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g starobylého Nového Jičína se odehrával v přátelském společenství partnerského francouzského města Epinal. Úvodními verši nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta v páteční večer 4. září 2009 v sále Beskydského divadla — ještě
dnes se tu tančí, v arkádách podávají si sloupy ruce a drží
jeden druhého kolem krku — jakoby byla předznamenána
taneční atmosféra obou dnů. Lidové tance promlouvaly krásou tradic od srdce k srdci a my obdivovali umění francouzského folklorního souboru Les Pinaudrés, anebo ryze moravského novojičínského Javorníku, řízný vojenský marš Les
Grognards, baletní tanec žáků ZUŠ v Novém Jičíně, kde již
tradičně báječný tandem tří učitelek — baletních vil, připravil
poetická taneční vystoupení.
Také se zpívalo a odměňovalo. Nejlepší novojičínský pěvecký sbor Ondrášek byl obdařen titulem Sbor roku 2008,
který jeho představitelům předali zástupci ústředního výboru Unie pěveckých sborů v přítomnosti starosty města
Nového Jičína pana Mgr. Ivana Týle. Ondrášek během dne
jak na nádvoří Žerotínského zámku, tak na hlavním pódiu
nadchl a rozezvučel kultivovanými hlasy svých členů celé
náměstí. Zapěl i Ondráš, jehož zpěv zvláště vynikl v chrámu

Nanebevzetí Panny Marie. Na jiných místech náměstí a přilehlého okolí zaujaly svým vystoupením jiné soubory.
Město Epinal se představovalo v centrálním stanu a nadchlo
všechny návštěvníky, podobně jako malá výstavka v přízemí
radnice o historických podobách nově opraveného a nedávno
opět zpřístupněného náměstí. Dojemný byl malý slavnostní
akt, připomínající 80. narozeniny kravařské kašny v Novém
Jičíně, opravené a díky přátelství s městem Ludwigsburgem
doplněné o hlavu koně. Malé slavnosti se zúčastnili jak bývalí novojičínští němečtí občané, tak potomci autora, významného evropského sochaře Franze Barwiga, rodáka z nedalekého Šenova.
Oněch výročí, která jsme letos o slavnosti vzpomínali, bylo
více. Sto let budovy jubilejní královsko-císařské školy, dnes
Komenského 68, připomínala zajímavá výstava na Staré poště,
210 let příchodů Hückelů do Nového Jičína expozice Muzea
Novojičínska, bylo zmíněno i výročí Autopalu, nebo r. 1879
Josef Rotter, zakladatel firmy, zahájil výrobu kočárových svítilen. Slavnostní ohňostroj a vystoupení Čechomoru byly symbolickou tečkou letošní městské slavnosti.
Pokračování na str. 2

Dokončení z titulní strany
Karel Chobot
Co říci na závěr? Šestnácté městské slavnosti Nového Jičína
v barvách sladké Francie se již tradičně vyvedly, pohladily
na duši, pobavily. Sešli se přátelé, kteří se mnohdy vidí právě
jen jednou za rok a to zde, v Novém Jičíně. A opět měli možnost dýchat zvláštní atmosféru v ten den otevřených a přístupných památek, mohli navštívit již tradiční Slavnost růží
na nedalekém zámku v Kuníně, ochutnat mnohé kulinářské
speciality, anebo jen tak se bavit. I to je víc než dost.
Dílo spojené s mravenčí námahou všech oněch nesčetných
pracovníků a přátel městského kulturního střediska se vydařilo. Šestnáctá městská slavnost skončila, těšíme se na následující, sedmnáctou.

Poděkování za městské slavnosti
Mgr. Ivan Týle, starosta města Nový Jičín
g

Děkuji všem pracovníkům Městského kulturního střediska
Nový Jičín, městského úřadu, městské policii, Technickým
službám města Nového Jičína, novojičínským školám, účinkujícím, zájmovým spolkům a mnoha dalším organizacím
i dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách, organizaci
a samotné realizaci XVI. městských slavností. Díky těmto
pracovníkům slavnosti nabídly nevšední kulturní a společenské zážitky.
Jejich profesionální přístup a dobrá spolupráce vytvořily
úspěšnou akci, která opět zvýšila prestiž a dobré jméno
našeho města.

Turecka coby kandidáta na vstup do EU a vztah Evropské
unie k Rusku. „Střediska Europe Direct jsou velmi důležitá
pro přiblížení občanů k Evropské unii. Menší města pro
jejich založení se zvolila záměrně, ve větších městech typu
Praha nebo Ostrava mají lidé přece jen lepší přístup k informacím a v Novém Jičíně středisko funguje myslím výborně,“
řekl eurokomisař po návštěvě.

Jak požádat o granty
Bc. Zuzana Kajšová, odbor ŠKMaTv
g Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 20. zasedání dne
10. 9. 2009 schválilo grantové okruhy pro rok 2010, včetně
termínu podání žádosti o grant, který je od 14. 9. do 16. 10.
2009. Všichni zájemci si mohou formulář žádosti o grant, Zásady grantového řízení města Nový Jičín a grantové okruhy
na rok 2010 vyzvednout přímo na odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy (3. patro, podkroví), ul. Divadelní 3,
741 01 Nový Jičín nebo jej získají na webové stránce www.
novyjicin.cz
Jako malé ohlédnutí přinášíme přehled schválených grantů
v roce 2009. Celkem se zaevidovalo 183 žádostí o grant. Dle
doporučení grantových výborů a následném schválení v orgánech města bylo vyhověno 160 žádostem, kterým bylo přiděleno celkem 10.000.000,- Kč v následujícím rozvržení:

ČÍSLO

NÁZEV
GRANTOVÉHO OKRUHU

POČET
ŽÁDOSTÍ

FINANČNÍ
PROSTŘEDKY

1.

Činnost subjektů v oblasti sociální
a zdravotní v Novém Jičíně

27

592 000,- Kč

2.

Kulturní činnost v NJ

34

870 000,- Kč

3.

Sportovní činnost v NJ

54

7 890 000,- Kč

3.1.

Provoz a údržba TV zařízení

17

6 150 000,- Kč

3.2.

Podpora sport. činnosti mládeže

17

1 535 000,- Kč

3.3.

Jednorázové sportovní akce

20

205 000,- Kč

4.

Ostatní volnočasové aktivity
a aktivity škol

22

238 000,- Kč

5.

Činnost spolků a sdružení

23

410 000,- Kč

Eurokomisař navštívil
Europe Direct
Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Veškeré dotazy ke grantovému řízení na rok 2010 vám zodpoví odbor ŠKMaTv, tel.: 556 768 258, případně 556 768 218.
Žadatelem o poskytnutí grantu může být občanské sdružení,
nadace, humanitární organizace, obecně prospěšná společnost, registrovaný sportovní oddíl, který je součástí právnické
osoby a jiná zletilá fyzická nebo právnická osoba s výjimkou
politických stran, volebních stran a hnutí, přičemž musí mít
vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městu.

Televizní říjnová beseda
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Eurokomisař Vladimír Špidla (vpravo) dostal od místostarosty
Miloše Lossmanna knihu o Novém Jičíně.
g

Dosluhující evropský komisař Vladimír Špidla navštívil
v pondělí 21. září Nový Jičín. Nejprve zamířil do Bludovic, kde
humanitární organizace ADRA děkovala starostům za spolupráci po povodni. Špidla vzpomínal na české povodně z roku
2002, kdy byl premiérem. „Málokdo si uvědomuje, že taková
věc jako povodně nezmizí za týden. Za týden či za čtrnáct
dní už nevidíte nejkatastrofálnější věci, moje zkušenost však
říká, že trvá tak rok, než se zahladí většina stop po povodni.
Takže před lidmi je stále obrovský kus práce.“
Poté zavítal do informačního střediska Europe Direct na
Úzké ulici. Středisko zaměřené na informování o Evropské
unii a konání akcí v evropském duchu funguje v kraji jen
v Novém Jičíně, další nejbližší je až v Olomouci. Ve středisku,
které funguje v zadní části městského informačního centra,
se eurokomisař zajímal o četnost a druhy dotazů občanů,
zvláště pak v souvislosti s Lisabonskou smlouvou.
S místostarostou Milošem Lossmannem a vedoucím živnostenského odboru Stanislavem Bartoněm probral i hodnocení

g Televize POLAR Nový Jičín vysílá v pondělí 5. října v 18.00
hodin besedu na aktuální téma Doprava v Novém Jičíně.
Besedy se zúčastní místostarosta města Milan Šturm, člen
zastupitelstva Jiří Vávra, majitel autoškoly a člen dopravní
komise Pavel Rozbroj a ředitel MP René Škoda. Dotazy na
vše k parkování, jednosměrkám, stavu silnic a k dalším věcem spojeným s dopravou pište na e-mail novyjicin@polar.cz
či pomocí SMS na číslo 777 65 27 65. V průběhu vysílání můžete na toto číslo i volat.

Navrácení zapůjčené techniky
Ing. Lumír Balaryn, organizační odbor
g

Vážení občané, žádáme vás o vrácení techniky (vysoušeče,
vysokotlaké čističe) zapůjčené Městským úřadem Nový Jičín
po červnové povodni. Uvedený materiál je třeba vrátit do
16. října 2009 na městský úřad, a to na dvůr u městské policie naproti Beskydského divadla. Techniku můžete vracet
vždy v pondělí a ve středu (10.00—11.00 hod. a 15.00—17.00
hodin). Přístroje lze také po telefonické domluvě odevzdat
v jiném termínu, kontaktní čísla 556 768 304 a 724 367 471.
Tyto technické prostředky jsou zapůjčeny od různých poskytovatelů, proto za jejich vrácení předem děkujeme.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Střecha krytého bazénu
potřebuje opravu

Ukončení realizace projektu
„Veřejná zeleň v Novém Jičíně“

Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Odbor životního prostředí
g

Vedoucí areálu Milan Dvořák na střeše krytého bazénu.
g Přes třicet let starý objekt krytého bazénu v Novém Jičíně
nutně potřebuje investici za téměř 40 milionů korun. Při prohlídce objektu kvůli plánovanému zateplení odborníci zjistili, že zvláště střecha musí projít urychlenou rekonstrukcí.
Areál krytého bazénu na ulici Novosady se slavnostně otevíral v roce 1975. Když nyní procházel energetickým auditem, zjistilo se, že třicet procent tepla uniká ven. Kvůli zateplení přijeli i statici, kteří však po zevrubné prohlídce
prohlásili, že stav střechy je takřka havarijní a co nejdříve
se musí opravit. „O úniku tepla jsme věděli, protože i když
jinde na střechách leželo přes metr sněhu, tak na bazénu
bylo sotva 30 centimetrů. Po zateplení by to však přestalo
platit a zátěž by se zvýšila,“ řekl vedoucí bazénu Milan
Dvořák a dodal, že o některých drobnějších závadách věděl,
přesto bylo jednoznačné vyjádření statiků překvapující.
„Konstrukci pravidelně kontrolujeme, ale až odborníci, kteří
některé části střechy rozebrali, zjistili skutečný stav. Nebylo
v našich silách v tak nepřístupném a rozlehlém prostoru
některé závady zjistit.“
Odborníci zjistili například narušení nosné konstrukce,
protékání vody a kousky odpadávajícího betonu. „Pod střechou ve volném půdním prostoru zabrání pádu případných
betonových úlomků zádržné sítě,“ uvedl Dvořák. Upozornil,
že plavcům nebo divákům prvoligového basketbalu nehrozí
žádné nebezpečí, ale situace se musí řešit co nejdříve. Proto
by mimo bazénovou a basketbalovou sezonu příští rok od
června do srpna stavebníci zahájili rozsáhlou rekonstrukci
bazénového pláště, včetně zabudování zařízení na využití
odpadního tepla.
Jenže město coby majitel komplexu musí najít potřebných
38 milionů korun, se kterými dosud nepočítalo. Zastupitelé
na jednání minulý čtvrtek schválili provedení dalšího nezávislého statického posudku a poté případné vyčlenění potřebné částky na opravy. „Kdybychom nutný obnos nenašli,
mohlo by to brzy znamenat uzavření bazénu a haly, což si
jistě nikdo nepřeje. Po zateplení se nám však část investice
vrátí v podobě úspory tepla, což u takového zařízení určitě
není zanedbatelné,“ uvedl novojičínský starosta Ivan Týle.

Detaily rezavějící části střechy krytého bazénu.
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Práce na realizaci projektu „Veřejná zeleň v Novém Jičíně“
započaly začátkem září 2008. Zahradnické práce dle projektu
probíhaly v Janáčkových sadech, kde byly odstraňovány nevhodné keřové porosty, byly připravovány záhony a vysazovány dřeviny a růže. Hotové záhony jsou mulčovány. Na části
zatravněných ploch bylo provedeno chemické odplevelení
a následně se tyto plochy osadily novým trávníkem.
Také v parčíku na ulici Bří. Jaroňků byly vysazeny nové
křoviny i trvalky, travnaté plochy se dočkaly obnovení.
Projekt „Veřejná zeleň v Novém Jičíně“ je spolufinancován
Evropskou unií — Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 1 419 292 Kč, z toho
je příspěvek z fondu Evropské unie 1 206 398 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR činí 70 965 Kč (5 %) a město Nový Jičín přispělo částkou 141 292 Kč (10 %).
Internetové odkazy: portál Evropské unie http://europa.
eu/; OP ŽP www.opzp.cz; Fond soudržnosti www.strukturalni-fondy.cz; MŽP www.env.cz; SFŽP www.sfzp.cz

Občané si vytvoří vlastní
fotovýstavu
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Nemáte doma podobnou fotografii
zachycující Nový Jičín před rokem 1989? Foto archiv.
g

Máte doma fotky Nového Jičína z osmdesátých let minulého století ? Pokud ano, můžete se snímky pochlubit a zároveň pomoci vytvořit výstavu nazvanou Nový Jičín před 20
roky a dnes..., kterou město připravuje k výročí sametové revoluce v roce 1989.
Stačí fotografie ulic, prostranství nebo například prvomájových průvodů zapůjčit, a to v obálce se jmenovkou, adresou
a kontaktem tiskovému mluvčímu Josefu Gabzdylovi nebo
pracovníkovi informací v přízemí radnice. Po naskenování
budou fotografie vráceny, jméno autora se stane součástí
vystaveného snímku.
Pro upřesnění a dojednání předání můžete kontaktovat
tiskového mluvčího na tel. číslech 556 768 386 a 603 889 312,
případně na e-mail: jgabzdyl@novyjicin-town.cz. Elektronickou poštu využijte i v případě, jestliže Nový Jičín v podobě
před dvaceti a více lety máte v digitálním zobrazení. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na unikátní výstavu vytvořenou občany Nového Jičína.

Několik poznámek
k rekonstrukci náměstí
Ing. arch. Pavel Pekár, spoluautor projektu

Dospělé a hlavně děti zaujala Fontána času.
Ilustrační foto Josef Gabzdyl.
g Od slavnostního otevření renovovaného centrálního prostoru města již uběhlo více než měsíc. Jelikož ke mně stále
míří dotazy na některé prvky a aspekty dokončeného díla,
dovolte mi se pokusit na některé z nich odpovědět následující formou:
Proč je sestava vodních střiků před Starou poštou nazvána Fontánou času? Vlastní fontána je novým dynamickým prvkem (oproti kašně sv. Mikuláše) v náměstí. Programově je propojena s hodinami na radniční věži tak, že po
každém odbytí hodin (ve čtvrt, o půl, ve tři čtvrtě a v celou
hodinu) se spustí slavnostní program fontány v délce trvání
čtyři respektive šest minut, který je v mezičase vyplněn odlišným programem s klidovým režimem. Všechny tyto gejzíry
pak tvoří jakýsi druh „vodního orloje“ či „vodního divadla“.
Proč jsou kolem kašny sv. Mikuláše rozmístěna jablka?
Jedním z nejznámějších doprovodných atributů světce je bible
se třemi jablíčky. Tato socha sv. Mikuláše drží bibli v levé
ruce tak, že ji naklání k čisté misce z nerezové oceli, jež
tvoří kašnu v duchu současného designu, a tato jablíčka se
mu rozkutálí po ploše kolem kašny. Atributy těchto plodů jsou
dle legendy stylizací tří měšců se zlatými mincemi, které
tento světec vhodil uprostřed noci otevřeným oknem do domu
zadluženého kupce, čímž uchránil jeho tři dcery před otroctvím (čímž také vnikla tradice dětské Mikulášské nadílky
většinou vkládané do nočních zamrzlých oken). Socha i jablíčka jsou provedeny v nadživotní velikosti jako bronzové
odlitky. Jedná se o kopii sochy světce, která v daném místě
stála před více než sto lety.
Proč na náměstí nejsou stromy? Varianta naší studie se
stromy kolem morového sloupu nebyla schválena. Špalíry
stromů lemující centrální plochu by zakryly dnešní hlavní
chloubu celého náměstí, tj. impozantní pohledy na měšanské domy s podloubím. Excentricky umístěná skupina stromů
by fatálně narušila přísnou centrální kompozici celého prostoru. Obecně se přikláním k názoru památkové péče, že
dnešní snaha neodborně implantovat ve velké míře zeleň do
historických jader je pouze soudobým módním výstřelkem
bez historického opodstatnění, který často nefunguje a navíc
i končí nevkusným řešením, bohužel.
Proč jsou v ploše náměstí vyznačeny trojice čar? Zvolená kompozice netradičního skladebního řádu kamenné dlažby, který se ve formě rošády roztáčí kolem centrální vertikály
barokního sloupu, je proata pásky z žulové drobné kostky.
Tyto pásky stylizují vyjeté koleje kupeckých vozů bývalé
(historické) císařské cesty, jež téměř v diagonále spojovala
Horní a Dolní bránu středověkého města. Z tohoto důvodu si
může bystřejší oko občanů povšimnout mírné excentricity
vertikály mariánského sloupu, který cestě mírně uhýbá.

Proč byly instalovány právě takové lavičky a nádoby
se zimostrázem a ne jiné? Jedná se o dlouhodobě prověřený typ lavičky z hlediska materiálového (životnost a odolnost) i vzhledového (design v historickém prostředí) — viz
např. klášterní zahrady v Litomyšli nebo nádvoří Nové radnice v Brně. Speciální povrchová úprava pak brání nadměrnému přehřívání v létě. Dřevěné sedáky i opěráky prostě svou
výdrží ve veřejném prostoru nemohou oceli konkurovat.
Instalované improvizované nádoby pro mobilní zeleň sice
nejsou v souladu s vítěznou architektonickou studií, nicméně
otázka mobilní zeleně v náměstí bude ještě letos na radnici
řešena. Pevně věřím, že citlivě k celému prostoru a s výsledkem, který bude respektovat dnešní rozmístění městského
mobiliáře.
Podle ohlasů cítím, že se takto renovované náměstí drtivé
většině občanů i návštěvníků města líbí, a za to vám ze srdce
děkuji. Je to opravdová pýcha Nového Jičína v celorepublikovém měřítku. Pro mě osobně se navíc jedná o prozatím
nejvýznamnější realizaci dosavadní architektonické praxe.
Děkuji tímto nejen svým nejbližším z rodinného kruhu, ale
i všem zde žijícím přátelům, spolužákům, bývalým pedagogům a v neposlední řadě i vedení města za neustálou podporu, která mě provázela během projektové přípravy i vlastní
realizace akce.

Zahrady pod gymnáziem
se výrazně změní
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g Prostor zelené plochy v lokalitě pod gymnáziem v místě kři-

žovatky ulice Palackého a Jiráskovy projde v dohledné době
významnou proměnou. Město získalo po předchozí přípravě
žádosti finanční prostředky z Evropské unie na realizaci
projektu s názvem „Revitalizace bývalých zahrad Gymnázia
Nový Jičín“ a Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 20.
zasedání dne 10. 9. 2009 na základě doporučení rady města
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 839 348,- Kč.
Předložený záměr, který v počáteční fázi projednání předpokládal radikální změnu spočívající mj. v umístění staveb
občanské vybavenosti za současného vykácení většiny stávajících dřevin, doznal na základě připomínkování jednotlivými odbory městského úřadu podstatných úprav. Prostor
by měl podle již schváleného návrhu zůstat klidovou zónou —
bezbariérovou odpočinkovou oázou ležící v bezprostřední blízkosti silně frekventované a automobilovým provozem zatížené ulice Palackého, která umožní méně problémový pěší
přechod z centra města do sídliště Dlouhá — Budovatelů,
propojí prostřednictvím vybudované lávky přes vodní tok Grasmanka plochu se sportovním areálem a poskytne prostor
pro vybrané sportovně-rekreační aktivity, např. petanque
nebo využití moderní dráhy pro kolečkové brusle začátečníky nebo mírně pokročilými s využitím i pro nejmenší děti
na tříkolkách a malých kolech. Sí chodníků a mobiliář (lavičky, dětské hřiště, herní prvky, stavba altánu, veřejné osvětlení) vytvoří zákoutí využitelná pro maminky s dětmi i odpočinek seniorů.
U starých ovocných stromů, které jsou základem dochovaných porostů na ploše, bude na základě dendrologického
vyhodnocení jejich zdravotního stavu, funkčního významu
a estetického účinku provedena probírka a zeleň bude následně podle zpracovaného a odsouhlaseného návrhu doplněna především keři k odclonění prostoru od dopravního provozu, půdopokryvnými rostlinami a okrasnými travinami.
Návrh zachovává v prostoru zastavěného území
sídla přírodní prostředí doplňující vhodně upravenou
část vodního toku. Význam
zelené plochy s charakterem parkové úpravy spočívá
kromě odpočinkové a spor-
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tovně-rekreační funkce rovněž v ochraně ovzduší v městském
prostředí v oblasti zařazené do území se silným znečištěním.
Také proto budou nově zřizovaná parkovací místa v okraji
řešené plochy doplněna výsadbou stromových listnatých
dřevin s vysokým účinkem zachytávání prachových částic
z ovzduší.
Plánovanou rekonstrukcí bývalých zahrad pod gymnáziem
získá město Nový Jičín novou moderní plochu zeleně mnohostranně využitelnou občany i příležitostnými návštěvníky
všech věkových kategorií. Po vybudování areálu bude péče
o plochu svěřena Technickým službám města Nový Jičín.

Chcete ovlivnit budoucí podobu
sociálních služeb v našem městě?
Odbor sociálních věcí
g Zveme všechny občany na

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ, na
kterém se představí návrh Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících města Nový Jičín na léta 2009—2011.
Setkání se uskuteční v pondělí 12. října 2009 od 16.00 hod.
v aule městského úřadu, Masarykovo náměstí 1. Aktuální návrh komunitního plánu naleznete na webových stránkách
města nebo v informačním centru — Informačním středisku
Europe Direct na ulici Úzká 27, Nový Jičín. Své připomínky
ke komunitnímu plánu můžete zasílat na adresu Městského
úřadu Nový Jičín do 9. 10. 2009.
Návrh komunitního plánu můžete také zhlédnout v následujících zařízeních v Novém Jičíně, které pořádají dne 7. 10.
2009 „Den otevřených dveří“ v rámci celostátního Týdne sociálních služeb ČR:
Denní stacionář „domovinka“, ul. Pod Lipami 19, od 9.00
do 15.00 hodin; Azylový dům Nový Jičín, ul. Dolní brána 57,
od 9.00 do 15.00 hodin; Domov Paprsek, ul. Bezručova 20,
od 13.00 do 16.00 hodin; Slezská diakonie — Denní stacionář Nový Jičín, ul. B. Martinů 4, od 9.00 do 15.00 hodin;
Domov Duha, ul. Hřbitovní 41, od 10.00 do 16.00 hodin;
Zámek Nová Horka, Nová Horka 22, Studénka, od 10.00 do
17.00 hodin.

V Libhošti vznikl
přípravný výbor pro vyhlášení
referenda o samostatnosti
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí, foto Lenka Malinová
g V novojičínské místní části Libhoš vznikl přípravný výbor
pro vyhlášení referenda, které by mělo rozhodnout, zda se
tato obec mezi Novým Jičínem a Příborem osamostatní, nebo
zůstane ve společenství s Novým Jičínem.
Novojičínské zastupitele a veřejnost o tom ve čtvrtek 10. 9.
informoval starosta Ivan Týle s tím, že záleží jen na svobodném rozhodnutí občanů žijících na území Libhoště, jakou
zvolí budoucnost. „Rozhodně nechceme, aby jednání mezi
námi a přípravným výborem probíhalo nějakým konfrontačním způsobem. Máme zájem na tom, aby lidé z Libhoště svůj
názor mohli vyjádřit demokraticky,“ řekl starosta.
V úterý 29. září se v Libhošti uskutečnila veřejná schůze
na toto téma, bohužel vinou uzávěrky přineseme informace
z jednání v příštím čísle Novojičínského zpravodaje. „Pokud
o to bude zájem, tak i my bychom občanům sdělili veškeré
potřebné informace, co by pro obec osamostatnění znamenalo. Považujeme to za nezbytné právě pro jejich svobodné
rozhodování,“ uvedl ještě před jednáním starosta Týle.
Jak starosta na zastupitelstvu sdělil, referendu musí ještě
předcházet návrh na jeho vyhlášení, což musí podpořit nejméně třicet procent libhošských voličů. „Co mám informace
z e-mailové a poštovní korespondence s přípravným výborem a z Libhošského zpravodaje, v případě většinového souhlasu s osamostatněním by Libhoš vystoupila ze svazku
s Novým Jičínem 1. ledna 2011. V médiích členové přípravného výboru zdůvodňovali svou snahu zejména možností
řešit si sami své problémy a opakovali, že v žádném případě
nechtějí s městem vést konfrontační jednání.
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V Libhošti nyní žije přes 1 600 obyvatel. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1411. Obec se k městu připojila
v sedmdesátých letech minulého století, po osamostatnění
Šenova u Nového Jičína v devadesátých letech nemá Nový
Jičín s Libhoští společné hranice katastrálního území.

Senioři mají o bezpečnostní
řetízky obrovský zájem
Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Strážník Jindřich Beneš vysvětluje Jiřině Šimíčkové správné používání bezpečnostního řetízku. Preventistka městské policie Ilona Majorošová rozdávala seniorům samolepky s informacemi, jak se chovat
v krizové situaci.
g Městská policie v Novém Jičíně za září nainstalovala na
dveře bytů seniorů v domech s pečovatelskou službou (DPS)
desítky bezpečnostních řetízků. Úspěšný program prevence
kriminality bude pokračovat i v dalších týdnech a dostane se
i na starší lidi z bytů a rodinných domků. „Zájem je opravdu
veliký, naše zásoba dvou stovek řetízků ani nemusí stačit,“
řekla preventistka městské policie Ilona Majorošová. Řetízky
dostanou důchodci zdarma, město na zabezpečovací zařízení
získalo dotaci z ministerstva vnitra a přispělo i z rozpočtu.
Strážníci nejprve s policisty v DPS a v klubech důchodců
přednášeli o nebezpečí různých podvodníků, násilníků a dalších zbabělých chytráků, kteří si troufnou na starší lidi. „Sami
senioři říkali, že znají případy, kdy se někdo dobýval do bytů
nebo na chodbě viděli neznámé lidi, kteří se chovali podezřele,“ uvedla Majorošová. Když pak senioři dostali nabídku
na pořízení řetízků, neváhali ani chvíli. „Jsem moc ráda. Nikdy
nevíte, co se může stát, hlavní vchod někdo zapomene zamknout a může být zle. S řetízkem se cítím alespoň trochu
bezpečně,“ řekla Jiřina Šimíčková (79 let) z DPS U Jičínky.
Strážníci také rozdávají samolepky s tísňovými čísly a instrukcemi, jak se chovat v krizové situaci. „Máme přislíbeno,
že pokud bude zájem převyšovat počet nakoupených řetízků, dostaneme další,“ uvedla Majorošová. Senioři mohou na
služebně městské policie na Divadelní ulici vyplnit žádanku,
musí přitom splňovat jen důchodový věk a bydliště ve městě
nebo v jeho městských částech.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
VYHLAŠUJE
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
g na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín.
Jedná se o rodinný dům na ulici Msgr. Šrámka 33
č.p. 1061 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 385
(zastavěná plocha, nádvoří o výměře 164 m2), zastavěná plocha budovy č.p. 1061 je 90,83 m2 (pouze plocha
pod budovou) a prodej pozemku parcela 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 13. 10. 2009 od 9.00 do 10.00 hodin.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na
2.000.000,- Kč. Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne
16. 9. do 20. 10. 2009 14.00 hodin.
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá
Bc. Jana Havranová, majetkoprávní odbor MěÚ Nový
Jičín, tel. č.: 556 768 293; e-mail: jhavran@novyjicintown.cz
Mgr. Ivan Týle, starosta

Den stromů 2009 — soutěž!
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín vy-

hlašuje tímto u příležitosti Dne stromů každoročně připomínaného k 20. říjnu výtvarnou soutěž, které se mohou zúčastnit všechny děti a žáci škol z Nového Jičína a místních částí.
Ve dvou věkových kategoriích (I. kategorie: děti do 6 let, II.
kategorie: děti od 6 do 16 let) budou na zasedání komise životního prostředí vyhodnoceny nejpěknější práce v 1.— 3. pořadí, které budou vystaveny na informačních panelech u odboru životního prostředí v budově novojičínské radnice.
Předmětem soutěže je výtvarné ztvárnění stromu nebo jeho
částí, případně více stromů (lesa, ovocného sadu, skupiny
dřevin, stromořadí aj.) na výkrese formátu A4 za použití libovolné výtvarné techniky.
Termín odevzdání prací odboru životního prostředí je stanoven na středu 14. října 2009 do 12.00 hodin. Kontaktní
adresa: hhulova@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 312.

Komunitní plánování
má vítězné logo
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb získalo vlastní logo. Vítězem
vyhlášené soutěže se stal symbol dvou
rozmlouvajících tváří z dílny novojičínské soukromé střední školy EDUCA.
Odbor sociálních věcí na konci školního roku vyhlásil soutěž o nejlepší logo
a sešlo se sedmnáct návrhů, z nichž většina měla výtečnou
grafickou úroveň a navíc splňovala i zadání, aby jednoduchou
grafickou formou zobrazovalo symboliku partnerství při hledání optimální sítě sociálních služeb na území města a dialog zúčastněných stran.
Při hodnocení pomohli i novojičínští občané, a to anketou
konanou v přízemí radnice při městských slavnostech. Všechny návrhy byly vystaveny a lidé měli zaškrtnutím na anketním lístku a vhozením do schránky rozhodnout, které logo
se jim líbí nejvíce. Hlasovalo 145 lidí a šestice nejoblíbenějších pak postoupila do finále, kde konečného vítěze vybírala
komise složená z pracovníků sociálního odboru a tiskového
mluvčího radnice. Za nejlepší pak byl jednomyslně vybrán

už zmíněný návrh školy EDUCA. „Nejlépe zobrazuje potřebný
sociální dialog při komunitním plánování i potřebu rozmlouvat a naslouchat. Je velmi jednoduchý pro různá grafická
ztvárnění a nejsnadnější na zapamatování. Ale i ostatní návrhy byly moc podnětné,“ vysvětlila členka poroty Lenka Galiová ze sociálního odboru.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční 12. října v 16.00 hodin
v městské aule na setkání s veřejností s představením nového
komunitního plánu sociálních služeb.

Informace pro prodejce
Vánoční jarmark 2009
Ing. Stanislav Bartoň, vedoucí odb. obecní živnostenský úřad
g Vážení podnikatelé, město Nový Jičín připravuje jako každo-

ročně Vánoční jarmark, který se uskuteční od úterý 1. 12. do
středy 23. 12. 2009. Podobně jako v minulých letech je třeba,
aby každý zájemce o prodej podal písemnou žádost, ve které
uvede jméno a příjmení, kontaktní adresu, (vhodný je také
telefonický kontakt), identifikační číslo, podrobný sortiment
nabízeného zboží a stánek, který hodlá využít. Žádost je nutno
zaslat na adresu Městský úřad Nový Jičín, odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, a to
v termínu do 30. 10. 2009. Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu rady města bude na základě došlých žádostí vybírat prodejce. Všichni žadatelé budou poté neprodleně písemně vyrozuměni a vybraným bude zaslán organizační pokyn
včetně vyznačení jejich umístění.
Na ploše nově rekonstruovaného Masarykova náměstí budou umístěny pouze dřevěné stánky. Pro prodejce bude připraveno 51 dřevěných uzamykatelných stánků různých typů.
V současné době je k dispozici 22 stánků 3x2 m, 5 ks stánků
4x3 m, 4 ks stánků 3,5x2,5 m, 7 ks tzv. dvojitých stánků 4x3 m
(možnost prodeje 2 prodejců z jednoho stánku) a 13 ks stánků
velikosti 2x1,5 m. Všechny stánky jsou vybaveny osvětlením
a zásuvkou 220 V. Cena za pronájem stánků je uvedena níže.
Cena za jeden prodejní den na Vánočním jarmarku 2009
(včetně DPH zaokrouhleno na celé koruny)
Velikost stánku Prodej zeměděl. produktů Prodej průmysl. výrobků
2m x 1,5m

107,00 Kč

214,00 Kč

3m x 2m

214,00 Kč

428,00 Kč

3,5m x 2,5m

321,00 Kč

643,00 Kč

4m x 3m

428,00 Kč

857,00 Kč

K této sazbě denního nájmu je třeba připočíst jednorázový montážní poplatek do výše 2.500,- Kč. Kromě městských stánků bude omezený prostor i pro podobné stánky prodejců. V tomto případě však musí prodejce k žádosti dodat
vyobrazení takovéhoto stánku.

Upozornění na přestěhování
pracoviště Czech POINT
Organizační odbor
g Od pondělí 5. října dochází k přestěhování pracoviště Czech

POINT z budovy Masarykovo nám. 1 (budova radnice) do
budovy Divadelní 1 (budova bývalého okresního úřadu), 1.
poschodí — odbor vnitřních věcí. S ohledem na zlepšení podmínek pro klienty tak bylo pracoviště Czech POINT nově
umístěno ve větších prostorách. Další významnou změnou pro
klienty je i využití vyvolávacího systému, díky čemuž bude
odbavování klientů plynulejší a přehlednější.
Co poskytuje Czech POINT na MěÚ Nový Jičín? Mimo centrálního místa pro úřední ověřování podpisů a listin (vidimace
a legalizace) dále poskytuje: výpis z katastru nemovitostí;
výpis z obchodního rejstříku; výpis z živnostenského rejstříku; výpis z rejstříku trestů; přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72); žádost o výpis nebo opis z rejstříku
trestů podle zákona č. 124/2008 Sb; výpis z bodového hodnocení řidiče; vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; podání do registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH; výpis z insolvenčního rejstříku;
autorizovaná konverze dokumentů; datové schránky.
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Aktuální dění kolem projektu
„Návrat orla skalního do ČR“

Kašna oslavila osmdesátiny
návratem koně

Petr Orel, Stanice pro záchranu živočichů, Bartošovice

Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Orlice Lia deset dnů po vypuštění na krmišti v Beskydech.
Foto Enrico Gombala.
g Nedávno vypuštěná samice Lia a samec Miko si zatím v pro-

jektu „Návrat orla skalního do České republiky“, který je
spolufinancován z evropského fondu pro regionální rozvoj,
vedou velmi dobře. Oba již zvládli letovou techniku, kterou
samozřejmě pilně zdokonalují a zdržují víceméně na vypouštěcí lokalitě, i když samice Lia na menší, několikakilometrové
potulky již vyrazila. Jsou pravidelně přikrmováni a v poměrně úzkém kontaktu s „domovskou párou“ Izabelou a Kysučanem. Tito jim občas ukážou, kdo je na tomto území pánem, ale v zásadě je respektují a nenapadají.
V srpnu se opětovně potvrdilo, že orli se vracejí na místo
svého narození — vypuštění, zachytili jsme signály všech orlů,
někteří byli přímo na vypouštěcí lokalitě. Téměř po roce přiletěla také samice Filoména, která byla zaznamenána poměrně hluboko na slovenském území a objevila se několikrát
i další samice Gabča, která si zase oblíbila lokalitu poměrně
hluboko v Čechách. V jednom dni (16. 8.) jsme z vypouštěcí
lokality dokonce zachytili najednou deset orlů, včetně dvou
letošních mlá at. Jednoznačně se tak potvrzují domněnky
a mnohdy ne zcela podložené údaje z odborné literatury, že
orli pravidelně navštěvují místo svého narození — domovskou
lokalitu. Anča, Babka, Cecilka, David, Filoména, Gabča, Hanka, Charlie, Izabela, Jakub, Kika jsou v pořádku, to je pozoruhodný výsledek, který jsme určitě nepředpokládali. Jakub,
Lia a Miko mají instalované satelitní vysílačky, a tak se o jejich disperzi budeme dozvídat řadu nových, zajímavých informací.
V srpnu loňského roku bylo nalezeno nedaleko slovenských
Revúc poraněné mládě orla skalního, samice, která při vylétnutí z hnízda , či několik málo dnů po vylétnutí utrpěla
frakturu pažní a vřetenní kosti na levém křídle. Samice byla
operována a dlouhodobě léčena v Záchranné a rehabilitační
stanici v Zázrivé. Po dohodě se slovenskými kolegy a příslušnými úřady jsme ji převzali k provedení drobného chirurgického zákroku, který provedl MVDr. Milan Šturm. Ale také
k závěrečné rehabilitaci a vyzkoušení letových schopností
formou volného letu. To je v zásadě jediná možnost, jak skutečně objektivně vyhodnotit, zda má daný exemplář šanci
na trvalý život ve volnosti. Stavěli jsme se k tomu poměrně
skepticky, nicméně jsme samici Ninu 31. 8. 2009 umístili ve
vypouštěcí voliéře a ve čtvrtek 3. 9. v 9.15 hodin jsme voliéru
otevřeli. Zhruba po deseti minutách Nina vylétla. Předvedený let, manévrování s rýdovacími péry však ukázalo, že
levé křídlo je podstatně oslabené a že život ve volné přírodě
v případě Niny nebude možný. Samice byla odchycena a převezena zpět do záchranné stanice v Bartošovicích následující den v podvečerních hodinách.
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g Kašna s tančícími sedláky, nebo také Kunval any či Kravařany, patří k symbolům Nového Jičína a snad každého
napadne při vyjmenování pamětihodností města. Ale zřejmě
mnoho lidí nezaznamenalo, že se na kašnu vrátil chrlič vody
v podobě hlavy koně. Přitom stačila důvtipná výměnná akce
mezi Klubem rodáků a přátel Nového Jičína a krajanským
německým spolkem Alte Heimat.
Kašnu od vzniku v roce 1929 zdobily hlavy zvířat tradičně
chovaných na Kravařsku, tedy býka, krávy, prasete a koně.
Jenže toho někdo před třicet lety ukradl a nahradila ho druhá
hlava krávy. Krajané v Ludwigsburgu si jako památku na
starou vlast v šedesátých letech postavili kopii kašny, jenže
pro změnu jim chyběla hlava krávy. „Proto jsme se domluvili
na výměně odlitků. Dohodnout se bylo snadné, ale samotná
výroba byla dosti náročná,“ přiblížil předseda Klubu rodáků
a přátel Nového Jičína Pavel Wessely.
Otisk hlavy koně vytvořili členové krajanského spolku, formu k odlití zhotovil novojičínský sochař Jan Zemánek, odlitek
pak vyrobili na Vysoké škole báňské v Ostravě a povrchovou
úpravu zajistil vojenský opravárenský podnik.
Na městské slavnosti přijeli i ludwigsburští krajané v kravařských krojích, kterým starosta města Ivan Týle předal
hlavu krávy. Do Nového Jičína přicestoval dokonce i Walter
Barwig, vnuk autora kašny Franze Barwiga. „Jsem dojat, že
se na dílo mého předka nezapomnělo a pečujete o něj,“ řekl
potomek význačného umělce. Novojičínská kašna je tedy opět
kompletní, hlava koně na straně kašny k morovému sloupu
opět chrlí vodu jako kdysi.

Krajané z Ludwigsburgu s vnukem autora sousoší tančících
Kunvalanů (zcela vpravo). Kašnu opět zdobí hlava koně.

Klub rodáků a přátel města
Nový Jičín na cestách
Karel Chobot, foto Pavel Wessely
g Říká se, že přátelství je třeba oživovat novými návštěvami.
Klub rodáků při svém letošním putováni po stopách významných osobností narozených v Novém Jičíně tak bohatě činil.
A je třeba upřímně konstatovat, že všude, kam zavítal, se setkával s ryzím přátelstvím a srdcem na dlani.
Hlavní město Korutan, Klagenfurt, a jeho okolí, kde jsme
nalézali stopy Eduarda Veitha, Otto Kraighera-Mlczocha i Antona Koliga, malířů evropského věhlasu, spjatých tenounkou
pavučinou kořenů paměti rodné kolébky s Novým Jičínem,
nás všechny uchvátilo, podobně jako skvělý průvodce, syn
věhlasného malíře a v uplynulých létech hlavní architekt Klagenfurtu, pan E. Kraigher. Město i Korutany jsou českému
státu blízké i z jiného důvodu: v letech 1307—1310 byl korutanský vévoda Jindřich, od roku 1306 manžel Anny Přemyslovny, dcery Václava II., českým králem.
Dojemná byla naše návštěva v galerii Kraigher ve Feistriz,
podobně jako v muzeu v Nötschi, kde žil a tvořil Anton Kolig
a kde jsme na místním hřbitově položili kytici květů z rodného
města u jeho hrobu. Návštěvou byli příjemně překvapeni i odborní pracovníci muzea, jak nám v rozhovoru dávali najevo.
Cestou do nejstaršího partnerského města Nového Jičína
Novellary na nás dýchla kouzlem renesančního sídla Shakespearovy Julie romantická Verona a v malé přestávce jsme
nelenili a dychtivě její krásy poznávali, včetně Juliina domu.
Novellara, menší italské městečko, vzkvétá svou současností
i dávnou historií v odkazu věhlasného italského šlechtického
rodu Gonzagu. Pětačtyřicet let partnerství vzpomenul při přijetí na radnici současný mladý starosta města, vzpomínali
i mnozí další, s nimiž jsme se setkávali.
Cestou zpět Mnichov, skvělý průvodce, dr. Till, ředitel městského muzea, novojičínský rodák. Zasvěceně hovořil o nejstarších památkách města, připomenul posledního bavorského krále Ludvíka a jeho architektonický odkaz, viděli
jsme dům, kde byl zpečetěn náš osud v září 1938, i dům, kde
r. 1923 připravoval neznámý Hitler puč, tenkrát neúspěšný.
Hřejivé bylo setkání s devětaosmdesátiletým čestným občanem Nového Jičína panem dr. Maxem Mannheimrem. Jeho
obdivuhodná životní svěžest fyzická i mentální po nedávno
prodělaných dvou závažných operacích, nemluvě o překo-

nání následků všech hrůz koncentračních táborů druhé světové války, které jako novojičínský Žid prožil a kde kromě
bratra ztratil celou zbývající početnou rodinu včetně první
ženy, smysl pro realitu a neutuchající humor, s jakým se připravuje na oslavu svých stých narozenin za deset let, nás
všechny dojal a určitě mu do oněch sta let přejeme jen dobré.
Poslední den náročného šestidenního putování bylo zasvěceno Řeznu, městu úzce spjatému s prapočátky naší státnosti.
Nebo jak na Moravu přicházelo křesanství svatým Cyrilem
a Metodějem z Velehradu a Nitry, tak do Čech z Řezna. Nebo
Čechy náležely v rané době středověku k bavorské řezenské
diecézi a bylo tomu tak až do vzniku pražského biskupství.
A nemluvě o tom, že křesanství v Řezně v podobě křtu přijala roku 845 mnohá česká knížata, která pochopila duchovní,
kulturní a v oné době i politický rozměr křesanství, bez něhož by se Evropa zmítala v chaosu. Opět jsme měli skvělého
průvodce v podobě pana O. Sieberta, který nám zasvěceně
Řezno představil.
Bylo to přátelské putování za přátelstvím, dychtivé poznávání stop našich předchůdců. Šířili jsme dobré jméno starobylého i současného Nového Jičína a právě tak srdečně a přátelsky byli vítáni a vnímáni. Evropa je opravdu otevřena všem
lidem dobré vůle a těmi jsme se snažili být. Nevšední cestu
připravil a zájezd vedl, monitoroval, psychicky a lidsky usměrňoval, občas se svatozáří nad hlavou, předseda klubu Pavel
Wessely, nebo jak už to ve větším kolektivu bývá, jsme lidé
omylní, by o to více přesvědčeni o vlastní důležitosti. Ale
Pavel vše zvládal s šarmem a elegancí jemu vlastní — a proto
poděkování všech účastníků i autora těchto řádků mu právem náleží, tak jako poděkování městu Novému Jičínu, bez
jehož vstřícnosti bychom naše předsevzetí neuskutečnili.
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Městské slavnosti 2009 v obraze
Foto Josef Gabzdyl, Michal Polášek, Jaroslav Bělík a MěKS

g

Starosta obdržel od epinalského rytce Jean-Paula Marchala originální tisk g Dobové vojsko ze Zlatých Hor na Jesenicku strážilo
pódium. g Historická vojenská hudba Les Grognards z partnerského Epinalu se vskutku nedala přehlédnout.

g Francouzský Epinal se představil i folklorním souborem Les Pinaudres g Ve stylu Francie se představily i školky a školy. Na snímku
ZŠ Dlouhá 56 po dojezdu Tour de France g Děti z MŠ Máj přišly jako Kocouři v botách a při historické střelbě si raději zacpávaly uši.

g

g

9

Program slavností pamatuje i na dětské návštěvníky, nechyběly proto různé soutěže g Středisko volného času Fokus připravilo zábavu
pro nejmenší i jejich rodiče g Masarykovým náměstím se nesla historická elegance spojená s galantností.

Generál Laudon v podání Emanuela Grepla doprovodil Šárku Janovou coby císařovnu Marii Terezii g Hlavní pódium bylo takřka
neustále obklopeno stovkami diváků g Čechomor předvedl, jak může být hudba hravá, nekomerční a zároveň divácky přitažlivá.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN

2009

KINO KVĚTEN
Čt 1. až ne 4. října v 16.00 hod. G-FORCE. Americký
animovaný film. Členy týmu G-Force jsou morčata a slabozraký krtek, odborník na počítače a rozvědné služby.
Mládeži nepřístupno, 89 min., dabing, vstupné 75,- Kč.
g Čt 1. až ne 4. října v 18.00 a ve 20.00 hod. NOC OŽIVLÝCH MRTVOL. Filmový horor. Jaké to je, když oživnou
mrtvoly ve třech rozměrech a ve filmu. Mládeži nepřístupno,
88 min., titulky, vstupné 80,- Kč.
g Po 5. až st 7. října v 18.00 a ve 20.00 hod. BRUNO. Americká komedie. Ich bin největší rakouská gay celebrita od
Arnolda Schwarzeneggera. Mládeži nepřístupno, 81 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. října v 16.00 hod. G.I. JOE. Akční film
s prvky sci-fi je nabit střety bojovníků i futurologických
zbraní. Přístupný, 118 min, dabing, vstupné 70,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. října v 18.00 a 20.30 hod. Po 12. až st 14.
října ve 20.00 hod. JÁNOŠÍK. Filmová balada Agnieszky
Hollandové o slovenském zbojníkovi. V hlavní roli Václav
Jiráček. Mládeži nepřístupno, 140 min., dabing, vstupné 75,- Kč.
g Po 12. až st 14. října v 18.00 hod. MILENCI. Mistrovsky
zvládnuté americké milostné melodrama tří lidí, kterým
skončilo mládí a měli by navázat trvalý partnerský vztah.
Mládeži nepřístupno, 110 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. října ve 18.00 hod. ÚNOS VLAKU 123.
John Travolta a Denzel Washington jako únosce a vyjednávač. Do 12 let nevhodný, 105 min., titulky, vstupné
75,- Kč.
g Čt 15. až ne 18. října ve 20.15 hod. MUŽI V ŘÍJI. Česká
rozverná komedie o tom, jak nápad uspořádat v Mouřínově
mistrovství Evropy ve vábení jelenů za účasti premiéra je
jedinou možnou cestou k vysněné silnici. Přístupný, 119
min., vstupné 70,- Kč.
g Po 19. až st 21. října v 18.00 a ve 20.30 hod. HANEBNÝ
PANCHARTI. Herecký koncert v okupované Paříži r. 1944
a ve čtyřech jazycích. V hlavní roli Brad Pitt jako velitel
partyzánské jednotky. Mládeži nepřístupno, 149 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. října v 18.00 hod. NÁVRH. Jak se vdát
proti své vůli. Sandra Bullocková v romantické komedii
o svatbě, která byla i nebyla v plánu. Přístupný, 108 min.,
titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. října ve 20.00 hod. HODINU NEVÍŠ.
České drama. Příběh heparinového vraha. Drama z nemocničního prostředí volně inspirované případem tzv. heparinového vraha Petra Zelenky. Do 12 let nevhodný, 95 min.,
vstupné 75,- Kč.
g Po 26. až st 28. října v 18.00 hod. DISTRIKT 9. Přiletěli
na Zemi — a to bylo vše! Nekonvenční sci-fi snímek o střetu
dvou vesmírných civilizací, z nichž jedna je lidská, a ta druhá
se chová mimo všechna očekávání. Film s přesvědčivou
digitální animací. Mládeži nepřístupno, 112 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Po 26. až st 28. října ve 20.00 hod. VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ. Veřejný nepřítel Spojených států č. 1. John Dillinger v mistrovském podání Johnnyho Deppa. Jeho protivníka hraje Christian Bale. Mládeži nepřístupno, 138 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 29. až ne 1. listopadu v 16.00 a 18.00 hod. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE. Nový snímek od Sony Pictures
Animation je dalším animovaným 3D filmem a byl inspirován stejnojmennou dětskou knihou spisovatelky Judi Barett.
Přístupný, 90 min., dabing, vstupné 75,- Kč.
g

Pátek 2. října v 19.00 hod. Nikolaj Vasiljevič Gogol:
HRÁČI. Klasická komedie s překvapivou stavbou a pointou se odehrává v atraktivním prostředí falešných karetních hráčů, jejichž filozofie je jednoznačná: „bystrý vtip,
jasný rozum a hlavně žádné ohledy“. V režii P. Svojtky
hrají: M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka, L. Jurek, M.
Písařík aj. Divadlo Rokoko, Praha. Předplatné sk. P.
Předprodej od 22. 9.
g Úterý 6. října v 19.00 hod. IRSKÁ TANEČNÍ SHOW —
CELTIC ENERGY. Charakteristická irská hudba spojená
s taneční virtuozitou, strhující rytmus a údernost irského
stepu, to vše vytváří dokonalou taneční show. Známý slovenský taneční soubor Merlin má na kontě mnoho domácích i zahraničních vystoupení a ve svém zaměření se řadí
k nejlepším v Evropě. Agentura September, Zlín. Předprodej od 8. 9.
g Pátek 9. října v 18.00 hod. REPETE — TANEČNÍ VEČER. Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín. Předprodej od 7. do 8. října, 15.00—17.00 hod. ve foyer Beskydského divadla
g Pondělí 12. října v 19.00 hod. ANDREA KALIVODOVÁ
— RECITÁL. Sólistka Státní opery Praha a přední česká
mezzosopranistka má v sobě noblesu i živelnost. Ve svém
recitálu představí výběr z písní P. Ebena, L. Janáčka, A.
Dvořáka a árie z oper G. Bizeta, G. Verdiho, P. I. Čajkovského, C. Saint-Säense. Na klavír doprovází J. Král, docent
Hudební fakulty JAMU Brno. ARCO DIVA, Praha. Kruh
přátel hudby. Předprodej od 22. 9.
g Středa 14. října v 19.00 hod. Robert Anderson: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA. Tři příběhy,
které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské
a v jistých obměnách mohou potkat každého z nás. V režii
P. Háši hrají: K. Fialová, P. Nárožný, L. Švormová, V. Vydra,
J. Ptáčník, D. Morávková/E. Janoušková. Agentura Harlekýn, Praha. Předprodej od 8. 9.
g Pátek 16. října v 17.00 hod. PODZIMNÍ KONCERT. Koncert novojičínského sboru ZUŠ Ondrášek a jeho přípravných oddělení. Nový Jičín,. Předprodej od 7. 10.
g Sobota 17. října ve 14.00 a v 16.00 hod. Martin Klásek,
Denisa Kirschnerová: HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE. Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se
Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky a už to celé začalo... Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha. V 16.00 hod., předplatné sk. Čtyřlístek.
Předprodej od 15. 9.
g Pátek 23. října v 19.00 hod. FIVE ELEMENTS - JUMPING DRUMS IVO BATOUŠKA. Strhující ukázka autorských skladeb inspirovaných japonským národním souborem bubeníků KODO, ale i brazilskou, africkou, rockovou
a taneční hudbou. V nové koncertní show Five Elements
hraje 8 bubeníků a bubenic na 90 bubnů a percusí. Roman Roun Agency, Česká Třebová. Předprodej od 29. 9.
g Čtvrtek 29. října v 19.00 hod. Gioacchino Rosini: LA
GAZZA LADRA ( STRAKA ZLODĚJKA). Příběh služky,
neprávem odsouzené k trestu smrti kvůli údajné krádeži
stříbrného příboru, je rozuzlen nalezením pravého zloděje
— straky. Opera v italském originále. Moravské divadlo
Olomouc. Předplatné sk. A. Předprodej od 29. 9.

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

2. 10. (pá), Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. HC3 unplugged, nahý metal. Rocková star z kraje.
g 3. 10. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Nierika, support: Murky Ajar, indie rock/electronic. Po závratně dlouhé
době kapela, která by tu měla hrát pravidelně.
g 4. 10. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 6. 10. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 7. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání
s Libuší o neviditelném světě, setkání nad tématy, která
vás zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 7. 10. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost, Cradle
Of Filth.
g 8. 10. (čt), Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Strasti
a slasti překladatele bible, beseda s překladatelem českého studijního překladu bible Mgr. Michalem Krchňákem.
g 9. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Cocoon +
Tummo + Mother — indie — crust r’n’r, black hardcore.
g 10. 10. (so), Čajovna Archa, 20.00 hod., 20,- Kč. Koncert
skupiny Biorchestr, originální písně z Brna.
g 13. 10. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 14. 10. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals
— Final Fantasy VII — The Advent Children — Tetsuya Nomura a Takeshi Nozue.
g 14. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam Session, hudební orgie pro všechny.
g 14. 10. (st), Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Plavba
k Antarktidě. Cestopisná přednáška s videoprojekcí. Přednáší ostravská lékařka, spisovatelka a mořeplavkyně Karin
Pavlosková.
g 15. 10. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. deLIVE — Bob
Marley. Večírek ve stylu reggae.
g 16. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. LES YEUX
DE LA TETE (Fr), budou více energičtí než Tres Hombres?
g 18. 10. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Turnaj ve hře
Osadníci z Katanu, bitka v moderní deskové hře.
g 20. 10. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 21. 10. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. deLIVE — Punk
Rock Movie. Klasika kanálů.
g 21. 10. (st), Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Beseda
se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
g 23. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Deverova
chyba + Elektročas + Veto, double basscore, emocore, crust.
g 24. 10. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Los Perdidos, SKA ve španělském kabátě. Totální mexická jízda.
g 24. 10. (so), Čajovna Archa, 8.00 hod. Čajovýlet do
Hostýnských vrchů. Cestování za přírodní kulturou. Sraz
v 8.00 hodin před horním nádražím v Novém Jičíně, odjezd
8.18 hodin směr Valašské Meziříčí. Odtamtud již pěšky, celková trasa 20 až 30 km. Vaření čaje v lese. Návrat ve večerních hodinách.
g 27. 10. (út), Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 28. 10. (st), Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals
— Princezna Arete — Houko Kuwashima.
g 28. 10. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. Válečné filmy V, večer na téma „Iwo Jima“. Tentokrát se budeme motat kolem
krvavé bitvy o Iwo Jimu a kolem filmů, které ji zpracovávají:
„Dopisy z Iwo Jimy“, „Vlajky našich otců“ a „Iwo Jima: 36
dní pekla“ (třídílný dokument).
g 29. 10. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. Vinyl Love. Večerní kavárenská pohoda nenásilně podbarvená praskáním
černých desek.
g 30. 10. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub
& Lets Do It Tonight, osobitá zpěvačka Martina Fišerová.
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Od úterý 27. do soboty 31. 10. PODZIMNÍ TÁBOR V BESKYDECH. Tábor je určen dětem od 7 let, které mají rády
přírodu, kamarády a táborový shon. Těší se na vás vedoucí
z „Pátého elementu“ — Dana, Pája, Slávka a …? Místo: Horní
Bečva, penzion Na Lukách, cena: 1 600,- Kč. Info.: D. Štrbavá,
607 586 770, D. Dokladalová, 777 920 020.
g Od úterý 27. do soboty 31. 10. PUŤÁKFEST. Pobytový tábor
je určen pro holky a kluky ve věku od 14 do 17 let, kteří chtějí
zažít dobrodružství v nádherném prostředí beskydských kopců. Místo: Horní Bečva, v místní části Pod Bukovinami, chata
Kněhyně, cena: 1 500,- Kč. Info.: Jiří Kučera, 605 925 798,
kucera@fokusnj.cz

Sobota 24. 10. od 14.00 do 17.00 hod. Areál Skalky. 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. Vstupné: děti 30,- Kč (hrací kartička, drobný
dárek). Dospělí vstupné dobrovolné.

g

g Čtvrtky a pátky 15.00 —19.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST (8., 9., 15., 16., 22., 23.) 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 Novinka! Středy. DIALOGY S VÝTVARNÝM SVĚTEM
VÝTVARNÝ KURZ. 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, malba, keramika, vosková batika. Sedm
lekcí pod vedením Mgr. Jany Tošovské, absolventky Ostravské univerzity. První lekce 7. 10. 2009 v 18.00—20.00 hod.,
SVČ Fokus. Cena kurzu: 700,- Kč.
g POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA: 225 Basketbal dívky, od 10
let, po, 15.00 hod., Bohuslava Martinů g 285 Junior aerobic,
od 13 let, čt, 15.00 hod. g 260 Sportovní přípravka pro děti
od 4 let, pá, 15.30 hod. g 422 Základy výuky na PC I, II, tříměsíční kurz výuky běžných aplikací typu WORD, EXCEL,
elektronická pošta, internet. V dopoledních i odpoledních hod.
(dle domluvy), zahajovací schůzka 6. 10. 09, 600,- Kč g 345
Flétna, výuka hry na zobcovou flétnu pro začátečníky i pokročilé, od 6 let g 320 New Jersey, diskotance, show-dance,
hip-hop, od 15 let, po, 16.00 hod. g 123 Keramika pro děti III,
od 6 let, po, út nebo st, od 14.00 do 15.30 hod. g 130 Keramicko-výtvarný, novinka, pro děti předškolního a mladšího školního věku, st, od 16.00 do 17.30 hod. g 350 Javorníček, přípravka, folklorní soubor pro nejmenší děti od 4 let, út, od
16.00 do 17.00 hod.

g Do 28. února 2010: ...A UTLUČEM JE ČEPICEMA. Výstava představuje unikátní soubor fotografií pořízený před 100 lety v provozních částech novojičínské kloboučnické továrny a kolekci
vojenských a služebních pokrývek hlavy 19. a 20.
století. Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku.
g 9. říjen 2009 až leden 2010: ADOLF ZÁBRANSKÝ — MALÍŘ A ILUSTRÁTOR (1909 — 1981). Ilustrátorská a volná tvorba rodáka z Rybí u Nového Jičína. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2009 v 17.00 hodin.
Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY: 22. října 2009, 16.30 hodin. LABORE ET CONSTANTIA — PRACÍ A VYTRVALOSTÍ aneb
nevšední zásluhy tiskařské rodiny Krylů o českou bibliofilii.
Přednáška (PhDr. Karel Chobot, ředitel Státního okresního
archivu v Novém Jičíně). Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál 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.
Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce ve středu 14. října 2009 v 16.30 hod.
do přednáškového sálu Státního okresního archivu v Novém
Jičíně, K Archivu 1, na přednášku „ P. Karl Schrammel —
takřka neznámá obě nacistického režimu“. Přednášku
prosloví pan Mgr. Petr Tesař, odborný pracovník Zemského
archivu v Opavě.
Zároveň doporučujeme návštěvu muzejního čtvrtku Muzea
Novojičínska p.o. ve čtvrtek 22. října 2009, kdy si připomeneme 100 let od vzniku významné moravské tiskárny bibliofilií v Novém Jičíně, firmy Kryl — Scotti. Případné další akce
Výbor klubu
sledujte prosím na vývěskách.

Povídání o ulici Dolní brána
Václav Bubeník
g

Jak začít povídání o ulici, jejíž existence je doložena po
několik století a která své jméno obdržela podle skutečné
brány? Proč o tom dlouho přemýšlet. Nebude jistě na závadu,
vzpomeneme li nejprve samotnou bránu.
Naše město mělo pouze dvě. Neměly žádné zvláštní pojmenování, nazývaly se zcela prostě horní a dolní. Jejich počátky
můžeme klást pravděpodobně do doby výstavby hradeb koncem 15. století. Před nimi pak začaly vznikat předměstské
ulice. Dolní brána stávala na dnešní ulici 5. května mezi domy
č. 20 a 7, měla tři poschodí a na svém vrcholu jednu věžičku.
V r. 1643 ji poškodili Švédové při svém odchodu z Moravy.
Posléze se stala překážkou vzmáhající se dopravě, a proto
ji roku 1842 nechalo město zbořit. Před svým odstraněním
dávno ztratila svůj původní obranný účel a sloužila už jen
jako skladiště či obydlí. Po dlouhý čas v ní bydlel obchodník
se suknem Johann Preisenhammer, a proto se jí říkávalo
Preisenhammerova věž. Ostatně na zdi domu č. 7 můžeme
vidět pamětní desku, která bránu vzpomíná, a to i její půdorys vyznačený v dlažbě ulice.
Před branou stával kamenný kříž a socha Panny Marie
Sedmibolestné. Kříž po odstranění brány přenesli na nový
hřbitov u Španělské kaple a jeho další osud je neznámý. Socha
Panny Marie vestavěna do zdiva domu číslo 22/722, který se
nacházel naproti Komerční bance, hned vedle domu číslo 20,
zde naopak vydržela od své instalace 1711 až do roku 1969,
kdy začala demolice této části města. Dům byl odstraněn
a socha uložena v lapidáriu muzea.
V minulosti se tu nacházely jen malé domky. Zleva sem
ústila ulička zvaná Čarodějnická, později oficiálně přejmenovaná Sofienring, což není nic jiného než dnešní Štefánikova
ulice. Budovu Komerční banky postavila až r. 1923 tehdejší
novojičínská stavební firma Ing. R.u.H. Blum Architekten u.
Baumeister. I když v prostranství před dolní branou vznikla
původně jen jedna ulice, byla již v 19. století rozdělena na
dvě části, a to na Schwarzstraße, nyní ul. 5. května, a Niedertorstraße — Dolní bránu.

Ulice Dolní brána na přelomu 19. a 20. stol. Foto Muzeum NJ.
Až do 70. let 20. století zůstala zdejší zástavba neporušena.
Poté došlo k odstranění všech domů na levé straně a několika domů i na pravé straně ulice. A tak jen v paměti starších občanů se možná objeví vzpomínka na to, jak chodívali
nakupovat do jedné z prvních samoobsluh podniku Pramen,
která se nacházela na nároží ulic tam, kde před nedávnem
na vzniklé proluce postavili současnou Českou spořitelnu,
nebo na jediný uliční semafor, který tu fungoval začátkem
50. let uplynulého století, či na podnik Agroma vyrábějící čpavkovací stroje, jehož ředitelství sídlilo na levé straně ulice. To
vše je dávno pryč.
V místech, o kterých vyprávíme, je parčík se sousoším nazvaným Památník družby a vítězství odhalený dne 4. listopadu 1976, v pozadí s bývalou budovou OV KSČ. Naše ulice
však v minulosti byla vesměs doménou obchodníků a řemeslníků. I firma Tonak tu má svoje počátky. Právě zde v domě
číslo 18/656 zpočátku provozovala svoji kloboučnickou živnost rodina Hückelů, a to až do doby, než si vystavěli dosud
fungující továrnu na Zborovské ulici. Zajímavé je, že skoro
v těsném sousedství v domě číslo 22/658 začal roku 1879 vyrábět kočárová svítidla Josef Rotter, a dal tak podnět ke vzniku
dnešního největšího podniku ve městě — Autopalu.
(Pokračování příště — těšte se na povídání například o hostinci
U Zlatého kříže nebo o rodině spisovatelky Boženy Benešové.)

Vysoké Tatry opět nezklamaly
Hana Růžová, SVČ Fokus
Túry ve Vysokých Tatrách neměly chybu. Foto SVČ Fokus.

g

Plný autobus vyjel 11. září na třídenní výlet do Vysokých
Tater, přesněji do Tatranské Štrby k chatě Medvedica. Ubytování a pak hned do „HÔR“. Jedna skupina vyrazila z Tatranské Lomné přes „kopečky“ do Starého Smokovce a druhá
zajela do Popradu pořádně se vyřádit do Aquacity.
Druhý den byl opět rozdělen pro náročné a nenáročné,
takže trasa ze Ždiaru přes Monkovu dolinu na Kapské sedlo
a pak dál a dál až do Tatranské Lomnice. Byli tací, kteří
chtěli znát počet kilometrů, ale ty jsou nepodstatné, v mapách
je uváděn čas, za který se dá trasa ujít. A hlavní bylo, že
nám neskutečně přálo počasí. Bylo vidět daleko i blízko.
Druhá skupinka si vytýčila trasu k Popradskému plesu
a kolem Štrbského zpět. Při večerním scházení všech turistů
byla vidět spokojenost. V neděli ráno, kdo chtěl, tak si vyrazil k vodopádu Skok a pak přišel další skok do autobusu
a cesta domů. Vrátili jsme všichni, zdraví a horským vzduchem
omámeni. Heslo zájezdu: „Příští rok — ve stejnou dobu!“
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Školní rok zahájili historický
ředitel a rakouští vojáci

60. výročí založení
fotbalového klubu ve Straníku
Čestmír Pavlík

Foto a text Josef Gabzdy, tiskový mluvčí
g

Emanuel Grepl jako první ředitel Rudolf Emmer
předává klíč od školy současné ředitelce Svatavě Hajdové.
g O sto let zpátky se v úterý 1. září při zahájení školního roku

vrátili žáci Základní školy Komenského 68 v Novém Jičíně.
Škola slaví stoleté výročí od otevření budovy a podle toho i vypadalo slavnostní ladění začátku vyučování. Školu otevřel první
ředitel Rudolf Emmer, kterého nezaměnitelně ztvárnil historik Muzea Novojičínska Emanuel Grepl. Novojičínský starosta
Ivan Týle zase představoval tehdejšího starostu Jakoba Ullricha, na začátku slavnosti se hrála hymna Rakouska-Uherska,
historický pluk vypálil čestné salvy. „Slibuji, že budeme děti
vychovávat k obrazu města, kraje a vlasti,“ prohlásil Emmer,
který od starosty převzal klíč od školy. Nakonec přes celé
století klíč předal současné ředitelce Svatavě Hajdové.
Hajdová převzala i městskou medaili za pomoc po červnové
povodni. Ve škole se totiž na několik týdnů ubytovaly dvě
stovky vojáků a i přes prázdniny se o ně pracovníci školy
starali, v provozu například byla školní kuchyň. „Moc mě
ocenění překvapilo. Škola po povodních dokázala, že i po sto
letech zvládne náročné úkoly. Medaile patří všem pracovníkům. Klíč od prvního ředitele jistě někde vystavíme, aby byl
na očích,“ slíbila Hajdová.
Starosta Ivan Týle, který sám v devadesátých letech školu
vedl, přeje ZŠ Komenského 68 dalších nejméně sto let klidné
existence. „Škola prožila krásná i horší období a nyní neodmyslitelně patří k Novému Jičínu. A se dobře vede pedagogům, pracovníkům školy a hlavně žákům.“
Prvňáčky přivítali do stavu školáků členové historického
pěšího pluku Kaunitz-Rietberg. „Sice jsem čekala, že když
má škola sto let, tak něco neobvyklého připraví, ale skutečnost předčila očekávání. Byl to skvělý vstup,“ řekla Lenka
Hanzelková, která poprvé vedla do školy dcerku Aničku.
Škola byla postavena k šedesátému výročí panování císaře
Františka Josefa a zpočátku nesla název Jubilejní. V její historii nechybějí dramatické chvíle. V obou světových válkách
byl v budově zřízen vojenský lazaret. Také v padesátých letech minulého století v části školy působila pobočka nemocnice. A po vyhlášení Československa v říjnu 1918
zde sídlili představitelé
Sudetenlandu, tedy novojičínští Němci, kteří odmítli novou republiku uznat
a vytvořili si vlastní státní
útvar. Trucování udělali
přítrž až českoslovenští
vojáci.
ZŠ Komenského 68 své
výročí oslavila také výstavou na Staré poště, dnem
otevřených dveří a slavVernisáž výstavy na Staré poště navštívil nostní akademií v Beskydi bývalý ředitel školy Marcel Bilinkiewicz. ském divadle.

13

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Stalo se před šedesáti léty, na výroční valné hromadě Sokola Straník, konané dne 11. listopadu 1949, kdy byl ustanoven oddíl kopané a prvý výbor tohoto oddílu složený z těchto
bratrů:
Předseda David Miroslav, č.p. 44; místopředseda Krutílek
František, č.p. 47; jednatel Geryk Vlastimil, č.p. 17; pokladník Riedel Jaroslav, č.p. 24; hospodář Melichařík Bohuslav,
č.p. 104; kapitán klubu Krutílek František, č.p. 77; kapitán
mužstva Petráš Josef, č.p. 62.
A protože nebylo kde hrát, zajistil Místní národní výbor ve
Straníku pozemek, který bratři sami upravili na hrací plochu. První soutěžní zápas byl sehrán 14. května 1950 proti
sousedním Bludovicím a první mistrovskou branku vstřelil
součastný nejstarší člen klubu pan Vlastimil Geryk. Od té
doby se za šest desetiletí v různých mužstvech vystřídalo několik generací hráčů, funkcionářů místních, ale i přespolních.
Klub hrál se střídavými úspěchy několik soutěží, od té nejnižší až po okresní přebor, který se několikrát podařilo vybojovat. Za celou dobu bylo vychováno mnoho hráčů, kdy ti
nejlepší časem přestoupili do lepších klubů od okresního přeboru až po první ligu. Klub sehrál mnohé vítězné zápasy ve
všech věkových kategoriích a získal různá ocenění nejen jako
celek, ale i individuální. Například v roce 1999 byl dlouholetý člen oddílu pan Miroslav Indrák oceněn městem Nový
Jičín jako rytíř sportu a v roce 1984 získal pan Stanislav Rýdel titul trenér roku na Novojičínsku.
V součastné době má klub 135 členů, z toho 55 z řad mládeže, nebo práce s mládeží má ve Straníku dlouholetou tradici. Pod vedením „prezidenta“ klubu pana Jaroslava Pavelky
hrají na místním hřišti své zápasy okresních soutěží mužstva
žáků, dorostu a mužů. A jak slavit? Jak jinak než kopanou.
A tak u příležitosti 60. výročí založení klubu byl v sobotu
12. září 2009 sehrán přátelský zápas bývalých hráčů, kdy se
utkal horní konec proti dolnímu. Všichni hráči ukázali zaplněným ochozům stranického stadionu, že i přes svůj věk fotbal
hrát nezapomněli. Vděční diváci zavzpomínali na uplynulá
léta a ocenili výkony všech zúčastněných.
Tento příspěvek slouží zároveň i jako poděkování všem,
kteří se za celou dosavadní historii klubu podíleli na jeho
úspěšném působení. Straník patří mezi nejmenší fotbalové
vesnice, ale po celou dobu své existence dokázal držet krok
i s mnohem většími a bohatšími kluby. A určitě tomu tak bude
i v následujících létech.
14. 5. 1950 — první utkání, Sokol Straník — Sokol Bludovice 1:3.

Občanská statistika, srpen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 26 dětí, z toho 12 chlapců a 14 děvčat. Přistěhovalo se 13, odstěhovalo 41 občanů. Bylo uzavřeno 14 sňatků
v Novém Jičíně, 15 v Kuníně. Počet obyvatel 26 064, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Kam za sportem...
g

FOTBAL: so 3. 10. v 10.15 hod., stadion TJ, kraj. přebor
muži N. Jičín A - Albrechtice, so 3. 10. v 15.30 hod., hřiště
Hodslavice, okr. přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Trojanovice I, ne 4. 10. v 15.30 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk,. B
muži Libhoš - Janovice, so 10. 10. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště
s um. trávou, kraj. přebor star. a mlad. dorost N. Jičín Krnov, (2 utk.), ne 11. 10. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou,
kraj. přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - Rýmařov (2 utk.), ne
11. 10. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, IV. tř. sk. A Žilina - Vlčovice/Mniší B, ne 11. 10. v 15.30 hod., hřiště Straník - III. tř.
muži Straník - Studénka, so 17. 10. v 10.15 hod., stadion TJ,
kraj. přeb. muži N. Jičín A - Frenštát, so 17. 10. v 15 hod.,
hřiště Hodslavice, okr. přeb. muži N. Jičín B (Hodslavice) Kunín, ne 18. 10. v 15 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk., B muži
Libhoš - Smilovice, so 24. 10. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um.
trávou, kraj. přebor star. a mlad. dorost N. Jičín - Brušperk
(2 utk.), ne 25. 10. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, kraj.
přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - Hájek a synové (2 utk.),
ne 25. 10. v 10.15 hod., hřiště Lamberk, IV. tř. sk. A Žilina Hostašovice, ne 25. 10. v 14.30 hod., hřiště Straník - III. tř.
muži Straník - Kujavy, st 28. 10. v 9 a 10.45 hod., hřiště s um.
trávou, kraj. přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - Jablunkov (2
utk.), st 28. 10. v 10.15 hod., stadion TJ, kraj. přeb. muži N.
Jičín A - Pustá Polom, so 31. 10. v 10.15 hod., stadion TJ,
kraj. přebor muži N. Jičín A - Frýdlant, so 31. 10. ve 14.30 hod.,
hřiště Hodslavice, okr. přeb. muži N. Jičín B (Hodslavice) Skotnice, ne 1. 11. 14.39 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk,. B
muži Libhoš - Stará Bělá g HOKEJ (ZS): pá 2. 10. v 19 hod.,
liga star. dorost N. Jičín - Šumperk, so 3. 10. v 9 a 11 hod.,
liga star. žáci (7. a 8 tř.) N. Jičín - Vítkovice (2 utk.), so 3. 10.
v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Val. Meziříčí, so 10. 10. v 9
a 11 hod., liga mlad. žáci (5. a 6. tř.) N. Jičín - Vsetín (2 utk.),
ne 11. 10. v 13.30 hod., liga star. dorost N. Jičín - Uherské
Hradiště, st 14. 10. v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Frýdek-Místek, so 17. 10. v 9 a 11 hod., liga star. žáci (7. a 8 tř.) N. Jičín
- Orlová (2 utk.), ne 18. 10. v 13.30 hod., N. Jičín - Kometa Úvoz,
liga star. dorost N. Jičín - so 24. 10. v 9 a 11 hod., liga star.
žáci (7. a 8 tř.) N. Jičín - Havířov (2 utk.), so 24. 10. v 18 hod.,
II. liga muži N. Jičín - Vsetín, ne 25. 10. v 13.39 hod., liga
star. dorost N. Jičín - Frýdek-Místek, st 28. 10. v 15 a 17 hod.,
liga mlad. žáci (5. a 6. tř.) N. Jičín - Třinec (2 utk.), so 31. 10.
v 9 a 11 hod., liga star. žáci (7. a 8 tř.) N. Jičín - Frýdek-Místek
(2 utk.), so 31. 10. v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Břeclav,
ne 1. 11. v 13.30 hod., liga star. dorost N. Jičín - Uničov g
BASKETBAL (hala bazén): so 3. 10. v 17.30 hod., Mattoni
NBL muži Mlék. Miltra N. Jičín - Prostějov, so 10. 10. v 17.30
hod., Mattoni NBL muži Mlék. Miltra N. Jičín - Vyšehrad, st
14. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Mlék. Miltra N. Jičín
- Opava, so 21. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Mlék. Miltra
N. Jičín - Ostrava, st 28. 10. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži
Mlék. Miltra N. Jičín - Kolín g VOLEJBAL (hala ABC): ne 4.
10. v 10 hod., kraj. přebor muži N. Jičín A - N. Jičín B, ne 4. 10.
v 10 hod., kraj. přebor kadeti N. Jičín - Opava (2 utk.), ne 11. 10.
v 10 hod., kraj. přebor muži N. Jičín B - Metylovice (2 utk.),
so 17. 10. v 10 hod., kraj. přebor muži N. Jičín A - Dol. Benešov (2 utk.), ne 18. 10. v 10 hod., kraj. přebor II. tř. ženy N.
Jičín B - Kozlovice (2 utk.), so 24. 10. v 10 hod., N. Jičín A Metylovice (2 utk.), so 24. 10. v 10 hod., kraj. přebor muži N.
Jičín B - OU Ostrava (2 utk.) g KUŽELKY (herna na stadionu): so 10. 10 v 9 hod., MSKP muži N. Jičín A - Odry B, so
24. 10. v 9 hod., MSKP muž N. Jičín A - Bílovec A g HÁZENÁ
(hala ABC): ne 4. 11. v 17.30 hod., severom. liga dorost N.
Jičín - Krmelín, ne 11. 10. v 17.30 hod., severom. liga muži N.
Jičín - Veselá A, ne 25. 11. v 17.30 hod., severom. liga muži
N. Jičín - Les. Zubří B, ne 1. 11. v 15.30 hod., severom. liga
dorost N. Jičín - Klimkovice g STOLNÍ TENIS (herna
Loučka): pá 2. 10. v 18.30 hod., okres. přebor I. tř. muži N.
Jičín D - Mořkov C, so 3. 10. v 17 hod., divize muži N. Jičín A
- Frenštát, ne 4. 10. v 10 hod., divize muži N. Jičín - Kopřivnice A, pá 9. 10. v 18.30 hod., okres. přebor II. tř. muži N.
Jičín E (kombin.) - Bílovec A, pá 16. 10. v 18.30 hod., okres.
přebor I. tř. muži N. Jičín D - Odry B, so 17. 10. v 10 hod., kraj.
soutěž muži sk. C N. Jičín B - Studénka B, ne 18. 10. v 15
hod., kraj. soutěž muži sk. C N. Jičín B - Paskov A, pá 23. 10.

v 18.30 hod., okres. přebor II. tř. muži N. Jičín E (kombin.) Odry C, so 31. 10. v 17 hod., divize muži N. Jičín - Orlová B,
ne 1. 11. v 10 hod., divize muži N. Jičín - Třinec B g PLAVÁNÍ
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (zahájení v po 31. 8. 09):
po 12.15 - 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod.
Jaroslav Kotas

Sportovní aktuality
g

ZÁPAS NEZTRÁCÍ V NOVÉM JIČÍNĚ NA OBLIBĚ. Nad novojičínským
zápasem se sice nesmráká, ale stejně
jako u všech sportů by oddíl přivítal nové
síly. Tak vyzněl 9. ročník memoriálu zakladatele novojičínského zápasení, před
lety tragicky zesnulého Miroslava Rešla.
„Tento domácí turnaj konaný na počest
našeho dlouholetého trenéra je pro naše
kluky vrcholem sezony, to bez debaty.
I když kvůli pořádání jiných turnajů
v republice a na Slovensku přijelo téměř
70 závodníků, což je o něco méně než
v předešlých ročnících, konkurence je Novojičínský R. Kopecký
pořád obrovská,“ řekl trenér Kamil Škar- pokládá na lopatky soupeře
ka při zápolení mladých i dospělejších z Tiché. Foto J. Gabzdyl.
zápasníků v hale ABC.
Pokud by někdo z mladých měl o vstup do oddílu zápasu
zájem, podle Škarky stačí vzít tenisky, tepláky i dobrou náladu a každé úterý nebo čtvrtek zamířit do tělocvičny na ul.
Msgre. Šrámka, kde jsou pod 17.30 do 19.00 hodin tréninky.
„Kluci si u nás nejprve vycvičí obratnost, například kotouly
nebo gymnastiku, poté přijdou na řadu chvaty a zápasení.
Dítě to bude bavit, není to jen sport,“ uvedl Škarka s tím, že
ani dívky se nemusejí zápasu ostýchat.
Výsledky novojičínských zápasníků: Váha 53 kg žáci František Forman 4. místo, váha 59 kg žáci Jiří Janírek 4. místo,
senioři váha 74 kg Jiří Kopecký 1. místo, Jiří Bok 2. místo,
senioři váha 84 kg Roman Kopecký 1. místo, Stanislav Dostál
2. místo, Martin Šajer 3. místo, senioři váha 120 kg Kamil
Škarka 1. místo.
Josef Gabzdyl

g STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR MLÁDEŽE V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI.
V sobotu 19. září přivítal novojičínský
plavecký bazén při Středoevropském
poháru mládeže v plavání s ploutvemi
hosty z Polska, Slovenska a České republiky. Na programu II. kola SPM 2009,
které pořádal Klub vodních sportů „LAGUNA“ Nový Jičín byly opět tři disciplíny pro každou věkovou kategorii a mezi
nimi byly zařazeny i oblíbená „erpéčka“
s potápěčským přístrojem.
V letošním roce se do hodnocení poháru jako hlavní kategorie počítají ka- Nová česká žákovská
tegorie z širokých řad mládeže: mladší, rekordmanka Klárka
starší žáci a dorost, ale nezapomněli Křepelková.
jsme ani na naše nejmladší nástupce, Foto: archiv Laguny.
děti kat. EO a ty, kteří nám radost činí
po dlouhý čas, závodníky juniorské a seniorské, ve společné
kategorii B+A. V hlavní kategorii trojboje se na stupních vítězů umístilo hned 7 ploutvařů Laguny NJ. Vítězové 2. kola
SPM: Klára Křepelková (mladší žačky E), Ondřej Dofek (starší žáci D), Jan Bartek (dorost C). Druhé místo v bodování SPM
vyplavali Lukáš Fojtík (E), Martina Hanzelková (D), Petr Španihel a Radka Svobodová (kat. C).
V kategorii „nováčků“ startovali nejmladší závodníci Laguny, v bodování zvítězil Filip Hlavica před Jakubem Šenkeříkem a Davidem Grussmanem.
Mezi těmi, pro které sport je životní náplní a především je
baví, zvítězil juniorský reprezentant ČR Matěj Obšivač s počtem bodů 2444, na třetí příčce doplavala s počtem 1818 bodů
juniorka Andrea Gašperiková. Snahu podat co nejlepší výkon
však projevili všichni novojičínští závodníci a díky nim pak
KVS Laguna ve II. kole SPM 2009 nasbírala v rámci klubových propočtů vítězných 1565 bodů, následována polským Nautilem Jastrzebie Zdroj a českým klubem Nemo Zlín.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Závodníci Laguny, žáci a absolventi „stoleté“ ZŠ Nový Jičín
Komenského 68 předvedli v „rozjezdu“ nové sezony velmi
rychlé časy a překvapivě s jejich přispěním padlo 5 nejlepších českých výkonů v jednotlivých věkových kategoriích:
Klárka Křepelková překonala 3 rekordy kat. E: 50 PP 23,02,
100 PP 53,06, 200 BF 2:08,65, reprezentant Honza Bartek výkon kat. C 200 BF 1:47,46 a Matěj Obšivač kat. B 200 BF
1:43,42.
Naši rekordmani se v individuálních disciplínách stali nejlepšími závodníky, 3 starty proměnili ve 3 vítězství. Pro medaile na stupně vítězů je doprovodili nejen již jmenovaní, ale
jednotlivě i další bazénoví kamarádi Petra Kuncová, Jindra
Kvita, Šárka Holubová.
Simona Klapcová, KVS Laguna

Vítězný pohárový tým. Foto Jaroslav Kotas.
g ZÁŘIJOVÝ FOTBAL: TROFEJ I DOMÁCÍ ZTRÁTY.
Okresní triumf i zbytečné ztráty. Tak lze stručně shrnout zářijové výkony novojičínských fotbalistů.
Nejprve klady — v okresní části Poháru ČMFS nenašel Nový
Jičín přemožitele a po jednoznačném finálovém vítězství nad
Kopřivnicí 6:0 a 2:1 získal potřetí v řadě pohár a postup do
krajského kola. „Okresní vítězství bylo naším cílem a stejně
tak chceme vyhrát i v kraji. Pohár potěšil, ale mistráky v krajském přeboru samozřejmě stavím výše,“ konstatoval trenér
fotbalistů Alois Holub.
V soutěži se Novému Jičínu vedlo se střídavými úspěchy.
Trenéra hodně mrzí domácí ztráty s Českým Těšínem (2:3)
a Petrovicemi (2:2). „Venku to bylo lepší. Vítězství v Hradci
nad Moravicí a s velmi silnou Čeladnou jsme sice prohráli 0:2,
ale poločas se dařilo držet na 0:0. Pak však přijde desetiminutový výpadek, dva laciné góly, a i když soupeře pak tlačíme, nic z toho není,“ hodnotil Holub.
Přesto se tým drží v horní polovině tabulky, což bylo předsezonním cílem. „To sice ano, ale znovu opakuji, škoda domácích ztrát, přijdou těžší soupeři a promrhané body nám
mohou scházet. Snad v tomhle ohledu bude říjen úspěšnější,“
zakončil nekompromisně trenér.
Josef Gabzdyl
g

BASKETBALISTÉ SE SANDERSEM VYHRÁLI KONTEXT CUP. První
vítězství mají novojičínští basketbalisté
hrající pod názvem nového sponzora,
mlékárnou MILTRA, už v kapse. Po vítězství nad ma arským Debrecenem
98:73, NH Ostrava 128:75 a nakonec nad
Děčínem 99:79 získali trofej pro nejlepší tým domácího přípravného turnaje
Kontext Cup. „Určitě to bylo příjemné,
jen trochu mrzí chování rakouského týmu Fürstenfeld, který bezdůvodně opustil turnaj po prvním hracím dni. Tím se
První úspěch: pohár kvalita Kontext Cupu trochu oslabila, ale
Kontext Cupu v rukou přesto jde o cenné vítězství a dobrou
Davida „Bobo“ Hájka. přípravu na ligu,“ uvedl trenér Zbyněk
Foto Petr Kocián. Choleva. V kádru českého vicemistra
došlo k zásadní změně na postu rozehrávače. Jamajčan Shane James nenaplnil představy o kvalitním zahraničním hráči a vystřídal ho v Novém Jičíně dobře
známý Levell Sanders, tahoun mistrovského týmu z roku
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1999. Před prvním utkáním nové sezony Mattoni NBL s Prostějovem nebyl stav přípravy zcela ideální, pohodu kazila
zranění například Pelikána, Šaroviče nebo kapitána Hájka.
„Bohužel se se zraněním potýkali hráči, za které není zcela
rovnocenná náhrada. Takže se v přípravě trochu šetříme,
což není zcela ideální. Ale liga je něco jiného a motivace
bude úplně rozdílná,“ zhodnotil trenér.
Josef Gabzdyl

Novojičínští hokejisté zatím mají dost důvodů k radosti.
Foto Josef Gabzdyl.
g HOKEJISTŮM SE DAŘÍ, DRŽÍ SE NA ŠPIČCE TABULKY. Zdánlivě oslabený kádr druholigových hokejistů bojuje
nad očekávání dobře. „Nevěděli jsme, co od hodně nového
mužstva očekávat a jsme mile překvapeni. Kolektiv šlape
a jsme v popředí tabulky, je to fajn,“ těšil se manažer klubu
Milan Urban. Podle něj získala na kvalitě hlavně obrana.
„Brankář skvěle chytá, další kluci z obrany se přidali, zároveň se daří střílet branky, takže zatím jsou výsledky nad očekávání dobré. Doufám, že jim to vydrží,“ dodal Urban a vyzdvihl zejména výhru nad Prostějovem 4:1.
Jedinou výjimkou se stalo domácí utkání s Orlovou, které
Nový Jičín prohrál 4:7. „I v tomto utkání jsme vedli 4:2, ale
pak se přestalo dařit, čehož hosté využili. Ale pozitiva jednoznačně převažují,“ zopakoval Urban. Daří se i hokejové mládeži. Na prvních příčkách svých ligových soutěží se drží mladší
dorostenci a v kategorii žáků 7. třída.
Josef Gabzdyl
g BĚH RODIČŮ S DĚTMI VYTVOŘIL NOVÝ REKORD. Skvělá akce,
snové počasí a rekordní účast. Tak vypadal letošní ročník Běhu rodičů s dětmi ve Smetanových sadech, kterého se
ve sváteční pondělí 28. září 2009 aktivně
zúčastnilo na 140 malých i větších závodníků. I když se závody dostaly teprve do 3. ročníku, závodníci přijíždějí
doslova z celé ČR a například i ze Slovenska. „Zájem nás těší, určitě se ale
na bezvadné účasti podepsalo nádherné
babí léto. A snad se také program všem
líbí,“ poznamenala iniciátorka akce Darina Krausová. Sama
kdysi závodně běhala a před několika lety ji napadlo, že by
nebylo od věci připravit akci zaměřenou na sport dětí i rodičů zároveň. „Požitek z běhu jsem chtěla dopřát i ostatním.
A když se získá medaile, je to ještě lepší,“ usmála se.
Asfaltovými cestičkami běhaly děti od dvou do osmnácti let,
starší běžci a běžkyně pak zamířili na Čerák a zpátky. „V poslední době jsem trénovala, ale nevím, jestli uspěju. Šest set
metrů poběžím i s o rok staršími, to bude náročné. Ale budu
bojovat,“ říkala před startem devítiletá Kateřina Drgová, která
nakonec vybojovala stříbrnou medaili. Rodiče si pochvalovali organizaci závodu. „Jsme tady poprvé a je to senzačně
strávené dopoledne,“ liboval si Stanislav Dostál, který přivedl hned trojici mladých atletů.
Text a foto Josef Gabzdyl

Soutěž „Poznáváš své město?“ 9. 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

Nápověda pro deváté kolo: Devátým soutěžním záběrem
se dostáváme blíže k historickému centru našeho města.
Tento pohled z výšky se nenaskytne každému. Lákal fotografy už v dávnějších dobách, jak dokládá například záběr
v pravém dolním rohu. Stanovit místo pořízení snímku tak
bude, soudě z dosud prokázaných znalostí čtenářů Zpravodaje, docela snadným úkolem.
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se devátého 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. 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 21. října 12.00 hodin. 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 z 19. října.
Vyhodnocení osmého kola: Snímek osmého kola dal našim
soutěžícím přece jen více zabrat. Lze tak usoudit z menšího
počtu odpovědí. Ti nejbystřejší objevili na snímku i část parkoviště před Kauflandem a za paneláky sídliště Loučka odhalili správně na horizontu vysílač na Veselském kopci. A to
důležité: bylo fotografováno z hlavního chodníku směřujícího na oblíbené Skalky.

Výherci osmého kola: Jednu ze tří krásných knih o Novém
Jičíně dle vlastního výběru, tedy první cenu, vyhrává Anna
Majerová, U Vody 335, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina Květen na film z programové nabídky na říjen, a to opět dle vlastního výběru, získává Radmila Gášková, V. Poláka 15, Nový
Jičín a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může
těšit Josef Pavlík, Starojická Lhota 85.
Neobvyklý záběr na Nový Jičín vábil fotografy
už v minulosti. Poznáte místo pořízení snímku?
Foto archiv.
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