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Blesková povodenˇ zpustosila
ˇ Nový Jicín
ˇ
g

Stačily tři večerní hodiny středy 24. června a život v Novém
Jičíně se převrátil naruby. Několikametrová vlna z jindy takřka
nehybných říček Jičínky, Zrzávky a Grasmanky zpustošila
hlavně městské části Žilinu a Bludovice. Stranou nezůstala
ani Loučka a část středu Nového Jičína, hlavně pak ulice Štefánikova a Dolní brána.
Účet řádění přírodního živu je hrozný: dvě oběti — žena v Žilině a muž u Grasmanky, poškozených několik stovek domů
a nejméně deset mostů, škody půjdou do stovek milionů korun. Následky jsou ještě větší než při dosud nehorších záplavách v roce 1997.
Na druhé straně se téměř okamžitě projevila obrovská solidarita stovek lidí, kteří nabízejí humanitární pomoc. Do
města přijely tři stovky vojáků, v zaplavených oblastech pů-

sobí desítky hasičů a policistů. Pomáhají například organizace Adra či Člověk v tísni a další dobrovolníci. Všechny síly
nasadily i stovky občanů města, které sice velká voda nepostihla, ale přesto neúnavně pomáhají. „Je to obdivuhodné.
I když se často říká, jak špatná je morálka dnešní společnosti, povodně ukázaly, že tomu tak vůbec není,“ řekl starosta Ivan Týle. Další informace na str. 2, 3, 8 a 9.

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
(Povodeň sice udeřila až po uzávěrce Novojičínského zpravodaje,
přesto se podařilo alespoň část těchto událostí zachytit. Některé
červnové aktuality jsme ale museli přesunout do srpového čísla.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.)

Jak pomoci lidem
v zaplavených oblastech
Text Josef Gabzdyl, foto J. Gabzdyl, M. Polášek, H. Hůlová
g Nový Jičín zřídil konto na pomoc postiženým povodní:
43-5060060227/0100.
Občané postižení povodněmi, kteří mají psychické problémy, se mohou obrátit na protikrizovou telefonní linku
950 730 730, přímo v terénu pomáhají i členové antikonfliktního týmu a další psychologové.
Sledujte prosím hlášení městského rozhlasu, městské webové stránky a další zprávy městského úřadu v médiích, které
budou aktuálně informovat o kontaktních místech a potřebách zaplavených občanů.

Jak postupovala středeční
katastrofa
g 18.00—18.30 hod. Nad Novým Jičínem začalo pršet, déš
postupně přecházel do lijáku.
g 18.50 hod. Hasiči z operačního střediska Frýdek-Místek
vydali varování před nebezpečím rychle se zvedající hladiny
Jičínky v Životicích u Nového Jičína.
g 19.00 hod. Místostarosta Vladimír Bárta společně s dalšími
členy povodňové komise, strážníky a policisty kontrolují stav
v Jičínce.
g 19.10 hod. Voda se valí po silnici, policisté se s vozem nestačí otočit a uvíznou.
g 19.15 hod. Je varován Šenov u Nového Jičína a Kunín, že
po Jičínce se valí povodňová vlna.
g 19.20 hod. Na radnici se schází povodňová komise.
g 19.30—21.00 hod. Divoká voda drtí Žilinu a Bludovice.
g 21.00—22.00 hod. Po Štefánikově ulici teče Grasmanka, zaplavuje okolní domy a autobusové nádraží.
g 21.00—22.30 hod. Radnice několikrát upozorňuje na unikající vysokotlaký plyn U Jičínky a na Nábřežní ulici, hrozí
evakuace domova s pečovatelskou službou.
g 22.30—23.30 hod. Plyn zastaven, do evakuačního střediska
na ZŠ Jubilejní je evakuováno několik desítek lidí.

Nejezděte zbytečně
do zaplavených oblastí!
g Město

Nový Jičín důrazně žádá všechny, kteří by chtěli bezdůvodně navštívit zaplavená místa podél toků Jičínky a Zrzávky, aby tak nečinili. Takzvaným záplavovým turistům hrozí
vážné úrazy, silnice jsou podemleté a řada domů se ještě
může zřítit. Rovněž žádáme o ohled k obyvatelům postiženého území. „Městská policie dostala pokyn, aby případné
povodňové turisty vykázala, v případě neuposlechnutí pak
využila dalších zákonných možností,“ řekl starosta Ivan Týle.
Zároveň budou strážníci přísnější i k cyklistům, protože přes
obě městské části projíždějí až stovky cyklistů jen kvůli tomu,
aby se podívaly na následky povodní. Přitom mnohdy komplikují práci záchranářů i občanů. O dopravní situaci budeme
občany aktuálně informovat.

Pomoc nabízejí stovky
občanů a firem,
radnice jela na plné obrátky
g Zájem firem a občanů pomáhat se nesnižuje. Například
pekařství ze Studénky dovezlo postiženým lidem pečivo, pomáhají i městské úřady, namátkou z Dolního Benešova a z Hlučína na Opavsku. Muž z Prahy volal, že sbírá partu lidí a přijedou o víkendu uklízet následky škod. Dokonce se ozývají
firmy z Polska nebo Slovenska. Těch, co pomáhají, je však
mnohem, mnohem více. Město nyní musí logisticky zvládnout,
jak přísun pomoci rozdělit mezi občany. „Všem jsme opravdu
vděčni, snad se po konci nejnutnějších prací podaří všem
nějak poděkovat,“ řekl starosta Ivan Týle.
V permanenci bylo i kontaktní centrum pomoci přímo na
městském úřadu (na snímku), kde přijímali téměř nepřetržitý proud telefonických a e-mailových nabídek humanitární
pomoci. Mnoho pracovníků přímo v terénu řešilo pomoc v záplavových oblastech. Například na krizových místech v Žilině
a v Bludovicích odváděly pracovnice obdivuhodnou práci.
Každý den se několikrát scházel povodňový štáb, na radnici si
podávali dveře politici, například ministr obrany Martin Barták a ministr vnitra Martin Pecina.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Kontaktní centrum humanitární pomoci bylo zavaleno
stovkami nabídek. Foto Josef Gabzdyl.

Na radnici se téměř nepřetržitě řešily aktuální problémy
v povodňových oblastech. Foto Josef Gabzdyl.
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Vandalové poničili mladou
lipovou alej

Lípa na Fibichově náměstí

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí, foto odbor životního prostředí

g Dne 13. 6. 2009 v dopoledních hodinách došlo na Fibichově
náměstí v Novém Jičíně k pádu stromu ve středové části zelené plochy. Při zřícení kmene nebyl poškozen nemovitý majetek ani zraněna žádná osoba. Naše fotoreportáž zaznamenává postup prací při likvidaci živelné události Technickými
službami města Nový Jičín dne 16. 6. 2009. Zeleň na Fibichově náměstí je ze strany odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín připravena k celkové rekonstrukci
s předpokládaným započetím akce v podzimním období letošního roku.

Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

g Zatím neznámí vandalové zlikvidovali osm mladých stromků
lip v aleji vedoucí podél polní cesty v lokalitě Pod Skalkou,
hned nad rodící se čtvrtí rodinných domků. U pěti asi třímetrových lip někdo v uplynulých týdnech ulomil celou korunu,
u dvou stromků hlavní větev a u jedné boční větve.
Škoda se vyšplhala na čtyřicet tisíc korun a město na neznámé pachatele podalo trestní oznámení. Zároveň žádá
občany, kteří si od poloviny května všimli na místě něčeho podezřelého, aby se obrátili bu na oddělení veřejné zeleně na Městském úřadu v Novém Jičíně, telefon
556 768 358, nebo přímo na Policii ČR. Na lípy si pachatel
či pachatelé nevzali pilu nebo jinou pomůcku, stromky ulámali nebo ukroutili rukama.
Vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková řekla,
že i když se s podobným vandalstvím občas setkává, je pro
ni čím dál více nepochopitelnější. „Je nám z toho smutno. Lipová alej bude na tomto místě nejen krásná, ale i lidem
velmi užitečná, a to například díky zlepšení mikroklimatu v lokalitě.“ Dodala, že město počítá s náhradou nejvíce poškozených stromků, což však přijde na desetitisíce korun.
Místostarosta Milan Šturm pojmenoval počínání takových
lidí čirým vandalismem a lidskou zhovadilostí. „A to se ještě
zvěři omlouvám, protože ta by něco takového jistě neudělala,“
neskrýval své rozhořčení. „Jde o absolutní neúctu k práci
a k přírodě,“ konstatoval místostarosta.

Vandalové polámali osm mladých stromků lípy.

Projekt „Veřejná zeleň v NJ“
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
g

Práce na projektech úpravy zeleně v Janáčkových sadech
a v parčíku na ul. Bří Jaroňků, které byly zahájeny 2. září
2008, se chýlí ke svému závěru.
V druhé polovině května a v červnu 2009 byly dosévány
trávníky, dosazovány chybějící rostliny a doplňována mulčovací kůra. V rámci již zahájené údržby byla v obou lokalitách prováděna zálivka rostlin, pletí záhonů, sečení trávníků
a postřik kořenových výmladků škumpy. Předání hotového
díla bude provedeno 30. 6. 2009. Firma Ivánek-Zeman v.o.s.,
která zakládání prováděla, bude zajišovat další údržbu této
zeleně po dobu jednoho roku.
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci
OP ŽP. Dotace z OP ŽP jsou rozdělovány prostřednictvím
státního fondu životního prostředí. Internetové odkazy: portál
Evropské unie http://europa.eu/ OP ŽP www.opzp.cz
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Likvidace křídlatky na
Novojičínsku

Nový Jičín měl v kraji
nejbezpečnější silnice

Ing. Vojtěch Bajer, ČSOP Salamandr, foto archiv ČSOP

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g V předchozím čísle Novojičínského zpravodaje byla zveřejněna zpráva o tom, že byl schválen projekt na likvidaci křídlatky v části povodí Odry. Dnes přinášíme podrobnější informace o předpokládaném postupu při realizaci tohoto projektu
na Novojičínsku.
Křídlatka bude likvidována chemicky, jiné způsoby likvidace (např. opakované kosení) jsou jen málo účinné. Bude
prováděn postřik herbicidem Roundup Biaktiv aplikovaný
zádovými postřikovači. Použitý herbicid je maximálně šetrný, neznamená nebezpečí pro člověka, pro vodu, pro včely,
ryby ani jiná zvířata. Jako jediný prostředek u nás se může
používat přímo na vodní hladinu. Po dopadu na půdu se rozkládá v průběhu několika dní. Při použití správného pracovního postupu (přesně zacílený postřik, vhodné počasí, tj.
především bez deště a silného větru) jsou negativní vlivy
vyloučené nebo zcela zanedbatelné.
Při realizaci bude věnována zvýšená pozornost ochraně
keřů a stromů na místě zásahu i přilehlých zemědělské kultur, zahrad a jiných porostů. Aplikace herbicidu bude probíhat od července do poloviny září, po odumření křídlatky
bude následně prováděno kosení. V intravilánech měst a obcí
bude suchá křídlatka z ploch odstraněna, mimo zastavěné
území bude shrabána a ponechána na hromadách, kde se
brzy rozloží. Protože je křídlatka velmi odolná invazní rostlina, pro její úplné vyhubení nestačí zásah v jednom roce.
Letos tak dojde k ošetření všech lokalit, likvidace postupně
ubývající oslabené křídlatky bude prováděna ale ještě v dalších dvou letech. Na likvidaci křídlatky v povodí Jičínky bude
příjemce projektu ČSOP Salamandr spolupracovat s občanským sdružením ČSOP Studénka, které výskyt křídlatky mapovalo. Velice nás těší důvěra, s jakou velká většina majitelů
na Novojičínsku udělila souhlas s likvidací na svých pozemcích. Když se podaří vytlačit křídlatku z ucelené části povodí,
šíří se křídlatka z okolních povodí jen minimálně. Je tedy
velmi důležité provést likvidaci pokud možno na všech pozemcích. Proto se znovu pokusíme oslovit těch několik majitelů, kteří zatím souhlas nedali.
Přestože byla vloni křídlatka v území zmapována velice
podrobně, mohlo se stát, že nebyla objevena na všech lokalitách. Proto prosíme majitele pozemků s křídlatkou,
kteří námi nebyli osloveni, aby se nám ozvali (telefon
571 656 456, email: salamandr@salamandr.info). Děkujeme všem majitelům za spolupráci.

g Nový Jičín se za loňský rok mohl pyšnit nejbezpečnějšími
silnicemi v Moravskoslezském kraji, dokonce je premiantem
v rámci Moravy a Slezska. Vyplývá to z unikátního meziměstského srovnání České pojišovny s názvem ČP Index. Ten vyjadřuje úroveň nehodovosti, tedy počet usmrcených a těžce
zraněných při nehodách v silničním provozu se zvláštním
důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné části měst a vzhledem k počtu obyvatel. „Vstupní údaje
o nehodách vycházejí ze statistik Policie ČR a index je konstruován tak, že vyšší hodnota znamená vyšší bezpečnost,“
přiblížil mluvčí České pojišovny Václav Bálek.
Za loňský rok se v celorepublikové kategorii okresních měst
Nový Jičín umístil na třetím místě za městy Rokycany a Klatovy, přitom v roce 2007 skončil až na 29. místě. „I loni se
leckde na počtu dopravních nehod a tím pádem i nižším indexu bezpečnosti negativně projevily tranzitní tahy se zvýšenou frekvencí dopravy. O tom, že i tento handicap je překonatelný, však svědčí jak případ krajské Ostravy, tak třeba
okresních Nového Jičína či Písku,“ hodnotil Bálek.
Navíc právě v loňském roce vedla přes Nový Jičín objíž ka
opravované frekventované silnice mezi Valašským Meziřičím
a Hranicemi na Moravě, přičemž přes město se valily tisíce
automobilů, z velké části kamionů.
Místostarosta Nového Jičína Milan Šturm považuje skvělý
výsledek za důkaz správně zvolené dopravní strategie. Přitom
městu se občas zazlívalo, že na svém území nechalo vystavět
mnoho okružních křižovatek (v současnosti sedm a další
dvě se plánují). „Ale právě díky těmto rondelům je doprava
plynulejší. Kdo si vzpomene na křižovatky se semafory, na
kterých se řidiči snažili rychle projet ještě na zelenou, vinou
čehož se často stávaly vážné dopravní nehody, tak jistě uzná,
že doprava ve městě je klidnější,“ řekl místostarosta.
Jak dodal, město se také snaží opravou vozovek, aby řidiči
nemuseli sledovat díry v silnici a mohli se věnovat dopravní
situaci. „Věříme, že tomu tak bude i na všech státních silnicích, zejména na průtahu městem,“ řekl Šturm.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
VYHLAŠUJE
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
g

Na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín.
Jedná se o bytový dům na ul. Msgr. Šrámka 33 č.p.
1061 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 385
(zastavěná plocha, nádvoří o výměře 164 m2), zastavěná plocha bytového domu č.p. 1061 je 90,83 m2
(pouze plocha pod budovou) a prodej pozemku parc.
č. st. 385 v k.ú. Nový Jičín — Dolní předměstí.
Nabízená nemovitost má jedno podzemní podlaží —
suterén, dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. V domě
se nachází jedna bytová jednotka s obytnými prostorami bez nájemního vztahu.
Prohlídkový den společných částí domu je stanoven na 14. 7. a 4. 8. 2009 od 9.00 do 10.00 hodin.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na
3 000 000,- Kč.
Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 27. 5. do
10. 8. 2009 do 15.00 hodin. Informace k vyhlášenému
nabídkovému řízení podá Bc. Jana Havranová, Majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín, tel. č.: 556 768 293;
e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz
V Novém Jičíně dne 27. 5. 2009

Mgr. Ivan Týle, starosta
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Ukončena 1. etapa realizace
projektu „Novými technologiemi
k novým poznatkům“

Územní plán Nový Jičín
Oznámení o vystavení
a veřejném projednání návrhu

Mgr. Emilie Řeháková, ředitelka ZŠ Komenského 66

Ing. Kateřina Riedlová, úřad územního plánování
g

gK

datu 31. 5. 2009 byla ukončena 1.etapa realizace projektu
„Novými technologiemi k novým poznatků — ZŠ Komenského
66, Nový Jičín“. Základní škola v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko získala finanční dotaci
na modernizaci výuky, především na vizualizaci výuky odborných předmětů, včetně vybavení pěti odborných učeben
a dále pak na vybavení dvou kmenových tříd na prvním stupni
interaktivními tabulemi s příslušenstvím a multimediální katedrou. Na regionální radu škola předkládala monitorovací
hlášení s žádostí o platbu.
Po stanovení harmonogramu prací s dodavatelskou firmou
byly fyzicky práce zahájeny v pátek 6. 3. 2009. Základní bourací práce pak probíhaly v následujícím týdnu, kdy žáci školy
měli jarní prázdniny. Na škole se v uvedeném období střídaly skupiny pracovníků zajišující rekonstrukci elektrorozvodů včetně hlavní rozvodné skříně a dále pak byla škola
„protkaná“ novou sítí rozvodů pro počítače. Na tyto práce
navazovala rekonstrukce dvou učeben druhého stupně, ve
kterých vzniknou kompletně nově vybavené učebny pro výuku
informatiky a nového vyučovacího předmětu začleněného
do školního vzdělávacího programu — seminář digitálních
technologií. Vedle předložení účetních dokladů o profinancování 1. etapy škola dále regionální radě předkládala monitorovací hlášení, včetně doložení prezentace projektu a fotodokumentace.
Souběžně s uvedenými pracemi se na škole pohybují i pracovníci dalších firem. A sice, k novým učebnám patří i nová
okna, dané prostory je nutno vymalovat. A nejen to, prioritou
i za těchto podmínek je minimální narušení výuky, zajištění
klidu a bezpečnosti pro žáky i zaměstnance školy. Díky vstřícnosti a pochopení pedagogických a provozních pracovníků
školy, komunikativnosti všech dodavatelských firem se nám
daří organizačně vše skloubit.
Nebudeme zastírat, že bychom si všichni přáli, aby bylo
dílo co nejdříve hotovo! Lítost občas projeví žáci 9. tříd, kteří
již školu v plné parádě nezažijí. Rodiče i veřejnost mohou
zatím postup prací sledovat na našich webových stránkách
www.komenskeho66.cz
Z aktivit ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 je zřejmé, že se
škola snaží využít možností, které nabízejí fondy Evropské
unie. Název našeho školního vzdělávacího programu „Škola
a život“ ukazuje, že chceme, aby se žáci dobře uplatnili v moderní společnosti, která vyžaduje ovládání nových technologií.
Realizace tohoto projektu je vykročení správným směrem.

Knihovna upozorňuje
Bc. Renata Domoráková, Městská knihovna Nový Jičín
g

Městská knihovna v Novém Jičíně na ulici Husova 2 bude
z důvodu čerpání řádné dovolené ve dnech 27. července až
7. srpna 2009 uzavřena. Současně s městskou knihovnou
bude uzavřen i areál dětského hřiště u knihovny.

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce ve
čtvrtek 16. července 2009 na
Cestu za poznáním současnosti a historie Krnova. V programu je setkání na radnici s představitelem města Krnova,
prohlídka historických zajímavostí města, návštěva státního
okresního archivu, vily H. Larische, krnovské synagogy, zámku
Linhartovy. Odjezd autobusem v 9.00 hod. od Čedoku. Zájemci
nech se hlásí v kanceláři JUDr. Jahnové, Gen. Hla o 4 do 10. 7.
2009 a současně složí zálohu 100,- Kč.
Výbor klubu

Městský úřad v Novém Jičíně, úřad územního plánování,
zahájil v souladu se stavebním zákonem řízení o návrhu
Územního plánu Nový Jičín. Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19. 6. do 3. 8. 2009 na
Úřadu územního plánování Městského úřadu Nový Jičín,
Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 039, (tel.: 556 768
380, e-mail: kriedlova@novyjicin-town.cz); na internetových
stránkách Městského úřadu Nový Jičín www.novy-jicin.cz
(Městský úřad, Úřední deska, Veřejná vyhláška: Návrh Územního plánu Nový Jičín a bude veřejně projednán dne 3. 8.
2009 v 16.00 hodin v aule Městského úřadu Nový Jičín.
Upozorňujeme dotčené osoby, tj. vlastníky pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu územního plánu,
a to nejpozději při veřejném projednání dne 3. 8. 2009.
Připomínky může uplatnit každý, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být dotčeny, a to nejpozději při veřejném
projednání dne 3. 8. 2009.
Na závěr veřejného projednání uplatní dotčené orgány své
stanovisko k podaným připomínkám a námitkám.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně
a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,
která je uplatňuje. Musí v nich být uvedeno odůvodnění, vymezeno dotčené území a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. Připomínky a námitky
lze přede dnem konání veřejného projednání uplatnit písemně
na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řadu a památkové péče, Masarykovo nám.
1, 741 01 Nový Jičín.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Poradenské dny České obchodní
inspekce v NJ — změna
Česká obchodní inspekce — inspektorát Ostrava
g

Česká obchodní inspekce — inspektorát Ostrava oznamuje,
že v období od 1. 7. do 31. 8. 2009 nebude zajišovat poradenské dny v Novém Jičíně. Občané se mohou obracet na poradenskou informační službu ČOI v Ostravě — tel.: 596 912 621,
od 7.30 do 16.00 hod. (polední přestávka 11.30 až 12.30 hod.).
Podrobnosti o zajištění poradenských dnů od září 2009 přineseme v Novojičínském zpravodaji č. 9 v září 2009.
Poradna Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), která poskytuje bezplatné poradenství pro spotřebitele, zůstává beze
změny. Poradenské dny jsou každou třetí středu v měsíci od
13.00 do 17.00 hodin na Městském úřadě Nový Jičín, odbor
obecní živnostenský úřad, kancelář č. 009A, Masarykovo nám.
1, Nový Jičín.
Spotřebitelé zde mají možnost konzultovat konkrétní spotřebitelské problémy, získat informační materiály, zakoupit
časopis Štít spotřebitele či se stát členem Sdružení obrany
spotřebitelů ČR. Podnikatelům jsou zde k dispozici informace
o produktech SOS pro podnikatele, jako jsou semináře a školení na míru nebo SAOP (Spotřebitelský Audit Obchodních
Podmínek).

Upozornění
MěÚ Nový Jičín
g Ve dnech 10. a 13. července 2009 bude z důvodu stěhování
uzavřeno pracoviště státní sociální podpory v Novém Jičíně na ulici Husově 11.
Od 14. července 2009 bude toto pracoviště umístěno
v budově na ulici Tyršově 5 (pod soudem).
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Podnětné setkání výborů
klubů seniorů našeho města
Jaroslav Kotas

Mezi zábavné soutěže setkání patřila i soutěž v šipkách. Předsedkyně klubu Loučka paní Elena Kotasová oceňuje za výkon
družstvo výboru KD Libhoš .
g

Stalo se již tradicí, že se několik let každoročně setkávají
výbory Klubů důchodců-seniorů působících na území našeho
města, vždy pod pořadatelstvím jednoho z nich, aby si navzájem nejen vyměnili zkušenosti a poznatky z činnosti svých
klubů, ale aby si i řekli, jak v činnosti dále a nakonec aby se
i společně pobavili.
Letošní setkání se uskutečnilo pod patronací výboru Klubu
seniorů m.č. Loučka v úterý 9. června i za účasti vedoucího
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Antonína Urbana
a jeho „pravé ruky“, mající na starosti právě vše, co s činností, zejména provozem klubů souvisí, paní Jarmily Dreslerové.
Po úvodním pozdravu p. Urbana s poděkováním všem výborům za aktivní obětavou práci ve prospěch „svých“ seniorů
a následném poděkování květinou paní Dreslerové, která koncem října z funkce odchází, za její nezištný podíl na dobrém
fungování všech čtyř klubů ve městě, se ve velmi přátelské
atmosféře rozproudila neformální, ale velmi „plodná“ beseda
s výměnou názorů, poznatků a zkušeností z činnosti klubů
i s podnětnými náměty do jejich další činnosti.
Všech třicet přítomných shodně souhlasně přijalo slova
člena ZM a člena Klubu seniorů v Loučce pana Jaroslava Kotase, jako poděkování městu za velmi vstřícný přístup k zajišování podmínek pro činnost všech klubů. Po chutném guláši připraveném „lučanskými“ pořadateli s několika přípitky
na další úspěšnou činnost klubů a vzájemnou spolupráci jejich výborů, se všichni přesunuli do prosluněné klubové zahrady, kde setkání pokračovalo až do jeho závěru soutěžemi
v různých sportovně-zábavných disciplínách.
Na závěr se všichni jednoznačně shodli na pokračování
podobných setkání i s myšlenkou uskutečnění celoměstské
kulturně-společenské akce pro seniory i zdravotně postižené
našeho města. První z nich by se měla uskutečnit pod pořadatelstvím novojičínské organizace zdravotně postižených
v sobotu 14. listopadu odpoledne ve SVČ Fokus Nový Jičín
a mělo by jí být divadelní představení „Lidové scény Bernartice“ se zpěvohrou „Nejlíp je u nás“ s následným další zábavným programem.

Nový Jičín vyhlašuje soutěž
o logo komunitního plánování
Josef Gabzdyl, Lenka Galiová
g

Šanci pro výtvarníky a grafiky, ale i pro lidi s neotřelými
nápady nabízí Nový Jičín. Odbor sociálních věcí městského
úřadu vyhlašuje soutěž ve vytvoření loga komunitního plánování rozvoje sociálních služeb.
Logo by mělo jednoduchou grafickou formou zobrazovat
symboliku partnerství při hledání optimální sítě sociálních
služeb na území města a dialog zúčastněných stran. Prvním
je ZADAVATEL, tedy ti, kdo službu platí, zřizují, organizují
a jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb, tedy město
Nový Jičín. Další stranu komunitního plánování tvoří POSKYTOVATEL — ti, kdo službu provozují, uskutečňují, poskytují
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klientům. Jsou to například neziskové organizace. A třetí
stranu tvoří UŽIVATEL, koneční příjemci pomoci, služby.
Nejdůležitější účastníci komunitního plánování.
„Komunitní plánování sociálních služeb má zaručit, aby se
lidé mohli svobodně účastnit jednání, aby přijímaná rozhodnutí zodpovědných orgánů odrážela pocity a potřeby svých
obyvatel,“ uvedla pracovnice sociálního odboru Lenka Galiová. Logo by pokud možno mělo kromě funkce komunitního
plánování zobrazovat i místní příslušnost, tedy Nový Jičín.
Zájemci mohou návrhy posílat do konce července na adresu: Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, Divadelní
139/1, 741 01 Nový Jičín, na obálku napište SOUTĚŽ — LOGO
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ. Návrh můžete poslat i elektronickou formou na: galiova@novyjicin-town.cz
Komise poté posoudí návrhy a vybere vítězné logo, které
bude následně využíváno ve všech oficiálních dokumentech
souvisejících s komunitním plánováním města Nový Jičín.
Jeho autor obdrží věcnou odměnu.
Se zasláním návrhu autor nabízí i výhradní licenci na užívání loga. Vyhrazujeme si právo žádný z návrhů nevybrat
a soutěž zrušit. Neúspěšné návrhy budou na požádání vráceny. Záštitu nad touto soutěží převzal místostarosta města
Nový Jičín Miloš Lossmann. Bližší informace podá Lenka
Galiová z odboru sociálních věcí, tel. 556 768 338, e-mail:
galiova@novyjicin-town.cz

Vojenské manévry na ranči
Bludička v Bludovicích
Eduard Valeš

g Sobota 6. června 2009, do vstupních vrat ranče Bludička
vcházejí ranění rakouští vojáci. Tak nějak započaly manévry
pluku Franz Xavier Harrach Nr.7 a pandurů barona Trencka,
oživující události, které se odehrály v roce 1742 u Nového Jičína.
K městu se blíží pruský plukovník Heinrich August de la
Motte-Fouque se svými granátníky. Poblíž místa, kde dnes
stojí Španělská kaple je pruský předvoj (36 granátníků a 1
důstojník) napaden dvěma oddíly tzv. nepravidelných jednotek složených z Valachů, Hanáků pod velením podplukovníka
barona Františka Sedlnického z Choltic a několika pandurů
plukovníka Nadasdyho.
Dobře mířená salva pruských střelců donutí horaly k ústupu. V průběhu krátké šarvátky bylo několik vojáků raněno.
Právě příchod raněných vojáků na ranč Bludička byl hlavním
tématem propagačního videoklipu KVH Harrach 7., který se
v prostorách ranče natáčel. Zápletku krátkého skeče nebudeme zatím prozrazovat. Co ale prozradit můžeme, je skutečnost, že nám při natáčení vydatně pomohli zvířecí herci oslík
Karel a koza Lída.
V odpoledních hodinách pluk odpochodoval ve dvouřadu
do prostoru přírodní jízdárny, kde se konal nácvik povelů,
střelby a šermu. Téměř dvouhodinový dril byl zakončen čestnou salvou, kterou nechal plukovník baron František von der
Trenck vypálit jako vzpomínku na slavného vojevůdce generála Ernesta Gideona Laudona.

POVODEŇ V NOVÉM JIČÍNĚ
Foto Michal Polášek, Josef Gabzdyl a Hana Hůlová
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Školáci odevzdali přes 3 000
elektrospotřebičů
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

2009

KINO KVĚTEN
Čt 2. až po 6. července v 18.00 a 20.15 hod. TERMINATOR SALVATION. Akční sci-fi. Setkání Connora, Reese
a Terminátora. Christian Bale v hlavní roli dalšího filmu
o hrozbě v podobě robota-likvidátora. Do 12 let nevhodný,
116min., titulky, vstupné 80,- Kč.
g So 4. až po 6. července v 16.00 hod. PEKLO S PRINCEZNOU. Česká pohádka. Princezna Aneta se za žádnou
cenu nechce vdávat. Král Leopold tedy vymyslí geniální
lest. Mládeži přístupno, 105 min., vstupné 65,- Kč.
g Út 7. a st 8. července v 18.00 a 20.00 hod. VÍNO ROKU.
Americký film inspirovaný skutečnou událostí v r. 1976,
kdy kalifornská vína ukončila nadvládu Francie. Mládeži
nepřístupno, 110 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. července v 18.00 hod. NA ODSTŘEL.
Thriller USA. Kdo z nich hraje špinavou hru? Russell Crowe
a Ben Affleck v politicko kriminální šarádě o investigativním novináři a jeho příteli politikovi. Do 12 let nevhodný,
127 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 9. až st 15. července ve 20.15 hod. T.M.A. Český horor. Film je příběhem Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a usadit se v opuštěném domě na samotě,
kde se chce věnovat malířství. Dům má však ponurou minulost. Do 18 let nepřístupno, 90 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 13. až st 15. července v 18.00 hod. HOME. Francouzský dokument. Když Yann Arthus-Bertrand, uznávaný fotograf a autor knihy The Earth From Above, potkal producenta Luca Bessona, dohodli se na vytvoření dokumentárního projektu o planetě Zemi. Cesta po 50 zemích světa
je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. Mládeži
přístupno, 120 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. července v 18.00 hod. NEDODRŽENÝ
SLIB. Slovenský film. Od smrti ho zachránil fotbal. Martin
Friedmann, židovský chlapec, se vyhnul deportaci díky
svému neobyčejnému fotbalovému talentu. Do 12 let nevhodný, 129 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. července ve 20.15 hod. ZACK A MIRI
TOČÍ PORNO. Americká parodie. Co se stane, když se dva
přátelé, kteří jsou až po uši v dluzích, rozhodnou spolu
před kamerami za peníze vyspat? Mládeži nepřístupno,
101 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 20. až st 22. července 18.00 ve 20.00 hod. PAŘBA VE
VEGAS. Americká komedie. Co jsme to dělali včera večer
a celou noc? Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug a jeho
tři kamarádi do Las Vegas na nezapomenutelnou party.
Mládeži nepřístupno, 100 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 23. až st 29. července v 18.00 hod. NOC V MUZEU 2.
Komedie USA. Opět trable s oživlými exponáty. V hlavní
roli Ben Stiller. Mládeži přístupno, 105 min., dabing,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 23. až st 29. července ve 20.00 hod. TRANSFORMERS. Pomsta poražených. Americké sci-fi. Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Mládeži
přístupno, 149 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Čt 30. až ne 2. srpna v 16.00 hod. HANNAH MONTANA.
Americký muzikál. O mladé zpěvačce, která žila dvojí život
jako slavná celebrita a zároveň jako obyčejná školačka.
Mládeži přístupno, 102 min., dabing, vstupné 80,- Kč.
g Čt 30. až st 5. srpna v 18.00 a 20.30 hod. HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. Velká Británie/USA. Harry
začíná již šestý rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává zvláštní stará kniha. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti. Do 12 let nevhodný,
154 min., dabing, vstupné 80,- Kč.
g

Při každém ze čtyř sběrů se u základních
škol vršily vysloužilé eletrospotřebiče.
Mezi oceněnými byla i Natálie Davidová z 5.B ZŠ Tyršova, vedle třídí učitelka
Marcela Saksová.
g

Nečekané množství vysloužilých elektrospotřebičů nasbírali školáci z Nového Jičína. V ekologické soutěži odevzdali 3 296 starých ledniček, počítačů, monitorů, mrazáků, mikrovlnek, žehliček a dalšího elektrozařízení. Občas
se objevily i rarity, nad kterými by zaplesalo srdce každého
sběratele dobových relikvií, například kotoučový magnetofon Sonet B3.
„Bylo neuvěřitelné, jak se děti soutěže nadšeně chopily.
Všichni byli v šoku, jaké hromady se u škol objevily. Pracovníci technických služeb zaslouží poděkování za trpělivost a profesionalitu, s jakou vše třídili a odváželi. Lze
říci, že na několik měsíců je Nový Jičín vyčištěn od starých
ekektrospotřebičů,“ řekl Martin Jakůbek ze spolupořádajícího Střediska volného času Fokus. Jak dodal, soutěží se
také podařilo školákům vštípit, že tento odpad nepatří do
klasických popelnic či kontejnerů.
Na každé škole byly vytvořeny eko-hlídky, jejíž členové
se nejprve na semináři naučili, jak odpad odebírat a třídit.
Hlídky pak při letošních čtyřech svozech od letošního února
do konce května odebíraly od žáků odpad, který nasbírali
po domácnostech. Nejlepší třída z každé školy nakonec
získala pět tisíc korun. „Peníze mohou použít, jak uznají
za vhodné. Třeba jedni devááci si za obnos koupí rozlučková trička se základní školou,“ přiblížil Jakůbek.
Někteří žáci přinesli i více než stovku kusů odpadu. „Sbírali jsme doma, u příbuzných, sousedů, všichni byli ochotní
a rádi se zbavovali starých věcí. Ještě se musíme domluvit,
jak s výhrou naložíme, je to super,“ řekl Antonín Janák
z 9.A Základní školy Komenského 66, který odevzdal 148
kusů elektroodpadu.
Výsledky: ZŠ Tyršova — Třídy: 1. 5.B 267 kusů, 2. 9.C
123 ks, 3. 2.A 109 ks. Jednotlivci: 1. místo, Davidová 5.B
133 kusů, 2. místo Baraňák 2.A 93 kusů, 3. místo Lančová
6.C 41 ks.
ZŠ Komenského 66 — Třídy: 1. 9.A 329 ks, 2. 8.B 176 ks,
3. 6.C 163 ks. Jednotlivci: 1. místo Krbeček 6.C 148 ks, 2.
místo Rešlová 9.A 109 ks, 3. místo Janák 9.A 97 ks.
ZŠ Komenského 68 — Třídy: 1. 7.A 120 ks, 2. 9.A 63 ks,
3. 9.B 50 ks. Jednotlivci: 1. místo Plešek 9.B 50 ks, 2. místo
Pavlová 7.A 36 ks, 3. místo Škyvarová 1.A 23 ks.
ZŠ Dlouhá 56 — Třídy: 1. 5.D 148 ks, 2. 7.C 96 ks, 3. 6.C
66 ks. Jednotlivci: 1. místo Melčák 5.D 115 ks, 2. místo
Tasová 6.C 32 ks, 3. místo Brossmannová 9.D 25 ks.
ZŠ Libhoš — Třídy: 1. 5. třída 62 ks, 2. 1. třída 46 ks, 3.
3. třída 18 ks. Jednotlivci: 1. místo Bajer 1. třída 16 ks, 2.
místo Koptík 5. třída 15 ks, 3. místo Bukovjan 1. třída 14 ks.
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17. 7., 19.30 hod. Sakumprásk & Tatroska: Nové slunce.
Mladé uličnické SKA Tatroska z města Tater a zatím nedoceněná ska-rocková vypalovačka Sakumprásk, o fous lepší
než SKA-P!
g 31. 7., 18.00 hod. Jičínfest & Post-It. Skalky. Tradiční přehlídka regionálních hudebních skupin & host. Vystoupí: El
J.O.C. — Nový Jičín; BE FADING FAST — Nový Jičín; REGIBRA
— Nový Jičín; POST-IT — host festivalu; SLOW TENSION —
Studénka; NAIRE INDO — Nový Jičín; UNSTABLE — Kopřivnice; ONCE’S — Nový Jičín.
Noční exhibice FREESTYLE BMX/MTB v BIKEPARKU
(dirt). UMĚLECKÉ TETOVÁNÍ /tetování, pearcing, přírodní
hena, malba na tělo.
g

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 Karel Kordiovský „KVADRACE“. Od 3. do
30. července 2009, vernisáž 3. července 2009 v 18.00 hod.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00; 14.30—17.00 hodin.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
Mária Paprčková a Martina Kopáčková „VÝTVARNÉ
PRÁCE“ Od 25. června do 24. července 2009. Otevřeno:
pondělí až pátek od 12.00 do 22.00 hod.
g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

1. 7. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost — Iron
Maiden. Železná panna ještě nezkorodovala. Legenda nové
vlny britského heavy metalu z počátku 80. let po všech peripetiích jede dál. Eddie za knyplem dopravního speciálu.
Brndi za komentem k tomuto audio-visuo-večírku.
g 2. 7. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, která vás
zajímají. Akce trvá zhruba do 19.30 hod. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 10. 7. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod. Psychoglossia —
Live in kavarna. Novojičínská hard-core klasika naživo, naplno a s čerstvým programem.
g 15. 7. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals —
Mononoke-hime, Hayao Miyazaki. Fantastický příběh s fantastickými tvory ve fantastické krajině. Tentokrát ne až tak
pro děti. Film představí Elementál.
g 17. 7. (pá) zahrada Nové slunce, 19.30 hod. Sakumprásk
& Tatroska. Dvojkoncert v rámci Novojičínského léta.
g 22. 7. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors —
Viva La Muerte — Fernando Arrabal. Surrealismus a psychedelie v podání Fernanda Arrabala. Film s přehnaně odstrašující pověstí neshlédnutelné podivnosti.
g 31. 7. (pá) Amfiteátr Skalky, 18.00 hod. Jičínfest & Post-It.
Tradiční přehlídka regionálních hudebních skupin.
g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

ˇ
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g 13. 6., 17.00 hod. Divadelní dílna XIII: Kamenné divadlo
Skalky. Tradiční setkání divadelníků i nedivadelníků za svitu
ohňů a loučí. Vystoupí: TiDiTaDe — Africká hudba a tanec;
Divadlo Krab — Císařovy nové šaty; Divadélko SVČ Fokus —
Mamut; Divadlo Na Kraji — Tajemství; Divadlo jednoho herce
Radost — Malý princ; Malé divadlo kjógenu — Busu (Lahodný
jed); Divadlo V Soukolí — Proč si kazit nejlepší léta; Divadlo
Vosto5 — Standardní kabaret; Duonasekyru — Projev nastražení; TiDiTaDe — Africká hudba a tanec; Yuphones — Ohnivá
show.
g 27. 6., 16.00 hod. Zahrada: Městská knihovna. Hudebně-výtvarný festival. Výtvarná dílna se soutěží o tři nejlepší
počiny. Širé nebe (případně strop, bude-li pršet).
16.00 hod. Adam Rejman (veselá kytara);
17.00 hod. Martin NEVYChovanec (zasněná kytara);
18.00 hod. Two men whose love’s music (acoustic alternative music s prvky jazzu);
20.00 hod. Model Bazaar (originální akustické trio z Brna
— 2 kytary a violoncello).
g 30. 6., 14.00 hod. Vítání prázdnin: Skalky. Po celý den
volné ježdění ve FREERIDE PARKU.
14.00—17.00 hod. Kvalifikace závodu v DIRTJUMPU;
19.30—20.00 hod. Finále závodu v DIRTJUMPU;
20.00 hod. Chimera (SK), vycházející slovenská hvězda;
21.10 hod. MAREK ZTRACENÝ. Jeden z nejhranějších interpretů u nás.
22.30 hod. Windy — protřelá ostravská funky skupina. V rámci Evropského svátku hudby.
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8. 8.,10.00 hod. Městský dechový soubor města Nový Jičín. Park Žerotínského zámku.
g 14. 8., 20.00 hod. My Wave + CLOU + Matahari. Skalky.
Kroměřížští rock-altrnativní My Wave vystoupí spolu s protřelou pop-punkovou skupinou CLOU a celý večer zakončí
pražští Matahari ve stylu crossover.
Odpolední exhibice FREESTYLE BMX/MTB v BIKEPARKU (dirt).
g 15. 8., 10.00 hod. Pony Express. Nádvoří Žerotínského
zámku. Pozvánka k 25. jízdě. Seznámení s historií Pony Expresu, ukázka jízdy, příjezd jezdců. Poštovní stanice, pohlednice, reklamní předměty. Ukázka westernových dovedností.
Ukázka country tanců. Vystoupení country kapely.
g 5. 9., 9.30 hod. Slavnost města Nový Jičín, Masarykovo
náměstí. Závěrečný koncert: AIRFARE & ČECHOMOR.
g

Oprava náměstí
Novojičínské léto nezastavila
Josef Gabzdyl, foto Městské kulturní středisko Nový Jičín
Různorodost kulturní nabídky tradičního Novojičínského léta 2009 neochudí ani
rekonstrukce Masarykova náměstí, tradičního dějiště většiny akcí předešlých ročníků.
Ačkoliv produkcí je početně
méně, pořadatelům se podařilo zvýšit jejich úroveň. „Zjednodušeně lze říci, že cobychom jindy rozmělnili na více
koncertů na náměstí, to nyní
máme v jednom, takže jsme
Vrcholem Novojičínského léta Novojičínské léto zhutnili
bývají pravidelně slavnosti na a jednotlivé akce jsou obsáhMasarykově náměstí.
lejší,“ vysvětlil Jiří Macíček
z MěKS Nový Jičín.
Náměstí vyměnila jiná místa, nejčastěji amfiteátr Na Skalkách. Nechybí ale ani ne zcela tradiční lokality, jako například park u Žerotínského zámku nebo zahrada restaurace
Nové slunce. Novojičínské léto se vrátí na Masarykovo náměstí až na začátku září při městských slavnostech, tedy až
po otevření středu města v nové podobě.
Nabídka Novojičínského léta je hodně různorodá: vyznavači dechovky jistě přijdou 8. srpna do parku Žerotínského
zámku na koncert městského dechového souboru a příznivci
místních rockových kapel určitě nevynechají přehlídku Jičínfest 31. července na Skalkách, kde vystoupí jako host stále
populárnější kapela Post-it.
Po dlouholeté přestávce se 15. srpna na nádvoří Žerotínského zámku zastaví legendární Pony-express, o den dříve
na Skalkách vystoupí pop-punková skupina Clou s kroměřížskými My Wave a pražskými Matahari.
Závěrečná slavnost města se ponese v duchu partnerství
Nového Jičína s francouzským městem Epinal. Kromě obvyklého dobového jarmarku, soubojů šermířů či palby historických vojsk vystoupí skupiny Čechomor a Airfare. „Všechny
červencové a srpnové akce Novojičínského léta jsou zdarma,“
připomenul Macíček s tím, že bližší program zájemci najdou
na plakátech nebo na internetových stránkách městského
kulturního střediska.
g

g

Do 23. srpna 2009. HASIČI VČERA A DNES.
40 let profesionální požární jednotky v Novém Jičíně. Výstava ve spolupráci s městem Nový Jičín,
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín a Okresním
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Novém Jičíně. Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 22. července — 28. září 2009. VÝSTAVA SPOLKU VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ARKÁDA NOVÝ JIČÍN A HOSTŮ.
Vernisáž výstavy v úterý 21. července 2009 v 17.00 hodin.
Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky od 9.00 do 16.00 hodin.

děly nezbytné opravy, na sklonku r. 1999, zřejmě na počest
odcházejícího století, byly odkoupeny pozemky pod chatou
i v okolí. Chata se tak stala skutečným majetkem myslivců,
kteří nelenili a s pomocí dotace Ministerstva zemědělství
provedli v roce 2001 zalesnění: 2000 buků, 500 jasanů, 300
smrků a 200 jedlí bude po létech zdobit krajinu a tiše ševelit
o letitých událostech.
O tom všem si vyprávěli, vzpomínali a slavili všichni účastníci malého slavnostního připomenutí 40. výročí otevření
myslivecké chaty ve Straníku, které se uskutečnilo v sobotu
13. června 2009. Ti, kteří tu onehdy capali se školkou, tentokráte měli sebou vlastní caparty. Myslivecká chata žije,
slouží, a to je v malé obci jako je Straník více než dobře.

Ámosáci ve Vlkovicích

40 let zrodu myslivecké
chaty ve Straníku

Vlasta Foltová, ZŠ Komenského 68

Karel Chobot, podklady a foto Čestmír Pavlík
g Čtyřicáté narozeniny v životě jedince mohou být významným nebo i nepodstatným důvodem k oslavám.
V případě budovy ještě více
vynikne mladistvost a zachovalost, podobně jako v případě
šarmantní dámy, pro kterou
jsou takovéto narozeniny jen
uvědoměním si vlastního půvabu, charisma, dokonalosti,
zralosti, konstatování, že takovýto věk se jí netýká. V podobě myslivecké chaty ve Straníku je 40 let od jejího postavení připomenutím pozvolného dějinného toku událostí, občanské pospolitosti, vztahu k přírodě. Dokumenty vydávají
svědectví, že historie chaty započala na členské schůzi mysliveckého sdružení 16. března 1968 ve Straníku, kdež byla
stavba myslivecké chaty v honitbě projednána a usnesením
rozhodnuto o její realizaci. Posléze vybrán pozemek, sepsána
smlouva o pronájmu se zajímavým nájemným pro vlastníka pozemku ve výši jednoho zajíce nebo bažanta ročně. A 27. května
1968 podána žádost o stavební povolení, které bylo rozhodnutím rady Místního národního výboru ve Straníku 7. srpna
téhož roku vydáno. Tak započala stavba, a pokračovala,
rostla, svépomocí, brigádnickými hodinami členů i nečlenů.
Tesařské práce byly dílem Jana Pavlíka, klempířské Jaromíra Hrušky, stolařské Františka Pavlíka, doprava vozidlem
Praga V- 3S Miroslava Pustějovského.
Na členské schůzi 24. května 1969 již mohlo být konstatováno, že práce probíhají dobře, stavba před dokončením,
zbývá tedy stanovit termín zprovoznění. Leč stalo se tak až
na další členské schůzi 15. července, kdy se rozhodlo, že
dnem slavnostního otevření bude 10. srpen 1969. A vskutku,
stavba hotova, den naplněn. Slavnostních okamžiků se zúčastnilo přes 200 občanů a přátel myslivosti obcí Straníka a Hostašovic, zpívalo se, tančilo, lidé se báječně bavili až do brzkých ranních hodin. Podle výpovědi pamětníků na konci,
kdy nebylo již ničeho k jídlu natož k pití, prodávala se i voda
z nedaleké „Zvoňákovy studánky“.
Myslivecká chata se stala symbolem společného úsilí občanů i myslivců, nebo brigádnicky se podíleli i nečlenové
mysliveckého sdružení. A takto sloužila po všechny následující dny a roky. Scházeli se tu myslivci při návštěvách honitby, oslavách narozenin, mnohdy i při členských schůzích,
zakončení honů, pořádaly se tu rodinné oslavy, vítání jara
v podobě „škračení“ vajec. Nezapomenutelné pro jednu generaci byly vycházky dětí místní mateřské školy na chatu.
Po několik let děti se svým učitelkami a kuchařkami dvakrát
ročně na chatu vyšlapaly, k obědu tu pojedly pečené buchty,
dokonce odpoledne ve stínu stromů na louce u chaty zdravě
podřimovaly.
V letech 1978 —1984 objekt pravidelně navštěvoval myslivecký kroužek Josefa Pavlíka, aby se tak přirozenou cestou
seznamovali s přírodou a myslivostí. V 90. létech se prová-

g

Tato vesnice, vlastně Dětský mlýn, středisko ekologického
sdružení Vita, se stala domovem Ámosáků ze 4.A ZŠ Komenského 68 na čtyři dny a kousek. Nejednalo se o žádný
výlet, ale ani o školu v přírodě. Vlastně to tak trochu škola
byla, protože v rámci různých aktivit se děti zabývaly hlavně
naukou o přírodě. A nejen to. V programu bylo něco z vlastivědy, nechyběly výtvarné a pracovní činnosti, hudební výchova a samozřejmě i tělesná výchova.
Posu te sami. Děti se v přírodě zabývaly ekosystémem louka, rybník a nejvíce lesem. Poznávaly různé rostliny, které
se vyskytují na louce a v lese, všude hledaly a určovaly různé
bezobratlé živočichy. Nejvíce je samozřejmě bavilo lovení
v místním jezírku. Nebo to byl rybníček? Spíš bych řekla, že
tam bylo dost bahna. Nejdříve se ale zaměřily na různé pokusy s půdou, např. pokus, co se skrývá pod pojmem eroze
půdy. Z každého ekosystému vznikal určitý výstup. O půdě,
louce a rybníku děti zpracovaly na místě projekt, ve kterém
mohly použít fotografie pořízené přímo na místě. Z ekosystému les si vyrobily názornou ukázku lesních pater a potom
sbírku šišek. Ale ne takovou, že si je nanosily na hromádky!
Na připravené odkory stromů šišky nalepily a popsaly.
Přírody bylo opravdu hodně. V okolí i v programu. Do přírodovědné, ale i vlastivědné části patřil také výlet ke Stříbrnému jezírku do Jestřábí. Je to jezírko, kde se ve středověku
těžil galenit k získání stříbra. O středověku se učíme ve
vlastivědě, samotná lokalita jezírka je přírodní památkou.
A jaké byly ostatní aktivity? Výroba ručního papíru, ukázka
hasičské techniky místních dobrovolných hasičů, pěší výlet
do tošovického HEI parku a samozřejmě noční procházka
lesem a táborák. Na něm proběhlo finále třídní pěvecké soutěže Slavičí hlásek. Každý večer, před spaním, čekalo děti
společné zpívání a čtení na polštář o českých dějinách.
Zpívání velice zaujalo i prvňáčky, kteří byli ve Vlkovicích
spolu s Ámosáky. Ti měli také bohatý program, ve kterém se
rovněž zabývali hlavně přírodou, hledáním a pozorováním
bezobratlých živočichů v půdě, na louce i v potůčku, hodně

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

12

si povídali také o lese, ve kterém našli kouzelný strom. Samozřejmě si také vyrobili ruční papír, spolu s Ámosáky vytvořili při noční vycházce do lesa skupinky, podívali se na
hasičskou techniku a při závěrečném táboráku také hlasovali o vítězi pěvecké soutěže.
A co bylo hlavní. Téměř vůbec nebrečeli, že se jim stýská.
Byli prostě šikovní a prima. Co na závěr? Nevyspání a únava
z nohou již dávno vymizely, takže zůstaly jen hezké zážitky.

Jejich vystoupení podpořili hrou na housle žáci ZŠ Komenského 68 osmiletý Martin a desetiletá Zuzanka Brandejsovi.
Ti si s kapelou, s bravurou sobě vlastní, zahráli instrumentální skladbu „Soldier’s Joy.“ Za to sklidili od plného sálu
zasloužené uznání a bouřlivé ovace. Dalo by se říci, že vynikající muzikanty, včetně svého otce, tak na chvíli odstavili
do role kapelních přihrávačů. Celkově však umění kapely,
obrazně řečeno, posunuli ještě o stupínek výš.
Druhé v pořadí vystoupilo trio „Hot club Fren“ v sestavě:
Honza Malina — basa, Matěj Habrnák — kytara a Zdeněk Vítek — mandolína. Tato kapela zahrála melodické instrumentální swingové skladby, àla Django Reinhardt.
Vokální sextet „Sluníčko“ z Bohumína zase zazpíval vynikající hlasové skladby jak v češtině, tak v angličtině a romštině. Jako čtvrté v pořadí přišlo na pódium „Duo Josef
Hanulík — Karel Začal“. Tito mladí nadějní muzikanti předváděli na své nástroje přímo ekvilibristické muzikantské
umění. Hráč na mandolínu Pepík Hanulík a hráč na „dobro“
Karel Začal byli za své sólovky v ábelských instrumentálních skladbách plným právem odměňování bouřlivými aplausy
a spontánním uznáním publika. Večer příjemné akustické
muziky uzavřela pětičlenná bluegrassová slovenská skupina
„29 Strings“.
Dobré semínko bylo tedy zasazeno. Te už bude záležet
na tom, jestli se ujme a vyroste v hezkou tradici dobré muziky.

Krajské setkání dětských
zastupitelů
Barbara Havlíčková
g Dětští zastupitelé z celého Moravskoslezského kraje se
svými koordinátory se sjeli 18. června v Krnově na Krajském
sjezdu dětských parlamentů a zastupitelstev. Tématem byla
šikana, multikultura, romská problematika, poznání města
Krnova, vytvoření realizačního týmu a stanov pro vznikající
krajské zastupitelstvo dětí a mládeže.
V krnovském Středisku volného času Mé a se sjelo kolem
40 dětských zastupitelů z měst v kraji. Seznámili se se základy řeckého tance, s romskou kulturou, vedli také debatu
s romskými hosty na témata romské problematiky v našem
kraji. Po celou dobu vládla dobrá pracovní i přátelská atmosféra a zastupitelé si vytvořili a odhlasovali svoje stanovy
pro fungování krajského zastupitelstva, které odpovídají pravidlům stanoveným Národním parlamentem dětí a mládeže.
V sobotu 20. června odpoledne po třech příjemně naplněných dnech prací, přednáškami a debatami (workshopy)
a společenskými aktivitami se děti a mládež rozjeli do svých
domovů. Mnoho z nich se loučilo se slzami v očích s příslibem dalšího setkání, které proběhne na podzim tentokrát
v Ostravě.

Novojičínský „Šišák“
zahájil tradici
Text a foto Jan Kopera
g

V sobotu 6. června se v restauraci Nové slunce, pod záštitou Městského kulturního střediska Nový Jičín, konal první
ročník hudebního festivalu „Novojičínský ŠIŠÁK“.
Ani deštík, který se spustil těsně před zahájením programu, nemohl odradit příznivce folk-country a bluegrassové
hudby. Zapříčinil jen, že festival se nekonal venku na zahradě,
ale přímo v restauraci, kde se tak mezi účinkujícími a posluchači vytvořila vskutku domácí atmosféra. Vystoupení jednotlivých kapel, ve kterých hráli špičkoví mladí i starší hudebnící, konferoval v humorném stylu frontman kapely ,,Petr
Brandejs band“, Petr Brandejs. Ten také se svou bluegrassovou skupinou, ve složení Vilma Orlitová — basa, Ondra Kozák — kytara, housle a Petr Brandejs — banjo, festival zahájil.
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Petr Brandejs Band s Martinem a Zuzankou Brandejsovými.
Na festivalu vystoupili i Josef Hanulík a Karel Začal.

Občanská statistika, květen 09
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 30 dětí, z toho 16 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 16, odstěhovalo 33 občanů. Bylo uzavřeno 6 sňatků
v Novém Jičíně, 4 v Kuníně. Počet obyvatel 26 062, zemřelo 18.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Čas věnovaný dětem je
k nezaplacení
Šárka Seidlerová

hu. Podstatné je, že budou teoreticky i prakticky připraveni
vkročit do další životní kapitoly.
V září se vydají na čtyřletou studijní dráhu ve střední škole
EDUCA noví studenti prvních ročníků oborů Informační technologie (už to není ekonomický obor!), Cestovní ruch, Ekonomika podnikání se zaměřením na umění a reklamu a Ekonomika a podnikání se zaměřením na management sportu
a na tříletou pak studenti nástavbového oboru Podnikání.
Dveře této školy jsou i nadále otevřeny pro další zájemce.

Na kole přes tisíc kilometrů
Text a foto Jan Kopera

g Nikdo by nehádal, že skupinka sedmi modelek zpestřujících svými výstupy školní akademii, nejsou profesionálky.
Krásná děvčata, krásné modely a profesionální přístup.
A zřejmě nikdo z přítomných návštěvníků by neuhádl, že
modely vznikly v dílnách Střední odborné školy EDUCA v Novém Jičíně a předvádějící děvčata jsou také jejími studentkami. Jejich manažerkou je učitelka školy Bc. Eva Svobodová: „Je to práce i koníček, člověk tomu musí obětovat také
spoustu volného času, trénujeme dvakrát týdně, před přehlídkami i častěji.“ A módních přehlídek má za sebou tento
tým, který má zhruba 25 členů (mezi nimi i chlapce), dost
a dost. Letos například v Novém Jičíně, ve Frenštátě p. Rad.,
v Kopřivnici, v Rybí, na školních akademiích. Vloni si z celostátní soutěže Mladý tvůrce přivezl už podruhé první místo.
„Uplatnění absolventů oboru Oděvnictví je poměrně široké, z některých se stanou návrháři, vedoucí módních butiků,
některé absolventy módních přehlídek si vyhlídnou zástupci agentur a dostanou se i na profesionální dráhu. Už jich
pár takových máme z dřívějších let. Jen škoda, že zájem
o tento obor není takový, jaký bychom si představovali. Je to
dáno zřejmě i tím, že rodiny se už jako kdysi nevěnují ručním pracím, doma se nešije, nevyšívá. Konfekce je levná, tak
proč ztrácet čas. Ale čas, který věnujeme svým dětem, je
k nezaplacení“, dodává paní Svobodová ve chvíli, kdy své svěřenkyně připravuje na další výstup. Tu je třeba připevnit
zapínání, jinde zase napravit manžetu. Největší odměnou je
potlesk publika, důkaz, že přehlídka se líbila.
Střední škola EDUCA, která vznikla r. 1991, má ve svém
repertoáru řadu zajímavých oborů: čtyřleté studijní obory
s maturitou — Informační technologie, Cestovní ruch, Ekonomika podnikání se zaměřením na umění a reklamu a se
zaměřením na management sportu, již zmíněné Oděvnictví
a tříletý dálkový nástavbový obor s maturitou Podnikání.
Pro každý obor je mimo povinného učiva připravena řada
zajímavých projektů. V rámci projektu Leonardo da Vinci se
studenti zejména z oborů Cestovního ruchu a Informatika
v ekonomice letos opět zúčastnili třítýdenních pobytů ve
španělské Cordobě, a to ve dvou turnusech, jiní získávali
zkušenosti ve Velké Británii, v Německu a další dvě skupiny
čeká odborná praxe v Chorvatsku. Také v příštím roce vyjedou studenti získávat odborné a jazykové zkušenosti do
evropských zemí. Kromě osvědčené Velké Británie a Španělska zavítají do Slovinska a Turecka, a to i studenti dalších oborů, například Managementu sportovních zařízení.
Šedesát studentů denního studia a 22 dálkového studia předvedlo na závěr letošního školního roku před maturitními
komisemi výsledky svého studijního snažení. A jak dopadli?
Až na tři studenty denního a dva dálkového studia maturitní
zkoušku úspěšně zvládli. Většina z nich chce pokračovat ve
studiu na vysokých školách, někteří se dají na pracovní drá-

Cestovatelé Martina Stecherová a Radoslav Zlý
před novojičínskou radnicí.
g

Martina Stecherová se svým přítelem Radoslavem Zlým
po své cestě „Na kole z Kypru po Turecku a Sýrii“ opět
doma. Svou cestu zahájili 25. dubna, kdy se letecky přepravili do Larnaky na Kypru a trajektem do tureckého města
Mersín. Odtud již pokračovali na svých kolech do Sýrie.
Potom napříč východní asijskou části Turecka a projeli také
část Gruzie.
Na své cestě, mimo jiné, překročili největší řeku blízkého
východu Eufrat. Navštívili tajemstvím opředenou bájnou horu
Nemrut Dag (2 150 m n.m.) s antickými sochami bohů, na
jejímž vrcholu je navršená 50 m vysoká pyramida — hrobka
řeckého krále Antiochóse. Zapotili se při přejezdu horského
sedla Tendurek gecidy (2 644 m n.m.). Objeli nevyšší horu
Turecka, biblický Ararat (5 165 m n.m.) na turecko-iránsko-arménském trojmezí, na jejímž úbočí podle legendy přistála
Noemova archa.
Projeli kolem překrásně modrozeleného jezera Van, ležícího na hedvábné stezce, jehož západní straně nad městečkem Tatvan dominuje sopka Nemrut Dagi (3 050 m n.m.) s gigantickým kráterem, jedním z největších na světě. V Gruzii
navštívili město Batumi a cestu na kolech dlouhou 1 750 km
ukončili na pobřeží Černého moře v městě Trabzon. Odtud už
autobusy přes Istanbul, bulharskou Sofii a Brno domů, kde
svou cestu ukončili 23. května na novojičínském náměstí.
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Sto let prvního leteckého
snímku Nového Jičína

Europe Direct — letní soutěž

Lenka Chobotová, reprodukční foto Jaroslav Bělík

g Středisko EUROPE DIRECT vyhlašuje pro
všechny velkou letní soutěž „Léto v Evropě“.
Zašlete nám v období od 1. července do 31. srpna jakoukoliv fotografii či pohlednici z dovolené či prázdnin kdekoliv v Evropě a zařa te
se tak do slosování o hodnotné ceny. Ze všech
došlých příspěvků bude od 1. září zpracována
stejnojmenná výstava v minigalerii Europe Direct. Své příspěvky označené jménem, adresou
případně tel. kontaktem zasílejte na Europe
Direct Nový Jičín, Úzká 27, 741 01 Nový Jičín.
Pro všechny cestovatele máme rovněž připraven prázdninový kvíz „Cestování po Evropě“. Vyzvedněte si jej přímo
v Europe Direct a zúčastněte se i soutěže o upomínkové předměty ED.
I po dobu letních prázdnin bude pro veřejnost k dispozici
zdarma knihovna s tématikou EU a také internet pro zjišování informací o EU. Z nových publikací vám můžeme nabídnout užitečnou příručku „Cestování po Evropě 2009“ a také
příručku „S jazyky toho dokážeš více“, ve které najdete několik užitečných frází ve všech 23 úředních jazycích EU.

Petra Schmidtová, Dis.

Skautské tábory se blíží
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda

g Balony v nás stále vzbuzují nadšení, ale na rozdíl od našich
předků se na ně díváme spíše s notnou dávkou sentimentu
než s údivem nad technickým pokrokem lidstva. V době, kdy
si můžeme fotografii svého města i konkrétního domu z ptačí
perspektivy prohlédnout na mnoha různých webových stránkách, na nás hloubka zážitku prostých obyvatel města Nového Jičína z přeletu horkovzdušných balonů nad jejich domovy asi nedolehne nijak zvláš silně. A co teprve, když si
mohli své rodiště, střechy svých domů, dvorky, uličky i náměstí poprvé prohlédnout z mnohem větší výšky, než jen například z věže farního kostela. A přitom 16. června tohoto
roku to bylo rovných 100 let od chvíle, co byla letecká fotografie našeho města vyhotovena.
První zmínku o balonech, ze kterých byl snímek pořízen,
můžeme najít v Deutsche Volkszeitung z 16. června 1909.
Lidé překvapeni nevšední podívanou sledovali přelet dvou
balonů nad městem v 11.45 hodin. Balony přiletěly směrem
od Opavy a mířily na jih.
O týden později se jim dostalo osvětlení celé události. Tytéž
noviny z 23. června 1909 popisují trasu i posádku balonů. Na
dobrodružnou výpravu z Wrocławi do Uher se 16. června 1909
vypravily o osmé hodině ranní dva balony v majetku Slezského leteckého spolku, „Rübezahl-Breslau“ a „Schlesien II“.
Přibližně v 11.15 hod. byly viděny v okolí Oder, v 11.45 hod.
přelétaly nad Novým Jičínem a po poledni je už mohli pozorovat obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm. V novinách bylo zveřejněno, že balóny urazily vzdálenost z Wrocławi k Bečvě
(okolo 200 km) během čtyř hodin, což znamená, že musely
uletět v průměru 50 kilometrů v hodině. Později však nebyla
rychlost udržena, ani splněn letový plán. Balon „Schlesien II“
přistál dokonce 60 kilometrů před plánovaným cílem, městem Hegybanya (dnes Štiavnické Bane). Osádku tvořil dr. Kunicke s chotí, továrník Lemor a okresní soudce Mensel.
Až 21. července 1909 se z novin dozvídáme, že během přeletu byl z balonu „Rübezahl-Breslau“ ve výši 2 600 metrů pořízen letecký snímek města Nového Jičína. Původní desku
obdržel knihkupec Rainer Hosch a zvětšeniny o velikosti
65 x 90 cm byly v jeho knihkupectví k dispozici pouze na
objednávku. Nadšení ze snímku vedlo k odvážnému nápadu
zhotovit fotografie i z věže farního kostela a dalších výše položených střech domů, a to i pro lepší znázornění rozvoje
města, budoucích i vznikajících plánů a projektů.
Měl tak vzniknout celkový pohled na celou oblast údolí kolem řeky Jičínky až hluboko do Šenova.
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Opět se blíží letní prázdniny a s nimi vyvrcholení celoroční skautské činnosti — tábory. Skauti ze střediska Pagoda
Nový Jičín letos pořádají sedm táborů. 1. chlapecký oddíl
jede v termínu 24. 7.— 2. 8. na skautskou základnu Březiny
na Vsetínsku. Druhá část 1. chlapeckého oddílu pojede na
tábor spolu se skautským oddílem z Choryně. Tábor se uskuteční v termínu 3.—12. 7. nedaleko Puntíku. Účastníci si zde
zahrají hru s názvem Asteia.
Tábor 1. oddílu ze Suchdolu nad Odrou bude opět na tábořišti v Klokočově u řeky Odry v termínu 6.—19. 7. Bude
probíhat táborová hra s názvem Neptun a piráti. 1. dívčí oddíl bude tábořit na stejném místě v termínu 20.—30. 7. s táborovou hrou Zeměplocha.
2. oddíl tábor uskuteční v období 6.—19. 7., opět na Oblázkové louce u Něčínského potoka nedaleko obce Spálov. Tábořit
budou spolu s 2. oddílem skautek z Frýdku-Místku. Na táboře budou objevovat světové příšery ve hře s názvem Obludárium.
V termínu 3.—13. 7. uspořádá letní tábor také 3. oddíl, opět
u Ženklavy. Na táboře účastníci prožijí Dva roky prázdnin.
Po roční pauze jedou na tábor i členové 3. oddílu z Jeseníku
na Odrou a Hůrky. Tábořit budou v Honyšově dole ve vojenském prostoru Libavá v období 13.— 25. 7. Táborová hra se
bude nést v duchu Putování časem.
Celkem se letošních táborů zúčastní na 120 dětí a 40 vedoucích. Na táborech se o děti starají kvalifikovaní vedoucí.
Skautské tábory jsou jedněmi z nejlevnějších. Vedoucí za
svou činnost nejsou placeni. Děti spí bu v klasických podsadových stanech (vynález českých skautů) nebo v indiánských stanech (tee-pee).
Účastníci tak prožijí část prázdnin v nádherné přírodě se
spoustou kamarádů, netradičním programem a množstvím
zážitků a dobrodružství.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 6. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely

KINO KVĚTEN

Kino Květen Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail: kino@novy-jicin.cz

KE KNIZE A SUVENÝRŮM
I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!

g Na řadě je opět dálkový pohled na Nový Jičín pořízený z po-

měrně frekventované cesty vzdálené od středu města zhruba
3,5 kilometru. Za správnou bude pokládaná odpově s označením silnice, od níž autor snímek pořídil, případně alespoň na které světové straně od města se místo nachází.
Vyhodnocení pátého kola: Velké množství odpovědí k soutěžnímu snímku z minulého čísla dokládá, že chodíte po městě
s otevřenýma očima, a tak vám, milí soutěžící, neušlo, že na
fotografii dominuje rohová budova, která se nedávno oblékla
do nového hávu. Dala tak vyniknout zajímavému prostoru
na hranici městské památkové rezervace proti místu u nové
budovy České spořitelny, odkud byl soutěžní snímek pořízen.
Rohový „dvojdům“ byl pro Louisu Markotiusovou postaven
v roce 1906, což je koneckonců uvedeno nad vstupními dveřmi.
Z archivu se dovídáme, že společně s tímto domem i sousední
budova na Havlíčkově ulici s věžovitou střechou na snímku
zcela vlevo byla postavena významným novojičínským stavitelem Josefem Blumem, a to pro dr. Franze Preisenhammera.
Asi nebude obecně známo, že se v něm právě před sto lety
narodil Fred Liewehr, později jeden z nejvýznamnějších herců
vídeňského Burgteatheru a představitel 45 filmových rolí
(jeho maska na menším snímku).
První cenu, jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle
vlastního výběru, vyhrává Patrik Fibich, Nádražní 23, Nový
Jičín. Vstupenky do kina získala Dagmar Čechová, Purkyňova 44, Nový Jičín a z propagačních předmětů města se
může těšit Věra Dobrozemská, Máchova 61, Nový Jičín.

Jak tipovat, pozor na kupon! Zúčastněte se šestého kola
soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Svůj tip, ze kterého místa
byl snímek pořízen a co autor zachytil, napište na papír, přilepte k němu kupon s číslicí soutěžního kola, který vystřihnete v dolním rohu stránky, a nezapomeňte připsat své jméno,
příjmení, adresu, případně telefonní kontakt.
Vše vložte do obálky, na
kterou napište SOUTĚŽ.
Obálku poté předejte
pracovníkovi informací
v hale radniční budovy
do 20. července 2009
do 12.00 hod. Případně
svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ zašlete
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo
náměstí 1, 741 01, Nový
Jičín. Poštovní razítko
musí být nejpozději ze
17. července.

Maska novojičínského rodáka a slavného vídeňského herce Freda Liewehra.
Foto František Holub.
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