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Milí Novojičíňané! Letošní předvánoční a vánoční čas si
pro vás připravil spoustu zajímavých dárků a překvapení.
Prvním z nich je Vánoční jarmark, který se bude konat na
Masarykově náměstí od pondělí 5. prosince 2005 až do Vánoc
a nabídne vám širokou paletu vánočního zboží. Letos navíc
bude doprovázen bohatým kulturním programem, který pro
vás všechny, malé i velké připravili žáci našich základních
škol a kulturní soubory nejen z Nového Jičína.
S Vánocemi, Vánočním jarmarkem a celou vánoční atmosférou souvisí i vánoční výzdoba. Kromě již tradičního nasvícení budovy radnice, Staré pošty, vánočních stromů na
Masarykově náměstí a před hotelem Praha si mnozí z vás
jistě všimli nové světelné výzdoby na ulici Sokolovské. Navíc
bude obnoveno i dvoustranné slavnostní nasvětlení budovy
radnice z okolních domů.
Dárkem v pravém slova smyslu, tedy takovým, který můžete
nalézt i pod vánočním stromečkem, je kniha s názvem Nový
Jičín na dobových pohlednicích. Všem milovníkům historie a současnosti nabídne cca 270 obrázků s pohledy na zajímavá místa ve městě, vždy z doby dávno minulé i dneška.
Kniha, kterou vydalo město Nový Jičín, bude všem zájemcům
k dispozici od poloviny prosince. Již dnes máte možnost si

g

například v informačním centru koupit kalendář 2006 — Dobové pohlednice Nový Jičín. Ten úzce koresponduje s publikací dobových pohlednic a je jakýmsi jejím „malým“ předchůdcem.
Z historického hlediska si v prosinci letošního roku připomeneme 75. výročí rekonstrukce budovy radnice na Masarykově náměstí. U této příležitosti jsme pro vás připravili
Den otevřených dveří. Rádi vás v prostorách radnice přivítáme ve středu 21. prosince 2005 od 10.00 do 16.00 hodin.
Budete si moci prohlédnout všechny reprezentační prostory
radnice se zajímavými výstavami, včetně kanceláře starosty
města a tajemníka městského úřadu. Jistě velmi zajímavý
pohled na vánoční Nový Jičín se vám naskytne z věže radnice.
Snad vás také potěší překvapení ve formě malého dárku. Pro
většinu z nás se jistě nejkrásnějším dárkem, který pro nás
město připravilo, stane novoroční ohňostroj na přelomu
roku 2005/2006, tedy přesně na Silvestra ve 24.00 hodin na
Masarykově náměstí.
Prosím přijměte naše pozvání a „rozbalte“ spolu s námi
všechny dárky, které nám letos naše město nadělí! Více zajímavých a doplňujících informací ke každé akci naleznete
dále na stránkách tohoto vydání Novojičínského zpravodaje.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Rada města Nového Jičína zasedla ke svému jednání na
44. schůzi ve čtvrtek 10. listopadu 2005. Prvním bodem jednání byla zpráva o činnosti městské policie za III. čtvrtletí
roku 2005 (z ní například vyplynulo, že MP NJ řešila v předcházejícím čtvrtletí 1 137 přestupků, nejčastěji na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu). Dále ředitel
MP NJ pan René Škoda seznámil členy rady města s přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, které strážníci obecních policií budou od 1. 1. 2006
oprávněni projednávat v blokovém řízení (např. prodávání
jednotlivých cigaret, kouření na místech zákonem zakázaných, prodávání výrobků podobných tabákovému výrobku,
prodávání, podávání nebo jinak umožnění užití tabákového
výrobku osobě mladší 18 let atd.). Problematika měření rychlosti vozidel na území města byla dalším projednávaným bodem dotýkajícím se činnosti MP NJ. Novela zákona o provozu
na pozemních komunikacích, jež bude účinná od 1. 7. 2006,
opravňuje k měření rychlosti i obecní policii. Rada města souhlasila s předloženým návrhem, z něhož je zřejmé, že MP NJ
bude provádět namátkové akce na území města v oblasti měření rychlosti vozidel do konce roku 2006. Tato činnost bude
následně vyhodnocena (z hlediska bezpečnostního a ekonomického) a předložena samosprávným orgánům k dalšímu
projednání.
Odbor životního prostředí předložil RM k projednání zprávu
o stavu zeleně ve městě a informace o ochraně lesa spolu
s návrhem na změnu jeho kategorizace v oblasti Skalek a Svince. Jedná se o 11,9 ha lesa, který bude nutno zařadit do kategorie lesa zvláštního určení, kam se řadí i lesy příměstské
a ostatní se zvýšenou rekreační funkcí. Rada města doporučila tuto změnu zastupitelstvu ke schválení.
Radní se při svém jednání vrátili ještě k letošní městské
slavnosti a novojičínskému létu. Seznámili se s výsledky vyúčtování. Náklady na Novojičínské léto 2005 včetně XII. městské slavnosti byly ve výši 1 222 249,- Kč, z čehož cca polovina
byla uhrazena sponzorskými dary a polovina městem Nový
Jičín. Rada města Nového Jičína jmenovala členy grantových
výborů pro grantové řízení na rok 2006.
Ředitel TS města p. Oskar Šíma seznámil členy rady města
s návrhem aktualizace plánu údržby komunikací a chodníků
pro zimní období 2005/2006. Ta by v letošním roce měla být
zajištěna na dobré úrovni. V průběhu roku bylo totiž provedeno několik generálních oprav strojů a byla nakoupena
některá nová zařízení potřebná pro zimní údržbu.
Odkázat na plné znění usnesení si vás dovolíme v oblasti
problematiky bytové a majetkoprávních záležitostí. Stejně
tak i u finančních záležitostí.
Rada města schválila složení delegace města k návštěvě
partnerského města Kremnice. Návštěva se uskutečnila ve
dnech 18.— 20. 11. 2005. Místostarosta města pan Pavel Wessely tam na slavnostním zasedání zastupitelstva města převzal
symbolický klíč k městu Kremnica.
Starosta města Mgr. Ivan Týle informoval členy rady o prezentaci města na veletrhu cestovního ruchu Touristikbörse
Görlitz 2005 v Görlitz (více informací o obou akcích naleznete v samostatných článcích tohoto vydání).
Na závěr jednání RM v bodě různé vyslovili členové rady
několik svých připomínek. Například MVDr. Milan Šturm se
zmínil o systému parkování v centru města u tržnice. Proto
bylo uloženo odboru obecního podnikání MěÚ připravit
návrh řešení, který bude projednán radou města na dalším
jednání 1. 12. 2005. PharmDr. Daniela Pešová upozornila na
znečištěné ovzduší ve městě vyvolané neekologickým vytápěním, které způsobují někteří občané. Další připomínka členů
RM se dotýkala kruhových objezdů ve městě a jejich současného stavu s upozorněním na nevhodně zvolený materiál, který
vede k jejich brzkému zdevastování apod.
23. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín se uskuteční
15. prosince 2005 v 15.00 hodin v aule MěÚ Nový Jičín,
Masarykovo náměstí 1.

Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Pracovní doba MěÚ Nový Jičín
VÁNOCE 2005: pá 23. 12. uzavřen; út 27. 12. od 8.00 do
15.00 hod. (základní služby zajištěny); středa 28. 12. od 8.00
do 17.00 hod. plný provoz; čtvrtek 29. 12. od 8.00 do 15.00 hod.
(základní služby zajištěny), pá 30. 12. uzavřen; po 2. 1. od
8.00 do 17.00 hod. plný provoz.
Pokladní hodiny: pouze pokladna na ul. Divadelní 3: út
27. 12. (8.00—12.00, 13.00—15.00 hod.); st 28. 12. (8.00—12.00;
13.00 — 17.00 hod.); čt 29. 12. (8.00—12.00; 13.00—15.00 hod.).
g

Výměna občanských průkazů
g Informace pro občany narozené před 1. lednem 1936.
Dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1994.
V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.
Konec platnosti občanských průkazů k 31. prosinci 2005
se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936.

Dotovaný program pro malé
a střední podniky
g K rozvoji a prosperitě MSP přispěje komplexní manažerský program „MBA v kostce“, který za finančního přispění
Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR vytvoří podmínky
pro aplikaci moderních manažerských metod do praxe MSP.
Je určen majitelům a manažerům, kteří chtějí získat a hned
aplikovat moderní koncepty a metody mají zájem o profesionální růst a jsou připraveni vyměňovat si zkušenosti se
svými kolegy. Dvacetidenní rozvojový program podpoří zvýšení konkurenceschopnosti MSP, stimuluje jejich růst a pomůže udržet či vytvořit nová pracovní místa v regionu. Program začne v listopadu, potrvá 10 měsíců a proběhne ve všech
bývalých okresech kraje (Ostrava, Opava, Frýdek-Místek,
Nový Jičín, Karviná a Bruntál), takže není třeba jezdit mimo
svůj region.
Podrobnosti získají zájemci na webových stránkách Krajské hospodářské komory nebo na stránkách odborného garanta programu, firmy MBA Kontakt.
Lenka Ďurkovičová

Máte zájem o zeminu?
g Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, vyzval
naši obec k provedení průzkumu, zdali bude v našem správním území zájem o skrytou svrchní kulturní vrstvu půdy (dále
jen zeminu), která bude k dispozici na přelomu let 2007/2008
v rámci výstavby silnice I/58 Příbor — obchvat. Jedná se přibližně o 19 000 až 29 000 m3 zeminy.
Se zeminou je třeba nakládat ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb.
o ochraně ZPF, tzn. že může být použita pro zlepšení kvality
půdního profilu, ozelenění po výkopech, ohumusování, rekultivaci pozemku apod., ne pro terénní úpravy. Zemina bude
poskytována bezplatně do vzdálenosti cca 15 km od místa vzniku skrývky zeminy.
Zájemci o zeminu (občané, podnikatelé, zemědělci, obec, aj.)
mohou vyplnit na Městském úřadě v Novém Jičíně, odboru
životního prostředí, žádost o poskytnutí zeminy, která bude
považována za závaznou přihlášku k odběru požadovaného
množství zeminy včetně jejího hospodárného využití. Termín
podání žádosti je do 15. 12. 2005. Seznam zájemců bude předán orgánu ochrany ZPF MěÚ Kopřivnice a ten bude ve spolupráci s investorem rozhodovat o výběru žadatelů, kterým
bude požadovaná zemina poskytnuta. Při výběru bude přihlíženo ke dni podání žádosti, vzdálenosti, přístupnosti, množství poskytované zeminy i zdůvodnění použití zeminy. V případě dlouhodobějšího uskladnění zeminy před jejím vlastním
použitím je nutno vypracovat projekt deponie.
Bližší informace podá ing. Rybářová z MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, tel. 556 768 278. Formuláře žádosti
a vzor projektu deponie zeminy je možno najít na stránkách
www.novyjicin.cz
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MĚSTO
NOVÝ JIČÍN

Foto Jaroslav Bělík

si Vás dovoluje pozvat
u příležitosti 75 let od otevření
novodobé radnice na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
(budova radnice, Masarykovo nám.,
Nový Jičín, 21. prosince 2005
od 10.00 do 16.00 hodin)
a současně na

SLAVNOSTNÍ
OHŇOSTROJ
Masarykovo nám.,
31. prosince 2005
24.00 hodin

Vánoční výzdoba
Vedení města Nového Jičína ve spolupráci se zainteresovanými odbory vyčlenilo částku 150 tisíc Kč na rozšíření vánoční výzdoby pro rok 2005. Po vzájemné konzultaci bylo
rozhodnuto umístit novou výzdobu na stávající veřejné osvětlení na ul. Sokolovské — průtah městem silnice 1/57 v rozsahu 36 ks od okružní křižovatky na ul. Máchova -Revoluční,
po křižovatku u bazénu. Tímto rozhodnutím máme za to, že
mj. i řidiči projíždějící naším městem si připomenou vánoční
atmosféru a svůj způsob a rychlost jízdy tomu přizpůsobí.
Navíc bude u příležitosti 75. výročí vzniku nové radnice obnoveno dvoustranné slavnostní nasvětlení budovy z okolních
domů. Město se snaží každoročně doplňovat a rozšiřovat vánoční výzdobu s tím, aby připomínala svým občanům a návštěvníkům města slavnostní atmosféru vánočních svátků.
Odbor obecního podnikání

g

Vánoční jarmark
g Pro všechny občany Nového Jičína a jeho návštěvníky je
připravován Vánoční jarmark, který se bude konat tradičně
v Novém Jičíně na Masarykově náměstí včetně podloubí.
Jarmark bude zahájen v pondělí 5. 12. 2005 svou mikulášskou
částí v dřevěných stáncích a od pondělí 12. 12. 2005 zaplní
náměstí a podloubí i ostatní prodejci ve svých vlastních stáncích. Jarmark potrvá do Štědrého dne a v případě zájmu prodejců i na Silvestra. V tento den spíše očekáváme prodejce
občerstvení. Pořadatelé připravili pro letošní rok 23 stylových dřevěných stánků, které budou vánočně vyzdobeny tak,
aby navodily atmosféru přicházejících vánočních svátků.
V prodeji bude především vánoční zboží (stromky, živí kapři,
svíčky, ozdoby, jmelí) i ruční výroba (kovářské výrobky, keramika, výrobky ze dřeva, ozdoby, přívěsky, sušené květiny),
občerstvení (pečené jedlé kaštany, medovina, víno, čaje, cukroví, preclíky, perníky, marcipán, speciality na roštu, párky, klobásy, sýrové korbáčiky a sýrové speciality), sklo, galanterie,
bižuterie, parfumerie, textil, balónky a mnoho dalšího zboží.
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Také tradiční výrobce klobouků v našem městě letos přispěje
svou nabídkou k rozšíření obvyklého sortimentu zboží.
Kupující vyzýváme, aby jako obyčejně požadovali od prodávajících doklad o koupi a tím si podstatně ulehčili možné
reklamační řízení v případě vadných výrobků. Srdečně všechny
zveme a věříme, že akce přispěje významnou měrou k pravé
vánoční atmosféře letošního roku.
Za pořadatele MVDr. Milan Šturm,
ing. Oskar Šíma, ing. Stanislav Bartoň

Zpestření Vánočního jarmarku
Město Nový Jičín ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Novém Jičíně připravilo vánoční program po dobu
konání letošního Vánočního jarmarku. K zpříjemnění Vánočního jarmarku a tím i navození předvánoční nálady patří také
kulturní vystoupení souborů. Vystoupení se uskuteční na
Masarykově náměstí pod vánočním stromem, kde vánoční
atmosféru budou dotvářet vánoční kulisy. Program:
g 5. 12. od 9.00 do 11.00 hod., 15.00—17.00 hod. v předvečer Mikuláše bude Mikuláš, anděl a čertíci rozdávat pod vánočním stromkem malé dárečky.
g 10. 12. od 10.00 hod. Dětský folklórní soubor Holešov.
g 14. 12. od 15.00 hod. vystoupí žáci Základní školy Nový
Jičín, Jubilejní 3, odloučeného pracoviště ZŠ Dlouhá 56.
g 15. 12. od 16.00 hod. vystoupí Dětský pěvecký sbor Ondrášek Nový Jičín.
g 17. 12. od 10.00 hod. Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín.
g 21. 12. od 15.00 hod. vystoupí žáci Základní školy Nový
Jičín, Komenského 68.
g 22. 12. od 16.00 do 16.30 hod. vystoupí hudební skupina
CAMERATA.
g 31. 12. 2005 ve 24.00 hod. slavnostní zakončení roku novoročním ohňostrojem na Masarykovo náměstí.
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ NJ
g

Kniha o „starém“
Novém Jičíně je na světě
g Myšlenkou obohatit nabídku dosud vydaných publikací
o našem městě o knihu dobových pohlednic se kromě jiných
už nějaký čas zaobíral Klub rodáků a přátel Nového Jičína.
Když se v loňském roce podařilo klubu získat městský grant
na přípravné práce, stalo se vydání takové publikace jednou
z hlavních priorit jeho činnosti. Užší pracovní skupina z jeho
řad provedla postupný výběr starých pohlednic ze sbírek vlastních členů, Muzea Novojičínska a okresního archivu. Všem
patří za nezištné poskytnutí vybraných sbírkových exemplářů upřímný dík. Po dokončení doprovodných textů zdejším
historikem dr. J. Zezulčíkem odvedl skvělou profesionální
práci grafik a nyní už i vydavatel Josef Šamaj. Můžeme tak
všem zájemcům slíbit, že do poloviny prosince bude kniha
Nový Jičín v dobových pohlednicích na světě.
Kniha se stává zajímavější díky prokládání jednotlivých
podkapitol snímky z fotoaparátu ryzího Novojičiňáka Jaroslava Bělíka, ale také dík prvnímu snímku Nového Jičína z ptačí perspektivy pořízeném už roku 1909. Součástí jsou i dvě
mapky města vypovídající mnoho o jeho rozvoji za posledních
více než sto let. Přehled vývoje názvu ulic také leccos napoví
o historii jednoho z nejkrásnějších moravských měst. Pro ty
čtenáře, kteří by už dnes chtěli znát podobu knihy, můžeme
napovědět, že grafické pojetí se blíží stylu už nyní prodávaného kalendáře 2006 z dobových pohlednic Nového Jičína.
Závěrečné poděkování všem, kdo se o vznik díla přičinili,
nutno doplnit o dík městu Nový Jičín za poskytnutí nezbytných financí pro realizaci projektu.
A te už jen informace, kde lze tento případný vánoční
dárek získat. V prvé řadě to bude výjimečná možnost na městském Vánočním jarmarku, který se 12. prosince rozvine po celém náměstí. Dále v městském informačním středisku a v místních knižních prodejnách, jakož i při křtu knihy 16. prosince
v 19.00 hod. v kavárně hotelu Praha při tradičním posezení
s klubem rodáků. Při koupi knihy u těchto příležitostí v předvánočním čase nabízí prodejce jako bonus malé překvapení.
Pavel Wessely

V Novém Jičíně bude jezdit
bezbariérová MHD
Město Nový Jičín nabídne svým
občanům od poloviny roku 2006
novou službu. Bude se jednat o bezbariérovou městskou hromadnou
dopravu. V projektu se vychází ze
stávajících dvou tras, které budou
doplněny novými pěti linkami. Ty
budou zajíždět i do městských částí
Nový Jičín-Loučka, Bludovice, Žilina a dále do přilehlých obcí Šenov u Nového Jičína a Kunín.
„Významnými prvky celého projektu je zavedení bezbariérového přístupu do městských
hromadných prostředků — autobusů a jejich vybavení
novým informačním a odbavovacím systémem,“ uvedl
Bc. Jiří Plandor, vedoucí oddělení rozvoje města, odbor obecního podnikání, MěÚ Nový Jičín. Náklady na tento projekt by
dle předběžného rozpočtu měly dosáhnout výše cca 21,095
milionů korun. Město se proto zúčastnilo 4. kola výzvy Společného regionálního operačního programu v opatření 2.1.
Rozvoj dopravy v regionech s cílem získat dotaci na svůj projekt. Město dotaci získalo ve výši 75 %, tj. 15,821 mil. Kč. Zbylá
část nákladů bude hrazena z prostředků města Nový Jičín.
Nový systém přepravy obyvatel přispěje k zapojení doposud
z něj vyloučených skupin obyvatel, které byly v minulosti odkázány na jiné způsoby přepravy. „Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění služeb místní hromadné dopravy ve
městě, jež současně vedou ke zvýšení mobility občanů
s omezenou možností pohybu a orientace,“ uzavřel Bc. Jiří
Plandor, který je současně manažerem tohoto projektu.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
g

Město získalo dotaci
z evropských fondů na II. etapu metropolitní sítě
Město Nový Jičín bylo opětovně úspěšné při žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie (4. kolo výzvy
SROP) a získalo částku 7,5 mil. Kč na výstavbu II. etapy metropolitní sítě. Celý projekt druhé etapy vyvolá náklady ve
výši 10 milionů korun. Kromě výše uvedené dotace z evropských zdrojů přispěje na tento projekt také státní rozpočet,
a sice příspěvkem ve výši 1,1 mil. Kč. Z toho vyplývá, že město
Nový Jičín ponese náklady hrazené z vlastních prostředků
v celkové částce1,4 mil. Kč. „II. etapa projektu metropolitní sítě znamená pokračování v budování optické páteře
metropolitní sítě v lokalitě ulice Dlouhá po ulici Palackého včetně ulic Budovatelů a Sportovní a lokality Nový
Jičín-Loučka po oblast bytových panelových domů Za
Korunou,“ řekla Bc. Eva Kukolová, vedoucí odboru informatiky MěÚ Nový Jičín. Dále budou vybudovány dvě nová
volně přístupná místa s přístupem na internet tzv. internetové kiosky — jeden na ulici Dlouhé (U Smrku), jeden v Novém Jičíně — Loučce u pizzerie Oskar.
Projekt Metropolitní sí města Nový Jičín je zaměřen na
podporu rozvoje informační a komunikační politiky, rozvoje
a urychlení komunikace mezi občanem a veřejnou správou.
Nabízí služby širokopásmové konektivity občanům a institucím na území města Nový Jičín vybudováním optické sítě. Dále
přinese hlasové služby, možnost příjmu stanic rádií, televizního signálu pro cca 10 programů, zapojení do zabezpečovacích systémů a jednodušší a rychlejší komunikaci se zdravotnickými zařízeními pro starší a postižené občany.
„Výstavbu optické sítě provede externí dodavatel, který vzejde z výběrového řízení. Důležitou podmínkou je
maximální využití stávajících rozvodů tepla a veřejného osvětlení. Předpokládáme, že celý projekt II. etapy
metropolitní sítě v Novém Jičíně začne v měsíci březnu
2006 a vzhledem k velikosti poptávky obyvatel se budeme snažit celý projekt ukončit do konce příštího roku,“
doplnila Bc. Eva Kukolová.

g

Provozovatelem sítě by měla být opětovně firma NovyJicinNet,
která je strategickým partnerem města Nový Jičín pro výstavbu a provozování této sítě.
Závěrem si vás dovolujeme informovat o tom, že město
Nový Jičín bylo prozatím v letoším roce 100 % úspěšné v získávání dotací z prostředků Evropské unie. V současné době
se připravujeme na odevzdání projektu III. etapy metropolitní
sítě (náklady cca 23 mil. Kč) v 5. kole výzvy SROP.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Vánoce 2005
g Církev adventistů sedmého dne: modlitebna na Suvorovově ulici, novoroční program 7. ledna v 15.00 hod.
g Českobratrská církev evangelická v Novém Jičíně, Janáčkovy sady 1: Štědrý den (24. 12. 2005), 14.00 hod. — bohoslužby s vánočním pásmem dětí a mládeže. Boží hod vánoční
(25. 12. 2005), bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně
v 9.00 hod. Druhý svátek vánoční (26. 12. 2005), bohoslužby
v 9.00 hod. Starý rok (31. 12. 2005 — Silvestr): bohoslužby
v 17.00 hod. Nový rok (1. 1. 2006) Bohoslužby s večeří Páně
v 9.00 hod.
g Straník: Boží hod vánoční (25. 12.), bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v 10.45 hod. Druhý svátek vánoční (26. 12. 2005), Dětská vánoční slavnost ve 14.00 hod.
g Československá církev husitská: Modlitebna Sokolovská 26, Nový Jičín. Štědrý den (24. 12.) 16.30 hod. slavnostní bohoslužba.
g Církev římskokatolická: Sobota (24. 12.): adventní mše
sv. 6.45 hod. farní kostel, v 15.30 hod. vánoční mše sv. s otvíráním Betléma ve Španělské kapli, v 16.30 hod. vánoční mše
sv. s otvíráním Betléma Šenov u N.J., 21.00 hod. půlnoční
mše sv. v Kuníně s Českou mší vánoční „Hej mistře...“ 22.00
hod. půlnoční mše sv. v Libhošti; 23.00 hod. půlnoční mše sv.
ve farním kostele v N.J. Neděle 25. 12: 7.15 hod. farní kostel
NJ, 8.45 hod. Kunín, Libhoš , 10.15 hod. farní kostel NJ, Šenov,
18.30 hod. Španělská kaple. Pondělí 26. 12: bohoslužby ze
svátku sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka, 7.15 hod. farní
kostel NJ, 8.45 hod. Libhoš , Kunín, 9.00 hod. Žilina, 10.15 hod.
farní kostel NJ, Šenov, 18.30 hod. Španělská kaple. Čtvrtek
29. 12: v 18.00 hod. koncert vánoční duchovní hudby Ondráš
ve farním kostele NJ. Pátek 30. 12.: 6.45 a 17.00 hod. mše
sv. ze svátku sv. Rodiny s obnovou manželských slibů. Sobota 31. 12.: poděkování za starý rok s prosbou o požehnání
do nového roku 2006, ráno není mše svatá, mše sv. 16.00 hod.
Nový Jičín a Šenov s adorací, 17.30 hod. Kunín a Libhoš s adorací. Neděle 1. 1. 2006: 7.15 hod. farní kostel NJ, 8.45 hod.
Libhoš , Kunín, 10.15 hod. farní kostel NJ a Šenov, 18.30 hod.
Španělská kaple. Pondělí 2. 1. 2006 v 16.00 hod. koncert vánoční hudby ZŠ B. Martinů ve farním kostele. V ostatní dny
mše svaté jako obvykle.

Překvapení k 125. výročí
g Rádi tlumočíme čerstvou zprávu od Českých drah, které
si chtějí spolu s námi připomenout významný okamžik z historie našeho města, jakým nepochybně jeho propojení po
železnici se „zbytkem světa“ bylo. V sobotu 17. prosince 2005
budeme mít téměř po celý den možnost svézt se historickým
motorovým vláčkem — populárním Hurvínkem ze „suchdolského“ nádraží po trati, zbudované právě před 125 lety.
Bližší bude včas oznámeno.
P. Wessely

Tříkrálová sbírka
Tak jako každý rok, i na počátku roku příštího, proběhne
na území našeho města Tříkrálová sbírka. Koledníci vybaveni průkazkami a zapečetěnými pokladničkami budou
od 1. 1. 2006 do 15. 1. 2006 obcházet domácnosti a prosit o příspěvek na charitativní činnost. Sbírku v Novém Jičíně pořádá
Charita, jejíž pracovníci vám rádi odpoví na všechny dotazy.
Za vaše pochopení, za vlídné přijetí pro koledníky i za váš
případný příspěvek předem děkujeme.

g
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Bludovice — místo,
kde lišky dávají dobrou noc

Ze sociální oblasti

„Dar nemoci“

g Za zvuku loveckých fanfár a překrásného podzimního počasí se vypravila šedesátka jezdců v sedle svých čtyřnohých
přátel k pomyslnému honu na lišku. Konala se totiž tradiční
Hubertova jízda v Bludovicích, letos již po deváté.
Obvyklý program měl jednu zvláštnost. Dívky představující lovenou kořist poprvé neměly na svých jezdeckých kabátech připevněny pravé liščí oháňky — symbol Hubertovy jízdy.
Že by myslivci, kteří pravidelně tuto záležitost zajiš ovali,
letos nic neulovili? Omyl, odpově je jednoduchá. Součástí
velké zvířecí rodiny pořádajícího Jezdeckého klubu Bludička
se v květnu tohoto roku stalo malé lišče. Brigitka, jak se lištička jmenuje, nás svou nečekanou přítomností naučila vnímat i „pouhou“ liščí oháňku trochu jinak…
Fotografie, která při této příležitosti vznikla, se uchází o vítězství v soutěži „O nejzajímavější foto z Hubertovy jízdy“,
kterou vyhlásilo časopis Jezdectví. Držíme autorce Janě Vybíralové pomyslné palečky.
Gabriela Žitníková

Setkání u kolovrátku
g Nedaleko Nového Jičína
v Blahutovicích proslulých
především v minulosti plánovanou výstavbou jaderné
elektrárny, se nachází zajímavé místo — Komunitní
centrum Klášter. V prostorách bývalého kláštera Boží
Prozřetelnosti, který v padesátých letech minulého století patřil řádovým sestřičkám a byl násilně zrušen,
vyrůstá víceúčelový komplex
umožňující různorodé ekologické aktivity. Jednou z nich
byl zajímavý kurz zpracování
vlny pod vedením manželů
Křenkových, který se uskutečnil 19. listopadu tohoto roku. Účastníci měli možnost vyzkoušet si tradiční formy zpracování vlny — na kolovrátku či
tkalcovském stavu. Inspirací všem byly zde vystavené ručně
vyrobené výrobky z tohoto přírodního materiálu. Příjemně
strávený den byl zakončen prohlídkou celého objektu. Návštěvníci si mohli prohlédnout původní valašské ovce, které
zde chovají. Akci finančně podpořila Nadace VEROCA Brno.
Doufejme že i tyto drobné aktivity přispějí nejen k rozvoji
zdejšího kraje, ale především k záchraně různorodého dědictví našich předků, k nimž také chov ovcí a vše s tím související určitě patří.
Foto a text Gabriela Žitníková
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g Ráda bych vám představila zajímavou aktivitu na území
našeho města, jež vznikla z touhy pomáhat. Již dlouho na
mě z nástěnky volala pozvánka navštívit Charitní klub rukodělných prací na zdejší faře, který založila a stále aktivně
vede paní Jarmila Golichová. Jednoho dne jsem se za touto
obdivuhodnou dámou vypravila, abych jí položila několik otázek směřujících k počátkům a významu její aktivity v této
oblasti. A paní Golichová se skromností sobě vlastní začala
vyprávět…
„Více než před třiceti lety jsem psychicky onemocněla a bylo nutné podstoupit léčbu v léčebně. Zde byly
součástí léčení i ruční práce. Zjistila jsem a sama na
sobě jsem si odzkoušela, že tvořit něco vlastníma rukama
mi velmi pomáhá, ba co víc, navrací mě to k životu. Po
návratu z léčebny domů začala běžná práce v rodině,
vychovávala jsem pět dětí, ale přesto mě stále přitahovaly ruční práce a myšlenka vytvořit něco, co by umožnilo i jiným lidem provozovat tuto aktivitu a příjemně
strávit volný čas. Má touha vytvořit „rehabilitační dílny“
mně neustále zůstávala v paměti. Chtěla jsem prostě pomáhat! Moje plány byly smělé a já neměla peníze, ale
hlavně jsem na tuto myšlenku byla sama. Až v roce 2001
se na zdejší faře naskytla možnost založit Charitní klub
rukodělných prací, což mě oslovilo, a já se do toho pustila. Scházíme se dvakrát týdně ve středu a v pátek od devíti
do jedenácti a věnujeme se tvorbě různorodých výrobků,
které dělají radost nejen nám, ale následně i obdarovanému. Přáníčka, záložky, drobné hračky, obrázky, to vše
najde své uplatnění. Naší největší událostí je Tříkrálová
sbírka, pro niž vyrábíme přes 2000 záložek. Ty jsou rozdávány v navštívených domácnostech. Biblický text, jenž
je na nich napsán, tak podtrhuje duchovní rozměr této
bohulibé akce.“
Povídání bylo velmi milé a já si uvědomila, že jakýkoliv dar,
a to i „dar nemoci“, může vést k malým či velkým skutkům
lásky. Příkladem za všechny může být také tento příběh,
o který jsem se s vámi v čase vánočním, tj. v době „obdarovávání“, chtěla podělit. Až k vám letos na Tři krále přijdou
koledníčci a budou vám dávat drobný dárek na památku,
vězte, že pochází z Charitního klubu rukodělných prací…
Foto a text Gabriela Žitníková

VOZKA info
Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele
g Vydává Ostravská organizace vozíčkářů, Horymírova 121,

Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 786 353, e-mail:oov@razdva.cz,
www.vozickari-ostrava.cz. Vychází 5x ročně, 60 stran A4.
Náklad 700 ks je distribuován adresně. Hlavním úkolem
zpravodaje je poskytovat informace o příležitostech k sociální rehabilitaci zdravotně handicapovaných lidí ve všech
oblastech jeich života: společenské, kulturní, vzdělávací, zdravotní, sportovní. Kromě vlastních zpráv, reportáží a rozhovorů přináší i převzaté informace. Objednávky a bližší informace: Redakce VOZKA: ing. Petr Dzido, Tylova 4, 700 30
Ostrava 30, tel.: 596 783 174 (11.00—18.00 hod.), e-mail: dzidopetr@volny.cz

Kam za sportem?

Sportovní aktuality

FOTBAL: (hřiště s umělým trávníkem): turnaj „VÁNOČNÍ
UMĚLKA CUP“ - mladší a starší dorost (vždy v 16. 30 a v 18 hod.
- 2 utk.): čt 1. 12. Vsetín - Nový Jičín, po 5. 12. Hlučín - Jakubčovice,
st 7. 12. Vsetín - Bílovec, pá 9. 12. Val. Meziříčí - Nový Jičín, po
12. 12. Vsetín - Hlučín, st 14. 12. Bílovec - Val. Meziříčí, pá 16. 12.
Nový Jičín - Jakubčovice, po 19. 12. Vsetín - Val. Meziříčí, út 20. 12.
Hlučín - Nový Jičín, st 21. 12. Bílovec - Jakubčovice, turnaj „VÁNOČNÍ UMĚLKA CUP“ mladší a starší žáci (vždy 2 utk.): so 3. 12.
v 9 - 12 hod., 1. FC Valašský - Nový Jičín, ve 12.30 - 15.30 hod.,
1. FC Valašský - Vsetín, ne 4. 12. v 9 - 12 hod., Jakubčovice - Val.
Meziříčí, so 10. 12. v 9 - 12 hod., Jakubčovice - 1. FC Valašský,
ne 11. 12. v 9 - 12 hod., Nový Jičín - Val. Meziříčí, 12.30 - 15.30 hod.,
Vsetín - Jakubčovice, so 17. 12. v 9 - 12 hod., Vsetín - Nový Jičín
g HALOVÝ FOTBAL (hala ABC - vánoční turnaje): út 27. 12.
v 8 hod., starší dorost (8 dr.), st 28. 12. v 8 hod., starší žáci (8 dr.),
čt 29. 12. v 8 hod., benjamínci (8 dr.), pá 30. 12. v 8 hod., muži
(Nový Jičín-Bludovice, 8 dr.) g HOKEJ (ZS N. Jičín): pá 2. 12.
v 17. 30 hod., liga dorostenci Nový Jičín - Jihlava, ne 4. 12. v 9 hod.,
liga st. přípravek (4. a 5. tř.) Nový Jičín - Vítkovice, ne 4. 12. ve
13. 30 hod., liga junioři Nový Jičín - Ž ár, ne 4. 12. v 17 hod., II.
liga muži Nový Jičín - Hodonín (poslední utkání I. části II. ligy
mužů, rozpis utkání II. části II. ligy mužů nebyl do uzávěrky NZ
znám), út 6.12. ve 12 hod., liga st. žáci (8. a 9. tř.) Nový Jičín Karviná (2 utk.), pá 9. 12. v 17. 30 hod., liga dorostenci Nový Jičín
- Havířov, so 10. 12. v 10 hod., liga st. žáci (8. a 9. tř.) Nový Jičín
- Opava (2 utk.), ne 11. 12. v 10 hod., liga ml. žáci (6. a 7. tř.) Nový
Jičín - Karviná (2 utk.), ne 11. 12. ve 13.30 hod., liga junioři Nový
Jičín - Znojmo, st 14. 12. ve 12 hod., liga ml. žáci (6. a 7. tř.) Nový
Jičín - Opava (2 utk.), pá 16. 12. v 17.30 hod., liga dorostenci
Nový Jičín - Havl. Brod, ne 18. 12. ve 13.30 hod., liga junioři Nový
Jičín - Přerov, út 20. 12. ve 12 hod., liga st. žáci (8. a 9. tř.) Nový
Jičín - Kopřivnice (2 utk.), st 21. 12. ve 12 hod., liga ml. žáci (6.
a 7. tř.) Nový Jičín - Kopřivnice (2 utk.), ne 18. 12. v 10 hod., liga
st. přípravek (4. a 5. tř.) Nový Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), pá
23. 12. v 11 hod., mezinárodní dvojutk. 6. a 7. tř. Nový Jičín - Oswětim, po 26. 12. v 8 hod. mezinár. turnaj 4. tříd memor. R. Nožičky,
út 27. 12. v 8 hod., mezinár. turnaj 5. tříd memoriál J. Tomana
g BASKETBAL (hala bazén): so 3. 12. v 9.30 a 11 hod., obl.
přebor ml. žáci Nový Jičín - Mohelnice (2 utk.), so 3. 12. ve 13 hod.,
liga st. dorostenci Nový Jičín - Kroměříž, so 3. 12. v 15 a 17 hod.,
obl. přebor st. žáci Nový Jičín - Zlín (2 utk.), so 3. 12. v 19 hod.,
liga st. dorostenky Příbor - Pelhřimov, ne 4. 12. v 9 hod., liga st.
dorostenky příbor - Ž ár, ne 4. 12. v 11 hod., liga st. dorostenci
Nový Jičín - Zlín, ne 11. 12. v 17 hod., I. Mattoni NBL muži Mlék.
Kunín - Ostrava, čt 15. 12. v 17.30 hod., evrop. pohár Callenge
Mlék. Kunín - Ironi Elitzur Ashkelon (Izrael), so 17. 12. v 8 a 9.30
hod., oblast. přebor starší žáci Nový Jičín Hladnov (2 utk.), so
17. 12. v 11 a 13 hod., oblast. přebor mlad. dorost Nový Jičín - Karviná (2 utk.), so 17. 12. v 17 hod., I. Mattoni NBL muži Mlék. Kunín - Sadská, pá 30. 12. v 17 hod., I. Mattoni NBL muži Mlék. Kunín - Ústí n. L. g VOLEJBAL (hala ABC): ): so 3. 12. v 10 hod.,
I. liga kadetky Nový Jičín B - Uherské Hradiště (2 utk.), so 3. 12.
od 9 hod., Český pohár žákyň (16 dr.), ne 4. 12. od 9 hod., Český
pohár žákyň (16 dr.), so 10. 12. od 9 hod., Český pohár žáků (8
dr.), ne 11. 12. od 9 hod., Český pohár žáků (8 dr.), pá 2. 12. v 18
hod., I. liga ženy Nový Jičín - Prostějov, so 3. 12. v 10 hod., I. liga
ženy Nový Jičín - Prostějov, so 10. 12. v 10 hod., II. liga muži
Nový Jičín - Bučovice, po 26. 12. v 8 hod., Vánoční turnaj smíš.
družstev g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 10. 12. v 10 hod.,
okr. přebor I. tř., Nový Jičín C - Příbor C, so 10. 12. v 17 hod., oblast.
soutěž muži sk. B Nový Jičín B - Dol. Benešov B, ne 11. 12. v 10
hod., oblast. soutěž muži sk. B Nový Jičín B - Bobrovníky A, so
17. 12. v 9 hod., okr. bodov. turnaj neregistr. muži (7. kolo) g HÁZENÁ (hala ABC): so 3. 12. v 8. 30 hod., 16. roč. memor. S. Pešky,
turnaj starých gard (nad 35 let) g SQUASH (Sport Park): pá
9. 12. v 17 hod., Reality expert squash tour (novoj. otevř. liga neregistr.), so 17. 12. v 15 hod., SPORT PARK Open - otevřený turnaj
g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod.,
st a pá 17 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PROVOZ SAUNY: st 10 - 14 a 15 - 21 hod., čt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod.,
ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ:
po 12.15 - 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod. g BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI (ZS): každé pondělí a sobota od 16 do 17.15 hod. (POZOR
— bruslení veřejnosti o vánočním a novoročním volnu bude
oznámeno na vývěsní tabuli na ZS.)

g NA „UMĚLCE“ BUDE AŽ DO BŘEZNA VELMI ŽIVO. Bezprostředně po slavnostním otevření hřiště s umělou trávou se
začalo nové sportoviště každodenně zaplňovat sportující mládeží.
K naplnění záměru maximálního využívání tohoto sportoviště
připravili činovníci TJ celkem šest zimních fotbalových turnajů.
Ještě v listopadu a v prosinci, jako pokračování tréninkového
procesu, se uskutečňují dva turnaje nazvané „Vánoční umělka
cup“ určené pro starší a mladší dorost (6 dr.) a starší a mladší
žáky (5 dr.) s hracími dny u žáků vždy v sobotu a v neděli od 9 hod.,
u dorostu v pondělí, středu a pátek vždy v 16.30 a 18 hod. až do
18. resp. 21. prosince. Pravou lahůdkou pro fotbalové „fajnšmekry“ budou jistě čtyři turnaje mužů „O pohár TJ Nový Jičín“, rozdělených podle výkonnostních, které začnou 7. ledna a skončí
(pokud tomu počasí nezabrání) 26. února. Určitě nejatraktivnější bude turnaj I. výkonnostní skupiny, v němž budou hrát
celky MSFL a divize Jakubčovice, Dolní Benešov, Hranice, domácí Vítkovice B, Fulnek, Frýdek-Místek, Frenštát a Český Těšín
s hracím dnem vždy v sobotu od 9 do 17 hodin. Na každou neděli od 15. ledna do 26. února s hrací dobou od 9 do 17 hodin je
připraven turnaj II. výkon. skupiny s celky KP a I. A třída Ústí
u Hranic, Vsetín, Valašské Meziříčí, Frýdlant (vše KP), Lhota
u Vsetína, Příbor, Hutisko-Solanec, Juřinka (I. A tř.). Dalších 8
celků zařazených do III. výkon. skupiny Hodslavice (I. A), Hustopeče, Prostřední Bečva, Vlčovice-Mniší, Bělotín, Suchdol, Mořkov (vše I. B) a Nový Jičín-Bludovice (III. tř.) bude mít počínaje
14. lednem hrací dny vždy v sobotu a v neděli při umělém osvětlení
s časy 17 a 19 hodin. Poslední IV. výkon. skupina rovněž s 8
mužstvy Všechovice, Bílovec, Střítež n. B., Kelč (vše I. B.), Jeseník, Starý Jičín, Kopřivnice (vše OP) a Nový Jičín junioři (MSDD)
začne turnaj v sobotu 7. a v neděli 8. ledna, dále budou hracími
dny podle rozpisu ve všední dny při umělém osvětlení od 17 resp.
19 hodin. Všechny turnaje se budou hrát systémem každý s každým, celkem by mělo být sehráno 116 utkání, ze kterých si budou
moci příznivci určitě vybrat podle chuti. Zvláš turnaj nejvyšší
výkonnostní skupiny by měl posloužit domácím fotbalistům, kteří
jsou po podzimní části MSFL v nezáviděníhodné situaci.

g

g BASKETBALISTÉ MLÉKÁRNY VÁLÍ. Přes docela nečekanou prohru se Spartou Praha, zapříčiněnou zejména únavou
z náročného programu posledních dní, se našim basketbalistům
v dosavadním průběhu soutěží daří nadmíru dobře. Nejenže se
v I. Mattoni NBL drží na samé špici tabulky, když kromě zmiňovaného zápasu prohráli jen na palubovce Nymburku a v ostatních
šesti zápasech nepoznali hořkost porážky, ale podařilo se jim
jako jediným z českých klubů, navíc z 1. místa, postoupit ze základní části Evropského poháru FIBA Callenge Cup do dalších
bojů této soutěže mezi šestnáctku týmů. V osmifinále jim byl přisouzen druhý celek skupiny E, izraelský Ironi Elitzur Ashkelon,
s nímž sehrají úvodní utkání na jeho palubovce ve čtvrtek 8. prosince, odveta na domácí palubovce se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince v 17.30 hodin. Kromě těchto pohárových utkání čekají naše
basketbalisty další ligové zápasy, v nichž došlo k některým změnám. Velmi důležitý a jistě i atraktivní zápas na palubovce Prostějova se odehraje místo v sobotu 3. 12. až v pondělí 5. 12. před
kamerami ČT 2, následující domácí moravskoslezské derby
utkání s NH Ostrava je posunuto ze soboty 10. 12. na neděli 11. 12.
se začátkem v 17 hodin. Z důvodu utkání EP bylo „mlíkařům“
přeloženo i utkání 4. kola Čs. poháru na palubovce Zlína z původního termínu 4. prosince. na 10. ledna 2006. Poslední novinkou je změna začátku zápasů I. NBL hraných ve všední dny
(mimo televizní přenosy) ze 17 na 17.30 hodin.
g BLÍŽÍ SE OPĚT VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNÉJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA. Stejně jako v předcházejících letech, také
na počátek příštího roku připravuje komise pro tělovýchovu tradiční vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců, jednotlivců, kolektivů, trenérů a cvičitelů, k tomu i ocenění titulem Rytíř sportu
a Cenou FAIR PLAY. Vyhodnocení proběhne, tak jako tomu velí
novojičínská tradice, na městském sportovním plese v sobotu
11. února 2006 v hotelu Praha. K tomu zaslala komise všem TJ
a SK v našem městě dopis se žádostí o zaslání návrhů na vyhodnocení v termínu do 30. listopadu na MěÚ, odbor ŠKMTv pí ing.
Oldřišce Navrátilové. Přestože je už po termínu, bude komise
ještě tolerovat i o několik dnů později zaslané návrhy, k čemuž
vyzývá TJ a SK, které tak dosud neučinily.
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ONDŘEJ BAJER S NOVÝM ČESKÝM REKORDEM.
Juniorský reprezentant ČR Ondřej Bajer z novojičínského
Klubu vodních sportů „Laguna“ zaplaval na mezinárodních
závodech v plavání s ploutvemi Nemo Trophy ve Zlíně, jichž
se zúčastnili závodníci z potápěčských klubů Čech, Moravy,
Slovenska i Švédska, nový český juniorský rekord na 400 RP
s přístrojem, když tuto tra zvládl jako první český junior za
3:07,57. Deset novojičínských ploutvařů přivezlo z tohoto
mítinku celkem 13 medailí, jeden český rekord a řadu osobních
časů. Jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile vybojoval Ondřej
Bajer, tři zlaté medaile potvrdily „punc“ Tomáše Mixy coby
letošního nejrychlejšího muže ČR, jenž se mohl za svůj výkon
radovat ze 3. místa za nejhodnotnější bodový výkon (843 b.
na 50 RP). Z dalších dvou zlatých medailí, které vyplavala
nejlepší česká juniorka Nikola Pargačová, má vysokou cenu
zlato získané mezi ženami na 400 PP. Sbírku novojičínských
medailí doplnil třemi stříbrnými v nových osobních rekordech štrekař Dan Malátek, jeho sestra Adriana přidala z dlouhých tratí (400, 800 a 1 500 PP) dvě bronzové a k nim i 5. místo.
Nejen za výše uvedené výsledky, ale i za další hodnotné výkony dorostenců Mičky, Pivoňkové, Vandlíka, Kotaly a Peterkové, se plavci Laguny stali nejlepším klubem této soutěže.

g

hodnotné věcné ceny. Nejúspěšnější jednotlivci dostali poháry. Pořadí: ženy (10 dr.): 1. BABY TEAM (Leskovjanová,
Vlková, Pavlištíková), 2. EXPEDICE VISTEON AUTOPAL
(Krbová D., Modráčková, Bajerová), 3. BROUČCI (Gajdová,
Zjavková, Todtová), muži (30 dr.): 1. KUŽELKÁŘŠTÍ DŮCHODCI (Pohunek J., Kudělka, Halašta), 2. HSK Heřmánky
(Chleviš an, Diagnoli R., Diagnoli M.), 3. BRATRSTVO (Pelikán, Navrátil T., Kočkovský), smíšené trojice (15 dr.): 1.
JESENÍK TEAM (Váňa, Kelnar, Kroupová), 2. KLIMA TEAM
VISTEON (Radka, Radek a Radislav Škárkovi), 3. HSK Heřmánky MIX (Va a, Roman a Martin Diagnolo), nejúspěšnější jednotlivci (ženy): 1. Bajerová 240 b., 2. Vlková 215 b.,
3. Leskovjanová 210 b., muži: 1. Lev 259 b., 2. Kelnar 255 b.,
3. Pohunek 251 b.
Vážení čtenáři Novojičínského zpravodaje!
Až za několik dnů skončí rok 2005, budou i sportovci bilancovat
výsledky i vytyčovat cíle pro rok následující. Už nyní lze říci, že
sportovci našeho města dosáhli v letošním roce mnoha významných úspěchů na tuzemských i mezinárodních kolbištích, za něž si
zaslouží blahopřání. Byli však i takoví, a jednotlivci nebo družstva, kterým se ne zrovna dařilo podle představ, ale určitě lze říci,
že všichni bojovali ze všech sil za barvy svého klubu i našeho města.
Všichni si však bez rozdílu zaslouží poděkování zejména příznivců
s přáním příjemného prožití nastávajících svátečních dnů a do
nového roku 2006 hodně zdraví, spokojenosti, radosti ze sportu
i z dosažených výsledků.
Jaroslav Kotas

Galerie úspěšných sportovců
Vážení čtenáři Zpravodaje, pokračujeme v seriálu představování našich úspěšných sportovců a už bývalých nebo
současných, kteří svými výsledky dělají čest svému klubu,
naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři.
V tomto vydání Novojičínského zpravodaje vám představujeme úspěšnou sportovkyni ve střelbě, členku Sportovního
klubu policie Nový Jičín MUDr. RŮŽENU KONVIČNOU.

g

Ruzena
ˇ Konvicná
ˇ
°

Volejbalistky Nového Jičína si s po dvou výhrách nad UN Brno
(snímek je z tohoto utkání) splnily dvě kola před koncem základní
části první cíl daný před sezonou, a to postup do nástavbové finálové skupiny o 1. až 6. místo, v němž budou stejně jako v mnoha
předcházejících letech bojovat o medaile.

Stručně...
g Současná nejúspěšnější plavkyně PK Nový Jičín Petra Dvorská si vedla úspěšně hned ve dvou závodech. Na mezinárodní soutěži v Olomouci se probojovala 2 x do finále na 50
a 100 metrů prsa, kde obsadila 5. resp. 7. místo. Další plavkyně Veronika Hrušková skončila v závodě na 50 m motýlek
na 9. místě. Petře se dařilo i v silně obsazených mezinárodních
závodech 10. roč. poháru města Kopřivnice, v nichž vybojovala na 50 m prsa 4. místo, na 100 m prsa skončila devátá.
g Nejúspěšnějším družstvem TJ Nový Jičín v dosavadním
průběhu kuželkářských soutěží je „A“ družstvo mužů, které
je po skončení podzimní části pouze se dvěma prohrami na
vedoucí pozici meziokresního přeboru, béčko je i přes snahu
ve stejné soutěži na předposledním 11. místě. Ve III. lize bojujícímu družstvu žen se podařilo velkou bojovností dosáhnout ve vyrovnané soutěži tří výher, které je před posledním
zápasem „podzimu“ staví na 5. místo devítičlenné tabulky.
g Po velmi dobré spolupráci s Loko Suchdol si o mnoho lépe
než v předcházející sezoně vede družstvo házené mužů. Příznivá bilance pěti vyhraných utkání, jedné remízy a při pěti
prohrách s umístěním uprostřed dvanáctičlenné tabulky,
dává spolu s dobrými výkony v posledních zápasech reálný
předpoklad pro minimálně udržení současného postavení
v jarní části soutěže.
g Celkem 55 tříčlenných družstev bojovalo ve dnech 15.—22.
listopadu v novojičínské kuželně v turnaji neregistrovaných,
který pořádal oddíl kuželek TJ Nový Jičín. V turnaji, který
byl velmi dobře organizačně zajištěn a měl velmi dobrou úroveň, obdržely trojice na medailových místech od pořadatelů
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Datum a místo narození: 24. 1.
1958, Nový Jičín. Rodinný stav:
vdaná. Výška a váha: 169 cm, 63
kg. Oblíbené místo: jižní Čechy.
Nejoblíbenější jídlo: kuře na všechny způsoby. Móda: sportovní. Životní krédo: Život se má žít. Který
člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo ve sportu? Otec a manžel, pak vstup do střeleckého oddílu
Sportovního klubu policie Nový Jičín. Sportovní vzor: Nemám
jako vzor jednotlivého člověka, ale dostala jsem a přebrala některé dobré rady od více lidí — třeba od reprezentačního trenéra
pistolových disciplín ČR p. B. Putny nebo pplk. E. Fejera. Další
záliby mimo váš sport? Dříve lyžování a plavání, nyní turistika,
zahrada a pes. Sportovní dráha, největší dosavadní úspěchy:
Aktivně sportovat jsem začala jako žačka a později ještě v kategorii dorostenek ve sjezdovém lyžování ve Valašském Meziříčí,
poté jsem se v sedmdesátých letech zúčastňovala závodů branné
všestrannosti pořádaných tehdejším Svazarmem. Se závodní střelbou jsem začala v roce 1996 v Novém Jičíně. K mým dosavadním
největším sportovním úspěchům patří: 2. místo v roce 1998 na
mistrovství ČR (MČR) v disciplíně Evropský policejní parkur ve
střelbě (EPP), 1. místo v Českém poháru (ČP) v EPP, 1. místa na
MČR a v ČP v EPP v roce 2001, ve stejném roce pak vytvoření
rekordu ČR v EPP v kategorii žen a 2. místo na Setkání mistrů
klubu důstojníků v záloze ve střelbě z pistole, 1. místa na MČR
a v ČP v EPP v letech 2002 a 2003, také 2. místo na MČR a 1. místo
v ČP v EPP v loňském roce a letošní 1. místo v ČP v EPP. Z čeho
jste měla v poslední době největší radost? Že jsem úspěšně
dokončila i tuto střeleckou sezonu. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky? Nejlepší — když se mi podařilo vytvořit rekord
ČR v EPP ziskem 245 z 250 bodů, nejhorší — když jsem skončila
na MČR v EPP v roce 1997 na 4. místě.
Jaroslav Kotas

Město Nový Jičín na görlitzkém
veletrhu cestovního ruchu

g Ve dnech 4.— 6. 11. 2005 se v jednom z našich partnerských
měst, v německém Görlitz, konal XIV. ročník mezinárodního
turistického veletrhu pod názvem Touristikbörse Görlitz 2005.
Letošní ročník byl specifický v tom, že veletrh probíhal vůbec
poprvé na jiném místě než dříve, a sice v prostorách görlitzkého pivovaru Landskron Brauerei. Výstava byla slavnostním
způsobem otevřena v pátek 4. listopadu 2005 za přítomnosti
vrchního starosty města Görlitz pana Joachima Paulicka. Za
naše město se zahájení zúčastnili starosta města Mgr. Ivan
Týle a radní, předseda komise obchodu, služeb a cestovního
ruchu MVDr. Milan Šturm. Město Nový Jičín se v letošním roce
představilo společně s agenturou cestovního ruchu Region
Beskydy-Valašsko, jejímiž členy jsou kromě našeho města
i Kopřivnice, Štramberk, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov
pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí.
I v letošním roce město pro svou prezentaci použilo výstavní
prvky agentury Beskydy-Valašsko, které byly pořízeny společně s vozidlem pro výstavnické účely v loňském roce za
přispění grantu Phare 2000. Město Nový Jičín představilo své
krásy, zajímavosti a lákadla prostřednictvím klasických veletržních forem, tzn. letáků, propagačních tiskovin měst, ústních informací, jednotlivých nabídek ubytovacích kapacit.
Významným a velmi přitažlivým výstavním prvkem se opětovně stala počítačová prezentace s informacemi o městě
a dění v něm. V letošním roce se městu podařilo získat ještě
jednu velmi zajímavou formu prezentace — jednalo se o každodenní promítání filmů o našich jedinečných městských
slavnostech v tzv. „dovolenkovém“ kině, které bylo zřízeno
přímo na výstavišti.
I přes změnu místa konání veletrhu a počáteční neusazenost a obavu pořadatelů a vystavovatelů navštívilo veletrh
více než 6 500 lidí z celého regionu Horní Lužice a jeho okolí,
kteří se zajímají o cestování.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Setkání s vrchním starostou Görlitz. Zleva MVDr. Milan Šturm, člen
RM, p. Joachim Paulick, vrchní starosta Görlitz, Mgr. Ivan Týle,
starosta města.

Slavnost v Kremnici
g Mnoho symbolů chaotická doba devastuje, či dokonce ničí.
Jsou však symboly, které obecná nejistota povyšuje do pozic
zásadních hodnot. Uctění dvou stěžejních symbolů byli novojičíňané přítomni ve slovenském městě Kremnica, kde proběhly dne 18. listopadu oslavy 677. výročí města a 240. výročí
unikátního sloupu svaté Trojice a jeho znovuodhalení po třináctiletém restaurování.
Na slavnostním zasedání městského zastupitelstva v kostele
svatého Františka vysoce ohodnotil primátor města Kremnica ing. M. Nárožný spolupráci s partnerským městem Nový
Jičín, poděkoval za podmínky vytvořené v našem městě pro
prezentaci Kremnice a vyslovil potěšení nad úrovní a růstem
neformálních kontaktů.
Coby potvrzení harmonického sblížení obou významných
historických sídel pak předal do rukou místostarosty města
Nový Jičín, Pavla Wesselého, symbolický klíč od města Kremnica a požádal ho, aby Novojičíňanům předal upřímný vzkaz,
že v Kremnici budou vítanými a ctěnými hosty. Novojičínský
místostarosta ve svém projevu rovněž vysoce ohodnotil úroveň
vztahu a prospěšnost partnerství obou měst. Ozdobou kremnických slavností bylo účinkování pěveckého sboru Ondráš.
Petr Orság

História st pa sv. Trojice. Monumentálny st p svätej Trojice — jedna
z najvýznamnejších barokových pamiatok a najvyššia svojho druhu
na Slovensku, jedna z dominánt Kremnice. Bola vytvorená v rokoch
1765—1772 z iniciatívy a na náklady mesta Kremnica, ako kolektívne dielo socharských dielní Dionýza Stanettiho a Martina Vogerleho. Jedným z podnetov k jeho vytvoreniu bola morová epidémia, ktorá sa v roku 1710 prehnala Uhorskom a postihla aj
Kremnicu. V mestskom prostredí plnil funkciu symbolu, ochrany
a súčasne prevencie proti moru. V zložitom období protireformácie
sa stal miestom na verejné šírenie liturgie a symbolom rekatolizácie. V texte listiny uloženej do základov st pa sa uvádza: „...na slávu
a čes Najsvätejšej a Nerozdielnej Trojice a Nepoškvrnene Počatej
Bohorodičke vždy Panny Márie.“ Znamená to, že kremnická votívna
pamiatka bola zasvätená tak sv. Trojici ako aj Panne Márii. Z typologického h adiska v tomto prípade ide o kombináciu dvoch základných typov barokových st pov — Trojičného a Mariánskeho. St p je
vysoký cca 22 m — patrí medzi najväčšie v strednej Európe. Sochársku výzdobu tvorí 13 tzv. ve kých sôch (2—2,5 m), 41 tzv. malých sôch
(28 putti, 13 serafínov), 11 reliéfov, balustráda, schodisko, dlažba
dookola. Vrchná čas st pa je zasvätená sv. Trojici a Neposkvrnenému počatiu Panny Márie. V strednej časti sú banícki patróni
a patrónka mesta. V spodnej časti sú svätí — ochrancovia proti moru.
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Než napadne sníh

Vyhodnocení soutěže
„Rozkvetlý balkon/okno 2005“
V letošním roce proběhl 4. ročník soutěže o nejhezčí rozkvetlý balkon či okno. Dne 26. 10. 2005 vyhodnotila komise
životního prostředí při MěÚ Nový Jičín nejhezčí balkóny/
okna ve dvou kategoriích: rodinný dům a panelový dům. Přihlášené balkony a okna byly posuzovány při pohledu z veřejného prostranství z hlediska estetického a ekologického
přínosu v dané lokalitě, z hlediska vkusnosti květinové výzdoby, zdravotního stavu rostlin, bujnosti růstu a bohatosti
kvetení.
Výherci v kategorii rodinných domů: 1. Dagmar
Prokopová, U Hráze 242,
Nový Jičín-Loučka; 2. Iva
Veverková, Skalky 79,
Nový Jičín; 3. Ilona Nováková, Mlýnská 253, Nový
Jičín-Loučka.
Výherci v kategorii panelový dům: 1. Ivana Nováková, Zborovská 9, Nový Jičín; 2. Jaroslav Kotas,
Za Korunou 198, Nový Jičín; 3. Olga Macková, Pod
Lipami 19, Nový Jičín.
Všem děkujeme za účast
v soutěži a výhercům blahopřejeme!
g

g V průběhu podzimních školních prázdnin (26.— 30. října)
připravil a uskutečnil Dům dětí a mládeže Fokus v Novém Jičíně pro děti od 6 do 15 let pobytový tábor na své táborové
základně Hůrka. Posledních podzimních dnů si tak naplno
užívalo 26 dětí z Nového Jičína, Kopřivnice, Opavy a Ostravy.
Tajuplné večerní hry, společné komunikační hry, tanec v listí,
výtvarné a rukodělné práce obohacené lampionovým průvodem a lanovými aktivitami — takový pestrý program se mohl
plně realizovat především díky kvalitním pedagogům volného
času a také díky nádhernému počasí.
Martin Jakůbek, mluvčí DDM Fokus
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Mgr. Kateřina
Kuželová, odbor životního prostředí MěÚ NJ
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KINO KVĚTEN
Po 5. 12. až út 6. 12. v 18.00 a 20.00 hod. ČTYŘI BRATŘI.
Filmové drama, akční, krimi, mysteriozní. Vrátili se domů,
aby pohřbili mámu a jejího vraha. Mládeži nepřístupno,
109 min., titulky, 60,- Kč.
g Středa 7. 12. v 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT Pavla
Nováka. Vánoční koncert v kině Květen. Předvánoční setkání s legendou 60. let, zpěvákem, hudebníkem, textařem
a spisovatelem Pavlem Novákem za doprovodu nové hudební skupiny. Předprodej vstupenek od 15. 11., 70,- Kč.
g Čtvrtek 8. 12. až sobota 10. 12. 05 v 18.00 a 20.15 hod.
LEGENDA O ZORROVI. Pokračování o tajemném hrdinovi. Antonio Banderas a Catherine Zeta-Jonesová. Americký dobrodružný western. Mládeži přístupno, 131 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Neděle 11. 12. ve 14.00 hod. TALENT 2005. Finálový
koncert pěvecké dětské soutěže v kině Květen. Setkání
finalistů z předešlých ročníků TALENT. 30,- Kč.
g Pondělí 12. 12. až středa 14. 12. ve 20.00 hod. DĚJINY
NÁSILÍ. Tom Stall vedl spokojený život. Do doby než se
stal hrdinou. David Cronenberg režíruje Vigga Mortensena
a Eda Harrise v thrilleru dle komiksu Johna Wagnera.
Mládeži nepřístupno, 92 min., titulky, 65,- Kč.
g Pondělí 12. 12. až středa 14. 12. v 18.00 hod. NOČNÍ LET.
Americký film - touhle linkou letí strach. Mládeži nepřístupno, 85 min., titulky, 60,- Kč.
g Čtvrtek 15. 12. až středa 21. 12. v 15.00, 18.00 a 20.30 hod.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR. Čtvrté pokračování dobrodružství Harryho Pottera a jeho spolužáků.
Pátý díl s podtitulem Fénixův řád, jehož natáčení prý začne v lednu 2006, plánuje vstup do kin v roce 2007. Mládeži přístupno, 150 min., dabing, 80,- Kč.
g Pondělí 19. 12. v 9.30 hod. HVĚZDA BETLÉMSKÁ.
Filmovépásmo pro děti. Filmovépásmo pro MŠ. 10,- Kč.
g Pondělí 19. 12. ve 14.30 hod. KRÁL SOKOLŮ. Slovenská filmová pohádka. Filmová pohádka pro ŠD. 15,- Kč.
g Čtvrtek 22. 12. až neděle 25. 12. MOJE LÉTO LÁSKY.
Romantické drama, vášnivé, osudové, zakázané, nezapomenutelné. Mládeži nepřístupno, 86 min., titulky, 65,- Kč.
g Čtvrtek 22. 12. až neděle 25. 12. OLIVER TWIST. 19. století, Londýn - film Anglie, Česko, Francie. Oliver Twist osiřel a nyní musí žít v chudobinci, který řídí odporný pan
Bumble. Mládeži přístupno, 130 min., titulky, 60,- Kč.
g

Beskydské divadlo Nový Jičín, pokladna tel.: 556 770 145, pondělí zavřeno,
úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu před představením

Čtvrtek 8. 12. v 18.00 hod. Donald Churchil: CHVILKOVÁ
SLABOST. Současná anglická hra na téma tak důvěrně známé (manželství), ve kterém vzniká nespočet komických situací s překvapivým rozuzlením. I zdánlivě ukončená kapitola
může mít přece jen pokračování, ani prohraný boj nemusí
být zdaleka ztracen. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, Andrea Elsnerová/Jana Janěková ml. / Sandra Pogodová. Divadlo Radka Brzobohatého, Praha. Předplatné
sk. S. Předprodej od 23. 11.

g

g Pátek 9. 12. v 19.00 hod. Rudolf Těsnohlídek: LIŠKA
BYSTROUŠKA (Příběhy krve). Režisér J. A. Pitínský předlohu zdramatizoval s výrazným muzickým cítěním a se sklonem
k lyrismu. Jeho osobitá úprava s podtitulem „Příběhy krve“
akcentuje v Bystroušce téma nesvobody plodící násilí. Pohybová stylizace světa zvířat je navíc inspirována tradičními
japonskými fraškami kjógen. Operní příznivce laskavě upozorňujeme: Janáček tentokrát zůstal doma! To ovšem neznamená, že byste si příběhy ryšavé lesní škůdkyně měli nechat
ujít. Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Předplatné sk. B.
Předprodej od 23. 11.

Středa 14. 12. v 19.00 hod. Diego Ruiz, Fiona Bettaniniová: BEZ PŘEDSUDKŮ. Neplánovaná společná noc, strávená v hotelovém pokoji, nabízi dvěma letitým přátelům možnost popovídat si o věcech, na které se ženy jinak ostýchají
ptát mužů a muži žen. Vybroušená slovní přestřelka plná gagů
o kamarádství, o tajemstvích a o zvědavosti. Hrají: Jana
Paulová a Pavel Zedníček. Divadlo Kalich Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 30. 11.

g

g Čtvrtek 15. 12. v 19.00 hod. KATEŘINA ENGLICHOVÁ —
harfa. Recitál naší přední harfenistky. Na koncertě zaznějí
skladby těchto autorů: A. Francisque, F. A. Rössler-Rosetti,
J. F. Fischer, J. L. Dusík, G. Tailleferre, E. Granados, Bedřich Smetana — Jan Hanuš Trneček. ARCO DIVA Praha.
Kruh přátel hudby. Předprodej od 30. 11.

Pondělí 19. 12. v 19.00 hod. Jiří Voskovec, Jan Werich,
Burton Lane: DIVOTVORNÝ HRNEC. Spolu s libretisty
a textaři Harburgem a Saidym vykouzlil Burton Lane v muzikálu Finians Rainbow pomyslnou zemi s vlastní logikou,
v níž pohádková fikce a sociální realita se smísily do nové,
poutavé a působivé skutečnosti. Jiří Voskovec a Jan Werich
hru přeložili, upravili a pod názvem Divotvorný hrnec uvedli
v roce 1948 v Praze. Jednalo se o vůbec první uvedení tohoto
muzikálu na evropském kontinentě. Moravské divadlo Olomouc. Předplatné sk. A. Předprodej od 30. 11.

g

VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého
sboru Ondráš Nový Jičín pro dříve narozené.

g Úterý 20. 12. v 18.00 hod.

Pondělí 26. 12. v 16.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Nový Jičín. Předprodej od 30. 11.
g

g Pátek 23. 12. až sobota 31. 12. v 01.00 hod. VESELÉ
VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK vám všem přejí zaměstnanci kina Květen a Biografu ARTeFAKT. Hodně
zdraví a dobrých filmů v roce 2006.

Úterý 27. 12. až středa 28. 12. v 18.00 a 20.15 hod. 40
LET PANIC. Americká romantická komedie. Lepší pozdě
než nikdy. Mládeži nepřístupno, 116 min., titulky, 60,- Kč.
g Čtvrtek 29. 12. až pátek 30. 12. ve 20.00 hod. ŠTĚSTÍ.
Repríza českého filmu. Dojemný příběh o křehkém vztahu
dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou
lásku. Mládeži přístupno, 107 min., 60,- Kč.
g Čtvrtek 29. 12. až pátek 30. 12. v 18.00 hod. WALLACE
a GROMIT: prokletí králíkodlaka. Vaším směrem hopsá
něco příšerného. Mládeži přístupno, 100 min., titulky,
60,- Kč.
g
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
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9. 12. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. SARDINKY
V KOMATĚ — multižánrová skupina.

g

10. 12. (so) Čajovna Archa, 17.00 hod., 0,- Kč. NOCTURNO
— VEČER POEZIE.
14. 12. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 0,- Kč. ŠÁLEK HUDBY — jamování.

g 16. 12. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. DLHÉ DIELY
(SK) — žádaná alternativní skupina.

17. 12. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. 2 MEN
WHOSE LOVE IS MUSIC — koncert.

g

24. 12. (so) Čajovna Archa, 22.00—02.00 hod., 0,- Kč. ŠTĚDRÁ NOC V ČAJOVNĚ

g

28. 12. (st) Kavárna U Knihotoče, 20.00 hod. PŘEDČASNÝ SILVESTR — komponovaný pořad příznivců jazzu se skupinou OP JAZZ QUARTET.

g

Zelená věž
Znějí zvony.
V jejich hlasu
život ztrácí otěže.
Rok je krátká míra času
pro zvony i pro věže.

Jaroslav Merenda
Zvony sice nevidíme, ale čtyři okna (na každou světovou stranu)
pod cibulovou částí báně věže novojičínského chrámu připomínají
řez zvonem. Text a foto Jaroslav Bělík.
11
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g 28. 11—1. 12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA VÝTVARNÝCH PRACÍ A KERAMIKY. Čerti, andělé, Mikuláši,
svícny, závěsky vytvořené členy našich výtvarných kroužků. 28. listopadu od 14 do 18hod., 29. 11.—1.12. vždy od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hod.
g Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ I DĚTI. Každý čtvrtek a pátek (1., 2., 8., 9., 15.
a 16. prosince). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením
E. Mitášové. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Sobota 10. 12. od 9 do 12 hod. VÁNOČNÍ DÍLNA. Přij te
si vyrobit tradiční i netradiční vánoční dekoraci k výzdobě
stolu, oken i stromečku. Vstupné 20,- Kč.
g 10. a 17. 12. od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Pro všechny zájemce, kteří nemají čas v pracovních
dnech. Dospělí 65 ,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Čtvrtek 29. 12. od 10 do 12 a od 14 do 16 hod. VÁNOČNÍ
PLAVÁNÍ. BOHATÝ PROGRAM PLNÝ SOUTĚŽÍ A ZÁBAVY PRO DĚTI I RODIČE. Tradiční vánoční koupání
na novojičínském bazéně. Pro všechny účastníky je připravena malá pozornost. Vstupné děti 10,-, dospělí 20,- Kč.
g Pátek 30. 12. od 18.00 do 21.00 hod. PŘEDSILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA. Předposlední den letošního roku
můžete protancovat se svými kamarády při nejnovějších
hitech (DJ Lojza Kvita). Vstupné: 30,- Kč.
g KRÁSNÁ, ŠIKOVNÁ A CHYTRÁ DĚVČATA OD 13
DO 17 LET, PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE MISS DÍVKA, která se uskuteční 12. 1. 2006. Čeká vás velká zábavná
show, hodnotné ceny i obdiv přátel. Přihlášky na našich
webových stránkách a v DDM Fokus. Vyplněné nutno odevzdat do 20. 12. v infocentru nebo H. Veverkové.

g

g

V

tel. 556 709 069, 556 710 088
http://ddm-ffokus.novy-jjicin.cz
e-m
mail: ddmfokus@ddmfokus.cz

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 Mateřská škola Sady Nový Jičín a Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu výtvarných
prací dětí z mateřských škol M. MONTESSORI, JIRÁSKOVA,
BESKYDSKÁ, SMETANOVY SADY „VÁNOČNÍ ČAS — ČAS
POHÁDEK“. Vernisáž s programem: středa 7. prosince 2005
v 16.00 hodin. 9.—30. prosince 2005. Otevřeno: pondělí a pátek
13.00—16.00 hod., středa 10.00—13.00 hod. Výstavní síň „Stará
pošta“, Masarykovo náměstí 20.

O

Začlenění knih
z Peadagogické knihovny KVIC do fondu Městské
knihovny v Novém Jičíně. Městská knihovna v Novém Jičíně
převzala knižní fond Pedagogické knihovny v Novém Jičíně,
která byla součástí Krajského vzdělávacího a informačního
centra v počtu 10 286 svazků k 31. 8. 2005. Tento knižní fond
nebyl náležitě zpracován dle závazných standardů, což znamená, že začlenění do fondu Městské knihovny v Novém Jičíně představuje úplné nové zpracování, t.j vložení do databáze výpůjčního systému LANius, (Clavius), přidělení identifikačních znaků, označení a opatření číselným kódem a zabalení do fólie. Přesto, že je zpracování převzatého fondu nad
rámec objemu pracovních činností knihovny, je naší snahou
zpřístupnit tuto odbornou literaturu veřejnosti co nejdříve.
Ke dni 31. 10. 2005 bylo takto zpracováno 2 134 svazků, přednostně jsme vkládali knihy z oboru filozofie, psychologie, sociologie, pedagogiky a jazykovědy, managementu, ekonomiky.
Tyto knihy byly včleněny do volného výběru naší knihovny
a zájemce má možnost si je vyhledat v našem on-line katalogu
bu podle autora nebo podle názvu, popř. klíčového slova —
pokud nezná ani autora, ani název. Knihy se půjčují dle platného výpůjčního řádu naší knihovny, a to na dobu maximálně
tří měsíců. Pokud není zaznamenána rezervace pro jiného
zájemce, je možno po předložení knihy požádat o novou výpůjčku. Celý fond máme v záměru zpracovat a začlenit do
31. 3. 2006. Videokazety v počtu 413 byly zpracovány všechny, jsou k dispozici v našem hudebním oddělení.
To, že knihovní fond Pedagogické knihovny je velmi kvalitní, již čtenáři zaznamenali. Knihy si nepůjčuje pouze odborná učitelská veřejnost ke studiu, ale i běžní uživatelé,
kteří takové zastoupení literatury v naší knihovně postrádali.
V rámci našich dostupných finančních prostředků nebyla
možnost takovou literaturu nakupovat. Do budoucna je však
nutné navýšení finančních prostředků tak, aby byla možnost
tento fond neustále doplňovat a aktualizovat.
Hana Krkošková, vedoucí knihovny

g

Okénko do minulosti
Okénko do minulosti aneb připomenutí výročí přestavby radnice města Nového Jičína, zrodu železniční dráhy
spojující Nový Jičín se Suchdolem nad Odrou a vybudování městského kina.
Po staletí je symbolem města radnice, nejpamátnější dům,
místo, kde se uchovává pamě dávných obyvatel města,
které však zároveň žije současností, nebo řídí chod věcí veřejných. Podobně je tomu i s novojičínskou radnicí, nárožním dvoukřídlým objektem o třech nadzemních podlažích,
která se skví v jihozápadním rohu centrálního náměstí T.G.
Masaryka. Prožila dobrodužnou historii. Narodila se léta
Páně roku 1501. 20. září onoho roku tehdejší majitelé města
a panství, bratři ze Žerotína, vydali listinu, ve které věnovali
Novému Jičínu svobodný dům na náměstí ke zřízení radnice,
masných, kožešnických, ševcovských a chlebných krámů.
Již 25. dubna roku 1503 zachvátil ale budovu radnice zničující požár, jemuž podlehly takřka všechny domy ve městě.
A tak se budova jako již kamenný objekt stavěla za pomoci
Žerotínů znovu, podobně jako další domy na náměstí.
Ale historie pokračovala. Po velkých stavebních úpravách
se radnice svobodného komorního města přesunula v roce
1593 do nově opraveného zámku. Budova staré radnice byla
téhož roku jako právovarečný dům prodána do soukromého
držení. Porážka stavovského povstání přinesla zásadní obrat
do osudů města. Majitelem komorního města a panství se
roku 1624 stala jezuitská kolej v Olomouci. Ihned po příchodu
do města obsadil jezuitský regent Hack s vojenskou asistencí
sídlo radnice — budovu zámku a městu zabavil všechna předchozí privilegia. A tak Nový Jičín zůstal bez radnice, do zámku
se přesunula správa novojičínského panství a sídlo hejtmana.
Radní se scházeli v domech svých purkmistrů, radních, a to
po celých dlouhých 24 let. Teprve v roce 1648 přislíbila vrchnost radě přenechat dvě místnosti s komůrkou v panském
obydlí nedaleko zámku, v tak zvaném Scheitenhauerově domě.
27. října 1659 zemřel majitel domu na náměstí Daniel Hoffman. Krátce po jeho smrti odprodali dědici dům jezuitům a ti
ho obratem věnovali městu opětně ke zřízení radnice.
Slavnostní den znovuotevření radnice město oslavilo troubením a bubnováním na tympány. Do vchodu na radnici pak
nechali otcové města zasadit kamenný portál, vyzývající všechny správce věcí obecných ke spravedlnosti a obezřetnosti.
Portálem věkem prošla řada purkmistrů, radních a přísedících, kteří po bočním schodišti vystupovali na balkon radnice
a odtud vyhlašovali městské právo. 19. století přineslo regulovaný magistrát, nové správní pojetí městské vlády pod dohledem státu, poté samosprávu a také novou podobu radnice.
Podle projektu domácího stavitele Tomáše Chytila dostala
dosud jednopatrová budova v roce 1861 podobu novogotické
dvoupatrové stavby, v jejíchž útrobách našla své místo také
místní reálka a první novojičínské muzeum, zřízené synem
bývalého novojičínského poštmistra Wilhelmem Kattauerem.
Radikální přestavba z let 1929—1930 zanechala z historické
budovy pouze torzo, nebo v podstatě zůstal zachován jen
monumentální mázhauz. Přesto neubrala přestavba nic na
působivosti objektu. Moderní háv průčelí jako by s veškerou
samozřejmostí dotvářel malebný kolorit náměstí a svým pojetím nenechá nikoho na pochybách, že zde se nachází první
dům města, jeho srdce a mozek.
S koncem října roku 1930 nacházíme v novojičínském tisku
informace, že rekonstruovaná budova radnice a městské spořitelny byla dána do opětného používání. V rozsáhlém článku
zabývajícím se historií objektu, náklady renovace, propojením historické budovy radnice č.1 s přilehlými domy č.2 a 3
a vybudováním zasedacího sálu je veřejnost informována
o všech událostech od roku 1929, kdy se s přestavbou začalo
a kdy se spojily finance města a spořitelny. Definitivní podoba
přístavby a rekonstrukce je dílem novojičínské stavební firmy
R.u.H.Blum. Autorem umělecké výzdoby, zvláště soch u balkonu tehdejší starostovy pracovny, je novojičínský akademický malíř Ernst Kubiena.
Budova byla sice používána od konce měsíce října 1930,
respektive začátku měsíce listopadu 1930 tím, že se zpět stě-
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hovali úředníci. Slavnostní zprovoznění se událo několikerým
způsobem: prvním zasedáním zastupitelstva dne 2. 12. 1930
v 5 hodin odpoledne v nově vybudované zasedací síni ve II.
patře radnice, společným slavnostním zasedáním zastupitelstva města a dozorčí rady Městské dráhy Nový Jičín — Suchdol nad Odrou dne 19. 12. 1930 v 11 hodin dopoledne u příležitosti oslav 50. výročí uvedení dráhy do provozu. Tohoto zasedání se zúčastnil zástupce ministra železnic dr. Czerný.
Ceremoniál pokračoval slavnostním otevřením radničního
sklípku ve čtvrtek 25. prosince 1930: v 10 hod. dopoledne
chopinovský koncert, ve 12 hodin slavnostní oběd, odpoledne
čaj o páté s tanečním programem a večer v 21.30 hod. tanec
s uměleckým programem. Projevy a poděkování probíhalo
při slavnostním obědě, kterého se zúčastnili i představitelé
stavebních firem, podílejících se na celkové opravě budovy.
Téhož dne, ve čtvrtek 25. 12. 1930, byla v 10 hod. dopoledne
slavnostně otevřena nová budova městského kina. Přítomný
starosta dr. Schollich pronesl krátký projev, podobně jako
hejtman Okresního úřadu v Novém Jičíně dr. Ščáva.
Tolik tedy ve zkratce oprava radnice. I když se město
částečně zadlužilo, bylo to jediné možné moderní řešení.
V té souvislosti bylo několikrát vzpomínáno i výročí městské
dráhy, jejíž historie je rovněž pozoruhodná. Když se totiž
připravovala stavba Ferdinandovy severní železnice, měla
z Lipníku pokračovat přes Nový Jičín směrem na Bohumín
a Krakov. Ale mnozí Novojičtí tenkrát v první polovině 19.
století o železnici nestáli, a tak dráha nakonec vedla jinudy,
přes Suchdol nad Odrou. Konečně, oněch nevěřících užitku
železnice bylo v tehdejší rakouské monarchii více a Salomon,
svobodný pán Rothschild, spolu s univ. prof. Františkem Rieplem museli vyvinout mnohé úsilí, než vůbec soukromá akciová společnost vznikla. Ale nakonec první vlak do Suchdolu
nad Odrou vítězně dorazil 1. května 1847. Dá se říci, že od
tohoto slavnostního okamžiku začíná snaha Nového Jičína
o připojení k železnici. Město se po roce 1850 začalo hospodářsky bouřlivě rozvíjet. Ze soukenické cechovní výroby
vznikly textilní továrny, z kloboučnické malovýroby se na
přelomu 19. a 20. století vyvinula jedna z největších firem ve
střední Evropě, akciová společnost J. Hückels-Söhne, která
zaměstnávala přes 2000 dělníků a obchodovala, dá se říci,
s celým světem, nebo měla úspěšné zastoupení nejen v USA,
ale i v Japonsku.
Ale vra me se k železniční dráze. Prvním úspěchem k dosažení cíle bylo přejmenování železniční stanice Suchdol
nad Odrou na Suchdol-Nový Jičín, což ředitelství Severní
Ferdinandovy dráhy v roce 1863 povolilo. Městská rada bojovala o železniční připojení dále. Roku 1869 vyjednávala se
soukromou společností o stavbě lokálky, ale pro vysoké náklady neúspěšně. Město se zúčastnilo jednání o zajímavém
projektu trati Nový Jičín, Libhoš , Příbor, Fryčovice, Místek,
Frýdek, Třinec, Dědice v dnešním Polsku, připravovaného
K.K. priv. Frýdlantskou dráhou počátkem roku 1873. Téhož
roku se objevil ještě slibnější záměr dráhy spojující Prusko
a Uhry, vedoucí z Ratiboře do Opavy a odtud přes Fulnek,
Suchdol a Šenov do Nového Jičína, dál pak přes Jičinu, Starojickou Lhotu a Palačov ke Krásnu, Vsetínu a Vlárským průsmykem do Trenčína. Koncesi obdržela akciová společnost
Moravskoslezské ústřední dráhy. Stavba měla začít do tří
měsíců a skončit do tří let. Komisionální jednání o nádražích a stanicích se konalo v Novém Jičíně dne 9. dubna 1873.
Leč velký hospodářský krach vypuknuvší v létě téhož roku
stavbu zastavil. Myšlenka stavby ale nezanikla. Přes úpornost, s jakou městská rada bojovala a zasahovala ve Vídni,
i s podporou Obchodní a živnostenské komory v Olomouci,
se nakonec zdařilo jediné: když v roce 1879 vyšel zákon o stavbě lokálních drah, podal Nový Jičín žádost o stavbu lokální
trati ze Suchdolu do Nového Jičína. Protože vláda odmítla
subvenci, město hlasováním všech oprávněných voličů se
rozhodlo samo stavět a vydalo příslušné dlužní úpisy. V této
kritické chvíli Novému Jičínu a jeho neúnavnému starostovi
JUDr. Hugo Fuxovi velmi pomohl zdejší rodák, v té době již
uznávaný stavitel rakouských železnic, Karl von Schwarz,
jehož firma lokální dráhu spojující Suchdol s Novým Jičínem
provedla. Na jaře roku 1880 bylo započato, 7.září je datována
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císařem Františkem Josefem koncesní listina a 19. prosince
1880 slavnostně vyjel z Nového Jičína první vlak. Zrodila se
železniční dráha s nádražní budovou, která počala psát
svou historii. Akciová společnost zanikla až v roce 1946 znárodněním. A budova? Ta získala v loňském roce nový háv
a slouží dále.
Podobně zajímavou historii má budova kina. Světelné
obrázky, magická síla 20. století, se do Nového Jičína dostaly okolo roku 1902, jak stvrzují archivní dokumenty. Každý
rok pak vystupovalo ve zdejším německém Spolkovém domě
(dnes Beskydské divadlo) známé elektrické divadlo podnikatelů Öser und Saxinger, od roku 1911 pak firma Kummers
Wiener Weltbioskop, zatímco formou putovního biografu se
první kinoodvážlivci a nadšenci představovali na náměstí
v různých cirkusových vystoupeních. Od roku 1911 se trvale
hrálo rovněž v sále hostince U Nového slunce, kde koncesi
získala firma Streublovo novojické elektrické kino. Provoz
obou biografů se omezoval na zimní období a byl přerušen
první světovou válkou. Po vzniku Československé republiky
se obě firmy spojily v jednu společnost a promítaly jak ve
Spolkovém domě, tak U Nového slunce, kde se navíc jednou
týdně konalo představení pro novojičínskou českou menšinu.
Na sklonku dvacátých let naráželo promítání v obou budovách na nejrůznější technické problémy, a proto se městská
rada rozhodla situaci řešit. Na svém zasedání 22. dubna
1930 schválila zakoupení staré sladovny pivovaru Siegfrieda
Herze, která stála na místě, kde dnes nacházíme současné

Zvláštní jazykový kurz
g Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 nabízí pro své
žáky v rámci vzdělávacího programu Základní škola i rozšířenou výuku cizích jazyků. V letošním roce jsme se rozhodli
nabídnout žákům výuku jazyků netradiční formou a v netradičním prostředí formou pobytových intenzivních kurzů. Využili jsme krásné přírody Beskyd a ve dnech 19.—21. října 2005
se v Kunčicích pod Ondřejníkem (penzion Zátiší) uskutečnil
třídenní jazykový kurz pro žáky 3.— 5. ročníku pod vedením
vyučujících anglického a německého jazyka. Tře áci se teprve s cizím jazykem seznamovali, ti starší už procvičovali
a upevňovali své dosavadní znalosti, vše formou her, říkanek,
pohádek, zábavy...
Těm nejstarším žákům školy, kteří budou mít brzy možnost ověřovat své znalosti při studiu na středních školách
nebo přímo v praxi, jsme chtěli nabídnout více. Proto jsme
ve stejném prostředí ve dnech 23.—25. října 2005 pro žáky
9.A třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků pořádali intenzivní pobytový kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím
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kino. Stará sladovna vzala za své, konečně, pivovar již dávno
nebyl funkční, objekt byl zbourán a již koncem srpna téhož
roku se započala stavba nové budovy podle plánů vídeňského architekta Lea Kammela, vítěze konkurzu tří projektů.
Budova kina byla vystavěna novojičínskou stavební firmou
Czeike und Wondra, dokončena byla v prosinci a veřejnosti
předána prvním filmovým představením o vánocích 25. prosince 1930. Finanční náklady ukázky funkcionalistické architektury se vešly do částky 3 576 335 Kč včetně vnitřního
zařízení, technického vybavení a aparatury. Budova sama
stála jen 2 872 295 Kč. Samotného obřadu otevření Kina v 10
hodin dopoledne se zúčastnil tehdejší starosta města Nového
Jičína dr. Schollich. O rok později, léta Páně 1931, zažilo město
Nový Jičín další významný mezník v historie kinematografie. Ve dnech 20.— 23.února totiž toto městské kino uvedlo
první zvukový film „Der unsterbliche Lump“ (Nesmrtelný
lump) s tehdejší hvězdou německého filmu Gustavem Frölichem. Do roku 1931 pak zaznamenalo novojičínské kino netušený rozmach, způsobený expanzí zvukového filmu. V polovině třicátých let došlo z důvodů hospodářské krize k citelnému poklesu návštěvnosti, ale již v roce 1936 se situace
poznenáhlu měnila a kino znovu začalo být ziskové. Po roce
1945 budova biografu dále plnila svůj účel až do roku 1966,
kdy došlo ke generální opravě. Po třech letech, v roce 1970
je kino opět zprovozněno. Technické vybavení bylo na úrovni
doby, jen ona funkcionalistická architektura se ztratila. Ale
kino velmi dobře slouží dodnes.
Karel Chobot

Marcem Antoniem Campos Aguilar. Jedním z cílů bylo ověřit
dovednosti žáků dorozumět se a komunikovat v anglickém
jazyce. Zda se to povedlo, popisuje názor žáků 9. A. Jazykové
kurzy jsme pořádali pro žáky poprvé. Jejich úspěšná realizace by nebyla možná bez náročné přípravy vyučujících a hlavně jejich ochoty věnovat se svým žákům i nad rámec svých
každodenních povinností.
ZŠ Komenského 68
JAZYKOVÝ KURZ. Byl nám vůbec na něco? Myslíme, že
na tuto otázku je jednoznačná odpově . Rozhodně ano. Základem všeho byl náš učitel Marco. Vymyslel si pro nás skvělé
učební metody, které nás ohromně bavily. Učil nás především
hrami, což je pro nás nejlepší způsob, jak se něco naučit.
Uspořádat tento kurz byl opravdu dobrý nápad, protože normálně nemáme moc možností pohovořit se anglicky s rodilým
mluvčím. Tento kurz nám ohromně pomohl s angličtinou, ale
také nám zvedl sebevědomí. I když Marco stále mluvil jen
v angličtině, rozuměli jsme mu skoro dokonale. Takže když
to v závěru shrneme, tento kurz nám dal opravdu hodně
a klidně mohl trvat i o něco déle.
Žáci 9. A
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Malé vánoční vzpomínání
g Zanedlouho budeme prožívat jedny z největších a nejkrásnějších svátků v roce — svátky vánoční. Jejich očekávání je
naplněno horečnými přípravami dárečků pro naše nejbližší,
vymýšlením různých překvapení pro zdařilý a ničím nerušený
průběh těchto dnů a samozřejmě výběrem různých gastronomických specialit.
Vánoce jsou však také obdobím, kdy všichni lidé mají k sobě
blíž než jindy, kdy chtějí být ke svým protějškům milejší. Mnohé tato doba svádí též k hodnocení uplynulého životního období a k nostalgickým vzpomínkám na příjemné chvíle a na
vzácné lidi, se kterými se tehdy v minulosti setkali nebo s nimiž mohli určitou dobu spolupracovat.
I já si často v podobné situaci vybavuji svá studentská léta,
prožitá na zdejším novojičínském gymnáziu. Je však třeba
si uvědomit, že to byla léta poválečná, kdy jsme my, studenti,
byli vyhladovělí po kultuře a snažili jsme se jí naplňovat všechen svůj volný čas. Uvědomuji si, jak vynikající jsme měli
profesory, kteří nás k podobným činnostem vedli svým příkladem. Oni totiž byli opravdovými osobnostmi, které nás vybavily nejen vědomostmi, ale formovaly i naše charaktery.
Vzpomínám si např. na oslavy pětadvacetiletého výročí založení zdejšího gymnázia v roce 1946, kdy vystoupil v rámci
slavnostního programu studentský smíšený sbor za vedení
profesora P. Bedřicha Hýži spolu s dívčím sborem studentek,
který dirigovala septimánka Věra Klvaňová. O něco později
se představil veřejnosti i studentský orchestr, opět vedený již
zmíněným profesorem Hýžou. Všechna tři tělesa, i když jejich
úroveň veřejnost ocenila, však po dvou letech trvání zanikla.
Dalším zajímavým počinem byla příprava a posléze realizace dvou klavírních soutěží, pro něž i porotu si vytvořili
sami studenti. V první z nich zvítězil se Sukovou Fantazií —
polonézou Zdeněk Michalský, později vedoucí několika tanečních orchestrů výtečné úrovně, ve druhé — zaměřené na
skladby Beethovenovy — nejlépe uspěla moje maličkost. Ani
třídní hudební aktivity nezůstávaly pozadu. Namátkou uvádím činnost tria dětských saxofonů, které vystupovalo pod
názvem KUPRAKA (Kunétek, Prašivka, Kalina) a vtipně obveselovalo své spolužáky. V jiné třídě si zase studenti vytvořili
mužské okteto, pěstující vícehlas v oblasti taneční hudby.
Také toto vokální seskupení několikrát úspěšně vystoupilo
na veřejnosti a důstojně reprezentovalo naši tehdejší septimu.
Studenti našeho gymnázia však nekoncertovali pouze na
akcích školy. Ve spolupráci se žákyněmi tehdejší obchodní
školy vytvořili pod vedením studenta Ladislava Pospěcha
kulturní skupinu, která vystupovala nejen v našem městě,
ale zajížděla se svým programem i do obcí celého regionu.
Základ této umělecké skupiny tvořil dvacetičlenný dívčí
sbor studentek již zmiňované obchodní školy.
Další program byl vytvářen z hereckých — zejména Shakespearových monologů (Jiří Dostál-Bystřina), z koncertních
skladeb pro housle (Miloslav Masařík, Antonín Březina), ze
skladeb klavírních (Václav Ptáček) a ze sólových pěveckých
čísel (Zdena Polachová, Jarmila Hanzelková, Ludmila Žídková, Jaromír Honus). Po zániku obchodní školy a vytvoření
pěveckého souboru Ondráš pokračovala koncertní skupina
ve své činnosti i nadále, ale v menší personální obměně. Původní sólistky vytvořily vokální trio (Jarka Hanzelková, Hana
Hanzlíková, Zdeňka Polachová) a sólových pěveckých partů
se ujaly Na a Dreslerová a Fanynka Wolfová (soprány), Ladislav Linart (bas), recitátorkou se stala Miluše Mazurová
a instrumentální skladby interpretovali Antonín Březina
(housle) a Václav Ptáček (klavír). Téměř všichni jmenovaní
se po letech sešli (1958) při uvedení opery Viléma Blodka
V studni, a už jako sólisté (Honus, Žídková, Wolfová), sboristé (Ondráš) či instrumentalisté v orchestru.
Na novojičínském gymnáziu studovala řada vynikajících
hudebníků, kteří později dosáhli významných úspěchů na
veřejnosti. Za všechny bych chtěl jmenovat kapelníky Ladislava Pospěcha, Zdeňka Michalského a Zdeňka Kunétka, dále
houslistku a nyní uměleckou vedoucí KOPJV Anežku Michálkovou, hudebního vědce a violistu PhDr. Miloše Masaříka,
sbormistry Ervína Bártka a Václava Ptáčka a vynikající klavíristy Ivo Pavlíka i Jana Šimíčka. Posledně jmenovaný je
i plodným skladatelem.

Rád jsem si zavzpomínal na doby plné hudby a zpěvu. Jsem
přesvědčen o tom, že si mou malou reminiscenci s chutí přečtou i ti, kteří byli „při tom“ a kteří mají naše město rádi.
Mgr. Václav Ptáček

Občanská statistika /říjen
Narodilo se 13 dětí, z toho 5 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 64, odstěhovalo 17 občanů. Bylo uzavřeno 12 sňatků v Novém Jičíně, 11 v Kuníně. Počet obyvatel 26 709, zemřelo 15. Nejstaršími občany jsou Terezie Vrbicová (10. 10.
1905) a Josef Hubník (8. 4. 1904).
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Upozornění
g Od 19. do 31. prosince 2005 bude knihovna uzavřena z důvodu modernizace výpůjčního systému. Otevřeno bude 2. ledna 2006. Vážení čtenáři, přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a pracovních úspěchů do nového
roku 2006.
Zaměstnanci knihovny

Z aktivit Českého svazu žen

g Okresní Rada Českého svazu žen v Novém Jičíně se již několik let zapojuje do grantové politiky města Nový Jičín. V letošním roce si zažádala o příspěvek na projekt v rámci
grantu se zaměřením na „Mezigenerační vztahy a předávání
zkušeností a dovedností“. Cílem projektu bylo uskutečnit pro
ženy v novojičínském regionu kurzy dovedností, zapojit do
nich i nezaměstnané ženy, nebo ženy na mateřské dovolené,
jejichž náplní budou aktivity blízké ženám. Kurzy proběhly
celkem tři a jeden seminář.
První kurz byl uskutečněn v měsíci únoru, zaměřen byl na
zdobení velikonočních kraslic, zhotovování proutěných výrobků včetně pomlázek a velikonoční výzdobu. Zúčastněné
ženy si mohly samy nazdobit velikonoční vejce, uplést pomlázku nebo jakoukoliv ozdobu na Velikonoce a získat inspiraci
k velikonoční výzdobě.
Další kurz v měsíci květnu byl na téma vázání a aranžování živých květin. Opět se setkal s velkým úspěchem, nebo
naaranžované kytice, vázy, ikebany, košíčky a různé květináče vypadaly opravdu exoticky, byly velmi líbivé a lahodily
oku. Účastnice si zhotovené exponáty mohly ponechat.
V měsíci červnu proběhl seminář na téma „Podmínky pro
sla ování profesního a rodinného života — partnerství v rodině“, kterého se jako host zúčastnily tajemnice Krajské rady
Českého svazu žen paní Zlatuše Paršová a její předsedkyně
paní Ludmila Vychytilová. Zúčastněné ženy si se zájmem
vyslechly informace o tom, jak lze navázat spolupráci s nezaměstnanými ženami a zapojit je do aktivit mezi členky
Českého svazu žen.
Tyto tři zmiňované akce byly uskutečněny v zasedací místnosti ZZN v Šenově u Nového Jičína, poslední dva kurzy
byly součástí jednodenního pobytu žen z regionu Nový Jičín
v Parkhotelu Vlčina na Horečkách. Zde byly předváděny vazby
suchých květin a speciality studené kuchyně se zaměřením
na slavnostní příležitost. Kurzů dovednosti a semináře se
celkem zúčastnilo 85 žen. Věřím, že i další akce budou úspěšné a přinesou ženám pocit radosti v koloběhu každodenního
života.
Elena Kotasová, předsedkyně ORŽ Nový Jičín
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Marie Buzková
ˇ
°

Datum a místo narození: 1. 11.
1945. Povolání: Zdravotní sestra,
nyní důchodkyně. Stav: Vdaná. Počet dětí: 3. Životní krédo: „Milovat život a lidi“.
Jak jste přijala a co pro vás
znamená ocenění vaší dlouholeté práce? Ocenění práce každého
člověka potěší, ale také zavazuje
k další práci. Mne však toto ocenění
překvapilo, protože si myslím, že
nedělám žádnou zvláštní činnost. Znám ve svém okolí lidi,
kteří nezištně pomáhají nebo pečují o své blízké, sousedy
apod. Ale ani se o tom nikdo nedoví. Těm patří dík a přání
mnoha sil a trpělivosti ke službě.
Co vás k této činnosti přivedlo? Mým vzorem byla moje
maminka, která pomáhala mnoha lidem. Zdálo se mi, jako by
jí byli potřební lidé posíláni do cesty. Byla jsem vychovaná
v křes anské rodině podle přikázání: miluj Boha z celého
srdce a bližního jako sebe. Je to těžko splnitelné, ale důležité
je vážit si života, milovat lidi a darovat kousek svého volného
času potřebnému člověku. Třeba osamoceného nebo nemocného navštívit, vyslechnout nebo mu nějak pomoci s tím, co
mu činí problém.
Při studiu na zdravotní škole jsem poznala velmi dobré
učitelky odborné praxe, které nás vedly k tomu nejen odborně
pracovat, ale hlavně k přístupu k nemocným. Po maturitrě
jsem nastoupila do velmi dobrého kolektivu lékařů a sester,
vedeného prim. MUDr. Milanem Myslivým. Tento vzácný člověk a lékař nás učil přístupu a vztahu k nemocným, k jejich
potřebám tělesným, ale také jejich psychice a rodinnému
zázemí. Toto vedení mělo na nás mladé velký vliv a ten se
přenášel i do osobního života. Na tomto oddělení jsem pracovala 39 let. Práce, i když náročná a těžká, mi přinášela
velké vnitřní uspokojení.
A co budoucnost? Jsem optimistka, znám mladé lidi, kteří
odpovědně a s láskou slouží nemocným, mám dceru, která
je také zdravotní sestrou. Přes náročnost služby a péči o dvě
děti dělá tuto práci s láskou a s radostí. Já, požádá-li mne
někdo o pomoc, budu-li na to stačit, nikdy neodmítnu.
Před námi jsou nejkrásnější svátky v roce — tedy Vánoce. Co pro Vás znamenají? Jak se postupem času změnilo Vaše vnímání těchto svátků? Máte nějakou zajímavou
rodinnou tradici spojenou s Vánoci nebo Novým rokem?
Vánoce prožívám v kruhu rodinném se svými dětmi a vnoučaty, ale také v křes anském společenství, které považuji za
svou druhou rodinu. Jsem členkou Sboru českobratrské církve evangelické, kde již před vánočními svátky pečeme perníčky, děláme malé svícny a různé ozdoby, které pak dáváme
při návštěvách nemocným a starším členům sboru, kteří se
již ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit bohoslužeb.
Je něco, co byste chtěla vzkázat čtenářům? Všem čtenářům přeji, aby tu radostnou zvěst, kterou Vánoce přinášejí, o lásce, odpuštění a smíření, prožívali nejen o Vánocích,
ale také po celý přicházející nový rok 2006, a aby se nikdo
necítil sám a opuštěný.
Připravila ing. Iva Vašendová

g

g Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce v pátek dne 16. prosince léta Páně 2005
v 19 hodin večer v kavárně Praha na již tradiční Vánoční
posezení. Součástí bohatého programu, především hudby
k tanci a poslechu, bude křest pozoruhodné knihy o našem
starobylém městě, kterou před rokem inicioval právě náš
klub: Nový Jičín na dobových pohlednicích. Křtu budou pří-
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tomni autoři, vydavatel pan Josef Šamaj, v krátkém programu
se zaskví Pavel Štula, učitel novojičínské Základní umělecké
školy, který zazpívá několik písní svého absolventského koncertu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Klavírní
doprovod prof. Václav Ptáček. V roli křtitele starosta města
pan Mgr. Ivan Týle.
V úterý 20. prosince 2005 doporučujeme návštěvu již tradičního vánočního koncertu pěveckého sboru Ondráš v sále
Beskydského divadla pro dříve narozené. Milovníci umění si
určitě nenechají ujít vánoční koncert téhož sboru v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 29. prosince 2005 v 18
hodin v podvečer.
Ve středu 28. prosince 2005 v 16 hodin odpoledne zveme
všechny členy klubu a příznivce do sálu kina Květen na Filmové preludium neboli Pětasedmdesáté narozeniny budovy,
která se zrodila v roce 1930. Budeme besedovat nejen o historii kinematografie či lépe řečeno promítání filmů v Novém
Jičíně, ale zhlédneme i historické snímky zapůjčené ze sbírek
Národního filmového archivu v Praze.
Stále nerealizovanou návštěvu Valašského Meziřičí, jeho
gobelínky, případně muzea klub realizuje až na jaře příštího
roku.
Zároveň Klub rodáků a přátel města Nového Jičína
všem svým členům a příznivcům přeje poetické a zasněžené vánoční svátky, radost v srdci z narození Jezulátka, veselé rozloučení se stávajícím rokem a v roce novém,
léta Páně 2006, hodně zdraví, lásky, pohody, úspěchů,
především však vrchovatou míru štěstí a stálou přízeň
všem klubovým akcím.
Pavel Wessely, předseda

Noc plná překvapení
s broučky a strašidýlky
Dobrá zpráva! Hurá! Zas je tu podzim a s ním i další kouzelná noc plná her, soutěží a překvapení. Celé pondělní dopoledne jsme byli plní nadšení, otázek a očekávání, kdy už
konečně nastane ta pravá chvíle, kdy se sejdeme v podvečer
ve škole. Konečně je to tu! 24. října, 17.00 hodin. Netrpělivě
přešlapujeme před školou a s ohníčky v očích čekáme, až se
škola otevře. První stupeň spí ve škole. Všichni jsme se radostně rozběhli do svých tříd. Nikomu nesměla chybět karimatka, spacák, plyšový mazlíček a těm starším ani lampion.
Paní učitelky si nás posadily na koberec a my jsme se dozvěděli, co nás vše čeká a nemine. Nejmenší z nás vyráběli
z nasbíraného listí skřítky Podzimníčky, my starší dýňové
masky a ti nejstarší strašidýlka. Po zdárném splnění úkolu
nás čekala v jídelně dobrá večeře, kterou nám připravily paní
kuchařky. Po večeři přišlo to nejdůležitější: velký lampionový
průvod. Po třídách jsme se rozešli s rozsvícenými lampiony
do večerního města. Nemalé překvapení jsme zažili před školou. Co to? Venku se blýská! Ne, ne! To je kamera a fo áky.
Maminky nás uvidí dokonce v televizi. Škoda jen, že nás neviděly, jak jsme statečně zvládali stezku odvahy kolem hřbitova. Také naši nejmenší kamarádi ukázali, že jsou nebojsové. Museli totiž projít školou jen při planoucích svíčkách.
Unavení a utahaní jsme šli na kutě. Už bylo dost pozdě a začínala se nám klížit očička. Musíme vstřebat tolik zážitků!
Po ranním probuzení nás čekala super snídaně a hurá do
projektového dne. Některé děti vyráběly strašidla, netopýry
či jinou havě , jiné si zábavnou formou procvičovaly matematiku a český jazyk. Druháčci si dokonce v kuchyňce sami
připravili svačinku.
Myslím, že se nám to
všem podařilo! Spaní
ve škole bylo úžasné
a příští rok si ho určitě zopakujeme!

g

Žáci I. stupně,
Šárka Kantorová,
vychovatelka ŠD
ZŠ Nový Jičín,
Komenského 68

Vyhlášení nové soutěže
„Pozvedni oči“
g Může se zdát pošetilé, že nyní v začínajícím zimním období,
kdy nás při procházkách městem může nepříjemně zaskočit
studený vítr, sníh či zledovatělý chodník, vás vyzýváme k pozvedávání očí. V Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína
se ale myšlenka upozorňovat na mnohé zajímavé výtvarně
architektonické prvky v průčelích historických budov města
zrodila už v létě. V nadcházejícím roce vyhlásíme soutěž, která by nás přiměla k tomu, abychom se občas zahleděli na naše
krásné domy, jejichž estetická hodnota vyniká zvláště nyní
po provedených obnovách.
Od lednového čísla Novojičínského zpravodaje naleznete
vždy na tomto místě dvě fotografie Jaroslava Bělíka (dlouholetého člena redakční rady a klubu rodáků) se zachycenou
zajímavou pasáží domového průčelí. Jeden snímek předloží
vám většinou známý záběr z domů v centrální části města.
Zato druhý snímek z jiných ulic vás snad většinou přiměje
k delší procházce a onomu „pozvednutí očí“.
Dnes často slýchaná otázka: „A co z toho?“ Určitě každý
z vás alespoň jednou objeví něco nového a zajímavého, co dosud míjel bez povšimnutí. A navíc budete mít šanci, že se stanete výhercem právě dokončované zajímavé publikace o Novém Jičíně a v druhém pořadí pak balíček dárkových propagačních předmětů města Nový Jičín. Další podrobnosti se
dozvíte v příštím vydání našeho Zpravodaje, kde už také objevíte prvních pár soutěžních snímků. Zbývá už jen popřát,
abyste v této soutěži byli v příštím roce co nejúspěšnější.
Pavel Wessely

Ondráš v Kremnici potěšil
Letošní 11. ročník městských slavností v Novém Jičíně měl
zajímavý kolorit — poznání života a tradic družebního města
Kremnica. I naši občané a hosté mají každoročně možnost
poznávat, jak se mění a vylepšuje naše historické město. To
si mnohdy ani neuvědomujeme. O to víc nás pak zaujme poznávání a srovnávání historie jiného města. A to bylo vskutku
úžasné, jak jsou Kremničané hrdí na svou zlatou Kremnici,
kterou letos na našich městských slavnostech prezentovali.
V roce 2004 při 10. výročí městských slavností byla navázána partnerská družba měst Nový Jičín a Kremnica oficiálními představiteli obou měst. Přijel i chrámový pěvecký sbor
Chorus Cremniciensis. Pěvci tohoto sboru byli po tři dny hosty
PS Ondráš. S ním vystupovali v kulturních programech na
mnoha místech při slavnostech a chorus měl koncert i v Příboře. S nimi jsme prožívali volné chvíle, s nimi jsme jeli do
kraje Leoše Janáčka na Hukvaldy.
Letos koncem listopadu byl pozván PS Ondráš do Kremnice
na slavnostní vysvěcení morového sloupu, kulturní památky
z roku 1765, která se opravovala plných 15 let. Sychravý listopadový večer měl neopakovatelnou slavnostní atmosféru.
Dokonale osvětlený 22 metrů vysoký morový sloup byl vysvěcen pomocným biskupem otcem Tomášem Gallusem ze Zvolena, do prostoru se linuly tóny a zpěv sboru Chorus Cremniciensis. Završením bylo slavnostní zasedání městského
zastupitelstva v chrámu sv. Františka s poděkováním a oceněním všech, kteří zachránili a opravili jedinečnou památku. Slavnost završil koncert pěveckého sboru Ondráš. Ve
starobylých chrámových prostorách písně Ondrášovců rozehřívaly srdce přítomných. I nás hřál dobrý pocit z ocenění
sborového umění našimi hostiteli.
Velice důstojné bylo přijetí na radnici primátorem ing. Nárožným a zápis všech zúčastněných do pamětní knihy bude
pro příští léta dokladem oboustranného přátelství a vzájemné
úcty. Rovněž mše v hradním chrámu sv. Katariny zpívaná
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pěveckým sborem Ondráš přinesla slova uznání za nezapomenutelné prožitky.
Kromě reprezentace na kremnických slavnostech se sbor
Ondráš aktivně zúčastnil festivalové přehlídky slovenských
pěveckých sborů „Chrámová pieseň“ ve Zvolenu dne 19. listopadu 2005. Vystoupilo zde osm slovenských sborů a my
z České republiky. Přehlídka byla zajímavá co do početnosti
pěvců ve sborech i repertoáru uměleckého provedení. Podrobného rozboru a hodnocení se zúčastnili i naši dirigenti.
Ing. Karel Monsport, umělecký vedoucí, cíleně provádí výběr
skladeb a jejich prezentaci na mezinárodních soutěžích.
Paní Marie Bělíková vkládá do všech nacvičovaných skladeb
duši a srdce zpěváků a ing. Zdeněk Stanislav precizuje skladby prostřednictvím hlasové výchovy zpěváků k co nejlepšímu
podání. A co Ondrášovci — pěvci? Bez nich by nebyl sborový
zpěv tak krásný, kdyby tuto náročnost svých dirigentnů nepřijímali. Proto všem upřímný dík.
Vážení občané města Nový Jičín a příznivci PS Ondráš,
zveme vás na vánoční koncerty, a to: 20. 12. v 18.00 hod. do
Beskydského divadla a 29. 12. v 18.00 hod. do farního chrámu v Novém Jičíně. Na první vánoční svátek 25. 12. v 16.00 hod.
v Příboře, v kostele sv. Valentýna za doprovodu symfonického
orchestru města Příbor řízeného Zdeňkem Pukovcem zpívá
Ondráš Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby.
Mgr. Anna Štefková
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