavní brány 47. Zahrádkářská osada za hřbitovem, u zadní brány, ul. Slezská 48. Zahrádkář. osada Pod Svincem 49. Žilina nad hřištěm v úrovni
rybníku Lamberk, na konec cesty (ul. U Hřiště) 50. Žilina nad
hřištěm nad rybníkem Lamberk, na konec cesty (ul. U Rybníku) 51. ul. Bulharská, zahrádky 52. Bludovice, u České školy
53. Bludovice, zahrádkářská osada.

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
Ivana Boková, odbor životního prostředí
DOBA SVOZU: LOUČKA 3. 10. v době od 15.45 do 16.45
hod. (pátek) g KOJETÍN 3. 10. v době od 17.00 do 17.30 hod.
(pátek) g STRANÍK 10. 10. v době od 15.45 do 17.30 hod. (pátek) g BLUDOVICE 10. 10. v době od 15.45 do 17.30 hod. (pátek) g ŽILINA 17. 10. v době od 15.45 do 17.30 hod. (pátek)
g LIBHOŠŤ 24. 10. v době od 15.45 do 17.30 hod. (pátek).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů doklad k ověření jejich bydliště. Termíny mobilního svozu jsou
stanoveny na pátky tak, aby tento svoz proběhl před svozem
velkoobjemového odpadu kategorie 200301, 200307.

STANOVIŠTĚ SVOZU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH:
g LOUČKA 3. 10.: parkoviště u garáží MěÚ od 15.45 do 16.00
hod.; u věžáku č. 275 proti pneuservisu od 16.00 do 16.15 hod.;
u Koruny od 16.15 do 16.30 hod.; u ZD, správní budova od
16.30 do 16.45 hod. g KOJETÍN 3. 10.: křižovatka u autobusové zastávky od 17.00 do 17.30 hod. g STRANÍK 10. 10.:
nad školou od 15.45 do 16.15 hod.; u prodejny Jednoty od
16.15 do 16.45 hod.; odbočka ke hřišti od 16.45 do 17.30 hod.
g BLUDOVICE 10. 10. čerpací stanice (Fojtství) od 15.45 do
16.15 hod.; zastávka ČSAD u České školy od 16.15 do 16.45
hod.; bývalé čalounictví Wumab od 16.45 do 17.30 hod. g ŽILINA 17. 10.: u hřiště od 15.45 do16.15 hod.; Na Výsluní (křiž.
s ul. Beskydskou) od 16.15 do 16.45 hod.; U Škorňů (Pstruží
potok) od 16.45 do 17.15 hod.; Beskydská (u skladu CO) od
17.15 do 17.30 hod. g LIBHOŠŤ 24. 10.: u obchodu Jednoty
(horní konec) od 15.45 do 16.15 hod.; u kostela od 16.15 do
16.45 hod.; u domu č. 128 (náměstí sv. Marka) od 16.45 do
17.15 hod.; Malá Vídeň (střed ulice) od 17.15 do 17.30 hod.
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Výstava „Srpen 1968 v NJ“

Kam za sportem...

Mgr. Hana Sirotová

Jaroslav Kotas
g FOTBAL:

g

Ve čtvrtek 21. srpna v 16.00 hodin byla vernisáží zahájena
výstava „Srpen 1968 v Novém Jičíně“. Výstavu, která je instalována ve vstupní hale radnice, zahájil starosta Mgr. Ivan
Týle, který přivítal hosty vernisáže a připomněl význam minulých událostí pro dnešní dny. Poté se ujal slova autor výstavy
Mgr. J. Filipík, kterému se během posledních osmnácti let
podařilo shromáždit materiály a dokumenty k této výstavě.
Autor představil obsah své výstavy a poděkoval zejména panu
Janu Reichovi, díky němuž se zachovaly některé originální
materiály z té doby.
Vernisáž proběhla za účasti řady významných hostů — senátora Mgr. Milana Bureše, místostarostů M. Lossmanna, ing.
V. Bárty, zastupitelů a členů rady a jiných. K vidění jsou zde
dokumenty a archiválie, které se dochovaly v archivu bezpečnostních složek a Ministerstva vnitra, archivu soudobých dějin a v neposlední řadě také ve Státním okresním archivu
Nový Jičín. Nelze zapomenout ani na dokumenty zapůjčené
ze soukromých sbírek, jejichž majitelé uchované dokumenty
nabídli k oživení regionální historie. Vystaveny jsou zde fotografie pana Aloise Válka, signatáře Charty 77 a pana Josefa
Lankočí.
Unikátním a jedinečným materiálem této výstavy jsou dochované originály plakátů ze srpnových dnů roku 1968. Za
zmínku stojí určitě také článek Miloslava Baláše, shrnující
srpnové události na Novojičínsku. Zastoupeny jsou materiály
o postoji tehdejšího vedení města, polemiky o přejmenování
náměstí, dopisy do redakce Rozkvětu. Připomenut je také Karel Kryl, významný novojičínský básník, zpěvák a skladatel.
O zájmu o srpnové události v Novém Jičíně svědčí i počet
návštěvníků ze zahraničí, kteří si prohlédli vystavenou expozici a vyslechli komentář k exponátům.
Výstavu, která je připomenutím 40. výročí srpnových událostí, připravilo Muzeum Novojičínska, Státní okresní archiv
Nový Jičín a město Nový Jičín a potrvá do 7. září 2008. Srdečně zveme všechny občany k jejímu zhlédnutí.

so 13. 9. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um. trávou,
krajs. přeb. star. a mlad. dorost N.Jičín - Heřmanice (2 utk.),
ne 14. 9. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, krajs. přeb. mlad.
a star. žáci Nový Jičín - Ostrava-Jih (2 utk.), ne 14. 9. v 10.15
hod., hřiště Lamberk, III. tř. muži Žilina - Trojanovice I, ne
14. 9. v 16 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Lubina,
ne 14. 9. v 16 hod., stadion TJ, krajs. přeb. muži N. Jičín A Oldřišov, ne 14. 9. v 16 hod., hřiště Hodslavice okr. přeb. muži
N. Jičín B (Hodslavice) - Sedlnice, st 24. 9. v 16. 30 hod., hřiště
s um. trávou, krajs. přeb. mlad. a star. žáci N. Jičín - Bílovec
B (2 utk.), st 24. 9. v 16.30 hod., stadion TJ, krajs. přeb. muži
N. Jičín A - Lískovec, so 27. 9. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um.
trávou, krajs. přeb. star. a mlad. dorost N. Jičín - Poruba (2
utk.), so 27. 9. v 16 hod., hřiště Hodslavice, okr. přeb. muži
N. Jičín B (Hodslavice) - Štramberk, ne 28. 9. v 9 a 10.45 hod.,
hřiště s um. trávou, krajs. přeb. mlad. a star. žáci N. Jičín Jablunkov (2 utk.), ne 28. 9. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, III.
tř. muži Žilina - Fulnek C, ne 28. 9. v 16 hod., hřiště Straník,
III. tř. muži Straník - Bartošovice, ne 28. 9. v 16 hod., stadion
TJ, krajs. přeb. muži N. Jičín A - Bohuslavice, so 4. 10. v 15.30
hod. hřiště Hodslavice, okr. přeb. muži N. Jičín B (Hodslavice)
- Kopřivnice g HÁZENÁ (hala ABC): ne 7. 9. v 11. 15 hod.,
krajs. přeb. dorostenci N. Jičín - Polanka B, ne 7. 9. ve 14 hod.
krajs. přeb. mlad. žačky N. Jičín - Poruba, ne 14. 9. v 17 hod.,
severomor. liga muži N. Jičín - Polanka B, ne 14. 9. v 17 hod.,
severomor. liga muži N. Jičín - Třinec, ne 28. 9. v 15.15 hod.,
krajs. přeb. dorostenci N. Jičín - Trnávka, ne 28. 9. ve 14 hod.
krajs. přeb. mladší žačky N. Jičín - Zubří, ne 28. 9. v 17 hod.,
severomor. liga muži N. Jičín - Havířov g BASKETBAL (hala
na bazénu): čt 18. 9. v 17.30 hod. přípr. utkání Geofin N. Jičín
- Handlová, KONTEXT CUP - mezinárodní turnaj mužů, po
22. 9. v 16.15 hod., Synthesia Pardubice - Fürstenfeld Panthers
(Rak.), v 18.30 hod. Geofin N. Jičín — SKANSKA Pezinok
(SR), út 23. 9. v 16.15 hod. Pezinok - Pardubice, v 18.30 hod.
Fürstenfeld — Geofin N. Jičín, st 24. 9. v 16.15 hod. Fürstenfeld
- Pezinok, v 18.30 hod. Geofin N. Jičín — Pardubice, út 30. 9.
v 18 hod., přípravné utkání Geofin Nový Jičín - NH Ostrava
g HOKEJ (ZS): so 13. 9. v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Ž ár
n. S., so 20. 9. v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Pelhřimov, st
24. 9. v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Velké Meziříčí, st 1. 10.
v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Valašský hokej. klub Vsetín
g VOLEJBAL (hala ABC): so 27. 9. v 10 hod., extral. juniorky
N. Jičín - Šternberk (2 utk.), so 27. 9. v 10 hod., extral. kadetky
N. Jičín - Ostrava (2 utk.), so 27. 9. v 10 hod. extral. junioři
N. Jičín - Velké Meziříčí (2 utk.), pá 3. 10. v 18 hod. a so. 4. 10.
v 10 hod., I. liga ženy Nový Jičín - Uherské Hradiště (2 utk.)
g KUŽELKY (herna na stadionu): pá 12. 9.v 16 hod., oblast.
přeb. muži N. Jičín A - Sedlnice g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st 8.30 - 12.30 hod. a 17
- 21 hod., pá 17 - 21 hod., so 10 - 19 hod., ne 8 - 19 hod. g PROVOZ SAUNY na bazénu: út (rezervace) 15 - 21 hod., st 10 - 14
a 15 - 21 hod., čt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod.
g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15 až
13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod.

Sportovní aktuality
g

SPORTOVCI OSLAVÍ 100 LET TĚLOVÝCHOVY V NOVÉM JIČÍNĚ NA SLAVNOSTI MĚSTA. Když je někomu
nebo něčemu sto let, tak se to musí jistě náležitě oslavit. Nebude tomu jinak ani v případě letošního výročí 100 let tělovýchovy v Novém Jičíně. Přestože je program oslav tohoto
významného výročí rozvržen postupně na téměř celý rok, proběhne hlavní oslava na letošní Slavnosti města NJ v sobotu
13. září. Vše ale začne již v pátek 12. září, kdy starosta města
přijme v aule radnice sportovce, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj tělovýchovy a sportu v našem městě s oceněním jejich dlouholeté záslužné činnosti s následným pozváním na slavnostní koncert skupiny Javory v Beskydském
divadle. Dříve než se sportovci vydají v dresech a se sportovním nářadím na náměstí v prvním dopoledním průvodu, bude
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v aule radnice otevřena velká výstava o sportu, na níž představí sportovní oddíly a kluby dobové dokumenty ze sportovní činnosti a získané trofeje. A pak už bude sport jako
takový určitě jedním z hlavních bodů programu letošní slavnosti města. Přímo na náměstí se představí fotbalisté, házenkáři, hokejisté s ukázkami ze svých sportů, pokud vyjde
počasí, tak v připraveném bazénu předvedou své umění i plavci s ploutvemi KVS Laguna a plavci z plaveckého klubu, ve
vstupní hale radnice by se měli s ukázkami prezentovat mladí
stolní tenisté. Z další bohaté sportovní nabídky to bude na
parkovišti u tržnice exhibiční vystoupení Rebel Teamu ve freestylové show na kolech (10—17 hod.), k vidění bude moderní
krasojízda na kolech „Platland show“ (10—17 u tržnice, v 18.45
hod. na náměstí), na tržnici předvedou své umění v lezení na
umělé stěně horolezci, představí se i turisté. Sportovní program bude i na obou nádvořích Žerotínského zámku, na „jedničce“ předvede koně Jezdecký oddíl Bludička (10—18 hod.),
své precizní vystoupení budou předvádět na „dvojce“ děvčata
ze SK Cheerleaders (11.35 hod., v 16 hod. na náměstí), na
náměstí se představí i klub Abada Capoeira (14.30 hod.).
V parku u zámku předvedou ukázky ze své činnosti Sokoli
(11 hod.), tamtéž se představí i cvičenci jógy (13 a 15 hod.).
Novojičínští sportovci by se měli ještě v hojnějším počtu než
ráno představit i v odpoledním průvodu, který by měl být určitým vrcholem slavnosti města, po něm bude na náměstí
exhibiční show basketbalistů Geofinu Nový Jičín „Wolrd Streetbal Show Geofin“ ve streetballu USA versus Evropa (15.45
hod.). Kromě toho se na sportovištích města (mimo náměstí)
uskuteční další sportovní akce. Na hřišti s umělou trávou 3.
generace to bude mezinárodní turnaj ve fotbale starších přípravek za účasti deseti družstev (11—18 hod.), ve sportovní
hale na bazénu se uskuteční VIII. ročník mezinárodního turnaje v zápase „Memoriál Miroslava Rešla“ (10.30—16 hod.),
v tělocvičně na ul. Msgre Šrámka předvede klub Aikido Dojo
ukázkový trénink s představením aikida (11—13 hod.) a v areálu letního stadionu na sportovišti Crow skate corps exhibice
skateboardingu (15—17 hod.). Svým nemalým dílem přispěje
do sportovní části slavnosti města přímo na náměstí i SVČ
Fokus v programu nazvaném „Veselé sportování“ a „Sport
a kratochvíle v průběhu staletí“ (10—18 hod.). Program letošní
novojičínské slavnosti města slibuje určitě všem, kteří se jí
zúčastní, překrásné zážitky nejen z její tradiční historické
části, ale i z bohaté nabídky části tělovýchovné a sportovní,
zaměřené k jejímu letošnímu historickému výročí. Podrobné
časy a místa představení sportovní činnosti, budou uvedeny
na plakátech a na letáčcích, každý si bude moci vybrat podle
svého gusta.
g HOKEJISTÉ NOVÉHO JIČÍNA VSTUPUJÍ DO PATNÁCTÉ SEZONY VE II. LIZE. Ještě není ani u konce léto
a již téměř měsíc běží naplno kompresory na zimním stadionu na výrobu ledu a hlásí se „zimní“ sport — lední hokej.
Informace k nové sezoně podal prezident HK Nový Jičín pan
Radek Toman. „Do nové sezony, která bude pro muže jubilejní
patnáctá ve II. lize, vstupujeme po letní přípravě a následných trénincích a přípravných utkáních už za několik málo
dnů. Koncepce klubu pro novou sezonu zůstává stejná — co
nejméně změn v mužstvu a hra převážně s domácími hráči
s jejich účelným doplněním. V mužstvu se tak opět objeví tváře
odchovanců klubu, loňských juniorů, možná také juniorů současných. Jediným pozitivem změn v podmínkách nově koncipované soutěže (pozn. — psali jsme o ní v minulém vydání
NZ) je fakt, že v každém utkání musí nastoupit pět hráčů ve
věku do 23 let, což u nás v Novém Jičíně bezpečně plníme.
V přípravě se objevila opět jména jako Martin Andrýsek, Tomáš Pokora, Adam Uhlár, Marek Tomášek, Dušan Pelikán,
Lukáš Bacul a Marek Valchař, Radek Toman, Pavel Zedník
a Jindra Částečka. Ještě jsou tu další v řadě, vedení věří, že
se projeví úspěšně. HK se ve své činnosti spoléhá na družstva
ligových juniorů a dorostenců, v nichž dozrávají hráči pro
seniorský hokej. Prioritou HK Nový Jičín o.s. jsou žákovské
soutěže, ve kterých držíme krok se svými soupeři a kde se
podařilo získat již dva tituly mistrů republiky pro osmou a pátou třídu. Žákovskou ligu hrají po jednotlivých třídách žáci
šestých až devátých tříd a počet soupeřů se zvýšil pro letošní
sezonu o Zlín a o třídy Valašského hokejového klubu na 12

účastníků, a tak absolvovat dlouhodobou soutěž nebude pro
jednotlivá družstva vůbec jednoduché. Zvýšila se nejen kvalita, ale také počet utkání. Starosti hokejového klubu tak narůstají se zvýšením nákladů, mj. zejména na dopravu. Řešení
hledá vedení nejen v klubu, ale také ve městě a u přátel hokejového sportu u sponzorů, bez jejichž pomoci se neobejdeme a věříme v jejich sportovní a hokejové srdce“.
Nový ročník II. ligy mužů sk. východ má 16 mužstev, která
sehrají v základní části 46 utkání, což je o 12 více než v minulé
sezoně. Soutěž zahajuje 13. září a základní část se hraje vždy
o víkendu a ve středu (jen dvě volné středy) až do začátku
března, domácím hracím dnem o víkendu je sobota se začátky
v 18 hodin. Novinkou je, že každé utkání musí mít vítěze, po
nerozhodném výsledku i v prodloužení se budou provádět
samostatné nájezdy do rozhodnutí, nově se bude hrát předkolo playoff, v němž se střetnou mezi sebou na dva vítězné
zápasy mužstva umístěná po základní části na 4. až 13. místě, mužstva na prvních třech místech mají volno. Trenérská
dvojice David Handl s asistentem Petrem Kneblíkem by měla
mít k dispozici tuto předpokládanou sestavu — brankáři: René
Urbánek, Miroslav Jagoš, Tomáš Kozák; obránci: Václav Slabý, Martin Andrýsek, Bohuslav Hruškovský, Tomáš Pokora,
Martin, Koloničný, Petr Gulda, Dušan Pelikán, Marek Valchář; útočníci: Adam Uhlár, Petr Macháček, Marian Skaloš,
Kamil Glabazňa, Martin Kabeláč, Martin Toman, Ondřej Sluštík, Marek Tomášek, Luděk Lhotský, Radek Toman, Lukáš
Bacul, Pavel Zedník a Pavel Žibrita (přišel z Brna).
Zářijový program utkání II. ligy, sk. východ: so 13. 9. d.
Ž ár n. S., st 17. 9. v Opava, so 20. 9. d Pelhřimov, st 24. 9.
v 18 hod. d. Velké Meziříčí, ne 28. 9. v Přerov, st 1. 10 d. Valašský hokejový klub (Vsetín). Mnoho dalších informací o hokejovém dění v HK Nový Jičín (soupisky a termínovky utkání
všech družstev, fotografie z utkání a další informace) lze najít
na webových stránkách klubu www.hcnj.cz
g

VOLEJBALOVÁ DRUŽSTVA MAJÍ VĚTŠÍ AMBICE
NEŽ V MINULÉ SEZONĚ. Konec měsíce září je obdobím,
kdy začíná nová mistrovská sezona volejbalu. Informaci o tom,
jak jsou připraveni ve volejbalovém oddílu TJ Nový Jičín, podal předseda oddílu a šéftrenér v jedné osobě Oldřich Valenta. „Na tradičním soustředění v Žamberku jsem měl celkem ve dvou turnusech 86 hráčů kategorií mladších a starších
žáků a žákyň, juniorů, juniorek a kadetek. Soustředění se
vydařilo a jsem s jeho průběhem spokojen, hráli jsme řadu
turnajů a dost jsme natrénovali, takže to splnilo svůj cíl. Uvidíme, jak si povedou ženy a muži, kteří už na soustředění
nejezdí. Pokud se týká jednotlivých družstev, tak u juniorek
je problém, tak jako v jiných klubech, že se potýkáme s menším počtem hráček, kterých máme věkem osm, máme však
početné družstvo kadetek, z něhož v případě potřeby budeme
juniorky doplňovat. Myslím si, že jak juniorky, tak i kadetky
jsou připraveny celkem dobře, i když ta kvalita není taková
jako byla kdysi, kdy obě družstva bojovala na špici a o medaile. V nové sezoně by oba kolektivy měly hrát tak v polovině
tabulek s cílem hrát co nejlepší volejbal a udržet stávající
soutěže. Kadeti budou hrát opět krajský přebor, který za posledních pět sezon čtyřikrát vyhráli, ale do extraligy se přes
kvalifikaci neprobojovali.“
Novojičínský volejbal bude
mít tedy v soutěžích družstvo
žen, které bude hrát v nezměněné sestavě opět druhou nejvyšší soutěž I. ligu), družstvo
mužů „A“ bude bojovat v KP
I. tř., v krajské „dvojce“ budou hrát muži „B“ (junioři),
na juniorky, kadetky a juniory čekají soupeři v nejvyšší
soutěži extralize. Tradičně
velký počet novojičínských žákovských družstev bude hrát
po kvalifikacích v jednotlivých
výkonnostních skupinách Volejbalové družstvo žen TJ Nový
krajského přeboru, rozšířil se Jičín bude i v nové sezoně bojovat
i počet sportovních tříd, ma- o co nejlepší umístění v první lize.
jících své působiště na ZŠ Ko- Foto: Jaroslav Kotas.
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menského 66. A co ještě k novému ročníku soutěží Oldřich
Valenta dodal? „Družstvo žen by mělo být opět průběžně posilováno juniorkami, takže by mělo mít dostatečný počet
hráček a letos by mělo hrát o postup do finálové skupiny, tak
jako tomu bylo dříve. První družstvo mužů, posílené o některé už bývalé juniory, začíná velmi silnou soutěž krajského
přeboru I. třídy počátkem října a já předpokládám, že budou
na tom výkonnostně lépe než v minulé sezoně. Již ve druhé
polovině září začíná soutěž krajského přeboru II. tř., v níž
budou hrát jako svoji doplňkovou soutěž junioři. Pokud se
týká sportovních tříd, tak se podařilo s velkými problémy,
i když zase ne takovými jako vloni, ustavit novou sportovní
šestou třídu, kde bude po deseti chlapcích a děvčatech, kvalitativně o mnoho lepší než vloni. Už od počátku školního roku
začínáme s přípravou nových „pááků“ — přípravky pro celé
město, další čtyři sportovní třídy jsou od šestého do devátého ročníku, do krajského přeboru je přihlášeno vždy po
dvou družstvech starších a mladších žáků a starších a mladších žákyň. Navíc nově vznikla na ZŠ Jubilejní doplňková
sportovní třída z děvčat šesté a sedmé třídy, navíc máme
ještě jedno družstvo mladších žákyň ze ZŠ Dlouhá a ostatních škol, takže to vypadá, že bychom letos mohli mít v soutěži až pět družstev mladších žákyň, což by se blížilo minulosti, kdy jsme měli velmi kvalitní výběr z velkého počtu dětí“.
Zatímco extraligisté zahájí soutěže na domácí palubovce
haly ABC už v sobotu 27. září, ženy vstoupí do „moravské“
skupiny I. ligy rovněž doma o týden později 3. a 4. října proti
Uherskému Hradišti (doma budou hrávat v pátek v 18 a v sobotu v 10 hod.).
g NOVOJIČÍNSKÁ HÁZENÁ VSTUPUJE DO 51. SEZONY.
Již do své jedenapadesáté sezony vstoupí od nového soutěžního ročníku 2008/2009 počátkem září novojičínští házenkáři.
Družstvo mužů, doplněné o čtyři mladé hráče z Kopřivnice
končící v kategorii staršího dorostu, kteří se nedostali do
„A“ týmu, bude opět bojovat v severomoravské lize. Cílem družstva je umístění v horní polovině tabulky a přitáhnout další
diváky a bývalé hráče a hráčky k tomuto krásnému sportu.
Rovněž dorostenecký tým, který bude hrát spolu s dalšími
devíti družstvy severomoravskou ligu, bude posílen o chlapce
z Kopřivnice a jeho cílem bude umístnit se taktéž v první polovině tabulky a připravit hráče na příští ročník, kde by měli
útočit na prvenství v soutěži. Jen s vlastních odchovankyň
bude hrát severomoravskou ligu (8 dr.) družstvo mladších
žaček s cílem rozvíjení pohybových vlastností a získání dalších hráček a vytvořením kvalitního zázemí pro jejich růst.
Všechna družstva mají své pevné zázemí v hale ABC, kde budou hrát i svá mistrovská utkání, a to muži vždy v neděli od
17 hod., dorostenci od 15.15 hod. a mladší žačky od 14 hod.
Výbor oddílu házené zve srdečně širokou veřejnost na všechna
domácí utkání.
g VRCHOLEM PŘÍPRAVY BASKETBALISTŮ GEOFINU
BUDE I LETOS TURNAJ KONTEXT CUP. Skončila doba
zaslouženého volna a pro basketbalisty Geofinu Nový Jičín
začala 11. srpna příprava na novou sezonu. První tři týdny
přípravy byly věnovány objemovému tréninku bez míče hlavně
k získávání fyzické kondice s využitím místních podmínek,
když v prvních dvou týdnech od pondělka do pátku to byla
příprava dvoufázově, ve třetím týdnu pak ve velkém objemu
a s velkou zátěží se čtyř až pětihodinovými tréninky denně.
Poté přijde postupně na řadu již příprava s míčem, trénink
herních situací a přípravné zápasy. Vrcholem přípravy by měla
být, tak jako je tomu vždy v posledních letech, účast týmu na
domácím mezinárodním turnaji Kontext Cup, nazvaném podle
jednoho ze sponzorů klubu, tiskárny Kontext. Letos se Kontext Cup uskuteční ve dnech 22. až 24. září a kromě domácího Geofinu se jej zúčastní držitel mistrovského titulu ze
slovenské ligy celek Pezinku, dále posílené Pardubice a rakouský mistr Fürstenfeld Panthers. Turnaj je jako vždy rozložen do tří dnů a jeho program je následující: pondělí 22. 9.
v 16.15 hod. BK Synthesia Pardubice - Fürstenfeld Panthers,
v 18.30 hod. Geofin Nový Jičín — SKANSKA Pezinok, úterý
23. 9. v 16.15 hod. Pezinok - Pardubice, v 18.30 hod. Fürstenfeld — Geofin N. Jičín, středa 24. 9. v 16.15 hod. Fürstenfeld
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- Pezinok, v 18.30 hod. Geofin N. Jičín — Pardubice. Vedení BC
pevně věří, že i letos bude mít turnaj slušnou úroveň a že se
najde dost basketbalových příznivců, kteří jeho zápasy přijdou navštívit. Pro mnohé fandy to bude pravděpodobně první
příležitost vidět živě v akci v našem dresu všechny nové posily.
Také před letošní sezonou bude na sekretariátu basketbalového klubu probíhat předprodej permanentek na nový ročník soutěží. Pro majitele permanentek z minulé sezony to
bude 15. září od 13 do 16 hod. a 16. září od 13 — 16 hod., pro
ostatní zájemce 17. září od 13 do 16 hod. a 18. září od 13 do
16 hod. Ceny permanentek na tribunu „A“ jsou 1 980,- Kč,
1 650,- Kč, 1 155,- Kč, na tribunu „B“ 770,- Kč. Další informace
o basketbalových novinkách lze získat na webových stránkách BC: www.basketnj.cz

Stručně
g

Hokejový klub Nový Jičín zve do svých řad další zájemce,
kterým se líbí dynamická kolektivní hra, jakou je právě hokej. Zájemci se mohou přihlásit přímo na ZS u funkcionářů
klubu, nejlépe u p. Fleischmanna (tel. 603 528 354). V klubu
začínají s chlapci již v předškolním věku, přivítají však také
zájemce až do páté třídy. Pravidelná příprava pro nováčky
a přípravku od začátku školního roku je vždy každou sobotu
a neděli od 7.30 hod.

g

Oddíl stolního tenisu TJ Nový Jičín pořádá počínaje měsícem září 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 do16 hod. Další podrobnější informace podají zájemcům nebo jejich rodičům bu
po telefonu nebo přímo v herně v Loučce trenéři přípravky
p. Vladimír Šimíček (tel. 724 087 534) a. ing. Jaromír Havrlant (tel. 724 230 661).

g Ještě ani téměř nezačala nová sezona a již je tady první
úspěch mladých stolních tenistů TJ Nový Jičín. Postarala se
o něj dvojice Michal Kratochvíl a Filip Loukota, která vyhrála mezinárodní turnaj v polském Jastrzebie-Zdroj, když
ve finále kategorie kadetů porazila 3:2 reprezentanty z Izraele. Úspěšný byl i další novojičínský pár Tomáš Kratochvíl
a Tomáš Rajnoch (starší žák), který obsadil v kategorii dorostu výborné třetí místo, když o postup do finále prohrál
s prvoligovými hráči Mittalu Ostrava Javůrkem a Mertou.
Na turnaji startovali hráči ČR, Ukrajiny, Izraele a Polska.

Velmi úspěšně si vede v novém ročníku soutěží áčko fotbalistů Nového Jičína, které
coby nováček krajského přeboru vyhrálo všechny dosavadní tři zápasy a vítězstvím
4:1 v Sedlnici nakročilo k obhajobě loňského vítězství přinejmenším v okresním kole
Poháru ČMFS.

Ve vítězném utkání krajského přeboru v Českém Těšíně patřil k nejlepším hráčům
novic v dresu Nového Jičína Ján Moravčík (č. 5), který ke třem brankám v předcházejících zápasech přidal v tomto utkání další dvě. Foto Jaroslav Kotas.

Město Nový Jičín se zapojilo
do květinové výstavy v Epinalu
Ing. Eva Bártková, Mgr. Hana Sirotová

Kubálková. Cíl jejich cesty byl jasný: dovézt a smontovat konstrukci, umístit ji na stanovené místo, připravit výsadby rostlinného materiálu pocházejícího z epinalských skleníků a podrobně vysvětlit záměr návrhu a hlavní myšlenku projektu.
Hotové dílo bylo předáno do péče našim epinalským přátelům, kteří se o výsadby od doby realizace starají.
S velkým potěšením českých realizátorů se setkalo ocenění
výsadeb v epinalském tisku, který vyzdvihl originalitu novojičínského návrhu i nadšení při jeho realizaci. I taková může
být partnerská spolupráce měst geograficky sice vzdálených,
ale v myšlence zdobit své ulice květinami tak blízkých.
Vytvořené expozice po celém městě tak přihlížejícím představují ukázky tvorby jednotlivých partnerských měst Epinalu
a přibližují je místním obyvatelům.

Mount Mc Kinley — výstup na
nejvyšší vrchol v srdci Aljašky
Gerhard Kapusta, předseda Horolezeckého oddílu TJ NJ

g

Francouzské město Epinal vyhlásilo pro svá partnerská
města projekt na květinovou výzdobu. Každé z vyzvaných
měst tak mohlo uplatnit své nápady v aranžování a péči o rostliny. Nový Jičín se zapojil do projektu a přihlásil se jako jedno
z partnerských měst. Jako plocha k realizaci květinové výzdoby mu byl přidělen jeden kruhový objezd a byly poslány
jeho plány. Cílem bylo, aby vytvořené květinové dílo evokovalo epinalským a návštěvníkům města svůj původ — město
Nový Jičín.
Před pracovníky odboru životního prostředí stála těžká otázka: Jak originálně reprezentovat město Nový Jičín ve Francii,
která je nám dobře známa svými nádhernými výsadbami,
spoustou kvetoucí zeleně v ulicích i krásně osazemými kruhovými objezdy. A přišel nápad využít návštěvníky obdivovaného novojičínského náměstí. Celá kompozice pak byla
pojata jako připomínka historického čtvercového námětí lemovaného ze všech čtyř stran arkádami. Uprostřed vysazená
ozdobnice (Miscanthus) má připomínat kašnu, v šachovnicovitě rozdělené ploše se střídají barvy bílá a modrá (Petunia grandiflora blanc i bleu, Gaura blanc, Ageratum bleu)
jako dlažba náměstí a po obvodu je umístěna konstrukce ve
tvaru arkád, po níž se pnou rostliny (Ipmoea tricolor). Vytvoření projektu a osazovacího plánu se ujala ing. Olga Kubálková, Technické služby města Nový Jičín vyrobily arkádovou konstrukci.
Na konci května se pak do francouzského Epinalu vypravila
malá výprava ve složení místostarosta MVDr. Milan Šturm
a z odboru životního prostředí ing. Eva Bártková a ing. Eva

g Dne 20. května 2008 se vypravila čtyřčlenná skupina z Horolezeckého oddílu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, a to Miloslav Palacký, Milan Jersák, Martin Hoza a Miloslav
Palacký ml. do Severní Ameriky, aby se pokusila o výstup na
nejvyšší vrchol tohoto kontinentu Mount Mc Kinley (v indiánském nářečí DENALI) na Aljašce vysoký 6 194 m n.m.
Tato hora svými extrémními podmínkami patří k jedné
z nejobtížněji dostupným, nebo se nachází blízko severního
polárního kruhu. Teploty se zde běžně pohybují okolo — 35 až
— 40 stupňů Celsia. Blízkost Tichého oceánu, který je od hory
vzdálen jen 200 km způsobuje, že je zde velká nestálost počasí se silnými vichřicemi. Množství kyslíku na hoře odpovídá nadmořské výšce 7 až 7,5 tis. m n.m. v Himalájích. Je to
důsledek toho, že vrstva atmosféry se směrem od rovníku
k pólům stává tenčí vlivem rotace Země. Tyto podmínky dělají
z Mt. Mc Kinley jednu z klimaticky nejtvrdších hor světa. Na
tento obávaný vrchol se podařilo vystoupit všem našim členům po deseti dnech. V krátkosti přiblížíme postup a přístup
k této hoře ležící v Národním parku DENALI.
Po měsících plánování, přípravy a zajištění všeho potřebného se výše jmenovaní dne 20. května 2008 přepravili letecky z Vídně do Frankfurtu n.M., odkud německou leteckou
společností Condor odletěli do Anchorage na Aljašce, kde přistáli ještě týž den ve 14.10 hod. místního času. No a nyní již
popis výstupu den po dni, popsaný účastníky výstupu:
20.—21. 5. Anchorage: nákup a doplnění jídla a výbavy (plynové bomby, zapůjčení skialpinistických lyží, sušená strava,
pečivo atd.), přebalení věcí nutných pro výstup, nocleh. Poděkování patří Tomášovi a Renatě Milatovým, kteří nám doma
v Anchorage nezištně poskytli super zázemí a pomohli s vyřízením organizačních věcí.
21. 5. Odjezd do 90 mil vzdálené Talkeetny místním taxíkem.
22. 5. Zde vyřizování potřebných povolení k výstupu, přebalení věcí do povolené váhy a nutné k výstupu, večer odlet na
ledovec Kahiltna do Base campu ve 2 100 m n.m.
23. 5. Ráno začátek výstupu. Jedna dvojice jde na lyžích,
druhá pěšky a všichni táhnou za sebou naložené saně a na
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zádech nesou plný batoh. Celkem každý 60 kg. Mezi těmito
věcmi je i tzv. CMC (Clean Mountain Cans), což jsou kyblíky se
šroubovacím víkem pro vykonání velké potřeby. Odpad se totiž
musí přinést dolů, do civilizace. Díky těmto opatřením zůstává hora čistá. Výstup do výšky 2 300 m n.m. s touto zátěží
trvá 4 až 5 hod., nebo je třeba si zvykat na tažení saní.
24. 5. Začíná vaření čaje, snídaně a nezbytná osobní hygiena, pokračování ve výstupu do II. výškového tábora do 2 800 m
n.m. Postavení stanů a zalehnutí k noclehu. V noci a ráno
mlha a sněžení —15 stupňů Celsia.
25. 5. Výstup do III. VT — tzv. Motorcikle camp ležící ve
výšce 3 400 m n.n. Tady vyložení všech věcí, postavení stanů
a příprava materiálu pro výstup v příštích dnech. V noci opět
sněžení, —18 stupňů.
26. 5. Už jde do tuhého, dnes je třeba vystoupat 1 000 výškových metrů do IV. VT zvaného Medical camp, který se nachází 4 400 m vysoko, zde je nutno překonat tzv. Windy Corner
(větrný roh), nebezpečné místo, kde padají laviny a kameny
a značně fouká. Vynášíme část věcí a vracíme se zpět, nebo
je to i součást aklimatizace.
27. 5. Ráno opět vyrážíme, te už bez saní, se zbývajícími
věcmi do IV. VT, kde stavíme stany, vaříme a odpočíváme.
Jasno, —25 stupňů.
28. 5. Dnes odpočíváme, ale musíme ještě absolvovat aklimatizační výstup do cca 4 800 m, odkud se vracíme zpět. V noci
vichřice 120 km/hod., — 35 až —40 stupňů.
29. 5. Opět vynáška části materiálu obtížným terénem do
5 000 m vysoko položeného sedla, cca 300 výškových metrů
ledové pole se sklonem 55 stupňů se překonává po fixních
lanech. Po zakopání materiálu návrat zpět do Medical campu.
Při hloubení díry ve sněhu a ledu nacházíme potraviny, které
tu zanechala výprava v roce 1992.
30. 5. Výstup do sedla, přibrání věcí zanechaných z předešlého dne v sedle a pokračování ve výstupu do High campu,
který leží ve výšce 5 300 m, což je již V. VT. Z tohoto místa

se provádí závěrečný výstup na vrchol, takže je nutno se důkladně připravit, nic nezapomenout, mít s sebou dostatek tekutin, rezervní oblečení, lano, cepíny, stoupací železa, vhodnou
obuv — duplexy nebo triplexy (boty s vnitřní papučí) atd.,
pouze čelní svítilnu není nutné mít sebou, nebo v noci se nestmívá. Oblačno, — 28 stupňů.
31. 5. Po neklidné noci a ranní přípravě odcházíme v 8.30
hodin pokusit se zdolat vrchol, což se po šesti hodinách podařilo. Pocity jsou nepopsatelné, je trochu mlha, mrzne, ale
jsme neskonale šastní, že se to podařilo, že vynaložené prostředky a úsilí se neminulo vytčeného cíle. Fotíme, natáčíme
a po zmírnění emocí sestupujeme zpět, nebo úspěšná cesta
končí vždy až dole. Do High campu scházíme za tři hodiny,
unavení a šastní lezeme do spacáků (po nezbytné oslavě
úspěšného výstupu na vrchol).
1. 6. Ráno balíme výškové stany a sestupujeme do IV. VT,
kde balíme vše ostatní, včetně druhých stanů a sestupujeme
do III. VT. Tady znovu vše přebalujeme, nasazujeme lyže a začínáme sjíždět. S naloženými saněmi to není žádná sranda,
ale v 19.30 hod. jsme konečně zpět v Base campu.
2. 6. Kolem 9.00 hod konečně přilétá Airtaxi a vracíme se
zpět do civilizace do Talkeetny, tady teprve začíná vyhodnocení a oslava celé úspěšné akce, která končí až v ranních
hodinách v místním baru.
A co říci na závěr? Výstup není technicky moc náročný, cesta
West Buttress (západní pilíř), trhliny jsou ve spodní části ledovce a vše záleží na sněhových podmínkách. Je nutná velmi
dobrá fyzická kondice, dokonalé vybavení, aby nedošlo k omrzlinám. Limitující faktor je počasí, které je tady velmi nevyzpytatelné, nebo mrazy jsou silné (bylo naměřeno i — 70 stupňů
Celsia), sněhu napadne během dne i 60 cm a vítr, ten mnohdy
fouká i silou 180 km/hod. Takže díky horo, že jsi nás pustila!
Děkujeme členům našeho horolezeckého oddílu za úspěšný
výstup, který byl vykonán i na počest 100 let tělovýchovy
v Novém Jičíně.

Sponzoři Slavnosti města Nový Jičín 2008
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B E S K Y D S K É

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
g Pátek 12. září v 19.00 hod. HANA A PETR ULRYCHOVI
& SKUPINA JAVORY. Sourozenci Ulrychovi představují
stálice na české hudební scéně. Nádherný hlas a vroucí a naléhavý hudební projev Hany Ulrychové umocňuje posluchačský zážitek ze setkání s původními písněmi, které pocházejí většinou z dílny jejího bratra Petra Ulrycha a jejich
doprovodné skupiny Javory, s níž tato sourozenecká dvojice spolupracuje již od poloviny sedmdesátých let. Brno.
Předprodej od 13. 5.
g Čtvrtek 25. září v 19.00 hod. ČTYŘI LISTY ŽIVOTA (balet). Leoš Janáček: Výběr z moravských lidových písní/
Jablůňka. Jedinečná lidová poezie ve spojení se současným tanečním projevem, kterým podtrhuje i nezaměnitelný
hudební odkaz Leoše Janáčka. L. Janáček: Po zarostlém
chodníčku: Motiv sýčka, podobně silný a dramatický jako
známý motiv Beethovenovy Osudové symfonie. Jaromír
Nohavica: Divocí koně: choreografie o lidech… pro lidi…
Balet Praha — Pražský komorní balet Pavla Šmoka,
Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 16. 9.
g Úterý 30. září v 18.00 hod. Emerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA. „Klasický“ operetní čtyřúhelník proslulé libretistické dvojice Stein-Jenbach plný kálmánovsky
nápadité „roztančené“ hudby. Jestli chcete vědět jak to
dopadne, když se kníže z nejvyšších aristokratických kruhů
zamiluje do hvězdy šantánu a chce se s ní oženit proti vůli
rodiny, nezbývá vám nic jiného, než se přijít na tuto slavnou
operetu podívat. Slezské divadlo Opava. Předplatné sk. S.
Předprodej od 23. 9.

Připravujeme:
Pátek 3. října v 19.00 hod. Charles Kudlám: ZÁHADNÁ
IRMA. Jana Paulová a Pavel Zedníček představují svou novou komedii, s níž se jim zcela jistě podaří navázat na úspěch
předchozích společných titulů. Záhadná Irma je zdařilou
parodií na hororové příběhy. Naši dva přední komici se ve
hře chopí hned sedmi rolí najednou, jejich pověstný herecký
temperament si tedy náležitě přijde na své. Režie: Petr Novotný. Divadlo Kalich, Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 30. 9.

g

Sobota 4. října v 19.00 hod. Antonín Dvořák: SVATEBNÍ
KOŠILE. Kantátu Svatební košile op. 69 komponoval Antonín Dvořák na text balady Karla Jaromíra Erbena. Dvořákovi se podařilo k této pochmurné epické básni vytvořit
geniální, tematicky stmelený, třídílný celek. Posluchačům
se tak dostává mimořádné příležitosti prožít Erbenovu
baladu v hudebně zintenzivněné podobě. Sólisté: Martin
Gurbal — sólista NDMS Ostrava; Katarína Vovková, sólistka
SD Opava; Alexandr Vovk, sólista SD Opava; Pěvecký sbor
Ondráš Nový Jičín; Pěvecký sbor Křížkovský Opava; Symfonický orchestr Bedřicha Pukovce Příbor. Kruh přátel
hudby. Předprodej od 16. 9.

2008

KINO KVĚTEN
g Po 1. až st 3. září v 18.00 a 20.00 hod. CLONA. Film je
remakem stejnojmenného úspěšného thajského hororu a je
zasazen do kulis současného Tokia. Do 12 let nevhodný,
112 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. září v 16.00 hod. VALL—I. VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač — Imunizátor) je
poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Po sedmi stech letech ale trpí jistou drobnou poruchou — vyvinula se u něj osobnost. Mládeži přístupno, 103 min., vstupné 75,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. září v 18.00 hod. MAMMA MIA! Muzikál
ve velkém stylu s Meryl Streepovou. Mládeži přístupno,
108 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. září ve 20.00 hod. AKT X: Chci uvěřit.
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem,
jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů.
Do 12 let nevhodný, 105 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 8. až st 10. září v 18.00 a ve 20.00 hod. ZAPOMENUTÝ OSTROV. Americký rodinný film o malé Robinsonce.
Mládeži přístupno, 96 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. září v 18.00 a ve 20.00 hod. JAK UKRÁST
NEVĚSTU. Co Američan zažil ve Skotsku. Mládeži přístupno, 101 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 15. až st 17. září v 18.00 a 20.00 hod. SIROTČINEC.
Filmový horor Mexiko, Španělsko. Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství. Toto nové prostředí však
probouzí u jejich syna zvláštní představivost... Do 12 let
nevhodný, 105 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 18. až st 24. září v 18.00 hod. MUMIE: Hrob Dračího
císaře. Dobrodružný film Kanada, Německo, USA. Zlo se
právě probudilo v Číně. Mládeži přístupno, 111 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. září ve 20.15 hod. KONEČNĚ SPOLU.
Americké melodrama. Helen Huntová, držitelka Oscara za
hlavní ženskou roli v komedii Lepší už to nebude, debutuje
jako režisérka nezávislou tragikomedií inspirovanou románovým bestsellerem Elinor Lipmanové. Mládeži přístupno, 96 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 22. až st 24. září ve 20.15 hod. RUDÝ BARON. Dobrodružný, válečný film Německo, Velká Británie. Mladý
pruský šlechtic Manfred von Richthofen odchází do první
světové války. Svůj stroj, trojplošník Fokker, si nechá nabarvit na červeno a stává se postrachem protivníků. Mládeži přístupno, 120 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. září v 18.00 a 20.00 hod. ROLLING STONES. Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu
legendární kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů na
podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. Mládeži přístupno, 108 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 29. až st 1. října v 18.00 a 20.15 hod. INDIANA JONES A KRÁLOSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY. Devatenáct
let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové
historie se vrací na stříbrné plátno. Do 12 let nevhodný,
112 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 2. až ne 5. října v 18.00 a 20.00 hod. MÁJ. Česká balada. Výpravný historický film režiséra a kameramana F.
A. Brabce „Máj“ vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla
Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval
autor filmu v epickém duchu. Mládeži přístupno, 76 min.,
vstupné 70,- Kč.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje
pozvat na výstavu Milana
Macha: „LYRIKA, FOTO,
GRAFIKA“ od 8. do 26. září
2008. Otevřeno: pondělí až
pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00
hodin. Výstavní síň „Stará
pošta“, Masarykovo náměstí
20, Nový Jičín.
ggggggggggggggggggg

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g 6. 9. Masarykovo náměstí. FOKUS PÁRTY 2008: potáborové setkání.
g 6. 9. 13.00 hod. STREETPARTY. Jako součást závodů BMX,
freestyle a exhibice.
g 13. 9. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. Velké sportování SVČ Fokus, program od 10.00 hod.
g 24. 9. KŘÍDA: Malování na náměstí od 10.00 do 12.00 hod.
pro MŠ, od 13.00 do 16.00 hod. pro ŠD a veřejnost.

Na webových stránkách www.fokusnj.cz najdete informace
o nabídce kroužků a kurzů.

Dny evropského dědictví
Olga Švrčinová, odbor školství, kultury, mládeže a TV
g Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. Národní téma pro rok 2008 je „Památky v krajině a krajina jako památka“.
V Novém Jičíně EHD proběhne dne 13. 9. 2008 od 9.00 do
17.00. Navštívit můžete zdarma tyto památky: věž radnice,
měšanský dům č.p. 32, tzv. Starou poštu, baštu městského
opevnění, zámek, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vilu
Hugo Hückela a kostel Nejsvětější Trojice.

3. 9. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod., Hard Post, Sepultura g 6. 9. (so), Čajovna Archa, 9.00 hod., 50,- Kč. Neviditelný svět, úroveň sedmé čakry, esoterická přednáška g 7. 9.
(ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., 20,- Kč. Turnaj Magic The
Gathering TCG, turnaj v celosvětové karetní hře. g 13. 9. (so),
Masarykovo náměstí, 9.30 hod. Slavnost města Nový Jičín,
100 let tělovýchovy v Novém Jičíně g 17. 9. (st), Čajovna
Archa, 18.00 hod. Jam session, hudební guláš pro všechny
g 18. 9. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. The Cure, přednáška s ukázkami g 21. 9. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod.
Turnaj ve hře BANG! Přestřelka v karetní hře z divokého
západu g 26. 9. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Jazz
klub & Bluesweiser (SK), dravé elektrické blues g 26. 9.
(pá), Hudební kavárna, 22.00 hod. ??The Party??? Pravidelná
mašlovačka na určité, zatím neurčené téma. Nechte se překvapit a sledujte plakáty g 27. 9. (so), Čajovna Archa, 6.00 hod.
Čajovýlet na Spálovsko, expedice pod širák pro všechny.
g
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Občanská statistika — červenec
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 27 dětí, z toho 12 chlapců a 15 děvčat. Přistěhovalo se 13, odstěhovalo 30 občanů. Bylo uzavřeno 10 sňatků
v Novém Jičíně, 7 v Kuníně. Počet obyvatel 26 207, zemřelo
21. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Setkání
pod Libhoš skou hůrkou

g

Do 28. září 2008. SAŠA ZAHRADNÍK — SOCHY, ALEŠ ZAHRADNÍK — FOTOGRAFIE.
Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 13. září až listopad 2008. BRATŘI ZEMÁNKOVÉ. Jan Zemánek, dřevěné objekty; Václav
Zemánek, vize, projekty, realizace. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 12. září 2008 v 17.00
hodin. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g HISTORIE MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA — stálá expozice,
I. část, Žerotínský zámek. Slavnostní otevření se uskuteční
v sobotu 13. září 2008 v 11.00 hodin dopoledne v rámci městských slavností. Záštitu nad otevřením expozice převzal starosta města Nového Jičína pan Mgr. Ivan Týle.
g Otevírací doba: úterý — pátek 8.00—12.00, 13.00— 17.00 hod.,
soboty, neděle 9.00 — 16.00 hod.
g 5.—7. září, 9.00 —17.00 hod. Slavnosti růží. Královna květin v nejkrásnějších pokojích zámku na
památku milovnice růží, naší dobré hraběnky Marie Walburgy. Návštěvník s růží dostane jako vždy
vstupenku zdarma.
g 7. září, 13.00 —15.00 hod. Porsche na zámku.
Sraz Porsche Clubů Vídeň a Česká republika na
zámku v Kuníně u příležitosti 133. výročí narození
Prof. Dr. Ing. HC. Ferdinanda Porsche a k poctě
naší dobré hraběnky Marie Walburgy.
g 12.—14. září, 9.00—17.00 hod. Slavnosti jiřinek.
Květinová aranžmá v prostorách zámku na památku P. Josefa Turka, posledního zámeckého kaplana, prvního faráře v Kuníně a prvního šiřitele jiřinek v Čechách.
g 13. září, 18.00 — 21.00 hod. W. Shakespeare: Zkrocení zlé
ženy. Divadlo Pod Věží Štramberk uvede v zámeckém parku
v Kuníně oblíbenou komedii o vítězství dominantní mužské
hrdosti a síly, ale zároveň i ženské moudrosti a získané schopnosti tolerance.
g 14. září 9.00 — 20.00 hod. Kunínská pou . Slavnostní mše
v den pouti kostela Povýšení svatého Kříže ve spojení se slavnostmi jiřinek v sousedním zámku a poutí v areálu zámeckého
parku. V odpoledním kulturním programu vystoupí folková
skupina Poutníci. Více informací: www.zamek.kunin.cz

PORSCHE NA ZÁMKU
Doporučuje všem svým
členům a příznivcům pohodovou účast na všech
akcích městské slavnosti ve dnech 12. až 13. září 2008, mimo jiné vernisáž výstavy bratří Zemánků či nové muzejní expozice historie města
Nového Jičína, jak je uvedeno na programu Muzea Novojičínska p.o. Zároveň zve všechny své členy, příznivce a širokou
veřejnost ve čtvrtek 25. září 2008 v 17 hod. na vernisáž putovní výstavy Kamenné svědectví minulosti — heraldické
památky Novojičínska, která se uskuteční v kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku. Úvodní slovo pronese PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě
a Radek Polách, autor projektu.

Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí MěÚ

g

Dne 10. srpna 2008 se za krásného letního počasí a v příjemné atmosféře přátelského setkání zájemců z řad laické
i odborné veřejnosti v počtu více než 50 milovníků přírody,
dávných a zapomenutých dokladů minulosti, znaků hmotné
i duchovní kultury a do současnosti dochovaných zajímavých
míst v blízkém okolí uskutečnila veřejná prezentace akce připravené občanským sdružením Osvětová beseda v Libhošti.
V lokalitě Pavelkova lesíka byly instalovány dva informační
panely, které prostřednictvím textů doplněných fotografiemi,
obrázky a mapkami podrobně a poutavě seznamují s proměnami krajiny v podhůří Libhošské hůrky. Jistě každý návštěvník na nich nalezne údaje z některé ze zájmových oblastí, kterou má rád. Je zde zmíněna historie vztahující se k lokalitě
i širšímu okolí — kupříkladu Příborský chodník jako dávná
kupecká cesta, spojnice mezi Starým Jičínem a Příborem s propojením na Hukvaldy a odbočkou přes Rybí na Štramberk,
anebo poutní místo s kapličkou Panny Marie opředené pověstmi, kde se v minulosti lidé setkávali při slavnostech, obřadech a k odpočinku. Dále pak je to archeologie a paleontologie
s připomenutím osobnosti pátera Josefa Slavíčka (1866 až
1944), který objevil a v období let 1904—1910 prozkoumal bohaté naleziště pozůstatků flory a fauny druhohorního jurského
moře a shromáždil rozsáhlou sbírku zkamenělin. Geologie,
geografické poměry a geomorfologie je dána do souvislosti
s hydrologickými poměry v oblasti, důsledky způsobu hospodaření na zemědělské a lesní půdě nebo s těžbou vápence
a vápencového pískovce v dnes již zaniklých lomech, které
místní obyvatelé otevřeli na přelomu 18. a 19. století. Zdůrazněny jsou také přírodní a krajinné hodnoty — živočišstvo
a rostlinstvo s uvedením příkladů chráněných, vzácných a mizejících druhů a lesy s místy původní zachovanou dřevinnou
skladbou porostů.
Jestliže vás zaujala tato stručná zmínka o popisovaném
území a pozvánka k jeho navštívení, naleznete je na rozhraní
libhošského a rybského katastru s nejsnadnějším přístupem
od Libhoště podchodem pod komunikací I/48 Nový Jičín —
Příbor v místě benzínové čerpací stanice, protože lokalita
není přístupná po polních cestách a neleží na žádné ze značených turistických tras. Přemístěním kapličky (2007) z původní lokality u jednoho z pramenů vápenité vody do místa
lidem lépe přístupného byla obnovena dlouholetá „mariánská“
tradice a doplněním prostoru o informační tabule s naučnými
texty o přírodním, historickém a kulturním vývoji okolí Libhošské hůrky se místo stává místem opakovaného setkávání
a krátkodobé rekreace zdejších občanů i návštěvníků Novojičínska.
Město Nový Jičín ve spolupráci s osvětovou besedou se podílelo na přípravě a výrobě obou tabulí a instalaci dřevěné
konstrukce poskytnutím části finančních prostředků v rámci
ekologické výchovy a osvěty s cílem zvýšit povědomí o přírodním a krajinném prostředí v okolí Nového Jičína.
Jmenovité poděkování náleží panu Oldřichu Sobkovi jako
autorovi myšlenky, který koordinoval realizaci záměru. Při
své návštěvě nezapomeňte, že se pohybujete na soukromém
pozemku, a proto se chovejte ohleduplně a pomozte uchovat
a chránit toto místo pro budoucnost.
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Zdeněk Vavřík (část 1.)

„Změníme svět k lepšímu“

Oldřich Sobek

Václav Kula a Jakub Podgorski

g Odhalením pamětní desky na budově fojtství si v pátek 19. 9.

připomenou obyvatelé Libhoště 102. výročí narození svého
nejvýznamnějšího rodáka, básníka, spisovatele, knihovníka,
Zdeňka Vavříka. Narodil v budově libhošského fojtství dne
21. září 1906, zemřel v Praze jako redaktor Literárních novin
dne 29. prosince 1964. Jeho rodiče, Alois a Marie Vavříkovi,
působili v Libhošti jako učitelé na zdejší obecné škole. V Libhošti se narodil ještě i jeho mladší bratr Milan, ale v roce
1910 se rodina přestěhovala do Ostravy — Mariánských Hor.
Jeho otec patřil k radikálnímu křídlu tehdejší sociální demokracie, což se odráželo i v jeho veřejné činnosti ještě před 1.
svět. válkou. V době 1. svět. války byl jako politicky podezřelý
odeslán do někdejší Bukoviny, později do Tridentu a nakonec
do Tyrolska. Po vzniku Československé republiky se stal členem městské rady za soc. demokracii a působil jako předseda
okresní osvětové rady a finanční referent města Ostravy.
Zdeněk Vavřík začal jako velmi talentovaný žák studovat
v roce 1917 na gymnáziu v Matiční ulici, kde se už pokoušel
o vlastní tvorbu. V té době mělo gymnázium v Matiční ulici nejvyšší úroveň v celé Moravské Ostravě. Bylo považováno za
„ohnisko kulturního života ostravského“. Zasloužili se o to
především pokrokoví profesoři Rudolf Tlapák — významný
ostravský kulturní pracovník, malíř Antonín Procházka a spisovatel dr. Vojt. Martínek. Mezi absolventy gymnázia a přímé
i nepřímé spolužáky Zd. Vavříka patřili např. bratři Jaroslav
a Vilém Závadové, bratři Melicharové, Miloš Matula, Zdeněk
Šmíd aj. Z podnětu dr. Vojtěcha Martínka začal ve školním
roce 1923/24 vycházet na gymnáziu studentský časopis Oheň.
U jeho zrodu stál jako septimán vedle Bohuslava Melichara,
A.C. Nora a Františka Lazeckého především Zdeněk Vavřík.
Všichni se velmi dobře znali a měli k sobě blízko. Jeho tvorba
byla v té době ovlivněna exotikou a hlavně dílem Jiřího Wolkra. Odchodem zakladatelů a redaktorů časopisu na studia
do Prahy časopis zanikl.
Po maturitě v r. 1925 odešel i Zd. Vavřík na studia do Prahy,
kde na přání rodičů začal studovat na právnické fakultě. Po
čtyřech semestrech ale přestoupil podle svého dlouholetého
přání na filosofickou fakultu, kde se zapsal na přednášky o slovanských literaturách u profesorů Vlčka, Hýska a Horáka
a o literatuře srovnávací u profesorů Tilleho a Šaldy. Jeho
literární snažení vykrystalizovalo v první útlou knížku veršů
s názvem ELEGIE, která vyšla v r. 1929 a byla poctěna stipendiem Ministerstva školství a národní osvěty. Zd. Vavřík stipendia využil ještě v témže roce ke studiu ve Francii. Školní
rok 1929/30 strávil na Faculte’ des Lettres de l’ Université
v Rennes, kde navštěvoval přednášky o moderní a středověké
francouzské literatuře a kurz francouzštiny pro cizince. Zřejmě hospodářská krize jej po návratu domů přivedla k jednoročnímu studiu na Státní knihovnické škole, kterou ukončil
v r. 1931. Získal také absolutorium na filozofické fakultě.
ggggggggggggggggggggggggggg
g

Pozvání na slavnostní odhalení pamětní desky Zdeňku
Vavříkovi. Pamětní deska bude slavnostně odhalena na jeho
rodném domě na budově Fojtství v Libhošti v pátek 19. září
v 17.00 hod. Pamětní desku nejvýznamnějšímu libhošskému
rodákovi zajistili členové OS Osvětová beseda v Libhošti, za
finanční podpory Městského úřadu v Novém Jičíně. Jejím
autorem je umělecký architekt Zdeněk Rosák (bratr televizního moderátora Jana Rosáka). Po skončení slavnostního aktu
v trámovém sále fojtství přednesou členové OB literárně-dramatické pásmo, věnované životu a dílu Zdeňka Vavříka.
g Poděkování: OS Osvětová beseda v Libhošti děkuje vedení
a pracovníkům MěÚ v Novém Jičíně za poskytnutí grantu na
pořízení panelu s ekologickou tématikou, který je nyní umístěn pod Libhošskou hůrkou. Dvě tabule s texty, fotografiemi
a kresbami přibližují turistům a zájemcům přehled o vývoji
a současném stavu naší krajiny pod hůrkou. Bohužel krajina je v tomto prostoru pro jakoukoliv turistiku nepřístupna,
o čemž také na panelu informujeme. Za poskytnutí grantu
z oblasti ekologické výchovy děkujeme zvláště pracovníkům
odboru životního prostředí MěÚ.
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g Toto heslo nesl již VII. Mezinárodní dětský festival, který

se konal na Ukrajině ve dnech 15. července až 4. srpna 2008.
Na základě pozvání Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice vyslala společenská organizace Klub Rusko oficiální delegaci žáků základních škol a víceletých gymnázií z Nového
Jičína, Havířova, Křenovic u Slavkova, Jindřichova Hradce
a Prahy. Vybraných deset dětí z celé ČR se zúčastnilo setkání v Mezinárodním dětském centru „Artěk“, na které přijelo
přes 800 mladých delegátů z celého světa. Zástupci jednotlivých zemí a všech kontinentů si přijeli vyměnit své názory
na nejrůznější problémová témata, jako je například válka,
hlad nebo násilí. Dalším cílem tohoto multikulturního setkání
je představit svou vlastní zemi, její zvyky, tradice a kulturu.
Město Nový Jičín v této delegaci zastupovala Michaela Kulová
a Ondřej Fabík ze základní školy Jubilejní 3.
Hlavní osnovou festivalu je rozvíjet intelekt a tolerantnost
u dětí různých národností a kultur a vyvolat diskusi o cestě
k míru a ohleduplnosti v mezilidských vztazích. V průběhu
festivalu každodenně čekaly na děti prezentace jednotlivých
zúčastněných zemí — vyvěšování vlajek, státní hymny, národní
tance a lidové písně, jarmarky a večerní koncerty a představení. Volný čas děti trávily u moře, v muzeích, delfináriu nebo
třeba projíž kou na lodi.
V tomto roce poprvé přijali účast delegáti z Itálie, Francie,
Švédska, Tunisu, Austrálie, USA nebo třeba také z Alžíru,
Bahrajnu, Jordánska, Indie, Nigérie, Thajska, Japonska či
Paraguaje. Do Artěku přijely delegace ze 47 zemí světa.
Obrovský ohlas médií zajistil především Den míru — 29. července, který se stal již tradicí. V tento den byl schválen a podepsán „Certifikát participace“ (výzva k mezinárodním organizacím) vybranými vyslanci míru, tedy zástupci jednotlivých
zemí. Českou republiku takto zastupovala Kateřina Zemanová
z Prahy.
Festival zakončil galakoncert, na kterém vystupovaly pouze
vybrané země. Této pocty se dostalo i ČR. Ukončovací ceremoniál navštívil exprezident Ukrajiny Leonid Kučma, zvláštní
poslankyně UNESCO Ludmila Kučma a ministr Ukrajiny pro
rodinu, mládež a sport Jurij Pavlenko, kteří se společně s Všeukrajinským dobročinným fondem Naděje a Dobra a MDC
„Artěk“ podíleli na organizaci festivalu.
„Nejvíce se mi líbila tisková konference, kde byly všechny
zúčastněné země. Seznámila jsem se s ostatními dětmi, které
mají často úplně jiné, ale někdy i podobné zvyky a tradice jako
my. My jsme byli ubytovaní s dětmi z Gruzie, Ruska a Ukrajiny a tím jsme si mohli procvičit ruštinu. Mluvilo se tam totiž
hlavně rusky, ale trošku i anglicky. Moc se mi tam líbilo,“
řekla Michaela Kulová o svém pobytu v Artěku.
Cestu a pobyt financovalo Velvyslanectví Ukrajiny v ČR
a Klub Rusko. Město Nový Jičín přispělo novojičínské delegaci mnoha propagačními materiály. Díky těmto institucím
mohli vybraní delegáti pod vedením Mgr. Reginy Kokešové
a Mgr. Libuše Neupauerové velmi kvalitně prezentovat svou
zemi. O tom, že se jim to podařilo svědčí fakt, že patřili k nejoblíbenějším skupinám festivalu.

Povídání o Svinci
Václav Bubeník, foto Pavel Wessely

g „Svinec má láska jmenuje se to malé moje vyznání.
Mám louky rád, jsem š asten v lese, miluji keře na stráni.“ Tak začíná sbírka básní Jaroslava Merendy „Svinec má
láska“ a tímto veršem, s jeho dovolením, bych i já chtěl zahájit naše dnešní povídání.
Svinec si za svého života zamilovalo mnoho lidí, nebo rozhled z jeho 546 vysokého vrcholu zaujme každého návštěvníka. Nikdo by neřekl, že z tak nízkého vrchu vzdáleného asi
4 km od středu města lze přehlédnout velkou část Moravy.
Na východě a jihu vidíme Moravskoslezské Beskydy s Prašivou, Lipím, Lipovým, Ropicí, Lysou horou, Smrkem, Kněhyní, Ondřejníkem, Pustevnami, Radhoštěm, Veřovskými vrchy s Velkým Javorníkem, Dlouhou, Krátkou a Trojačkou.
Za nimi část Vsetínských vrchů s Ptáčnicí, Vsackým Cábem,
Vichurou, Valašským Meziříčím a vzdálenou Vartovnou. Za
blízkou Petřkovickou horou můžeme spatřit Hostýnské vrchy
s Drastihlavou, Kelečským Javorníkem, Hostýnem s chrámem
Matky boží a velmi vzdálené Chřiby s částí Drahanské vysočiny. Na severozápad od Hranic na Moravě se zvedají Oderské vrchy s Fidlovým kopcem a na severu za velmi dobrého
počasí lze zahlédnout Nízký i Hrubý Jeseník s Pradědem,
Jelení loukou a Biskupskou kupou. Na severovýchodě pak
lázeňské budovy klimkovických sanatorií a Ostravou. Přímo
pod námi se táhne Oderská nížina s Moravskou bránou, Starým i Novým Jičínem i obcemi Kravařska. Nesmíme zapomenout ani na zdejší středověké pevnosti, hrady Starý Jičín,
Štramberk a Hukvaldy či jiné zajímavosti zdejšího kraje.
Přes vrchol Svince vede červeně značená turistická cesta
směřující na Štramberk a do Jasenice u Valašského Meziříčí.
Probíhá tu i mezinárodní evropská dálková turistická trasa
E3 Atlantik—Ardeny—Eisenach—Dukla i Naučná vlastivědná
stezka Františka Palackého vedoucí z Nového JIčína na nádraží Hostašovice v Domorackém lese pod svahy Trojačky.
Nedaleko nad parkovištěm směrem od Skalek probíhá úpatím
Svince 18 poledník východní délky. Jeho hřebenem se táhla
v období mezi 29. 9. 1938 až 8. 5. 1945 státní hranice mezi
tehdejším Československem a Německem, která se ke dni
16. 3. 1939 stala hranicí protektorátní.
Svinec byl jako cíl výletníků oblíben již v 19. století. V této
souvislosti nelze nevzpomenout novojičínského rodáka, soukenického mistra Johanna Stiebera, posléze i kostelníka ve
Španělské kapli. Ten již ve svých osmnácti letech došel až
k Rýnu a do Španělska. Velmi rád cestoval, chodíval na poutě
a mimo jiné dvakrát navštívil poutní místo Lurdy ve Francii
a Svatou zemi — dnešní Izrael. Jako poděkování za šastné
ukončení cesty do Svaté země nechal v roce 1882 postavit
kříž na druhém vrcholu Svince, který je zde dosud. Český a německý nápis na jeho podstavci nás informuje o tom, že: „Pomocí dobrodinců dopřáno poutníkovi navštíviti (L.P. 1873)
Svatou zemi z vděčnosti postavil pomocí těchto dobrodinců
zase tento kříž a přiložil do něj kaménky z Karmelu hory
Olivetské a Taboru“. Německý nápis pozůstává ze 150 písmen,

z nichž každé představuje jednoho z dobrodinců, kteří přispěli
na financování pouti. Ke kříži, který byl původně železný,
vedla křížová cesta. Ta však brzy zanikla. Není to jediná památka, kterou po sobě Johann Stieber na Svinci zanechal.
Na své pouti v Lurdech slíbil Panně Marii zbudovat tři lurdské jeskyně ve své domovině. Svůj slib splnil tak, že inicioval
jejich stavby v Petřkovicích u Starého Jičína, u Oční studánky
na úpatí Svince a v Zašové u Valašského Meziříčí. Jeskyně
u Oční studánky byla postavena a vysvěcena roku 1889. Nestojí však přímo u pramene, ale asi 50 metrů vlevo ve svahu.
Kaplička Panny Marie Hostýnské, která se dnes nachází
přímo u Oční studánky vznikla až po roce 1945. Do té doby
tu byl pouze mariánský obraz na sloupu. O studánce se vypráví několik pověstí, jejichž podstata tkví v zázračném
uzdravení nevidomých.
Další studánku můžeme nalézt na jihovýchodním svahu
Svince. Je obklopena starými vykotlanými vrbami, její okolí
je však značně zanedbané. Nebylo tomu ale tak vždycky.
Ještě před deseti lety zde kvetly záhony květin zasazených
tu přírodu milujícími lidmi.
Pro sportovní účely (zejména sjezdové lyžování) byly zdejší
terény využívány jen sporadicky. Obrat nastal až po r. 1970,
kdy zde tehdejší Tělovýchovná jednota Nový Jičín vybudovala menší vlek s dřevěnou obslužnou chatkou. Stavba nynější lyžařské chaty začala až roku 1979. Její dokončení lze
datovat dnem kolaudace, tj. 22. 10. 1981. Od té doby došlo k několika přestavbám a úpravám jak chaty, tak i vleku. Hodnota
stavby prováděné v tehdejší tzv. „akci Z“ byla 1 397 143,- Kčs.
Nedaleko odsud v místě zvaném Včelínek je i menší vlek pro
děti a začátečníky.
Na západních svazích Svince směrem k obci Jičina existovalo už v dobách první republiky nevelké letiště pro větroně
a kluzáky. Cihly z jeho staveb tu ještě dnes můžeme nalézt.
Samotný vrchol „zdobí“ drátěné oplocení podzemního betonového bunkru, postaveného armádou kolem roku 1975
pro účely letecké hlásky. V dnešní době je využíván radioamatéry, které tu můžeme čas od času zahlédnout. Přírodní
rezervace v okolí vrcholu byla vyhlášena Moravskoslezským
krajským úřadem v roce 1995. Její výměra je 38,25 ha a nachází se v nadmořské výšce od 402 do 546 m.
Oko botanika zaujme jistě zdejší prvotní vegetace s rostlinami jako rozrazilem ožankovitým, modřencem chocholatým,
prvosenkou jarní, hořcem křížatým a brvitým, vstavačem
bledým i mužským, okroticí bílou, lilií zlatohlavou či orlíčkem.
Z jara jsou v suových lesích Svince k vidění velké plochy česneku medvědího, jehož listů někteří lidé využívají k přípravě
jídel nebo jako léčivky. Rezervace je jednou z mála lokalit
skrytě žijícího brouka Euheptaulacus viliosus v České republice. Ještě v padesátých letech uplynulého století bylo možno
na některých zalesněných místech Svince nalézt výbornou,
pod zemí rostoucí houbu bělolanýž, kterou s oblibou hledal
můj dědeček.
Výlet na Svinec jistě nikoho nezklame, proto každému návštěvníkovi přejeme pěkné počasí a daleké výhledy.
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Další obnovená studánka
Pavel Wessely
g Zalesněný kopec na východ od našeho města zvaný Puntík,
který je bohatý na drobné vodní prameny, nabízí turistům,
jdoucím po červeně značené trase, ale i těm, co si chtějí odpoledne jen tak vyjít do poklidné přírody, další místo pro
spočinutí a občerstvení. V minulém měsíci skupinka nadšenců z popudu Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína
upravila k nepoznání prostor už zapomenuté a zdevastované
studánky zvané „U mlýnků“. Důkladně vyčištěná studánka
nabízející vždy pramenitou vodu, dvě parkové lavičky včetně
stolu, malá kamenná terasa, upravený přístupový chodník
a jedna zvláštnost překvapí dnešního návštěvníka.
Tou zvláštností je vzácné kamenné koryto nesoucí letopočet 1808. A právě dvousté výročí chvíle, kdy neznámý sedlák
umístil při polní cestě u vodního zdroje tento dnes už málokde dochovaný artefakt sloužící k napájení dobytka, tak toto
výročí bylo inspirací pro technicky náročné stěhování půl
tunového kamene ze zcela zapomenutého 600 m vzdáleného
místa na „denní světlo“. Při malém letním setkání členů klubu
rodáků na tomto místě v úterý 26. srpna bylo poděkováno těm,
kteří věnovali celkem téměř sto hodin na realizaci jistě záslužného záměru. Byli to ing. Miroslav Šrámek, Václav Vrba, Josef Volek i autor tohoto článku. Významná byla podpora Technických služeb města Nový Jičín. Sympatické je, že se ihned
nechali inspirovat zruční návštěvníci a obnovuje se i tradice
umísování vodních mlýnků.
Na závěr ještě pro ty, kteří popisované místečko na kraji
lesa ještě neobjevili: nejpohodlnější cesta vede známou trasou
od školy v Žilině po červené značce, která po 1,5 km odbočí
vpravo a pak zbývá už jen 250 metrů. A komu zůstanou síly
zdolat následující krátké stoupání po červené, dorazí po necelé čtvrthodince k dnes už hojně navštěvované Mariánské
studánce, obnovené před dvěma lety.

Ve spolupráci s městem Nový Jičín a u příležitosti 100 let
tělovýchovy ve městě bude v rámci městských slavností v sobotu 13. 9. možno zhlédnout výstavku o činnosti střediska Pagoda a skautingu v Novém Jičíně. K vidění bude v aule městského úřadu. Během slavností města středisko Pagoda také
pořádá novou hru ve městě s názvem „Za poznáním Nového
Jičína“. Je určena nejen našim členům, ale také skautům středisek okresu Nový Jičín. Soutěží 3—5 členná družstva, která
budou plnit nejrůznější úkoly.
1. chlapecký oddíl v sobotu 20. 9. pořádá O-CUP, tradiční
florbalový turnaj družstev. Již 15. ročník této sportovní akce
se koná na Základní škole Komenského 68 a každým rokem
se turnaje zúčastňuje na 40 sportovců a sportovkyň. Tato
akce byla podpořena městem Nový Jičín.
Junák — svaz skautů a skautek ČR je největších 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.

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
Ivana Boková, odbor životního prostředí
g Přistavení kontejnerů vždy v úterý po 12.00 hod., přistavení po vývozu ve středu a následný vývoz do pátku.

Informace z činnosti střediska
Pagoda Nový Jičín
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ
g Září je začátkem nového školního, ale také skautského roku

a činnost skautů ze střediska Pagoda se opět rozjede naplno.
Nejprve malé ohlédnutí. Máme za sebou prázdniny a ty
jsou tradičně v rytmu letních táborů. Středisko Pagoda Nový
Jičín letos pořádalo čtyři tábory. 2. chlapecký oddíl tábořil
v termínu od 30. 6. do 13. 7. na Oblázkové louce u Něčínského
potoka nedaleko obce Spálov, 1. dívčí oddíl spolu s 1. oddílem
Suchdol nad Odrou ve dnech 5. až 19. 7. na tábořišti v Klokočově u řeky Odry, 3. oddíl v termínu od 12. do 19. 7. u Ženklavy
a 1. chlapecký oddíl v termínu od 26. 7. do 8. 8. na skautské
základně Chlebské na Vysočině. Táborů se letos zúčastnilo
71 dětí a 23 vedoucích.
Září je měsícem skautských náborů. Všechny oddíly ve středisku přijímají nové členy a budou za tímto účelem pořádat
své náborové akce — ve školách, školkách, družinách atd. Středisko chce také propagovat svou činnosti a seznámit s ní širokou veřejnost. Středisko Pagoda Nový Jičín přijímá nové členy
(holky i kluky ve věku 7 až 15 let) po celý rok, 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.
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g 36. týden/2. 9.: Palackého 66-76, Dlouhá 1-15, Dlouhá 8-12,
Dlouhá 30-32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník),
Gregorova 39, Protifašistických bojovníků, Vančurova (křiž.
s J. Hory), Anenská (křiž. s K. Čapka), Kollárova (křiž. s Gregorovou) g 37. týden/9. 9.: Novellara (křiž. se Slovanskou),
Bří. Jaroňků (u hřiště), Myslbekova, Jiráskova 1 (křiž. K Nemocnici), Jiráskova 22 (pod branou VÚM), Slovanská (u novinového stánku), Dostála Bystřiny (u potravin), Purkyňova
(křiž. s Divadelní), Divadelní (u učňov. střed. Drustol), B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy sady (nad hvězdárnou), Poděbradova (u opravny obuvi) g 38. týden/16. 9.: Palackého (u nového mostu), Derkova (u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdr. stř.), Dostojevského (u domova důchodců),
Luční (u lávky na Lamberk), Bulharská (u kotelny), Trlicova
(křiž. s Kpt. Jaroše), Štursova (u šaten TJ), Hluboká 213/5,
Slezská (garáže u lávky na Luční), Slezská (křiž. s Úprkovou),
Propojovací (za hřbitovem) g 39. týden/23. 9.: Lužická (u Autopalu), Jugoslávská (parkoviště za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezručova 24-30, Bezručova (naproti SMSS), Riegrova
(parkoviště), Dvořákova (parkoviště u SISŠ), Dvořákova (parkoviště u Kalače), Máchova (křižovatka s Nádražní), Sv. Čecha, Tyršova (KONTEX) g 40. týden/30. 9.: Komenského
(u dětského centra), Komenského (křižovatka s Žižkovou),
U Jičínky (garáže u DPS), Nerudova (parkoviště u výměníku),
Revoluční, Fibichovo náměstí, Pod Lipami (křižovatka s Na
Skalkách), Smetanovy sady (parkoviště u letního kina), Pod
Lipami (u garáží), Lesní (odbočka k tenisovým kurtům), Žilinská (nad koupalištěm), Žerotínova (u optiky).

Snímek č. 59

Soutěž „Pozvedni oči“ 30. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
Snímek č. 57

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

g Snímek č. 57: Představuje dva plastické znaky lékárenství, které jsou provedeny na fasádě domu č. 9
v Žerotínově ulici. Tento dům
byl zřejmě postaven jako
obytný s účelovou jednotkou
v přízemí a vykazuje znaky
secese. Bližší datum stavby
není známo, ale jeho obnova
pochází již z naší doby. Tato
ulice dostala název podle Žerotínského zámku. Dr. Beck
však píše, že již v roce 1581
se jmenovala Schlossgasse
(Zámecká ul.) a tento název
se uvádí až do r. 1945. Po II.
světové válce byla pojmenována na Žerotínovu podle
toho, že vede přímo ke vjezdu do zámku. Ulice byla v minulosti známá tím, že zde
městská obec r. 1613 koupila
dům Dory konvářky (bývalý
obchod nábytkem pod podloubím) a nechala zde zřídit
masné krámy.

Snímek č. 60

Snímek č. 58

g

g

Snímek č. 58: Ukazuje
část krásné secesní plastiky
nad vchodem do domu č. 9 v Derkově ulici. Dům byl postaven jako obytný soukromým majitelem někdy po roce 1900.
Původní název této ulice v místním německém nářečí zněl
Lamplgasse (Jehněčí ulička), podle hostince U modrého jehňátka, který stál na území dnešní ZDŠ v Tyršově ulici. Po r. 1879
se tato ulice jmenovala Berggasse (Kopečná) a od r. 1939 byl
její název změněn na Richthofenstrasse (Richthofenova). Po
II. světové válce dostala ulice název Derkova. Tento název je
na počest JUDr. Miroslava Derky (1908—1942), syna JUDr. Fr.
Derky, známého právníka a předního vůdce české menšiny
v Novém Jičíně. JUDr. Miroslav Derka se za II. světové války
zapojil do odbojové skupiny, která však byla odhalena. Mir.
Derka byl gestapem zatčen a 13. 11. 1942 umučen v Dachau.
Výhercem jedné ze dvou krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosována paní Jana Klozíková, Nerudova 16, Nový Jičín. Druhou cenu, propagační předměty
města Nový Jičín, získává paní Lucie Holubová, Sv. Čecha 25,
Nový Jičín.
Zúčastněte se 30. 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. 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.

PÍSEŇ O NÁVRATU
(POUTNÍKŮV NÁVRAT)
Jaroslav Merenda
Jdu po létech zas rodnou zemí.
Jdu, zpívám si, jdu zcela němý,
jdu od úžasu k úžasu,
dívám se znova na krásu
té, tisíckrát jež velebena.
Žel, nenalézám slov pro jména,
která jí dlužím dávno již.
Vím — s láskou vždycky bývá kříž.
Tak i já cítím: prostě není
ta krása vůbec k vyslovení.
Znám, domove, i lásky jiné.
Ty jsou však, žel, tak pomíjivé.
Foto Jaroslav Bělík:
Na vrcholu Svince
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