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g Letošní městská slavnost starobylého Nového Jičína měla
kromě obvyklého rázu ještě slavnostnější háv, nebo si připomínala mladistvé jubileum. Když jsme v roce 1993 připravovali první ročník městských slavností, nejenže nikdo z nás
nepředpokládal, že budeme pokračovat, ale už vůbec ne, že
oněch městských slavností po jednoroční přestávce až dodnes
bude patnáct.
Patnáctý ročník byl věnován sportu, protože si právě letos
mimo jiné připomínáme 100 let od založení prvního českého
tělocvičného spolku v německém Novém Jičíně, totiž dělnické
tělovýchovné jednoty. Slavnost byla jak obvykle velkolepá
a opět jiná. Hlavní režisér, mág a kouzelník v jedné osobě,
totiž ředitel městského kulturního střediska pan Petr Orság
v úzké spolupráci s šarmantní a půvabnou vedoucí odboru
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy paní ing. Oldřiškou
Navrátilovou připravili pestrou zábavnou i duchovní kytici
sportu, vystoupení, odhalení plastik, vernisáží. Jak se nejdříve
zdálo, že chladivé počasí občany města odradí od her a podívané, byl nakonec opak pravdou. Před večerním fantaskním
ohňostrojem bylo náměstí zcela zaplněné.
Patnáctá městská slavnost měla obvyklý i výjimečný ráz.
V pátek 12. září v 17 hodin v podvečer při přijetí na městské

radnici vedením města na čele se starostou panem Mgr. Ivanem Týle byla předána 42 významným osobnostem sportu
ocenění a zároveň otevřená malá, leč velmi zajímavá výstava
dokumentů, fotografií a trofejí, vypovídající o historii a současnosti novojičínské tělovýchovy a sportu, o jejích úspěších
i případných plánech do budoucna. Podklady dodalo 18 sportovních oddílů a organizací. Večer v Beskydském divadle při
báječném koncertě sourozenců Ulrychových v doprovodu skupiny Javory navodil atmosféru pohody. Koncert to byl vskutku
výjimečný, určený všem generacím a organizátorům patří poděkování za zdařilý výběr.
Sobotní den po ranní mši v chrámu Nanebevzetí Panny Marie pokračoval v pohodovém rytmu. Z vystoupení na hlavním
či vedlejších pódiích zaujaly oba naše pěvecké sbory, Ondráš
i Ondrášek, který připomínal historicky nejúspěšnější sezonu
své čtyřicetileté kariéry. Báječný tandem tří učitelek či baletních víl Základní umělecké školy v Novém Jičíně připravil se
svými žáky poetická taneční vystoupení, ale výborní byli
i ostatní: Noty a pomlky, orchestr ZUŠ NJ, Javorník, abych
jmenoval alespoň ty novojičínské. Od soboty zdobí naše město
plastika věhlasného italského sochaře Maria Pavesiho z partnerského města Novellara nazvaná Umírající kůň.
Karel Chobot, foto Rudolf Jarnot
dokončení na str. 2

Dokončení z titulní strany
Karel Chobot
Průvod byl neobyčejný: dopolední čítal
více než 200 sportovců, ten odpolední
přidal další stovku. Zajímaví byli všichni, veřejnost ale zvláště upoutal Lyžařský klub Svinec v historických oděvech
na lyžích s kolečky a hlavně se sněhem,
který vydržel až do pozdních odpoledních hodin vzadu za tribunou. Při odpoledním slavnostním zahájení starosta
města NJ pan Mgr. Ivan Týle a hejtman Moravskoslezského
kraje pan ing. Evžen Tošenovský pokřtili reedici publikace
Miloslava Baláše Topografie města Nového Jičína v přítomnosti dcery zesnulého autora, vydané u příležitosti pětadvaceti let jeho úmrtí Novým Jičínem v Grafickém ateliéru Josefa
Šamaje. Pokřtěn byl rovněž nástěnný kalendář města s názvem Pohledy Jaroslava Bělíka, který pro město vydal Josef
Šamaj ve svém Grafickém ateliéru a vydavatelství v Příboře.
Autor fotografií, novojičínský rodák, středoškolský profesor
biologie v.v., nadšený vyznavač fotografického umu, pan Mgr.
Jaroslav Bělík se kvůli nemoci omluvil, a proto byl na pódiu
přítomen pouze grafik. Ke kalendáři se vrátíme v listopadovém vydání Novojičínského zpravodaje obsažnějším článkem
J. Bělíka, objasňujícím poetiku jednotlivých záběrů.
Jak už jsem konstatoval úvodem: XV. městské slavnosti se
vyvedly, pohladily na duši, pobavily. Sešli se přátelé, kteří se
mnohdy vidí právě jen jednou za rok a zde, v Novém Jičíně.
A opět měli možnost dýchat zvláštní atmosféru v ten den
otevřených a přístupných památek v rámci akce UNESCO,
mohli navštívit tradiční slavnost jiřinek na nedalekém zámku
v Kuníně, sportovat a soutěžit anebo jen tak se bavit. I to je
víc než dost. Dílo spojené s mravenčí námahou všech nečetných pracovníků a přátel městského kulturního střediska se
vydařilo. Vedení města Nový Jičín rovněž děkuje touto cestou všem sportovcům, kteří se na přípravě a tvorbě městské
slavnosti podíleli a bez nichž by ta letošní byla chudá a nevýrazná. Patnáctá městská slavnost skončila, těšíme se na
následující, šestnáctou. Už te víme, že to nebude jednoduché. Laka byla nastavena vysoko.

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g

Rada města se sešla na svém 28. zasedání dne 26. 8.
2008. V úvodu jednání projednala výsledky hospodaření města
Nový Jičín za I. pololetí 2008 a doporučila je ke schválení zastupitelstvu. Město NJ prozatím i v letošním roce úspěšně
hospodaří s přebytkem získaných příjmů nad výdaji.
RM projednala rozsáhlou finanční problematiku (například
schválila přijetí dotace ve výši 4.000.000,- Kč z MMR na akci
„Regenerace panelového sídliště Loučka III. etapa) — zde se
odvoláváme na plné znění usnesení.
Vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nový
Jičín za II. čtvrtletí roku 2008, zprávu o kontrole plnění
uložených opatření u ZŠ Tyršova a protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u SVČ Fokus. Ani v jednom případě
nebylo zjištěno závažnějších nedostatků.
Projednala úpravu zásad grantového řízení města a schválení grantových okruhů pro rok 2009, včetně termínu podání
žádosti o grant a sestavení grantových výborů. Termín podání žádosti je do 24. října 2008.
RM vzala na vědomí návrh na ocenění významných sportovních osobností a informace ke slavnostnímu koncertu v rámci
oslav 100 let tělovýchovy a sportu ve městě.
Schválila záměr města ucházet se o udělení ceny za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městské památkové rezervace (MPR) a městské památkové zóny (MPZ)
za rok 2009 a vzala na vědomí předložený materiál „přehled
akcí“ k zajištění účasti města v soutěži o cenu za nejlepší
přípravu a realizaci tohoto programu.

RM dále projednala bytové záležitosti — zde se odvoláváme
na plné znění usnesení. Projednala také koncepci prevence
kriminality města Nového Jičína. RM schválila podmínky
rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Územně analytické
podklady ORP Nový Jičín.
RM projednala obecně závaznou vyhlášku (OZV) o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za odpad se v příštím roce nemění a je stanoven ve
stejné výši jako letos, tj. ve výši 456,- Kč na osobu/rok.
Vzala na vědomí informaci o určení zóny, pro kterou se
bude zpracovávat Integrovaný plán rozvoje města. Jedná se
o zónu v oblasti sídliště Dlouhá, vymezenou ulicemi Palackého, Dlouhá, Sportovní, Budovatelů, Jubilejní, Mendelova,
K. Čapka, Gregorova, Wolkerova, Kollárova, Vančurova, Josefa Hory, Protifašistických bojovníků, Anenská, Dolní brána
a část ulice Jičínská. RM jmenovala členy povodňové komise.
Projednala rozsáhlou majetkoprávní problematiku — zde
se odvoláváme na plné znění usnesení.
Na závěr RM souhlasila s účastí čtyřčlenné delegace města
na setkání v partnerském městě Swietochlowice ve dnech
29. 9. — 1. 10. 2008.
g Zastupitelstvo města Nový Jičín se sešlo na svém 13.
zasedání dne 18. 9. 2008. V úvodu projednali rozsáhlou
majetkoprávní problematiku (např. schválili uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a uzavření kupní smlouvy na
část pozemku parcela č. 336/97, část pozemku par. č. 336/102
a pozemku parc. č. 300/1, vše v k.ú. NJ — Dolní předměstí,
které jsou součástí plochy budoucí průmyslové zóny za účelem výstavby střediska přepravního systému TOPTRANS,
střediska Nový Jičín (expresní přeprava kusových zásilek).
Podmínkou pro kupující je zahájení výstavby objektů překladiště na zmíněných pozemcích nejpozději do šesti měsíců od
dne nabytí právní moci stavebního povolení na příslušný
objekt a vytvoření minimálně 30 pracovních míst v termínu
nejpozději do 31. 12. 2011), zde se odvoláváme na plné znění
usnesení.
ZM dále projednalo bytovou problematiku, také zde se
odvoláváme na plné znění usnesení.
ZM schválilo výsledky hospodaření města Nový Jičín za I.
pololetí 2008, tak jak byly projednány v RM.
ZM schválilo uzavření smlouvy o zhotovení uměleckého
díla (bronzové sochy Hřebce) s prof. Mariem Pavesim z partnerského města Novellara.
ZM dále projednalo rozsáhlou finanční problematiku (např.
chválilo poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na podporu
projektu a.s. Foibos „Slavné vily Čech, Moravy a Slezska“,
zahrnující vydání knižní publikace v říjnu 2008 a uspořádání
výstavní expozice v Ostravě v září 2008; dále schválilo přijetí
dotace ve výši 4.000.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
na akci „Regenerace panelového sídliště Loučka — III. etapa“),
také zde se odvoláváme na plné znění usnesení.
ZM schválilo vymezení zóny v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města (viz z jednání RM).
Schválilo upravené Zásady grantového řízení města Nový
Jičín a grantové okruhy pro rok 2009, včetně termínu podání
žádosti do 24. října 2008.
Schválilo Koncepci prevence kriminality města NJ na léta
2009 —2011 s výjimkou opatření uvedeného v bodě 3.4. (dům
na půl cesty), o kterém bude nadále jednáno.
Dále ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) číslo
3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (ve znění projednaném v RM).
Projednalo návrh opatření k zabezpečení přihlášky města
Nový Jičín do soutěže „Město roku 2009“ a schválilo záměr
města ucházet se o udělení ceny za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městské památkové rezervace
(MPR) a městské památkové zóny (MPZ) za rok 2009.
V závěru jednání schválilo zastupitelstvo termín zasedání
ZM na 20. listopad 2008.

Odkazujeme-li na plné znění usnesení zastupitelstva, je k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.
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Volby do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g Vážení občané, prezident republiky v červenci 2008 rozhodl o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a jako dny voleb stanovil pátek 17. a sobotu
18. října 2008. V našem městě se v uvedené dny budou konat
pouze volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad MS kraje zaregistroval 15 kandidátních listin
volebních stran (11 politických, 1 hnutí, 3 koalice), jejichž
seznam včetně dalších informací k volbám je k dispozici na
webu města v sekci „Městský úřad“ pod ikonou „volby“.
Volit může každý občan, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a je přihlášen k trvalému pobytu v Novém Jičíně . Voliči
budou na území města volit ve 23 volebních okrscích podle
místa jejich trvalého pobytu. Informace o volebních okrscích
na území města a jejich sídlech bude součástí „Oznámení
starosty o době a místě konání voleb“, které bude vyvěšeno
v každém volebním okrsku nejpozději 2. 10. 2008.
Občany místní části Loučka (volební okrsek č. 20) upozorňujeme, že došlo ke změně sídla volební místnosti
z objektu ZD Starojicko, a.s. do objektu Klubu důchodců, Za
Potokem 90, Nový Jičín-Loučka. Ostatní sídla volebních místností jsou beze změn.
Hlasovací lístky: Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku
je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, že politické
strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat
pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na
dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. 14. října 2008. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů pro volby do zastupitelstev krajů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování: Po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno. V tomto prostoru vloží volič do šedé úřední obálky
jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí
nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím
lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek
se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv.
Hlasování do přenosné volební schránky: Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad Nový Jičín na tel.: 556 768 209 nebo 556 768 210 a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
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Mimořádné úřední hodiny: Pokud občan zjistí, že nemá
platný občanský průkaz, občanský průkaz ztratil nebo mu
byl odcizen a chce volit, může využít mimořádných úředních
hodin ve dny voleb na MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1, 1. poschodí:
pátek 17.října 2008: 8.00—21.00 hod., sobota 18. října 2008:
8.00 —13.00 hod.
K vyřízení nového OP je zapotřebí doložit rodný list (v případě ztráty nebo odcizení OP), dvě fotografie a odevzdat neplatný občanský průkaz. Nový občanský průkaz (bez strojově
čitelné zóny) bude vyhotoven na počkání a je platný jeden
rok ode dne jeho vydání. Správní poplatky: Nový OP z důvodu
neplatnosti stávajícího: 0,- Kč, nový OP po ztrátě nebo odcizení: 100,- Kč.

Město NJ má novou dominantu
Mgr. Hana Sirotová, R. Jarnot

g Jedním z významných okamžiků letošní 15. městské slavnosti, která se konala v sobotu 13. září 2008, bylo bezesporu
slavnostní odhalení sochy Hřebce od mistra Maria Pavesiho
z partnerského města Novellary. Bronzová socha, představující vzpínajícího se umírajícího koně a symbolizující neustále se obnovující život, je umístěna na prostranství před
Komerční bankou u křižovatky ulic Štefánikova a 5. května.
Místo si vybral sám autor ze dvou variant. První varianta
(kruhový objezd) byla vyloučena, druhá varianta (plocha před
Komerční bankou) byla zvolena mimo jiné také z důvodu, že
zde denně prochází mnoho lidí a je v bezprostřední blízkosti
centra města.
Před slavnostním odhalením tohoto díla promluvil místostarosta Miloš Lossmann a starosta Mgr. Ivan Týle, kteří
vyzdvihli význam tohoto díla pro naše město a připomněli
partnerství našich měst. Významný novojičínský výtvarník
Jan Zemánek ve své úvodní řeči představil osobnost autora
Maria Pavesiho. Zúčastnila se také zástupkyně hejtmana
MSK PhDr. Jaroslava Wenigerová.
Mistr Mario Pavesi je v Itálii velmi uznávaný umělec a o toto
jeho dílo projevily zájem i města Florencie nebo Parma. Pro
naše město je tedy ctí, že se mistr Pavesi rozhodl nabídnout
toto své monumentální dílo nám. Město Nový Jičín má již od
tohoto autora dílo Pieta, které je nyní vystaveno v aule radnice.
S přípravnými pracemi pro umístění Hřebce se začalo
v úterý 8. září za účasti samotného autora. Ten osobně dohlížel na přípravu instalace a zabetonování podstavce. Slavnostního ceremoniálu se však bohužel nemohl zúčastnit.
Ukázka moderního díla v historickém centru města vždy
upoutá a téměř každého na první pohled zaujme. Tak jako
každé dílo moderní doby však vyžaduje malé zastavení a zamyšlení. Přestože první reakce občanů byly mnohdy rozporuplné, věříme, že tento symbol partnerství dvou měst se stane
novou dominantou našeho města. Teprve čas ukáže, jaký
vztah si obyvatelé města k Hřebci vytvoří.

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

koberce, skříně, postele, sedačky, křesla, záchodové mísy,
umyvadla apod.), který patří na separační dvůr nebo do přistavených velkoobjemových van, a to při jarním a podzimním
harmonogramu. Totéž platí i pro vyřazené elektrospotřebiče
— ledničky, pračky, apod.
Tímto posledním článkem se loučíme s malým průvodcem
odpadového hospodářství našeho města. V sérii článků jsme
se pokusili nastínit, jak s odpady nakládat a rovněž jaké
máme možnosti při jejich likvidaci. Doufáme, že se nám podařilo přinést k vám nové informace, které napomohou ke zlepšení systému nakládání s odpady.
Polední tečkou za tímto tématem budou připravované brožurky — průvodci při nakládání s odpady, které se v průběhu
října objeví ve vašich schránkách.

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerů
Odbor životního prostředí
g

„Co činíme,
činíme v plné odpovědnosti k budoucí generaci.“
g Směsný komunální odpad. Článkem „Směsný komunální odpad“ se v Novojičínském zpravodaji loučíme se speciálním tématem pod názvem ODPADY 2000—2007, kterým jsme
vás provázeli v letošním roce.
Jednotlivé články seriálu byly zaměřeny na nakládání s odpady v obci Nový Jičína a jeho částí za období 2000 až 2007.
Společně jsme se ohlédli za nakládáním s odpady, zejména
pak na třídění odpadů — papíru, skla, plastů a kovů, nakládání se směsnými komunálními odpady, velkoobjemovými
odpady, nebezpečnými odpady, elektrozařízeními, biologicky
rozložitelnými odpady a autovraky. V článcích bylo možno
najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky — kam s odpady,
jak s odpady nakládat a rovněž jaké služby na úseku odpadového hospodářství je možno ze strany občanů využít apod.
Veškeré publikované články jsou k nahlédnutí na www.
novyjicin.cz v sekci INFORMAČNÍ SERVIS z MěÚ — ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Posledním avizovaným tématem je
nakládání se směsným komunálním odpadem, který tvoří
podstatnou část veškerých vyprodukovaných komunálních
odpadů v Novém Jičíně a jeho částech. Množství směsného
komunálnímu odpadu se od počátku námi sledovaného období až k loňskému roku zvýšilo téměř o 1 300 t, což představuje dvaceti pěti procentní nárůst (viz následující tabulka).

Množství vyprodukovaného směsného komunálního
odpadu v období 2000 — 2007 v tunách
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SKO

3718,32 4082,73 4639,45 4309,40 4804,18 4857,30 4714,20 5000,48

Náklady na odstranění směsného komunálního odpadu jsou
velmi vysoké a neustále rostou. Pouze za uložení odpadů na
skládku, bez nákladů na dopravu a další náležitosti platí
město za jednu tunu 450,- Kč a dále pak 400,- Kč činí poplatek
za uložení (k ceně nutno navíc připočítat 19 % DPH). Pokud
spočítáme pouze náklady za skládkování, dostáváme se za
loňský rok k částce 5 mil. Kč. Nutno si uvědomit, že náklady
na skládkování by se výrazným způsobem snížily, a to za
předpokladu důsledného třídění plastů, skla, papíru a v neposlední řadě i biologicky rozložitelných odpadů. Městu rovněž
narůstají náklady na odstraňování odpadů, které jsou ukládány mimo sběrné nádoby. Bohužel v některých lokalitách
stále dochází k pravidelným téměř denním úklidům odpadů
kolem sběrných nádob. Je zarážející, že občanům, kteří svým
chováním takto znevýhodňují ty poctivé, připadá takové chování jako naprosto přirozené. Pokud pomineme, že se jedná
o porušení Obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 3/
2007 o systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů, za které jsou
ukládány nemalé sankce, nevadí těmto občanům neustálý
nepořádek právě v okolí jejich bydliště. Kolem sběrných nádob se vyskytuje v převážné míře velkoobjemový odpad (např.

LOUČKA 7. 10.: parkoviště garáží MěÚ, střed sídliště (u č.
216 —217), křižovatka k domům č. 197—207, odbočka u mostu
(u č. 50), zastávka ČSAD naproti zdrav. střed., U Kaštanů —
odbočka k p. Ježovi, zastávka ČSAD u správ. střed. ZD, ulice
s řadovou zástavbou (Mlýnská), Palackého (u Monty).
g KOJETÍN 7. 10.: na křižovatce (točna ČSAD), u váhy ZD.
g STRANÍK 14. 10.: obchod se smíšeným zbožím, odbočka
k hřišti, na horním konci (U Pavlíků), ulice ke hřbitovu, dolní
konec za zatáčkou.
g BLUDOVICE 14. 10.: Malá strana (panelová cesta) 2 ks,
naproti čerpací stanici, Malá strana (U Janiština), u zastávky
ČSAD (česká škola), u hřiště.
g ŽILINA 21. 10.: U Hřiště, Potoční (za mlýnem), Beskydská (bytovky za mateřskou školou k Puntíku), U Rybníka,
Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), zastávka ČSAD (U Partyzána), U Škorňů (Pstruží potok), Na Výsluní, U Jezu, Beskydská (za Školou života, bývalá mateřská škola), Beskydská (u skladu CO).
g LIBHOŠŤ 29. 10.: Horní hostinec (U Lajdů), obchod Jednoty (u školy) 2 ks, u domu č. 128 (nám. sv. Marka), Malá Vídeň
(střed ulice), U Transformátoru, bytovky Na Salaši, bytovky
U Kovárny, u hasičské zbrojnice.

Změna ve způsobu přistavování
velkoobjemových van
Odbor životního prostředí
g

Z důvodu nedisciplinovanosti občanů, kteří umisovali do
velkoobjemových van v rámci podzimního harmonogramu nebezpečné odpady např. televizory, pneumatiky, biologicky
rozložitelné odpady, papírové krabice a následně, došlo k zastavení příjmu takovéto skladby odpadů na skládku ASOMPO,
a.s. a dochází tak ke změně ve způsobu přistavování velkoobjemových van. Každá vana je od 37. týdne přistavována společně s obsluhou, kdy se mění rovněž termín přistavení nádob. Z personálních důvodů je svoz jednotlivých lokalit rozdělen do dvou dnů, a to na úterý a čtvrtek od 14.00 do 17.00
hodin. Informace o rozdělení jednotlivých lokalit jsou pravidelně každý týden aktuálně zveřejňovány prostřednictvím
rozhlasu MěÚ a rovněž na webových stránkách města. V případě, že vám jakýkoli komunální odpad nebyl v den přistavení van obsluhou odebrán, (nejedná se o velkoobjemový odpad) odevzdejte jej na separačním dvoře v Novém Jičíně na
Palackého třídě v provozní době, tj. od pondělí do pátku 8.00
—11.00 hod. a 11.30—17.00 hod., v sobotu od 8.00 do 11.00 hod.

Likvidace autovraků zdarma
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g Občané mohou již čtvrtým rokem využít nabídky likvidace
autovraků zdarma, kdy v letošním roce se jedná již o druhou
možnost. Akce se uskuteční v sobotu dne 18. října 2008 od
8.00 do 12.00 hod. na parkovišti před areálem Technických
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služeb města Nového Jičína, ul. Suvorovova 114, Nový Jičín.
Požadované doklady: velký TP, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem, autovrak lze
předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí být
úředně ověřena. Požadavky: předání vyklizeného vozidla.
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé
nákladní do 3,5t). Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromaž ovací místo je předání kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace
(VIN) dle dohody majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraku na ekologickou likvidaci. Tento doklad je nezbytnou
součástí při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Doprava
všech autovraků do zařízení autovrakoviště bude zcela zdarma jak pro kompletní, tak i pro nekompletní autovraky.

Den stromů 2008
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g U příležitosti každoročního
připomenutí Dne stromů, kterým je u nás 20. říjen, vysadí
v průběhu letošního podzimu
město Nový Jičín prostřednictvím odboru životního prostředí ve spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody NJ
v lokalitě u kapličky, která je
umístěna na začátku nově vybudované cyklistické stezky
směrem na Libhoš a Rybí
dvě lípy, které budou slavnostní otevření trasy dokončené v roce 2008 připomínat. Vyjádříme tak zároveň poctu stromům provázejícím od počátku
do konce naše životy. Další postupné doplňování výsadeb
podél cyklostezky se plánuje v příštím roce zejména na parcelách ve vlastnictví města Nový Jičín, případně po předchozím projednání také na pozemcích sousedních. Celý úsek
tak bude začleněn do okolní krajiny a výsadby domácích
druhů dřevin výrazně zvýší ekologickou a estetickou hodnotu
území.

Granty
Zuzana Kajšová, odbor ŠKMaTv
g

Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 13. zasedání dne
18. 9. 2008 schválilo grantové okruhy pro rok 2009, včetně
termínu podání žádosti o grant, který je od 22. 9. do 24. 10.
2008. Všichni zájemci si mohou formulář žádosti o grant,
Zásady grantového řízení města NJ a grantové okruhy na rok
2009, vyzvednout přímo na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (3. patro, podkroví), Divadelní ul. 3, nebo
jej získají na webové stránce města Nový Jičín www.novyjicin.cz
Jako malé ohlédnutí přinášíme přehled schválených grantů
v roce 2008. Celkem se zaevidovalo 162 žádostí o grant. Dle
doporučení grantových výborů a následném schválení v orgánech města bylo vyhověno 134 žádostem, kterým bylo přiděleno celkem 9.759.000,- Kč v následujícím rozvržení:
ČÍSLO

NÁZEV
GRANTOVÉHO OKRUHU

POČET
ŽÁDOSTÍ

FINANČNÍ
PROSTŘEDKY

1.

Činnost subjektů v oblasti sociální
a zdravotní v Novém Jičíně

19

578 000,- Kč

2.

Kulturní činnost v NJ

27

849 000,- Kč

3.

Sportovní činnost v NJ

45

7 700 000,- Kč

4.

Ostatní volnočasové aktivity
a aktivity škol

25

232 000,- Kč

5.

Činn. spolků a zájmových sdružení

18

400 000,- Kč

Veškeré dotazy ke grantovému řízení na rok 2009 vám zodpoví odbor ŠKMaTv, tel: 556 768 258, případně 556 768 218.
Žádost o grant mohou podat občanská sdružení, humanitární organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické osoby
s výjimkou politických stran, volebních stran a hnutí.
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Parkovací sazby na parkovišti
u nemocnice byly sníženy
Mgr. Hana Sirotová
g

Nemocnice s poliklinikou oznámila, že na parkovišti u nemocnice došlo ke změně sazeb za parkování. Dle nově zavedených sazeb je prvních dvacet minut parkování zdarma.
Každá další započatá hodina stojí 10,- Kč a doba parkování
přesahující deset hodin stojí 100,- Kč.
Parkoviště u nemocnice je v majetku Nemocnice s poliklinikou a rozhodnutí o zavedení systému placeného parkování
(a stejně tak o výši parkovného) je ve výhradní kompetenci
a odpovědnosti jejího vedení. Město Nový Jičín ihned po zavedení placeného parkování upozornilo vedení nemocnice na
jeho nepříznivé dopady, a to jak na pacienty, tak na dopravní
situaci v okolí nemocnice.
Provedenou úpravu výše parkovného město vítá. Stav však
stále nepovažuje za dobrý. Vedení města i nemocnice se dohodla na dalším průběžném vyhodnocování stavu. Vedení
města je připraveno, pokud se situace s parkováním u nemocnice a v jejím okolí nebude stabilizovat, požadovat případnou další úpravu parkovacího režimu.

Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g

FOTBAL: so 4. 10. v 15.30 hod,. hřiště Hodslavice, okr.
přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Kopřivnice, so 11. 10.
v 10.15 a 12.45 hod., hřiště s umělou trávou, kraj. přebor star.
a mlad. dorost N. Jičín - Krnov (2 utk.), ne 12. 10. v 15 hod.,
hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Kujavy, ne 12. 10. v 15
hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš - Hor. Suchá,
so 18. 10. v 15 hod., hřiště Hodslavice, okr. přeb. muži N. Jičín
B (Hodslavice) - Bystré, ne 19. 10. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um.
trávou, kraj. přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - Stará Bělá
(2 utk.), ne 19. 10. v 10.15 hod. hřiště Lamberk, III. tř. muži
Žilina - Straník, ne 19. 10. v 15 hod., stadion TJ, kraj. přebor
muži N. Jičín A - Petrovice, so 25. 10. v 10.15 a 12.45 hod.,
hřiště s um. trávou, kraj. přebor star. a mlad. dorost N. Jičín
- Havířov (2 utk.), ne 26. 10. ve 14.30 hod., hřiště Straník, III.
tř. muži Straník - Hlad. Životice, ne 26. 10. ve 14.30 hod., hřiště
Libhoš, I. A tř. sk. B muži Libhoš - Čeladná, út 28. 10. ve
14.30 hod., hřiště Hodslavice, okres. přebor muži N. Jičín B
(Hodslavice) - Bravinné, so 1. 11. ve 14 hod., hřiště Hodslavice,
okres. přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Spálov, ne 2. 11.
v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, kraj. přebor mlad. a star.
žáci N. Jičín - Opava B, ne 2. 11. ve 14 hod., stadion TJ, kraj.
přebor muži N. Jičín A - Bruntál g HÁZENÁ (hala ABC): ne
12. 10. v 15.15 hod., severomor. liga dorostenci N. Jičín - Krmelín, v 17 hod. severomor. liga muži N. Jičín - Suchdol n. O.,
ne 26. 10. v 15.15 hod., severomor. liga dorostenci N. Jičín Paskov, v 17 hod., severomor. liga muži N. Jičín - Klimkovice
g BASKETBAL (hala na bazénu): st 8. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín - Opava, pá 10. 10. ve 20.30 hod.,
obl. přebor muži BC N. Jičín B - Karviná, so 11. 10. v 15 hod.,
dor. liga U16 N. Jičín - Havířov, v 17 hod., II. liga muži BC N.
Jičín - Opava B, ne 12. 10. v 10 hod., II. liga muži BC N. Jičín
- BCM Ostrava, st 15. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín - USK Praha, so 18. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL
muži Geofin N. Jičín - Liberec, v 19 hod., dor. liga U20 N. Jičín
- Nová Paka, ne 19. 10. v 10 hod., dor. liga U20 N. Jičín - Chrudim, po 20. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín
- Kolín, so 25. 10. v 11 a 13 hod., obl. přebor star. žáci U14 N.
Jičín - Karviná (2 utk.), v 17 hod., Mattoni NBL muži Geofin
N. Jičín - Pardubice, v 19 hod., dor. liga U16 N. Jičín - Kolín,
ne 26. 10. v 10 hod., dor. liga U16 N. Jičín - Nymburk, ve 12
a 14 hod., obl. přebor junioři U18 N. Jičín - Šumperk, so 1. 11.
v 17 hod., v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín Ostrava, st 5. 11. v 17.30 hod., Evropský pohár CEBL muži
Geofin N. Jičín - Spišská Nová Ves (SR) g HOKEJ (ZS): st
1. 10. v 18 hod., II. liga muži HK Gedos N. Jičín - Vsetín, pá
3. 10. v 19.30 hod., liga dorost N. Jičín - Kometa Úvoz, so 4. 10.
ve 12.30 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Orlová (2
utk.), ne 5. 10. ve 13.30 hod., liga junioři N. Jičín - Kometa

Úvoz, út 7. 10. v 17 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.), N. Jičín Vsetín (2 utk.), st 8. 10. v 18 hod., II. liga muži HK Gedos N.
Jičín - Břeclav, pá 10. 10. v 19.30 hod. liga dorost N. Jičín Uherské Hradiště, so 11. 10. ve 12.30 hod., liga star. žáci (8.
a 9. tř.), N. Jičín - Havířov (2 utk.), ne 12. 10. ve 13.30 hod.,
liga dorost N. Jičín- Třebíč, st 15. 10. v 18 hod., II. liga muži
HK Gedos N. Jičín - Šumperk, pá 17. 10. v 19.30 hod., liga junioři N. Jičín - Frýdek-Místek, so 18. 10. ve 12.30 hod., liga
mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Karviná (2 utk.), st 22. 10. v 18
hod., II. liga muži HK Gedos N. Jičín - Šternberk, pá 24. 10.
v 19.30 hod., liga junioři N. Jičín - Prostějov, so 25. 10. ve 12.30
hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.), N. Jičín - Opava (2 utk.), ne
26. 10. ve 13.30 hod., liga dorost N. Jičín - Ž ár n. S., út 28. 10.
v 18 hod., II. liga muži HK Gedos N. Jičín - Techn. Brno, pá
31. 10. v 19.30 hod., liga junioři N. Jičín - Orlová, so 1. 11. ve
12.30 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Frýdek-Místek
(2 utk.), ne 2. 11. ve 13.30 hod., liga dorost N. Jičín - Kopřivnice g VOLEJBAL (hala ABC): pá 3. 10. v 18 hod., so. 4. 10.
v 10 hod., I. liga ženy N. Jičín - Uherské Hradiště (2 utk.), ne
5. 10. v 10 hod kraj. přebor II. tř. muži N. Jičín B (junioři Orlová (2 utk.), so 11. 10. v 10 a 14 hod., extral. juniorky, N.
Jičín - Ostrava (2 utk.), so 11. 10. v 10 a 14 hod., extral. kadetky N. Jičín - KP Brno (2 utk.), so 11. 10. v 10 a 14 hod., extral.
junioři N. Jičín - Olomouc (2 utk.), ne 12. 10. v 10 hod., kraj.
přebor II. tř. muži N. Jičín B (junioři - Krnov (2 utk.), pá 17. 10.
v 18 hod., so 18. 10. v 10 hod. I. liga ženy N. Jičín - Opava (2
utk.), so 18. 10. v 10 hod., kraj. přebor I. tř. muži N. Jičín Metylovice (2 utk.), so 18. 10. v 10 a 14 hod., kraj. přebor kadeti N. Jičín - Mosty u Jabl. (2 utk.), pá 24. 10. v 18 hod, so
25. 10. v 10 hod., I. liga ženy N. Jičín - UNI Brno (2 utk.), so
1. 11. v 10 a 14 hod., extral. juniorky N. Jičín - Frýdek-Místek
(2 utk.), so 1. 11. v 10 hod., kraj. přebor II. tř. muži N. Jičín
B (junioři) - Vítkov g PLAVÁNÍ (krytý bazén na ul. Novosady): so 11. 10. od 13 hod. 18. roč. mezinár. závodů Ceny
moravské brány, ne 12. 11. od 9 hod., 32. roč. mezinár. závodů
Malá cena N. Jičína g KUŽELKY (herna na stadionu): so 4. 10.
v 19 hod., přeb. MSK muži N. Jičín A - Michálkovice B, so 18. 10.
v 10 hod., přeb. MSK muži N. Jičín A - Hranice, so 1. 11. v 10
hod., přeb. MSK muži N. Jičín A - Min. Opava B g STOLNÍ
TENIS (herna Loučka): so 4. 10. v 10 hod., okr. přeb. II. tř.
muži N. Jičín D - Mořkov D, pá 10. 10. v 18 hod., okr. přeb. I.
tř. muži N. Jičín C - Příbor B, so 11. 10. v 10 hod., okr. přeb.
II. tř. muži N. Jičín E (smíš. dr.) - Bílovec B, so 25. 10. v 10 hod.,
okr. přeb. II. tř. muži N. Jičín D - Příbor C, so 25. 10 v 17 hod.,
divize muži N. Jičín A - Bohumín, ne 26. 10. v 10 hod., N. Jičín
A - Lískovec, pá 31. 10. v 18 hod., okr. přeb. I. tř. muži N. Jičín C - Slatina A, so 1. 11. v 10 hod., okr. přeb. II. tř. muži N.
Jičín E (smíš. dr.) - Bílovec C, so 1. 11. v 17 hod., kraj. přebor
muži N. Jičín B - Kopřivnice, ne 2. 11. v 10 hod., kraj. přebor
muži N. Jičín B - Příbor 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 až 14 hod. g BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI:
čt a ne od 16.30 do 17.45 hod.

Sportovní aktuality
g

PLAVCI ZVOU NA TRADIČNÍ MALOU CENU NOVÉHO
JIČÍNA. Po velmi dobré první polovině roku s kvalitními výsledky v mistrovských i pohárových zápasech vstupují závodníci Plaveckého klubu Nový Jičín s podobnými ambicemi i do
druhé poloviny soutěžní sezony. V ní by měly být vrcholem
domácí mezinárodní závody 32. ročník Malé ceny Nového Jičína a 18. ročník Ceny Moravské brány, které se uskuteční
za účasti 300 až 350 startujících především tuzemských klubů
a ze Slovenska včetně reprezentantů v sobotu a v neděli 11.
a 12. října. Sobotní program Ceny Moravské brány obsahující čtrnáct soutěží včetně mnoha rozplaveb v nich, začíná ve
13 hodin s ukončením kolem 19. hodiny vyhlášením výsledků
a předáním diplomů a cen. Začátek nedělních závodů Malé
ceny Nového Jičína s deseti soutěžemi je pořadateli stanoven
na 9 hodin s vyhodnocením a oceněním nejlepších kolem 13. ho-

diny. Na oba dny těchto tradičních a významných závodů
zvou srdečně všechny milovníky plavání pořadatelé z Plaveckého klubu Nový Jičín.

Kapitán fotbalistů Nového Jičína přebírá z rukou zástupce OFC pohár
za vítězství v okresním kole Poháru ČMFS. Foto Vladimír Strnadel.
g FOTBALISTÉ V POLOVINĚ PODZIMNÍ ČÁSTI. Fotbalisté mají odehráno polovinu z podzimních utkání, a tak je
možné udělat „malou bilanci“ dosavadního průběhu mistrovských soutěží. Velmi úspěšně si vede družstvo Nového Jičína
„A“, které coby nováček vede, po odehraných osmi utkáních
s jednou remízou a jednou prohrou v Krnově po roce a odehraných 33 mistrovských a pohárových utkání uplynulého
a současného ročníku, soutěž krajského přeboru. Tomuto
týmu se podařilo obhájit i loňské prvenství v okresní části
Poháru ČMFS po dvou finálových výhrách nad Štramberkem
s postupem do krajského kola této soutěže, která se bude
hrát na jaře příštího roku. To úplně jinak se po odehraných
zápasech tváří vedení klubu, zejména však fandové Libhoště, jejichž tým, který obsadil v uplynulé sezoně I. A tř. sk. B
výborné 4. místo, se s jednou výhrou a pěti prohrami „krčí“
na 12. místě tabulky této soutěže. Stejně jako v uplynulé sezoně, i v dosavadním průběhu okresního přeboru, bojuje
„béčko“ Nového Jičína hrající v Hodslavicích o přední umístění v soutěži, když s dosavadní bilancí čtyř výher, jedné remízy a jedné prohry je na 4. místě se ztrátou pouhých dvou
bodů na vedoucí Zbyslavice. Dosti za očekáváním zůstávají
zbývající dva celky našeho města — Žilina a Straník, hrající
okresní III. třídu. Zatímco se žilinští netajili bojem o návrat
do okresního přeboru, ale po šesti utkáních jsou s bilancí 12-3 a 5 body daleko za přáním na 10. místě tabulky, jediným
cílem Straníku je udržení soutěže, prozatímní poslední místo
s jednou výhrou a pěti prohrami k tomu však moc optimismu
nedává. Ale do konce je ještě moc daleko...

Při slavnostním otevření nové restaurace s pizzerií na ZS nechyběly ani
přípitky Rostislava Klesly, místostarosty města Milana Šturma a prezidenta HK Radka Tomana. Foto Jaroslav Kotas.
g HOKEJISTA R. KLESLA OTEVÍRAL NOVOU RESTAURACI NA ZIMNÍM STADIONU. Dalším dokladem postupné
realizace městem přijaté vize rekonstrukce a modernizace
zimního stadionu je nově otevřená jeho část od parkoviště,
v níž je prodejna květin, prodejna sportovního zboží určená
především pro hokejisty, ale zejména nová restaurace a pizzerie, jejímž provozovatelem je novojičínský hokejový odchovanec hrající v celku NHL Columbus Blus Jackets Rostislav
Klesla. I za jeho přítomnosti byla v pátek 5. září tato restaurace včetně prostorů pro VIP za účasti pozvaných hostí slavnostně otevřena s jejich poděkováním Rosovi Kleslovi za
vložené investice i s přáním, aby tyto prostory sloužily především všem, kteří budou navštěvovat hokejové zápasy celků
Nového Jičína. Před slavnostním otevřením restaurace a pizzerie probíhal na ploše přilehlého parkoviště sportovní program určený dětem a mládeži i s občerstvením ostatním s vy-
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vrcholením — módní přehlídkou v prostorách VIP, ukázkami
barmanského umění a večerním ohňostrojem.
g

BASKETBALISTÉ GEOFINU NOVÝ JIČÍN JDOU DO
NOVÉ SEZONY S CÍLEM VYHRÁT VŠE. Sobota 8. října
bude tím dnem „D“, v němž oproti minulé sezoně opět dosti
obměněný basketbalový tým Geofinu Nový Jičín vstoupí do
nové mistrovské sezony. Jako v mnoha předcházejících ročnících, také na nový ročník 2008/2009 se tým tvrdě připravoval. Po vítězství na turnaji v Komárně vyhrál v nekompletní
sestavě přípravné zápasy v Prostějově, v Ostravě s Handlovou a jako vrchol přípravy s měřením sil se silnými soupeři
(mistr Rakouska FÜRSTENFELD PANTHERS, mistr Slovenska BK SKANSKA PEZINOK a 4. celek uplynulé Mattoni NBL
SYNTHESIA PARDUBICE) posloužil domácím již 10. ročník
mezinárodního turnaje Kontext Cup. V něm naši basketbalisté obsadili 2. místo, když prohráli jen s výbornými Rakušany, kteří se zaslouženě stali bez prohry celkovými vítězi turnaje. Letošní nejvyšší tuzemská soutěž Mattoni NBL,
v níž basketbalisté Geofinu Nový Jičín budou obhajovat titul
„vicemistra ČR“, se bude hrát stejným systémem jako v uplynulém ročníku, když všech jen 11 účastníků (ze soutěže bylo
vyloučeno Brno) se v základní části střetne 4 x mezi sebou
každý s každým. Los pro 1. kolo základní části byl pro naše
basketbalisty velmi příznivý, když z deseti utkání budou
hrát 7 x doma. Po účasti v loňském „nultém“ ročníku, v němž
se probojovalo až do samotného finále, přihlásilo vedení klubu
družstvo Geofinu opět do již I. ročníku středoevropské ligy
CEBL, v níž v základní části (do 16. 12.) sehraje 6 utkání.
Kromě toho budou naši basketbalisté bojovat také v domácím Českém poháru. Cílem družstva je, jak zaznělo z úst
prezidenta klubu p. Vaigla na předsezonní tiskovce: „Ve všech
soutěžích, které bude mužstvo hrát, dosáhnout pokud možno
vítězství“. Složení týmu (čís. dresu, jméno, post, roč. nar.,
výška/váha, stát): 4 - Štěpán Reinberger, křídlo, 1981,
201/99, ČR, 5 - Manny Ubilla, rozehr., 1986, 189/84, USA, 6
- Dušan Pandula, křídlo, 1984, 196/96, SR, 7 - Jamar Smith,
křídlo/rozehr.,1985, 188/95, USA, 8 - David Hájek, křídlo,
1977, 201/96, ČR, 9 - Juraj Gavlák, rozehr., 1979, 187/85, SR,
10 - Roman Medek, rozehr., 1987, 187/79, ČR, 11 - Kenneth
Walker, pivot/křídlo, 1980, 206/108, USA, 12 - Zbyněk Pospíšil, pivot/křídlo, 1981, 205/99, ČR, 13 - Robert Šarovič,
pivot, 1978, 205/110, Srbsko/ Německo, 14 - Michal Šturala,
křídlo, 1989, 187/73, ČR, 15 - Rostislav Pelikán, pivot, 1978,
209/100, ČR. Trenér: Mgr. Zbyněk Choleva, realizační tým:
JUDr. Miloš Vaigl, prezident klubu, Pavel Kelar, manažer a organizační pracovník, Dr. Milan Dvořák, sekretář klubu, tiskový mluvčí, vedoucí mužstva, MUDr. Ivo Vaněček, lékař
týmu, MUDr. Milan Vindiš, lékař týmu, Mgr. David Krumpolc,
kondiční trenér, Mgr. Vladimír Polák, kondiční trenér, Libor
Raška, masér. Pořadí zápasů 1. kola základní části Mattoni
NBL: 8. 10. doma BK Breda & Weinstein Opava, 11. 10. venku
ČEZ Basketball Nymburk, 15. 10. doma USK Praha, 18. 10.
doma BK Kondoři Liberec, 20. 10. doma BC Kolín, 25. 10.
doma BK Synthesia Pardubice, 29. 10. venku Karma Basket
Poděbrady, 1. 11. doma BK NH Ostrava, 8. 11. doma BK Prostějov, 12. 11. venku BK Děčín. 22. 10., pořadí zápasů základní
části středoevropské ligy CEBL: 22. 10. venku XION Dukes
Klosterneuburg (Rak.), 5. 11. doma AC LB 04 Spišská Nová
Ves (SR), 25. 11. doma XION Dukes Klosterneuburg, 3. 12.
venku AC LB 04 Spišská Nová Ves, 9. 12. doma Albacomp
Székesfehérvár (Ma .), 16. 12.v Albacomp Székesfehérvár.

g

STOLNÍ TENISTÉ DĚLAJÍ VŠE PRO VÝKONNOSTNÍ
RŮST MLÁDEŽE. Pravidelná účast na trénincích dle přijatého harmonogramu, systémová práce a cílevědomé vedení
mládeže s motivací k dobrým výsledkům od krajské až po
republikovou úroveň, slušné chování na prvním místě, hodnocení výkonů hráčů v oddílovém žebříčku, v mistrovských
utkáních okresních a krajské soutěži a v divizi, účast na
okresních, krajských a republikových bodovacích turnajích
mládeže — taková je vize výkonného výboru oddílu stolního
tenisu TJ Nový Jičín pro novou sezonu roč. 2008/2009. Pro
nový soutěžní ročník bylo v oddíle sestaveno a přihlášeno do
soutěží pět družstev se stanovením jejich cílů. Družstvo mužů
„A“ bude opět bojovat v divizi s cílem udržení soutěže, „béčko“
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mužů má za cíl umístění do 10. místa. V krajské soutěži, v nejvyšší okresní soutěži okresním přeboru I. třídy bude bojovat
družstvo „C“ s cílem umístění do 6. místa. Do 4. místa by se
mělo umístit v okresním přeboru II. třídy „déčko“, bez stanovení výkonnostního cíle bude ve stejné soutěži bojovat kombinované družstvo „E“. Všechna družstva, zejména však nejmladší hráči, mají vytvořeny velmi dobré nejen tréninkové,
ale i materiální podmínky pro svůj výkonnostní růst, který
je po systematické práci stále více viditelný s účastí mladých
hráčů až na republikových bodovacích turnajích.
g KRÁTCE Z HOKEJE. Družstvo mužů HC GEDOS Nový
Jičín mělo do uzávěrky NZ odehrány čtyři utkání nového
ročníku II. ligy sk. východ, v nichž 2 x vyhrálo (doma Velké
Meziříčí, doma Pelhřimov po samost. náj.) a 2 x prohrálo
(doma se Ž árem v prodloužení, v Opavě po samost. náj.),
což při zisku 7 bodů znamená 7. místo v tabulce. g Bezprostředně před zahájením nové sezony se na našem ZS uskutečnil jako jedna z akcí ke 100. výročí TV v NJ třídenní mezinárodní dorostenecký turnaj, který při účasti pěti družstev
vyhrál s jednou prohrou Prostějov, domácí dorostenci obsadili s jednou prohrou a jednou remizou 2. místo. Nejlepším
obráncem byl vyhlášen domácí Michal Žák, nejlepším útočníkem se stal rovněž domácí Lukáš Svoboda. g Družstvo
starších žáků 9. třídy poté, co vyhrálo v Piešanech vánoční
turnaj, zopakovalo prvenství i na dalším, tentokráte předsezonním mezinárodním turnaji v tomto lázeňském městě, když
zvítězilo ve všech utkáních s výsledky Žilina 3:1, Martin 3:2,
Opava 4:1 a Piešany 5:4. Nejlepším brankářem turnaje byl
vyhodnocen T. Kohn, nejproduktivnějším hráčem J. Pargač.

Na žíněnce bojuje domácí M. Novosad (s bílými lampasy), který nakonec obsadil mezi žáky do 84 kg. 4. místo. Zástupci nejúspěšnějších družstev na stupních vítězů. (Foto: Petr Buček).
g V MEMORIÁLU MIROSLAVA REŠLA SI ÚSPĚŠNĚ
VEDLI I DOMÁCÍ ZÁPASNÍCI. Zápasníci Nového Jičína si
vcelku úspěšně vedli v domácím 7. ročníku mezinárodního
turnaje v zápase řecko-římském a volném stylu „Memoriál
Miroslava Rešla“, který se uskutečnil v rámci programu 100.
výročí TV v našem městě v sobotu 13. září v hale na bazénu.
Mezi 155 zápasníky všech věkových kategorií z Polska, Maarska a Slovenska se z celkového prvenství se radoval Ladislav Kománek, který vyhrál mezi seniory ve váze do 60 kg,
druhé prvenství rovněž mezi seniory vybojoval do 84 kg Roman Kopecký. Ve stejné váhové kategorii skončil na 2. místě
syn bývalého neúnavného zápasníka, trenéra, funkcionáře,
jehož název memoriál nese, Miroslav Rešl mladší. Další úspěch
přidal novojičínskému klubu rovněž mezi seniory Kamil Škarka, který ve váze do 120 kg obsadil 2. místo, stejnou příčku
vybojoval v kategorii juniorů do 66 kg Jakub Rada, mezi
žáky skončil ve váze do 85 kg těsně pod stupni vítězů na 4.
místě Martin Novosad. V soutěži družstev: 1. Sokol Hodonín,
2. Snina Vihorlat, 3. Breznica (Polsko).

Stručně
g Oddíl stolního tenisu TJ NJ pořádá nábor chlapců a děvčat
ve věku od 6 do 9 let. Zájemci (resp. rodiče), se mohou hlásit
v herně v Loučce (ul. Za Korunou) každou středu a pátek od
15 do 16 hod. Informace podají bu tel. nebo přímo v herně
v Loučce trenéři přípravky p. Vl. Šimíček (tel. 724 087 534)
a ing. J. Havrlant (tel. 724 230 661).

XV. slavnost města Nového Jičína (12.—13. září 2008)
Foto Rudolf Jarnot, Petr Havlík
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Významní sportovci města
byli oceněni
Mgr. Hana Sirotová, foto Rudolf Jarnot

g

V pátek 12. září 2008 v 17.00 hodin, v předvečer konání
XV. slavnosti města, byli v aule MěÚ Nový Jičín (budova radnice) oceněni významní sportovci města, kteří po celý svůj
život aktivně pracovali nebo pracují v tělovýchově a sportu.
Starosta města Mgr. Ivan Týle oceněným poděkoval za jejich
dosavadní činnost a popřál jim další úspěchy v oblasti sportu
i osobním životě. Čtyřicet dva oceněných sportovců pak obdrželo z rukou starosty města věcné dary (knihu, kalendář,
publikaci 100 let tělovýchovy v NJ) a pamětní list. Všichni
ocenění se při této příležitosti také zapsali do pamětní knihy
města. Při této příležitosti byla neveřejnou vernisáží zahájena výstava „100 let tělovýchovy v Novém Jičíně“, na niž sportovní oddíly a kluby zapůjčily své kroniky, historické fotografie a další materiály.
Vyvrcholením pátečního dne, nejen pro oceněné, byl slavnostní koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory.
Zazněly zde moderní ohlasy moravského folkloru, zhudebněná poezie J. Skácela, J. Wolkera i samotného P. Ulrycha.
Seznam sportovců, kteří byli oceněni dne 12. 9. 2008 při
příležitosti stého výročí tělovýchovy v Novém Jičíně:
Tělovýchovná jednota Nový Jičín: 1. František Brejcha
(zápas); 2. Miroslav Fryšara (volejbal); 3. Jan Buček (stolní
tenis); 4. MUDr. Zdeněk Fiedler, Karel Holcman (turistika);
5. Rudolf Jaroň (házená); 6. Jan Toman (tenis); 7. JUDr. Václav Vaněček, Jiří Vaculík, Vladislav Blahuš (fotbal); 8. Aleš
Lowak (horolezectví); 9. Petr Musil (aikido); 10. Marie Havrlantová (ASPV); 11. Štefan Kišš (cyklistika); 12. Zdenek Navrátil, Lubomír Camfrla (kuželky); 13. Ladislav Žlebčík (šachy); 14. Marie Gavandová (SIS); 15. Karel David, Veniamin
Lebeděv (atletika); 16. Milan Hanzelka (sp. gymnastika); 17.
Ing. Vladimír Bárta, Mgr. Oldřich Valenta, Vlastimil Graca
(TJ Nový Jičín);
Ing. Zdeněk Lorenčík (nominace Rady města Nový Jičín).
Ostatní kluby a sdružení: 1. Miroslav Indrák (TJ Sokol
Straník); 2. Josef Nekl (KVS Laguna); 3. Mgr. Anna Pavlíková
(Jóga v denním životě); 4. JUDr. Miloš Vaigl (BC Nový Jičín);
5. Ivan Skřiček (Plavecký klub Nový Jičín); 6. Karel Ligocki,
Bohumír Kaštovský (Orel jednota Nový Jičín); 7. Miroslav
Sopuch (Lyžařský klub Svinec); 8. Arnošt Opěla (FC Libhoš);
9. Ivana Roszková (TJ Sokol Libhoš); 10. Jaroslav Štěpán,
Josef Seidl (TJ Sokol Bludovice); 11. Oldřich Halamíček (TJ
Sokol Žilina); 12. Zdenka Fryšarová (TJ Sokol Nový Jičín);
13. Jiří Mohler (HK Nový Jičín); 14. Jarmila Hájková (SK Policie ČR).
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Dáváme sportu smysl
Karel Ligocki
g S upřímnou radostí, s niterným dotekem, až k ukryté „slzičce“ na dně mé maratonské duše jsem si přečetl Váš překvapivý opravdu nečekaný dopis, blahopřání a zároveň pozvánku
na jedinečný slavnostní večer k výročí 100. let trvání TJ
Nový Jičín. Moc si Vašeho ocenění vážím a považuji je za
ocenění mého sportovního životního snažení. Nikdy bych s takovým oceněním se znakem města, které je blízko mému
srdci, nepočítal ani v koutku své maratonské duše. Umocňuje ho Váš ctěný podpis, který dává dopisu váženou hodnotu, „punc“, podtrhuje jeho obsah až k mé sebereflexi.
Zdali jsem hoden této pocty? Odpovědí je slzička beze slov,
o které ví Bůh a Vy při čtení mé odpovědi...

Úryvek z dopisu pana Karla Ligockeho
(„Jednou“ — nám zůstane jen to, co jsme darovali druhým).

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Pátek 3. října v 19.00 hod. Charles Kudlám: ZÁHADNÁ
IRMA. J. Paulová a P. Zedníček představují novou komedii, s níž se jim jistě podaří navázat na úspěch předchozích
titulů. Naši dva přední komici se ve hře chopí hned sedmi
rolí najednou, jejich pověstný herecký temperament si tedy
náležitě přijde na své. Režie: P. 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 A.
Dvořák na text balady K. J. 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: M. Gurbal’/bas; K. Vovková
/soprán; A. Vovk/tenor; Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín;
Pěvecký sbor Křížkovský Opava; Symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor. Dirigent: Zd. Pukovec. Koncert je
věnován 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Kruh přátel hudby. Předprodej od 16. 9.
g Sobota 11. října ve 14.00 a 16.00 hod. H. Štáchová, M.
Kirchner: JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL. Nebýt Hurvínkova
vynálezu, který usnadnil cestování, nebyl by se pan Spejbl
ocitl na dvoře samotného sultána, nesetkal by se tam s Al-bábou Kateřinou a určitě by nemusel s ní i Máničkou prchat
před jistou smrtí na létajícím koberci. Divadlo Spejbla
a Hurvínka, Praha. Předprodej od 23. 9. Vstupné: 150,130,- 60,- Kč.
g Čtvrtek 16. října v 19.00 hodin. ESTER KOČIČKOVÁ
a LUBOMÍR NOHAVICA. Originální, vtipné, provokující
i mazlivé umělecké spojení herečky, zpěvačky a moderátorky E. Kočičkové s pianistou L. Nohavicou je noblesní
odpovědí na sebestřednou vážnost „vážného“ umění i tupost šoubyznysu. Praha, (Divadlo za oponou). Předprodej od 16. 9. Vstupné: 170,- Kč.
g Pátek 17. října v 17.00 hodin. PODZIMNÍ KONCERT.
Koncert novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK a jeho přípravných sborů. Nový Jičín. Předprodej od 7. 10. Vstupné: 80,- 80,- 50,- Kč.
g Středa 22. října v 19.00 hod. N. R. Nash: OBCHODNÍK
S DEŠTĚM. Milý, komicky laděný, geniálně prostý příběh
o hledání lásky, porozumění, o soudržnosti a láskyplných
vztazích v rodině vznikl již před padesáti lety a stal se
předlohou pro stejnojmenný, dnes již legendární film. Divadlo Na Prádle, Praha. Předplatné sk. A. Předprodej
od 30. 9. Vstupné: 250,- 230,- 190,- Kč.
g Pátek 24. října v 19.00 hod. J. Cimrman, L. Smoljak, Z.
Svěrák: ČESKÉ NEBE. Novinka z Cimrmanovy pozůstalosti se točí kolem setkání českých velikánů, kteří na nebesích tvoří českou komisi. Zpočátku je trojčlenná ve složení svatý Václav, Komenský a praotec Čech. Divadlo
Járy Cimrmana, Praha. Předprodej od 30. 9. Vstupné:
330,- 300,- 250,- Kč. Upozorňujeme, že maximální počet
lístků prodaných jednotlivci je 6 kusů.
g Středa 29. října v 19.00 hodin. A. Hellstenius: ELLING
A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ. Elling a Kjell, dva bývalí chovanci psychiatrické léčebny, dostávají od státu velkorysou nabídku: byt a dostatečné množství peněz. Divadlo Kalich, Praha. Předplatné sk. B.
Předprodej od 7. 10. Vstupné: 280,- 260,- 210,- Kč.

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz
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KINO KVĚTEN
g Čt 2. až st 8. října v 18.00 hod. CESTA DO STŘEDU
ZEMĚ. Vizionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec
Sean a jejich krásná místní průvodkyně Hannah v průběhu vědecké výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným únikem pronikat hlouběji a hlouběji do hlubin Země. Do 12 let nevhodný, 95
min. titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 2. až st 8. října ve 20.00 hod. MÁJ. Česká balada. Byl
pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas... Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce
„Máj“ vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka
Máchy. Mládeži přístupno, 76 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 9. až St 15. října v 18.00 hod. STAR WAR: KLONOVÉ
VÁLKY. Animováno podle typů z hraných filmů. Galaxií
se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu
Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír.
Do 12 let nevhodný, 98 min. dabing, vstupné 75,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. října ve 20.00 hod. SEZNAMTE SE S DAVEM. Americká ztřeštěná komedie pro celou rodinu, ve
které má hlavní roli Eddie Murphy, a to hned dvakrát. Mládeži přístupno, 91 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. října v 18.00 hod. ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK. Americká akční komedie. Adam Sandler
představuje v roli Zohana, špičkového izraelského bojovníka proti terorismu, který předstírá vlastní smrt, aby si
mohl splnit sen: stát se kadeřníkem v New Yorku. Do 12 let
nevhodný, 113 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. října v 20.15 hod. TOBRUK. Válečné
drama na český způsob. Vědomí dějin bývá nespravedlivé:
účast Čechů a Slováků ve druhé světové válce se většinou
zužovala na pěšáky východní fronty a letce v Anglii. Vytratili se ti, kteří bojovali v pouštích severní Afriky, zvláště
u Tobruku. Jim se rozhodl vzdát hold Václav Marhoul. Mládeži nepřístupno, 102 min., vstupné 75,- Kč.
g Po 20. až st 22. října v 18.00 a ve 20.00 hod. FUNNY GAMES. Americký remake stejnojmenného rakouského filmu
z r. 1997. Anna vypráví příběh své rodiny, která byla fyzicky
i psychicky týraná dvěma neočekávanými návštěvníky.
Mládeži přístupno, 111 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. září v 18.00 hod. HELLBOY 2: ZLATÁ
ARMÁDA. Americký akční sci-fi film. O tři Oscary bohatší
režisér Guillermo del Toro se po čtyřech letech vrátil k tomu nej ábelštějšímu ze všech komiksových hrdinů. Do 12
let nevhodný, 120 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. září ve 20.15 hod. DISASTER MOVIE.
Absolutně nejhorší film roku. Nejnovější film scénáristů
a tvůrců SCARY MOVIE I., II., III., IV. Parodie na americké
velkofilmy. Mládeži přístupno, 90 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 27. až st 29. října v 18.00 a 20.30 hod. BATHORY.
Historický Jakubiskův velkofilm o životě Alžběty Bathory.
Legenda říká, že Alžběta Bathory byla největší vražedkyní v dějinách lidstva. Své oběti, výhradně panny, před
smrtí vlastnoručně mučila, zuby vytrhávala maso ze živých
obětí a koupala se v jejich krvi. Ale co z toho je pravda? Do
12 let nevhodný, 140 min., vstupné 75,- Kč.
g Čt 30. až ne 2. listopadu v 18.00 a 20.00 hod. NESTYDA.
Americké melodrama. Helen Huntová, držitelka Oscara
za hlavní ženskou roli v komedii Lepší už to nebude, debutuje jako režisérka nezávislou tragikomedií. Mládeži nepřístupno, 88 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

Městské kulturní středisko
Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu TOMÁŠ PALUSKA, „OBRAZY“ od 6. do
30. října 2008. Vernisáž: 3. října
2008 v 18.00 hod. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30
—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí
20, Nový Jičín.

g

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz

Zahajovací schůzky probíhají od 6. do 10. 10.,
podrobnosti na www.fokusnj.cz
Sobota 18. 10. od 9.00 do 18.00 hod. MALOVÁNÍ NA SKLO.
Celodenní kurz práce se sklem — Tifaniho technika vitráží
(řezání skla, broušení skla, cínování). Malba na sklo, rytí do
skla. Cena kurzu je 200,- Kč. Přihlášky na infocentru SVČ
Fokus (nejpozději do 15. 10. i s platbou za kurz). Bližší informace podá D. Štrbavá na tel. č. 607 586 770. Lektorky kurzu:
Michaela Válková a Anička Šustalová, absolventky sklářské
školy. (Můžete si přinést sklo, porcelán nebo keramiku na
pomalování — hrníček, miska, váza.)
g Středa 22. 10. od 15.00 do 18.00 hod. VÝROBA DRAKŮ.
Pro malé, větší a velké kutily výtvarná dílna odpoledne ve
vestibulu SVČ Fokus. Vstup: 20,-Kč (materiál).
g Sobota 25. 10. od 14.00 do 17.00 hod. DRAKIÁDA NA
SKALKÁCH. Přij te strávit příjemné podzimní odpoledne
se svými dětmi do areálu amfiteátru na Skalkách. Program:
podzimní atrakce pro děti, soutěž v pouštění draků, opékání
špekáčků, posezení u ohně a zpívání s kytarou. Přineste si
špekáčky, chléb a hořčici, taky draky na soutěž (můžete, ale
nemusíte). Za plískanice a vytrvalého deště se akce nekoná.
g Čtvrtky a pátky 15.00 až 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31. 10.) Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Vždy čtvrtky
a pátky od 15.00 do 19.00 hodin v ateliérech SVČ pod vedením pí Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti —
40,- Kč, dospělí — 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE.
Modelování, pedig, hedvábí, korálky. Vždy v pondělí od 16.00
do 19.00 hodin v ateliéru SVČ, vstup 40,- Kč. Pod vedením pí
Mitášové.
g

Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20. Výstava obrazů, MATĚJ HRBEK
„MINIMALISTICKÉ KRAJINKY A MANÉŽE“ 12. září až
13. října. Otevřeno: pondělí až
pátek, 12.00 — 22.00 hod.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1. 10. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST —
METALLICA. Kapela, která nejen názvem ztělesňuje žánr.
Uvádějí Winsy a Lucy.
g 1. 10. (st, Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. POVÍDÁNÍ
S LIBUŠÍ O NEVIDITELNÉM SVĚTĚ, diskuse o tom, co
vás zajímá. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 3. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. TRES HOMBRES, osobité rakouské trio, ve kterém se skrývá nespoutaná energie, nenechávající nikoho chladným.
g 4. 10. (so), Čajovna Archa, 9.00 hod., 600,- Kč. SEMINÁŘ
INTUITIVNÍHO MALOVÁNÍ. Namaluj si svůj neviditelný
svět. Bližší informace a rezervace vstupenek na tel. 774 227
798.
g 5. 10. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY.
Moderní i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie a jiné živočišné druhy.
g 9. 10. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. ZÁVIŠ,
koncert. Kontroverzní „porno-folkař“ Záviš ve „slušňáckém“
prostředí kavárny.
g 10. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. NARCOTIC
FIELDS, koncert. Konečně pořádná kapela na taneční
scéně.
g 11. 10. (so), Čajovna Archa, 7.00 hod. ČAJOVÝLET NA
KOLE, cyklistická expedice do Beskyd. Sraz v 7.00 hod. u čajovny. Spojeno s dobrovolným výstupem na Javorník,
lesním čajem a skupinovou degustací všeho, co bude.
g 15. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. JAM SESSION —
hudební čalamáda pro všechny.
g 16. 10. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS — THE NIGHT OF THE HUNTER. Na prstech pravé
ruky má vytetováno slovo LOVE, na prstech levé HATE.
g 17. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. SLOW
TENSION, téměř místní instrumentální band.
g 19. 10. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. TURNAJ V CARCASSONNE, deskohrací mač. Hra se třemi kartičkami o tak
malé ceny, že největší odměnou vám bude hraní samotné.
g 22. 10. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. LESSON BLACK,
přednáška s ukázkami. Mrazivý závan ze severu.
g 23. 10. (čt), Čajovna Archa, 19.00 hod. PODZEMNÍ MODERNA X: SPK, poslechový večer. Uvádí Jenda (Satty).
g 24. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. SWORDFISHTROMBONES, indie-popová kapela z Brna do třetice!
g 25. 10. (so), Čajovna Archa, 6.00 hod. ČAJOVÝLET DO
POTŠTÁTSKÉHO SKALNÍHO MĚSTA, výprava do neobydlených koutů přírody. Sraz v 6.00 u čajovny nebo ve vlaku,
který vyjíždí z NJ v 6.28 hod. do Suchdola nad Odrou.
g 31. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. STAN THE
MAN BOHEMIAN BLUES BAND, nejlepší blues v Čechách!
g
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NOVINKA!
VÝTVARNÝ KURZ! STŘEDY!
DIALOGY S VÝTVARNÝM SVĚTLEM!
Určeno pro začátečníky, pokročilé dospěláky i žáky připravující se na přijímací zkoušky na školy s výtvarným zaměřením ve věku od 15 let, kteří rádi tvoří, poznávají historii a umění
cestou výtvarných her a zážitků.
Výtvarné techniky: Kresba: spontánní i studijní kreslířské
techniky (kresba bez zrakové kontroly, frotáž, koláž, zátiší,
figurální kresba, kresba na textil s využitím nejrůznějších
kresebných technik — tužka, tuš, fixy, pastely, uhly, rudka).
Malba: vodovými nebo temperovými barvami i s uplatněním
netradičních způsobů nanášení barvy (hřebeny, dřívky, malířskými špachtlemi, rozžehlování voskových pastelů, lití barvy
— dripping, otisky různých materiálů, malba na textil). Keramika: modelování trojrozměrných plastik i reliéfu, točení
na hrnčířském kruhu, odlévání do sádrových forem, glazování. Vosková batika: kreslení horkým voskem na bavlněné
látce, vytváření bytových, oděvních dekorací i závěsných
obrazů.
Sedm lekcí pod vedením Mgr. Jany Tošovské — absolventky Ostravské university. První lekce ve středu 5. listopadu od 17.00 do 19.00 hod. v ateliérech SVČ Fokus, (další
lekce vždy ve středu 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12., 10.
12. a 17. 12.) Cena kurzu: 700,- Kč.

g

g

17. říjen 2008 — 31. leden 2009. DĚJINY LITÉ
BRONZEM. Výstava zachycující život v době
bronzové. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. října 2008 v 17.00 hod. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Do 30. listopadu 2008. BRATŘI ZEMÁNKOVÉ.
Jan Zemánek, dřevěné objekty; Václav Zemánek,
vize, projekty, realizace. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY: 23. říjen 2008, DĚJINY
LITÉ BRONZEM, přednáška. Přednášející: PhDr. Emanuel
Grepl, Mgr. Aleš Knápek, archeologové Muzea Novojičínska.
Trámový sál Žerotínského zámku, 17.00 hodin.
g Otevírací doba: úterý — pátek 8.00—12.00, 13.00— 16.00

hod.,

soboty, neděle 9.00 — 15.00 hod.

Otevření stálé expozice
„Ve znaku zavinuté střely“
PhDr. J. Zezulčík, kastelán zámku Kunín, foto R. Jarnot

g V sobotu 13. září 2008 byla v Žerotínském zámku v Novém
Jičíně slavnostně otevřena nová expozice historie města Nového Jičína, nazvaná „Ve znaku zavinuté střely“. První část
historické expozice zahrnuje období od počátků města, samostatnou část tvoří oddělení nazvané „Příběh hradu“, osvětlující vývoj hradu Starého Jičína, který je nepřehlédnutelnou
dominantou okolí města a předchůdcem dnešního města
Nového Jičína. Mezi novinkami návštěvníci uvidí také doposud
pro místní zcela neznámé veduty hradu a zámku na Starém
Jičíně od mladého prince de Ligne, který v roce 1790 doprovázel do Nového Jičína slavného maršála Loudona. Kresby
se nacházejí ve fondech zámku v Teplicích v pozůstalosti
knížat Cla-ry-Aldringen. Završují tak pomyslně příběh hradu
a jeho proměnu v romantickou zříceninu.
Významnou část exponátů představují archeologické nálezy
z hradu a města, doplněné o historické artefakty uchovávané
ve sbírkách Muzea Novojičínska. Mezi nimi také drátěná košile nalezená na hradě Starém Jičíně nebo řada středověkých kachlů, nalezených při archeologických průzkumech
města. Nechybí samozřejmě také část osvětlující rozmach
komorního města ve 2. polovině 16. století, které bylo krátce
před bitvou na Bílé Hoře završeno povýšením města mezi
města královská a také pád města v období třicetileté války.
Jiná z vitrin představuje novojičínské cechy — ještě předtím, než bylo město nazýváno městem klobouků (kloboučnický cech byl založen v roce 1630), náleželo mezi největší
výrobce sukna na Moravě. Atraktivní část expozice představuje místnost nazvaná „Klenotnice města“, která schraňuje nejcennější předměty z okruhu komunálních dějin města,
jako např. unikátní archivní truhlu nebo velký typář (pečetidlo) města z roku 1672 (zapůjčený Státním okresním archivem v Novém Jičíně) či klíče od městských bran, radnice,
vězení a další komunální symboly města. Nechybí zde také
snad nejzajímavější obraz ze sbírek Muzea Novojičínska —

renesanční malba potrestání nespravedlivého soudce. První
část expozice je zakončena pomyslným datem 1775, kdy po
zničujících barokních požárech panovnice Marie Terezie
město osvobodila z poddanství a prohlásila je municipálním
městem, tedy pod ochranou panovníka. Tzv. freskový sál nabídne návštěvníkům pohled na barokní Nový Jičín pod vládou
jezuitů, krátce před oním významným mezníkem r. 1775.
K výstavě byl vydán barevný plakát a barevná pohlednice
s motivem veduty města Nového Jičína z roku 1744, od malíře a zednického mistra Jana Ignáce Čapka, která představuje jeden z nejatraktivnějších exponátů expozice. Ta je obohacena rovněž audovizuálním programem, přibližujícím památky města „in situ“ — měšanské domy, domovní znamení,
merky, heraldické památky, jehož autorem je znalec místních památek Radek Polach. Autorem architektonického
a výtvarného řešení je známý novojičínský výtvarník a restaurátor Václav Chovanec. Aranžerské práce provedla firma
Simony Podolové z Ostravy. Autorovi tohoto textu připadla
ta čest řídit kolektiv odborných pracovníků muzea, kteří se
podíleli na přípravě expozice. Mezi nimi PhDr. Marie Ba uříková, Jan Číp, PhDr. Emanuel Grepl, Mgr. Renáta Jašková,
PhDr. Jiří Jurok, CSc., Mgr. Aleš Knápek nebo Bc. Eva Kudělková. Tvorba expozice byla rovněž významným způsobem
podpořena grantem Moravskoslezského kraje.
Druhá část expozice zahrnující mimo jiné „dlouhé“ 19. století, je připravována v dalším podlaží Žerotínského zámku,
kde v současné době probíhají restaurátorské práce na
obnově historických výmaleb pokojů.
Slavnostní otevření první části expozice se uskutečnilo
v rámci slavností města Nového Jičína za účasti významných
osobností, představitelů města a také zástupců partnerských
měst Ludwigsburgu, Swietochlowic, Epinalu a Kremnice.
PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína doporučuje všem svým členům
Svatováclavský koncert
k 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky, který se uskuteční v sobotu 4. října 2008 v 19 hod. v sále
Beskydského divadla. Zazní světoznámá kantáta Antonína
Dvořáka na text balady K. J. Erbena Svatební košile, opus 69,
která měla premiéru v roce 1884 v Londýně za osobní dirigentské účasti skladatele (viz program BD).
Klub rodáků zároveň sděluje svým členům, že termín proponované besedy o letošním putování do Ludwigsburgu
bude zveřejněn na vývěskách.

Dětské odpoledne
Čestmír Pavlík

g

V neděli dne 24. srpna 2008 uspořádalo Myslivecké sdružení Straník tradiční soutěžní odpoledne pro děti. Za pěkného
počasí byly na myslivecké chatě ve Straníku připraveny různé
soutěže pro nejmenší, ale i soutěže pro děti starší a dospělé.
Věcnými cenami byli odměněni všichni účastníci. Zdařilé
akce se zúčastnilo okolo padesáti účastníků, kteří se spolu
s pořadateli těší na další ročník.
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Týden knihoven 6.—10. října

Ze společnosti

Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

PhDr. Karel Chobot, Klub rodáků a přátel města NJ

g

Začátek podzimu je již několik let provázen zvýšenými
aktivitami knihoven nejrůznějších typů, jejichž cílem je prezentovat svoji činnost co nejširší veřejnosti a vzbudit u čtenářů zájem o čtení a literaturu. A veřejnost? Ta již dávno
považuje za samozřejmé, že knihovna není jen místem k vypůjčení rekreační četby, ale stala se přirozeným kulturním
a informačním centrem ve městě s ideálním přístupem k internetu, ale také klidným a kultivovaným místem pro setkávání lidí.
Letošní, v pořadí již 12. ročník Týdne knihoven, bude ve
většině knihoven doprovázen mottem „Knihovny — rodinné
stříbro“. To dává dostatečný prostor naší fantazii, abychom
se jej chopili z různých úhlů a připomněli všeobecně známou věc, že bez knihoven to ani v digitálním věku nebude
možné, a proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě
starat. Do této nejvýznamnější celorepublikové akce, která
proběhne od 6. do 10. října 2008, se zapojí i Městská knihovna
v Novém Jičíně, a to s cílem uvedeným výše. Během celého
týdne budou probíhat bezplatné registrace nových čtenářů
s platností do konce roku 2008. Budeme také shovívavější
k dlužníkům, proto mohou zapomnětliví čtenáři využít nabízenou šanci vrátit vypůjčené knihy a časopisy bez sankčního
poplatku. A internet? Ten, jak jistě všichni víte, je v městské
knihovně přístupný bezplatně po celý rok.
Tradičně se velké oblibě návštěvníků knihovny těší cestopisné besedy, různé přednášky a hudební pořady. Letošní
knihovnický týden zahájíme odbornou přednáškou prezidentky Grafologické aliance ČR paní Zdenky Tuškové, která
se uskuteční v pondělí 6. 10. v 18.15 hodin a nese název „Rodinné genogramy“ (na tuto akci doporučujeme zajistit si
rezervaci místa). Ve středu 8. 10. v 18.15 hodin navštívíme
Machu Picchu a další nejkrásnější místa v Peru, a to prostřednictvím cestopisné projekce biologa a nezávislého cestovatele RNDr. Karla Wolfa. V internetové studovně budou
návštěvníkům zdarma zpřístupněny elektronické databáze
spol. Anopress, a to databáze TAMTAM a vědomostní databáze, jejichž přístupnost bude zájemcům umožněna celý rok.
A zkrátka nepřijdou ani děti. V Týdnu knihoven budou v dopoledních hodinách připraveny pro žáky 1. stupně novojičínských škol besedy s názvem „Povídejme si o Karlu Čapkovi“,
od jehož úmrtí uplyne v prosinci 70 let; i on je v souladu s letošním mottem rodinné stříbro české kultury. Zájemci o tuto
akci mohou kontaktovat odd. pro děti a mládež. Naplánovaná
je akce s názvem „Už si obalím svou nejoblíbenější knížku
sám“, při které se děti naučí zhotovit originální obal na své
knížce. Dále se mohou dětští návštěvníci zapojit do soutěžního kvízu „ Co víš o své knihovně?“ a literárního kvízu „Vše
o Karlu Čapkovi“. Sladká odměna bude přichystána pro
všechny soutěžící děti, pro ty nejlepší i něco navíc.
Hudební a zvukové oddělení, které je umístěno v Kavárně
Stará pošta na Masarykově náměstí 20, půjčí v tomto týdnu
uživatelům 2 ks CD disku ze svého hudebního fondu zcela
zdarma. Návštěvníci kavárny se opět mohou těšit na originální pořad z pestré nabídky akcí, které k této kavárně již
neodmyslitelně patří.
Již mimo Týden knihoven v měsíci říjnu, přesněji 21. 10.
v 18.15 hodin, zavítá do Městské knihovny v Novém Jičíně
populární spisovatelka knih pro ženy a dívky paní Věra Řeháčková, na jejíž besedu vás srdečně zveme.
Podat úplný přehled o akcích není cílem tohoto článku, pro
zájemce je k dispozici na webových stránkách knihovny http:
//www.knihovnanj.cz nebo http://www. mksnj. cz, další
informace získáte na tel. čísle v odd. pro dospělé čtenáře
556 709 840, v odd. pro děti a mládež 556 785 174 nebo osobně v Městské knihovně v Novém Jičíně na ulici Husova 2.
Co je však z uvedeného výčtu zřejmé, je to, že letošní Týden knihoven nabídne veřejnosti zajímavé akce pro všechny
věkové kategorie. Neváhejte a navštivte městskou knihovnu
v Týdnu knihoven. Budeme potěšeni, když zůstanete a budete využívat naše knihovnické a informační služby i akce
knihovny, které její hlavní poslání doplňují, po celý rok. Hezký
Týden knihoven!
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g V sobotu 20. září 2008 bylo pošmourno, poněkud povětrně,
deštivo, nevlídně, chladno, až podzimně zimně. To ovšem neodradilo členy Pěveckého sboru Ondráš a mnohé přátele či
známé, kteří zvěděli velikou událost, že právě onu sobotu
a v onen den v 11.30 hodin v kostele sv. Václava na Starém
Jičíně se dirigentka Ondráše slečna Eva Zbořilová provdá
za pana Štěpána Jiřího Poláška. I stalo se, Ondráš se srdcem na dlani a v duši blaze a jasno zpíval, blahopřál, štěstí,
lásku, boží požehnání přál, tak jako všichni ostatní přítomní.
Fotografií šastných novomanželů, pořízenou panem Mgr. Jaroslavem Bělíkem, událost připomínáme, široké veřejnosti
oznamujeme a ke gratulantům se připojujeme.

Projekt „Cesta do Evropy“
Vize — centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. Nový Jičín
g

Realizátor projektu: VIZE — centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. Zahájení projektu: 1. 1. 2007. Ukončení projektu: 30. 6. 2008. Rozvoj dalšího vzdělávání je obsažen v řadě
strategických dokumentů na evropské, národní i krajské
úrovni. Proto je nezbytné stále inovovat studijní nabídku
v rámci dalšího profesního vzdělávání a přizpůsobit ji potřebám praxe.
Projekt „Cesta do Evropy — vzdělávání ověřené prací“ byl
zaměřen na rozvoj profesního vzdělávání vytvořením nových
vzdělávacích programů Vnitropodnikové řízení a Sociální
management. Důvodem pro zpracování vzdělávacího programu Vnitropodnikové řízení byly požadavky zaměstnavatelů, kteří se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti vnitropodnikového řízení a logistiky. Vzdělávací
program Sociální management reaguje na rozvoj neziskového
sektoru a sociál. služeb a nedostatek odborníků v této oblasti.
Na projektu se jako partneři podíleli také Visteon — Autopal, s r.o. Nový jičín, Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava,
Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s. Studénka
a Úřad práce v Novém Jičíně. Do spolupráce se zapojila také
EDUCA — Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín.
Výstupem projektu jsou dva vzdělávací programy, každý
o čtyřech výukových modulech. Vzdělávací program Vnitropodnikové řízení obsahuje moduly Úvod do vnitropodnikového řízení, Řízení vnitropodnikových procesů I, Řízení vnitropodnikových procesů II a Informační podpora vnitropodnikového řízení. Vzdělávací program Sociální management
je členěn do modulů Neziskové organizace, Management
v sociální oblasti, Sociální práce se zaměřením na sociální
služby a Projektové řízení.
Tyto vzdělávací programy byly představeny na závěrečné
konferenci projektu dne 24. 6. 2008 na zámku Kunín a po
ukončení projektu budou nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání veřejnosti, sociálním partnerům, zaměstnavatelům
a ostatním vzdělávacím institucím.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem — ESF a státním rozpočtem české republiky.

Klub rodáků a přátel města NJ
na návštěvě v Ludwigsburgu
Miroslav Šrámek, foto Pavel Wessely

g

Úvod svého příspěvku jsem chtěl zasvětit výčtu aktivit,
které provázejí činnost klubu rodáků a přátel města NJ. Po
krátkém zamyšlení jsem došel k poznání, že by to bylo „nošení dříví do lesa“, nebo většina čtenářů je na stránkách
Zpravodaje pravidelně informována o jeho činnosti. Není totiž měsíce v roce, ve kterém by tento klub nepořádal pro své
členy nějakou zajímavou akci. Nejinak je tomu při pořádání
každoročních poznávacích zájezdů, které už mají svoji tradici
a těší se velké oblibě u jeho členů. Že jeho příprava a vlastní
organizace nejsou zrovna jednoduchou záležitostí, to dobře
vědí členové výboru a především pak jeho předseda Pavel
Wessely, na kterém vždy spočívá největší kus práce. Není
zrovna jednoduché střídat v hustém sledu role vedoucího
zájezdu či pohotového překladatele. A navíc tento letošní
zájezd patřil co do náplně tak i délky v dosavadní historii
k nejnáročnějším. Zcela určitě to potvrdí jeho 50 účastníků,
kteří od 2. září strávili na cestách po Německu šest dnů a najeli autobusem 2 100 kilometrů.
Byly to dny naplněné bohatým programem. Posu te sami!
Hlavním cílem cesty byla návštěva Bádenska-Württemberska,
ve kterém 20 kilometrů před branami jeho hlavního města
leží naše partnerské město Ludwigsburg. Než jsme však zavítali do tohoto krásného města, absolvovali jsme krátkou
prohlídku romantického a krásou minulých století oplývajícího města Rothenburg ob der Tauber. Po jeho prohlídce
jsme pochopili, proč toto město nese přívlastek jednoho z nejkrásnějších měst Německa. Jeho historie sahá až k roku 1142,
kdy došlo k založení tohoto města kolem říšského hradu
čnícího nad řekou Tauber. Kdo z čtenářů zavítá do této části
Německa, nevynechejte příležitost toto město navštívit, stojí
to za to!
Organizátoři zájezdu pochopili, že být kousek od Stuttgartu
a nenavštívit v tomto městě dvě muzea, která napovídají
mnoho o historii výroby automobilů světově známých značek
Mercedes a Porsche by bylo neodpustitelné. A tak se nám
naskytla možnost vidět na jedné straně strohé muzeum firmy
Porsche umístěné přímo v rámci továrního areálu s překrásnými historickými, ale i současnými modely aut a na druhé
straně velkolepé muzeum aut značky Mercedes. Jeho prohlídka sama o sobě by bez nadsázky „spolkla“ jeden celý den.
Nebylo to však jediné naše zastavení ve Stuttgartu.
Za doprovodu Petra Hrbka, pedagoga Státní akademie výtvarných umění, se nám naskytla možnost zhlédnout věhlasný
komplex funkcionalistických staveb Weiserhoffsiedlung z r.
1927. Zde jsme se dozvěděli, že v jednom z objektů postaveným proslulým Le Corbusierem pobýval se svou rodinou i novojičínský rodák malíř Anton Kolig (1886—1950), který na této
akademii působil jako učitel v letech 1928 —1943. Rektor této
akademie profesor Hünekens, kterým jsme byli přijati, o působení našeho rodáka na této škole hovořil s velkým uznáním. Při této příležitosti hovořil i o současných problémech
akademie. Neopomenul vyzvednout význam a užitečnost výměnných pobytů studentů. V roce 2006 se jeden z takových
uskutečnil i v našem městě a vyzval přítomného profesora
Zemánka s paní, kteří byli rovněž účastníky zájezdu, aby se
spolupodíleli na přípravě podobné akce, tentokráte ale pro
změnu ve Stuttgartu.

Naší pozornosti neušla ani návštěva starobylého historického města Heidelbergu pyšnícího se druhou nejstarší univerzitou v Evropě a ležícího v údolí řeky Neckar s neuvěřitelnými zářezy vinohradů sahajících bezmála až do centra města.
I zde jsme narazili na stopy básníka Josefa Eichendorffa,
jehož životní pou je spjata i s naším regionem při působení
v nedalekých Sedlnicích.
A nyní se vrame k hlavnímu cíli naší cesty, k Ludwigsburgu.
Náš dvoudenní pobyt v tomto městě nám připravil celou řadu
překvapení. Byli jsme u příležitosti zahájení ludwigsburských
Benátských slavností mezi těmi hosty, které přijal vrchní
starosta města p. Werner Spec. A vůbec být účastníky těchto
slavností, které se znovu konají od roku 1993 co druhý rok,
byl pro nás hluboký zážitek, nebo je to po Benátkách druhý
největší karneval v Evropě. V průvodu pochodovalo centrem
města více jak dvě hodiny 700 masek z několika evropských
zemí, které byly bouřlivě pozdravovány davy diváků. Ani poněkud nevlídné počasí, které provázelo tento třídenní karneval, neubralo na nadšení vystupujících, kteří svými rozmanitými kostými a vystoupeními poutali pozornost návštěvníků.

Středem naší pozornosti nebyly jenom Benátské slavnosti.
Obdivovali jsme souběžně v areálu ludwigsburského zámku
probíhající „dýňovou slavnost“ — údajně největší na světě.
Nedalo se ani věřit tomu, co zručné ruce aranžérů dokáží
z dýňových plodů zhotovit (všechna zvěrokruhová znamení,
modely lunochodu, raket, různá zvířátka a mnohé další).
Došlo i na ochutnávky pro nás netradičních jídel z těchto
plodů, například polévek, moučníků a dalších specialit.
Samostatnou kapitolou byla prohlídka zámku Ludwigsburg, který tvoří skvostný střed města a je největší z německých barokních zámků. Byl vystavěn v letech 1704 až 1733
a jeho součástí je 18 budov se 452 místnostmi. Právem se
honosí titulem „Švábské Versailles“. Je trvale obklopen zahradní výstavou nesoucí název „kvetoucí baroko“, která je
součástí jedinečného parku o rozloze 30 hektarů, a to vše
v centru města.
V rámci našeho putování po této části Německa jsme
vyšetřili chvíle reagovat i na milé pozvání k návštěvě města
Plochingenu. V prostorách starobylé dřevěné radnice nás
pozdravil starosta tohoto města pan Frank Buss a zpěvem
pěvecký sbor Josef Seliger Chor — partner našeho Ondráše.
Byly nám představeny i stavby světoznámého architekta
a umělce Hundertwassera, kterými se toto město jako jedno
z mála může pyšnit. Velmi milého přijetí v osobě pana starosty
Wernera Knopfa se nám dostalo i v městečku Malsch. Obdivovali jsme krásnou úpravu tohoto vyhlášeného poutního
i vinařského místa, které už po třicet let umožňuje občasné
setkávání někdejších obyvatel obce Žiliny.
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Součástí programu cesty byla i návštěva spojená s besedou
v Kravařském archivu, jemuž poskytlo město Ludwigsburg
prostory v historické budově tzv. Stuttgartské brány. Stejně
tak poskytlo před čtyřiceti lety toto město v nedalekém parku
místo i finanční podporu pro postavení kopie novojičínské
kašny s tančícími sedláky Fr. Barwiga.
Na kratičkém setkání profesor Walther Mann, prasynovec
J.G. Mendela, zavzpomínal na svou návštěvu Hynčic, uskutečněnou v roce 2007 u příležitosti znovuotevření rodného
domu tohoto světově uznávaného badatele.
V tomto krátkém příspěvku lze stěží vyjádřit příjemnou
atmosféru, která náš pobyt v partnerském městě a jeho okolí
provázela. Jsem přesvědčen, že záběry filmové kamery
zástupců televizního studia Polar, kteří nás při zájezdu provázeli, má slova potvrdí.
Závěrem bych chtěl jménem všech účastníků této cesty
poděkovat všem našim německým přátelům, a to nejen z našeho partnerského města za milé přijetí, kterým přispěli
k dalšímu posílení kontaktů mezi našimi městy v rámci společné Evropy. Naše poděkování směrujeme i k samosprávným
orgánům za podporování aktivit Klubu rodáků a přátel města
Nový Jičín.

Upozornění na změnu zákona
o občanských průkazech
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g

Od 1. 7. 2008 došlo k novele zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, podle níž platnost občanského průkazu
skončí také nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu dosavadního trvalého pobytu.
Do novely musela být platnost občanského průkazu občana
(jemuž byl zrušen údaj o místu dosavadního trvalého pobytu, ze zákona získal tzv. „úřední adresu“ a nevyřídil si nový
občanský průkaz) ukončena rozhodnutím ve správním řízení.
V průběhu tohoto řízení však mohl občan s dosud platným
občanským průkazem provést změnu trvalého pobytu na jinou, jím zvolenou adresu.
V současné době dnem právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu končí platnost občanského
průkazu, proto je v zájmu občana, jemuž byl stávající trvalý
pobyt zrušen, bezprostředně poté požádat o vydání nového
občanského průkazu.

Omluva JUDr. H. Švábenské
občanům Libhoště
JUDr. Hana Švábenská
g Vážený pane starosto, vzhledem k okolnosti, že jste považoval za nutné zabývat se článkem zveřejněným na internetu,
který má dle Vašich slov citovat moje údajné vystoupení při
veřejném soudním jednání proti panu R. Halamíčkovi, souzenému pro trestný čin vraždy pode § 219 odst. 2 tr. zák.,
dovolte, abych poukázala na skutečný stav věci:
V průběhu soudního řízení, v hlavním líčení před Krajským soudem v Ostravě jsem v rámci svých vystoupení při
výsleších svědků, znalců, ani v závěrečném plaidoyer neproslovila Vámi uváděný výrok, ani žádnou jeho část. Nejednalo
se o obhajobu klienta, což je zřejmé ze soudních protokolů,
které byly v hlavním líčení pořízeny a v nichž jsou veškeré
přednesy účastníků, včetně přednesů mých jako obhájkyně,
doslovně zachyceny.
Vámi uváděný výrok obsahuje jen můj osobní názor, ovšem
vytržený z kontextu a částečně zkomolený, který jsem vyjádřila před zástupcem agentury Mediafax za situace, kdy
jsem se po skončení první části interwiev domnívala již vést
soukromý rozhovor. Nebyl určen ke zveřejnění, jeho zveřejnění jsem nepředpokládala a nedala jsem k němu své svolení.
Lituji, že tato slova, spontánně pronesená ve volném rozhovoru a vycházející z jednostranných negativních poznatků,
posloužila článku, který se dotkl občanů Libhoště. Za tento
následek se Vaším prostřednictvím občanům Libhoště omlouvám.
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Skauti uspořádali hru ve městě
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ
g Nová hra ve městě s názvem Za poznáním
Nového Jičína proběhla v sobotu 13. září 2008
v rámci městských slavností. Soutěž zaměřenou na poznání Nového Jičína uspořádalo
skautské středisko Pagoda v dopoledních
hodinách. Soutěžila pětičlenná družstva z 1.
dívčího a 2. chlapeckého oddílu střediska
Pagoda. Celkem se hry zúčastnilo 25 dětí.
Účastníci zjišovali informace o městě na nejrůznějších místech Nového Jičína. Měli například zjistit, kdy bylo založeno místní gymnázium, jaké sousoší se nachází na kašně na náměstí, čím se proslavil J. G.
Mendel, či co je napsáno na pamětní desce věnované Karlu
Krylovi. Soutěžící měli také z šesti snímků zjistit, jaký objekt
je na nich vyfotografován a také kde se nachází. Hra byla
obohacena aktivitou, kdy měli soutěžící vyměnit odznak s logem Junáka a brožuru 85 let skautingu v NJ za něco jiného.
Záleželo pouze na soutěžících, jakou taktiku zvolili, koho
a kde oslovovali, ale z přinesených věcí bylo patrné, že se
svého úkolu zhostili výborně. Nadílka byla opravdu bohatá.
Celkové hodnocení dopadlo takto: 1. místo — Omelety (1.
dívčí oddíl), 2. místo — Tygři (2. chlapecký oddíl), 3. místo —
Lištičky (1. dívčí oddíl), 4. místo — Crazy team (2. chlapecký
oddíl), 5. místo — ČoDeRaVaMa (2. chlapecký oddíl).
Hra prověřila jak týmovou spolupráci, schopnost vyhledávat informace a orientovat se, tak měla za cíl poznat město,
dozvědět se o něm něco nového a podívat se na místa, kde
soutěžící ještě nebyli. Z reakcí samotných účastníků vyplývá,
že hra se většinou líbila, termín při městských slavnostech
vyhovoval, bylo to zajímavé zpestření a pro některé byla
soutěž poučná. Ceny pro vítěze v podobě propagačních materiálů do soutěže věnovalo město Nový Jičín a také touto
cestu bychom mu chtěli poděkovat.

Europe Direct NJ informuje:
Markéta Hanzelková, DiS.
g Ve dnech 2. — 3. října se středisko Europe Direct Nový

Jičín
zúčastní konference Evropské příležitosti regionu v rámci
OPEN DAYS. Konference se uskuteční v nové aule Vysoké
školy báňské — Technické univerzity Ostrava. Jedná se o konferenci o možnostech využití dotačních prostředků z EU v regionu Moravskoslezsko a evropské regionální politice. Středisko Europe Direct zde bude mít umístěn svůj prezentační
stánek, kde budou návštěvníkům k dispozici nejrůznější
materiály o Evropské unii.
Ve čtvrtek 9. října se v aule radnice uskuteční seminář
EUTIS v době od 9.00 do 11.00 hodin. Tento seminář se
uskuteční v rámci projektu Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Evropské rady a Rady EU. Rozhoduj o Evropě 2008
je vzdělávací projekt určený studentům středních škol, kteří
mají šanci stát se stálými zástupci jedné ze sedmadvaceti
členských zemí Evropské unie. Studenti se díky projektu
seznámí s detailním fungováním jedné ze základních institucí EU, Radou EU resp. Evropskou radou. Rozhoduj o Evropě
2008 si klade za cíl rozšířit volnočasové vzdělávací aktivity
studentů středních škol, prohloubit jejich znalosti z vyučovacích hodin a podporovat je novými praktickými poznatky.
Účastníci projektu také získají možnost rozšířit si své soft-skill schopnosti (prezentační dovednosti, negociační, rétorické a argumentační schopnosti), rozvinout tvůrčí myšlení
a utvořit si vlastní názor na fungování EU. Srdečně zveme!

Občanská statistika — srpen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 33 dětí, z toho 19 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 20, odstěhovalo 54 občanů. Bylo uzavřeno 25 sňatků
v Novém Jičíně, 19 v Kuníně, 1 v Bernarticích n. Odrou. Počet
obyvatel 26 195, zemřelo 14. Nejstarší obyvatelé města Nový
Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi
(17. 3. 1909).

Snímek č. 61

Soutěž „Pozvedni oči“ 31. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

Jako obvykle vám nejprve
předkládáme výsledek předcházejícího, tedy záříjového
kola naší soutěže. Všechny
došlé odpovědi byly správné.
g Snímek č. 59: Představuje kamenný portál průchodu pod věží farního chrámu
Nanebevzetí Panny Marie
ze strany Žerotínovy ulice.
Letopočet 1587 připomíná
rok zahájení stavby věže
městskou obcí. Věž byla dokončena až r. 1618 a samotná kopule až r. 1854 podle
projektu Ignáce Klosse. Roku
1927 městská obec věž odprodala římskokatolické farSnímek č. 60 nosti. Ve věži bydlel trubač
— hlásný, který vytruboval
čas. První zmínka o chrámové lodi je z roku 1366 a její
stavba se prováděla postupně s výstavbou města. V letech 1586—1624 sloužil chrám
německým evangelíkům luterského vyznání. Ve své bohaté historii chrám několikrát vyhořel při požárech
města, vždy však byl znovu
postaven a obnovován. Za
chrámem je malé náměstí
(Kostelní), kde se nacházel
nejstarší hřbitov, stará škola a obydlí kostelníka.
g Snímek č. 60: Na tomto snímku je krásný dveřní portál
s bohatou plastikou. Jedná se o původně dva domy s čísly 18
a 20 v Hoblíkově ulici. Domy byly postaveny někdy před r.
1900 pro továrníky Antona a Franze Seibertových, kteří vyráběli sukna a hubertusoviny. Tato ulice je již roku 1632 uváděna jako Blátivá (Kothgasse), pro množství bláta, ve kterém
se museli obyvatelé při deštích brodit. Souběžně s tímto názvem se r. 1625 objevuje jméno Mühlgasse (Mlýnská), podle
velkého mlýna, který stál na mlýnské strouze až do r. 1925
asi v místech dnešního kruhového objezdu. Tato ulice byla
jedna z prvních ve městě a sahala původně až k městským
jatkám na dnešní Riegrově ulici. V této ulici svého času bydlel
se svými rodiči novojičínský malíř Anton Berger v domě č.p.
517. Od roku 1945 nese název Hoblíkova, po JUDr. Vladimíru
Hoblíkovi, který byl v roce 1942 v Brně nacisty popraven za
schvalování atentátu na říšského protektora Heydricha.
Výhercem jedné ze dvou krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Helena Dostálová,
Dlouhá 35, Nový Jičín. Druhou cenu — propagační předměty
města Nový Jičín, získává paní Lada Volková, Budovatelů 8,
Nový Jičín.
Zúčastněte se 31. 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.
Snímek č. 59

Snímek č. 62

Přípitek k 28. říjnu 2008
Jaroslav Merenda

Na vaše zdraví přátelé!
Zvedněme výše svoji sklenku,
a nikdo ani na chvilenku
nemá dnes chmury na čele!
Pryč s tóny hudby mollové,
když připíjím své rodné zemi,
co jediná je mezi všemi.
Na tebe, sladký domove!

Foto Jaroslav Bělík: Reliéf TGM na Masarykově náměstí.
Školačky vypracovávají úkol do dějepisu.
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