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Zveme občany města Nový Jičín
na novoroční ohňostroj, který se uskuteční
v úterý 1. ledna 2008 v 18.00 hodin

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g Rada města Nový Jičín se sešla na svém 16. zasedání
dne 6. 11. 2007. Úvodem vzala na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Nový Jičín za III. čtvrtletí roku 2007 a seznámila se s výsledky hospodaření města NJ za I.— III. čtvrtletí.
Dále byla na programu rozsáhlá finanční problematika, bylo
schváleno použití rezervních fondů u příspěvkových organizací města (ZŠ Jubilejní, Beskydské divadlo) a byly schváleny
úpravy rozpočtu města.
Bylo projednáváno a vzato na vědomí pracovní znění návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008.
Byly projednány a doporučeny zastupitelstvu ke schválení
návrhy obecně závazných vyhlášek (OZV) o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství a o stanovení
školských obvodů ZŠ zřízených městem Nový Jičín a také OZV,
kterou se mění OZV č. 3/2004 o místních poplatcích.
Radou města byla jmenována pracovní skupina k Programu
regenerace městské památkové rezervace a byli jmenováni
členové grantových výborů na rok 2008.
RM bylo vzato na vědomí vyhodnocení a vyúčtování Městských slavností a Novojičínského léta. RM souhlasila s realizací novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2008, vzala na vědomí
zprávu o organizaci Vánočního jarmarku zpracovanou komisí obchodu, služeb a cestovního ruchu a schválila organizační pokyn k této akci.
RM vzala na vědomí zprávu o údržbě zeleně shrnující akce
realizované v roce 2007 a plán činností na rok 2008.
Dalším bodem jednání byla bytová problematika — zde se
odvoláváme na plné znění usnesení RM — k nahlédnutí jsou
na webových stránkách města a úřední desce. RM vzala také
na vědomí organizační a provozní změny v Operativním plánu
zimní údržby komunikací pro období 2007/08. Dále byla projednávána problematika dopravní značky „Významný turistický cíl“ a RM souhlasila s umístěním těchto dopravních značek na silnicích I/48 a I/57 dle předložených situací. Radou
města byly vzaty na vědomí připomínky zástupců osadních
výborů místních částí města Libhoš a Loučka. Byla zhodnocena dosavadní spolupráce a stanoveny návrhy investičních
akcí plánovaných na další rok. Byla projednávána rozsáhlá
majetkoprávní problematika (prodej pozemků, prodej a nájem nebytových prostor) a rada města se v rámci této problematiky mj. zabývala budoucím využitím nebytových prostor
v přístavbě zimního stadionu. Zde se odvoláváme na úplné
znění usnesení RM, k nahlédnutí jsou na webových stránkách
města a úřední desce.
Radou města bylo schváleno uzavření smluv mezi městy
a obcemi okresu Nový Jičín na spolupráci při zajištění ostatní
dopravní obslužnosti a provedení platby na úhradu prokazatelné ztráty ostatní dopravní obslužnosti na rok 2008. Dále
byl schválen návrh změny tarifních podmínek MHD s účinností od 1. 1. 2008, byly schváleny obřadní dny na rok 2008
ve správním obvodu matričního úřadu a bylo zrušeno předchozí usnesení ze dne 2. 10. 2007.
V závěru jednání byla radou města vzata na vědomí zpráva
starosty města o zahraniční cestě do Drážan, uskutečněná
ve dnech 26. a 27. 10. 2007 na pozvání velvyslanectví SRN
a schválena účast místostarosty MVDr. M. Šturma na mezinárodní konferenci o partnerských vztazích mezi evropskými
městy uskutečněná na pozvání a náklady francouzského velvyslanectví. Bylo schváleno také vyslání delegace města na
slavnost St. Nicholas v partnerském městě Epinal ve dnech
30. 11.— 3. 12. 2007.
g Zastupitelstvo města Nový Jičín se sešlo v aule budovy
radnice na svém 8. zasedání dne 20. 11. 2007. V úvodu
jednání ZM vzalo na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení 7. zasedání ZM ze dne 19. 9. 2007. Dále byla na programu
rozsáhlá majetkoprávní problematika — mimo jiné byla vzata
na vědomí informace o záměru společnosti ISA CONSULT
na výstavbu bytových domů v lokalitě Bocheta (podél ulice
B. Martinů) a následně bytové záležitosti — zde se odvoláváme
na plné znění usnesení ZM — k nahlédnutí jsou na webových

stránkách města a na úřední desce. ZM schválilo rozdělení
příspěvků na estetizaci domů za rok 2007. Zastupitelé schválili žádost HC 2000 o změnu příjemce mimořádného finančního příspěvku, který se převádí z tělovýchovné jednoty —
oddíl ledního hokeje, na výše zmíněnou org. HC 2000, která
nese náklady za služby související s provozováním a organizováním sportovních soutěží.
Dalším bodem jednání byla obsáhlá finanční problematika.
Zastupitelé schválili úpravy rozpočtu města, poskytnutí investičního příspěvku ve výši 25 500,- Kč p. Z. Pleškovi, Kojetín, na krytí části investičních výdajů na instalaci kotle na
biomasu v RD, který je poskytován v souladu se Zásadami pro
poskytnutí finančního příspěvku určeného k realizaci ekologického vytápění v části města Nový Jičín-Kojetín schválenými dne 26. 8. 2004, schválili mimořádnou dotaci na provoz
fotbalového oddílu TJ Sokol Žilina ve výši 15 000,- Kč, přijali
investiční účelovou dotaci v částce 9 500 000,- Kč z MF na
akci: město Nový Jičín — cyklostezka spojující město Nový Jičín s obcemi Libhoš a Bludovice. ZM schválilo výsledky hospodaření města Nový Jičín za I.— III. čtvrtletí 2007. Zastupitelé vzali na vědomí žádost p. J. Matuše (Libhoš) a žádost
manželů Machových (Žilina) a uložili odboru obecního podnikání zahájit práci na přípravě III. etapy výstavby kanalizace
v místních částech Libhoš a Žilina.
Dále vzali na vědomí Zprávu o údržbě zeleně a Koncepci
podpory tělovýchovy a sportu ve městě a schválili systém financování tělovýchovy a sportu ve městě dle varianty b) této
koncepce.
Zastupitelé také projednali změnu částky pro grantová řízení a uložili navýšit částku tak, že celková částka pro okruh
3.2. Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
bude v roce 2008 činit 1 500 tis. Kč. Přijata byla také nová
obecně závazná vyhláška č. 5/2007 (OZV) o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství s účinností od 1. 1. 2008. Vydána byla také obecně závazná vyhláška č. 6/2007 OZV o stanovení školských obvodů základních
škol zřízených městem Novým Jičínem. Zastupitelstvo dále
schválilo vydání dodatku č. 3. ke Zřizovací listině TSM Nový
Jičín. V závěru jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přípravě projektu „novojičínského vzdělávacího a podnikatelského centra“ a uložilo dotčeným odborům připravit
předmětný projekt k podání.
Mgr. Hana Sirotová

Město Nový Jičín vyhlašuje
g

nabídku na využití nebytových prostor v domě na Masarykově náměstí 2, č.p. 2, v Novém Jičíně (bývalý Radniční sklípek). Pro nové využití je nutná kompletní rekonstrukce nebytových prostor. Vyhlašovatel upozorňuje na
skutečnost, že nepočítá s vkladem vlastních finančních prostředků do rekonstrukce nabízených nebytových prostor.
Prostory je možné zhlédnout po dohodě s Bytovým podnikem města NJ, Jiří Heralt, tel.: 556 770 843, e-mail: jheralt
@bpm.novyjicin-town.cz Případné další informace podá
Majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín, Marie Rusinská, tel.:
556 768 235; e-mail: rusinska@novyjicin-town.cz
Nabídka je zveřejněna na úřední desce města Nový Jičín a na
webových stránkách města Nový Jičín: www.novy-jicin.cz
Písemné žádosti zasílejte na majetkoprávní odbor MěÚ Nový
Jičín v termínu do 20. 12. 2007.

Informace o provozu MěÚ
v prosinci 2007
g do pátku 21. 12. 2007 běžný provoz; od soboty 22. 12.
2007 do úterý 1. 1. 2008 zavřeno; od středy 2. 1. 2008 běžný provoz. Pro mimořádné záležitosti, ztráty aj. bude ve čtvrtek 27. 12. 2007 od 12.00 do 14.00 hodin otevřeno: matrika
(budova Divadelní 1); oddělení evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů (budova Divadelní 1); oddělení
evidence řidičských průkazů a motorových vozidel (budova
Divadelní 1); pokladna (budova Divadelní 1); informace, ověřování (radnice Masarykovo nám. 1).
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Vyhodnocení diskusního fóra
g Městem Nový Jičín bylo připraveno diskusní fórum pro zkvalitnění komunikace samosprávy s občany města. Byly vyhlášeny tři oblasti, k nimž se občané mohli vyjadřovat, a to: Novojičínské slavnosti, dopravní situace ve městě, novojičínské
náměstí. Nejvíce diskutována byla oblast „Dopravní situace
ve městě (135 příspěvků), výrazně méně pak „novojičínské
náměstí (12 příspěvků) a Novojičínské slavnosti (6 příspěvků).
V rámci okruhu „Dopravní situace ve městě“ se vyčlenila
řada podtémat, z nichž některá ani nesouvisela s hlavním
tématem (např. hodnocení práce RM voliči, přehlednost tohoto fóra, diskusní fórum znásilněno (vy)Volenými). Většina
příspěvků se vztahovala k danému okruhu témat a byly diskutovány otázky kruhových objezdů, MHD, parkování v centru
a dvě rozdělená nádraží.
MHD, která jezdí v rámci projektu po NJ a integrovaných
obcích byla hodnocena velmi pozitivně, jako přispění ke zlepšení dopravní obslužnosti ve městě. Bylo zde však upozorněno
na některé nedostatky, např. nepřehlednost jízdních řádů,
absence aktuálních mapek tras, návrhy jiných tras některých linek, návrh vybudování přístřešku s lavičkami u centrálního stanoviště MHD, nefunkčnost audiovizuálního ohlašování zastávek. Na tyto návrhy a připomínky reagoval zejména
ing. Oskar Šíma, ředitel TSM NJ, který uvedl, že v rámci přípravy nových jízdních řádů se uvažuje o přečíslování jednotlivých linek podle důležitosti a vytížení, chystá se jejich celkové zpřehlednění. Vzhledem ke krátké době provozování
MHD dochází stále průběžně k vylepšování a upřesňování,
některé diskutované návrhy již byly realizovány, na některých
se pracuje a i do budoucnosti je možný další vývoj v této
oblasti. Ing. O. Šíma, ředitel TSM NJ, dále uvedl, že krajský
úřad připravuje zavedení tzv. Moravské karty, která by umožňovala přestupy a cestování ve všech dopravních prostředcích
jak městské, tak i příměstské dopravy včetně vlaků.
Další příspěvky navrhovaly doplnění spojů MHD (směr
Loučka) v pozdějších odpoledních hodinách a večer. Byly také
zmíněny návrhy návaznosti večerních spojů MHD na vlaky
od a do Suchdolu nad Odrou. Objevily se také názory na zlepšení dopravní obslužnosti (rozšíření četnosti dopravních spojů) Loučky v odpoledních hodinách a návrh na přesunutí zastávek Zem. stavby a Kaufland na ulici Jičínskou a Císařskou
co nejblíže stávajícím zastávkám (jezdit tedy výhradně přes
Loučku). Zajímavý podnět, který by stál za úvahu, navrhoval
sčítání cestujících v MHD a dotazníkové šetření, které by
zjistilo využívání MHD. Otázky by navrhl provozovatel a realizaci by provedli studenti škol v rámci nějakého školního
projektu nebo ekologické výchovy. Na podnětné dotazy reagovala také pí Šustková z odboru dopravy a SH, se kterou se
také někteří účastníci dohodli na termínu schůzky k řešení
podnětů. Posledním podnětem této oblasti bylo uvádět v autobusech na přístupných místech jména řidičů. Další diskutující
připojil svůj návrh, že na webových stránkách MHD by mohl
být odkaz na informace týkající se změn jízdního řádu. V souvislosti s dopravní situací ve městě byla zmíněna také problematika nedostatečné otevírací doby autobusové čekárny.
Další diskutované podtéma se zabývalo dopravní situací
v centru města. Místostarostou MVDr. M. Šturmem byly zhodnoceny stávající možnosti parkování a byly naznačeny budoucí možnosti rozšíření parkování v centru města i na okraji
Loučky. Někteří autoři příspěvku přišli také s konkrétními
návrhy vybudování parkoviště, např. na nevyužité ploše u Bytemy u Máje.
Diskutovaným tématem byly také kruhové objezdy v rámci
podtémat „Dvě rozdělená nádraží — rarita nebo prokletí?“
a „kruhové objezdy“. Autor jednoho příspěvku si stěžoval na
nedokončení kruhového objezdu na ul. Bezručově v řádném
termínu. Jak uvedl MVDr. M. Šturm, toto však nebyla akce
města, ale stavba byla provedena ŘSD Ostrava. Jako reakce
na další příspěvek byl zmíněn další připravovaný kruhový
objezd na ul. Palackého. Podtéma „Hodnocení práce rady
města voliči“ nejprve začalo diskusí anonymních autorů a posléze zabředlo do dohadů odhadujících identitu přispěvovatelů.
V tématu č. 3 „Novojičínské náměstí“ se diskutující zabývali jednak názory na vybraný návrh rekonstrukce náměstí
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a jednak opravami na náměstí. V tomto případě byly konkretizovány údaje o rekonstrukci, která se týká ploch podloubí,
vlastního náměstí a zajištění inženýrských sítí. Na ploše náměstí bude také osazen nový mobiliář. Byl zde také zaznamenán dotaz na pokračování projektu Galerie Bezručova a připomínka, zda by nestálo za to vybudovat novou výstavní
halu někde poblíž Kauflandu, která by mohla být využívána
např. k Novojičínskému veletrhu.
Slavnosti města, téma č. 1 diskusního fóra, byly hodnoceny
kladně. Autor jednoho příspěvku vznesl dotaz, zda je možné
ovlivnit nějak výběr hudební skupiny účinkující na slavnostech. Ředitel MěKS p. P. Orság možnost návrhu nejen potvrdil,
ale zdůraznil ještě, že MěKS uvítá jakékoli náměty na obohacení programu, realizování výstavy apod. K obsahu městské
slavnosti 2008 bude také připravena anketa.
Otevření Diskusního fóra pro občany se ukázalo jako přínosné, mnohé z diskutovaných připomínek se již realizovaly
nebo jsou podnětem k dalšímu řešení. Věříme, že i další zvolená témata občany zaujmou a budou mít podnětné připomínky vedoucí ke zkvalitnění dané problematiky.
Mgr. Hana Sirotová

Informace pro občany
s trvalým pobytem na adrese
Masarykovo náměstí 1
g Městský úřad Nový Jičín upozorňuje všechny občany s trva-

lým pobytem na této úřední adrese, že jde o adresu evidenční,
na které nemají zřízenou schránku, a proto zde nelze doručovat poštovní zásilky (písemnosti). Všechny zásilky adresované na tuto evidenční adresu se vracejí (prostřednictvím
České pošty s.p.) odesílateli zpět s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Doporučujeme proto využít nabídky
České pošty s.p. (Nový Jičín 1, K Nemocnici 206/11, 741 01
Nový Jičín) a zajistit si zde některou z nabízených doplňkových služeb: odnášku zásilek od pošty (zásilky jsou ukládány na poště po dobu úložní lhůty stanovené odesílatelem,
adresát si zásilky vyzvedává u přepážky) služba bezplatná;
pronájem poštovní schránky (zásilky jsou vkládány do pronajaté poštovní schránky na poště po dobu odesílatelem stanovené úložní lhůty) cena pronájmu schránky 110,- Kč měsíčně; dosílka zásilek (adresát stanoví adresu, na kterou
mají být zásilky doslány) cena 100,- Kč měsíčně. Více se o nabízených službách můžete informovat na kterékoliv pobočce
České pošty nebo na stránkách www.cpost.cz

I toto je jeden z důvodů,
proč zvyšovat místní poplatek za odpad.

Europe Direct NJ informuje
g

Ve čvrtek 15. 11. 2007 uspořádalo ED setkání institucí informujících o Evropské unii v Moravskoslezském kraji. Mezi
zúčastněnými byli zástupci Czech Investu, Eurocentra, Euroinfocentra, Centra podnikání a rozvoje a České národní agentury Mládež. Hlavním cílem bylo nastínění vzájemné spolupráce při pořádání různých akcí v roce 2008.
Připravujeme: Ve středu 5. 12. 2007 středisko ED uspořádá
přednášku na téma Schengen, která bude určena pro středoškolské studenty. Přednášející bude ing. Iva Honová z katedry
Evropské integrace z Vysoké školy báňské z Ostravy.
Středisko Europe Direct, Úzká 27 (budova informačního
centra), 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 768 255, e-mail: europedirect@novyjicin-town.cz / www.novyjicin.europe-direct.cz
Otevřeno: po—pá 8.00—17.00 hod., so, ne 9.00—12.00 hod.

Občan je povinen požádat o výměnu tohoto občanského průkazu v případě, že dojde ke změně stavu (např. ovdovění) nebo
ke změně údaje o trvalém pobytu. Změny je třeba při podání
žádosti o nový OP dokladovat. Důvodem výměny občanského
průkazu je rovněž změna podoby držitele občanského průkazu.
K vyřízení OP vezměte s sebou jednu fotografii dle současné
podoby a stávající občanský průkaz. Výměna OP nepodléhá
správnímu poplatku. Úřední hodiny: po: 8—11/12—17, út 8—11/
12—14, st 8—11/12—17, čt 8—11/12—14 hod. Pátek je neúřední
den (lze nahlásit ztráty a odcizení OP). Použijte, prosím,
vyvolávací systém!
Odbor vnitřních věcí, MěÚ Nový Jičín

Výměna řidičských průkazů
g

Svoz popelových nádob
na směsný komunální odpad
g Svoz nádob (popelnic a kontejnerů) na směsný komunální
odpad bude probíhat v období vánočních svátků takto:
24. 12. svoz nebude prováděn, 25.— 28. 12. svoz beze změn,
31. 12. svoz beze změn, 1. 1. 2008 svoz nebude prováděn,
2. 1. 2008 svoz beze změn. Náhradní termín svozu za pondělí
24. 12. bude zabezpečen následující den, tj. v úterý dne 25. 12.,
svoz za úterý 1. 1. bude proveden ve středu dne 2. 1. 2008.

Změna tarifních podmínek
Informace pro cestující veřejnost
g

Od 1. ledna 2008 se mění jízdné v městské hromadné
dopravě v Novém Jičíně. Jízda u řidiče osoba starší 15 let
bude stát 10,- Kč, jízda z čipové karty u osoby starší 15 let
bude stát 6,- Kč. Jízda u řidiče osoba od 6 do 15 let, osoba
nad 70 let bude stát 7,- Kč. Jízda z čipové karty u osoby od
6 do 15 let a osoba nad 70 let bude stát 3,- Kč.
Časové jízdenky na čipové kartě: Občanská jízdenka
měsíční: 180,- Kč (bez omezení) při 40 jízdách za měsíc do
zaměstnání a zpět vychází jedna jízda 4,50 Kč. Občanská jízdenka čtvrtletní: 480,- Kč (bez omezení) při 120 jízdách za 3
měsíce do zaměstnání a zpět vychází jedna jízda 4,- Kč.
Žákovská jízdenka měsíční: 90,- Kč (bez omezení) při 40
jízdách za měsíc do školy a zpět vychází jedna jízda 2,25 Kč.
Žákovská jízdenka čtvrtletní: 225,- Kč (bez omezení) při 120
jízdách za 3 měsíce do školy a zpět vychází jedna jízda 1,88 Kč.
Důchodci, jízdenka měsíční: 100,- Kč (bez omezení) při 40
jízdách za měsíc vychází jedna jízda 2,50 Kč. Důchodci, jízdenka čtvrtletní: 240,- Kč (bez omezení) při 120 jízdách za
3 měsíce vychází jedna jízda 2,- Kč.
Senioři nad 70 let: roční jízdenka (bez omezení) 500,- Kč.
Cestujícímu, který využívá MHD často, se vyplatí zakoupit si měsíční nebo čtvrtletní jízdenku, na kterou může
jezdit bez omezení, a to jak ve všedních dnech, tak i o víkendech. Cestující, kteří využívají MHD nepravidelně, je
nejlepší řešení platba z čipové karty (elektronické peněženky), kde jízdenka vychází o 4,- Kč levněji než platba
v hotovosti u řidiče.

Výměna občanských průkazů
g Dne 31. 12. 2007 končí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů (růžové kartičky se šestimístným číslem a sérií), vydaných do 31. 12. 1998. Držitelé
těchto občanských průkazů jsou povinni požádat o jejich
výměnu do 30. 11. 2007. Upozorňujeme občany, kterých se
tato výměna týká, že žádost je třeba podat do 30. 11. 2007.
Výměna občanských průkazů se nevztahuje na občanské
průkazy vydané občanům narozeným před 31. 12. 1935,
pokud není v těchto občanských průkazech doba platnosti vyznačena konkrétním datem. I u těchto občanských průkazů
je však potřeba dbát na to, aby obsahovaly aktuální údaje.

Vážení spoluobčané, na základě oznámení z Ministerstva
dopravy vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince
1993. Povinnou výměnu je třeba provést do 31. 12. 2007.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách
na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto prosím s výměnou starých řidičských průkazů
za nové neotálejte.
K žádosti o nový řidičský průkaz si připravte občanský průkaz nebo pas, stávající řidičský průkaz, průkazovou fotografii. Bližší informace naleznete na úřední desce městského
úřadu, webových stránkách města či odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ, Divadelní ul. 1.
Zároveň tímto upozorňujeme řidiče, kteří si nepožádají o výměnu řidičského průkazu do konce měsíce listopadu, že se
vystavují riziku vydání řidičského průkazu až na počátku
roku 2008. V prvních dnech roku 2008 se tedy budou při řízení vystavovat nebezpečí postihu za řízení bez platného
řidičského průkazu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Den válečných veteránů

g

Dne 11. listopadu 2007 jsme si připomněli významný den —
Den válečných veteránů, který připomíná příměří, jímž v roce
1918 skončila první světová válka. Při této příležitosti se dne
9. listopadu 2007 uskutečnilo slavnostní položení věnců, jednak u pomníku padlých na městském hřbitově Nový Jičín
v 10.00 hodin, a jednak u pomníku padlých v Novém Jičíně-Žilině v 10.30 hodin za účasti zástupců města Nového Jičína
(starosty Mgr. I. Týle, místostarosty ing. V. Bárty a místostarosty M. Lossmanna), České obce legionářské, předsedkyně
Českého svazu bojovníků za svobodu p. Elišky Michalské
a dalších zástupců tohoto svazu a vojenské posádky. Major
ing. Ivan Masárech ve svém vzpomínkovém proslovu připomněl památku vojáků, kteří se účastnili vojenských konfliktů
v době minulé a také nedávné.
Tímto slavnostním aktem jsme uctili všechny, kteří bojovali a často i položili život za náš život v míru.
Mgr. Hana Sirotová
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ZŠ Komenského 66, účastník
Českého poháru ve volejbalu

g

I v letošním školním roce se sportovní volejbalové třídy na
ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 zúčastnily Českého poháru
starších žákyň ve volejbalu. Je to jediná celoroční republiková soutěž v této kategorii. Po kvalifikaci, ze které se z 23
družstev probojovalo 16 družstev do hlavní soutěže, proběhlo
ve dnech 17.—18. 11. 2007 v Brně první kolo, ve kterém se neztratila ani děvčata z naší školy. Ve velice vyrovnaném turnaji
postupně porazila družstva z Brna, z Rychnova nad Kněžnou, z Třebíče, z Havlíčkova Brodu, ze Zlína a z Králova Pole
a zvítězila tak bez jediné porážky. Zvláště utkání s KP Brno
mělo vysokou kvalitu a velice dramatický závěr, když děvčata
vyhrála až v rozhodujícím třetím setu 15:13. Tímto vynikajícím výsledkem si zajistila v příštím kole účast mezi osmi nejlepšími družstvy na Moravě a východních Čechách. Z tohoto
turnaje se již bude postupovat mezi nejlepší týmy z celé České
republiky. Popřejme proto děvčatům mnoho zdaru a hodně
píle v tréninku.
Na tomto úspěchu se podílela: Romana Cagašová, Karolína
Machýčková, Lucie Ritnošíková a Markéta Uhrová z IX.C,
Martina Czyžová, Hana Charvátová, Eliška Jurasová, Lenka
Kohoutová, Romana Rýdlová a Pavla Vaněčková z VIII.C.

Vánoční jarmark
g

Pro všechny občany Nového Jičína a jeho návštěvníky je
připravován Vánoční jarmark, který se bude konat na Masarykově náměstí včetně podloubí. Začne v pondělí 3. prosince a bude ukončen v neděli 23. prosince 2007. Nabídka
zboží by měla vhodně doplnit sortiment v pevných provozovnách v centru města. K dispozici bude především vánoční
zboží (vánoční stromky, kapři, svíčky, ozdoby, jmelí), ruční
výroba (keramika, výrobky ze dřeva, ozdoby, přívěsky) a samozřejmě i občerstvení (medovina, svařené víno, čaje, cukroví, perníky, marcipán, speciality na roštu, párky, řeznické
speciality, klobásy a sýrové korbáčiky), sklo, galanterie, bižuterie, parfumerie, hračky, textil, balonky a mnoho dalšího
zboží.
Návštěvníky však musíme upozornit i na odvrácenou
stránku předvánočních nákupů, a to kapsáře a případy zjištění vady u zakoupeného zboží, kdy je zdejší živnostenský
úřad připraven poskytnout radu a pomoc pro možné reklamační řízení. Proto nezapomeňte hlídat své peněženky a na
zakoupené zboží si vždy vyžádat doklad o koupi.
Letošní Vánoční jarmark doplní kulturní program, který by
měl všem účastníkům zpříjemnit čas strávený při nakupování. Srdečně všechny zveme a věříme, že Vánoční jarmark
přispěje k pravé vánoční atmosféře.
Marek Stoklasa, odbor Obecní živnostenský úřad
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Kam za sportem?
g HOKEJ: (ZS Nový Jičín): ne 2. 12. ve 13.30 hod., liga dorost,

N. Jičín - Žár n. S., st 5. 12. v 18 hod., II. liga muži HC Gedos
N. Jičín - Techn. Brno, pá 7. 12. v 19 hod., liga junioři N. Jičín
- Uhers. Hradiště, ne 9. 12. ve 13.30 hod., liga dorost N. Jičín
- Uhers. Hradiště, pá 14. 12. v 19 hod., liga dorost N. Jičín Znojmo, ne 16. 12. ve 13.30 hod., liga junioři N. Jičín - Pelhřimov, ne 16. 12. v 17 hod., II. liga muži HC GEDOS N. Jičín Hodonín, pá 21. 12. v 19 hod., liga dorost N. Jičín - Pelhřimov,
so 22. 12. v 9 hod., turnaj 5. tříd „Memoriál René Nožičky“,
ne 23. 12. v 8 hod., turnaj 5. tříd „Memoriál René Nožičky“,
ne 23. 12. v 17 hod., II. liga muži HC GEDOS N. Jičín - Přerov,
pá 28. 12., so 29. 12. v 9 hod., turnaje v minihokeji 3. tříd „O pohár starosty města“, ne 30. 12. v 9 hod., turnaj v minihokeji
2. tříd, ne 6. 1. ve 13.30 hod., liga junioři N. Jičín - Přerov g
BASKETBAL (hala bazén): so 1. 12. v 13 a 15 hod., oblast.
přebor U14 (st. žáci) N. Jičín - Hladnov (2 utk.), so 1. 12. v 17
hod., liga U20 N. Jičín - Frýdek-Místek, st 5. 12. v 17.30 hod.,
středoevrops. liga muži (4. kolo) Geofin N. Jičín - Klosterneuburg (Rak.), pá 7. 12. v 17.50 hod., Mattoni NBL muži Geofin
N. Jičín - Prostějov, so 15. 12. v 18 hod., liga U20 (junioři) N.
Jičín - Opava, ne 16. 12. v 10 hod., liga U20 (junioři) N. Jičín
- Hladnov, čt 20. 12. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži N. Jičín
- Liberec, so 29. 12. v 17 hod., Mattoni NBL muži Geofin N.
Jičín - Pardubice, čt 3. 1. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži
Geofin N. Jičín - Sadská, so 5. 1. v 15 hod., liga U16 (dorost)
N. Jičín - Žižkov Praha, so 5. 1. v 17 hod., II. liga muži BC N.
Jičín - Valašské Meziříčí g STOLNÍ TENIS (herna Loučka):
so 8. 12. ve 14 hod., krajs. soutěž sk. C muži N. Jičín C - Frýdek-Místek A, so 8. 12. v 17 hod., divize muži N. Jičín A - Sedlnice
A, ne 9. 12. v 10 hod. divize muži N. Jičín A - Opava B, ne 9. 12.
ve 13 hod., krajs. soutěž sk. C muži N. Jičín C - Frýdlant A g
HÁZENÁ (hala ABC): so 8. 12. v 8 hod., turnaj starých gard
muži g VOLEJBAL (hala ABC): so 1. 12. v 10 hod., I. liga ženy
N. Jičín - Přerov B, so 1. 12. v 10 hod., extral. juniorky N. Jičín
- Ostrava (2 utk.), so 1. 12. v 10 hod., liga kadetky N. Jičín Přímětice (2 utk.), so 1. 12. v 10 hod., liga junioři N. Jičín - Hronov (2 utk.), so 1. 12. v 10 hod., tělocv. Msgre Šrámka, KP I.
tř. muži N. Jičín - Palkovice (2 utk.), so 15. 12. v 9 hod., turnaj
muži ( 8—10 dr., kraj. přebor), st 26. 12. v 9 hod., Vánoční turnaj smíšených družstev g PLAVÁNÍ (krytý bazén): so 1. 12.
od 14.30 do 18 hod., pohár ČR 2007 jedenáctiletého žactva,
ne 2. 12. od 9 do 12 hod., pohár ČR 2007 jedenáctiletého žactva
g KUŽELKY (herna na stadionu): so 1. 12. v 10 hod., III. kužel.
liga ženy N. Jičín - Přerov B, so 8. 12. v 10 hod., přebor MSK
muži N. Jičín A - Minerva Opava B 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): čt a so 16.30—17.45 hod.

Sportovní aktuality
g TOMÁŠ MIXA VYBOJOVAL VE FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU BRONZOVOU MEDAILI. Vynikajícího výsledku dosáhl současný nejlepší plavec KVS Laguna Nový Jičín
Tomáš Mixa, který ve finále Světového poháru CMAS v plavání s ploutvemi klubových týmů v egyptské Alexandrii (25. až
28. 10. 2007) vybojoval bronzovou medaili na 100 metrů PP,
na poloviční trati pod vodou (50 RP) přidal pátou a na 200 PP
jedenáctou příčku. Spolu s kamarády z klubu, s nimiž letos
vybojoval titul mistrů ČR, Ondřejem Bajerem (2 x 8. místo
na 50 RP, 100 RP a 14. místo na 100 PP) a Danem Malátkem
(14. místo na 400 PP, 15. místa na 800 PP a 200 PP), obsadili
v celkovém hodnocení této významné soutěže mezi 86 mužskými týmy výborné 7. místo. Poslední závod letošního roku
„Zlaté finále World CUP 2007“, se po šesti předcházejících
kolech v Evropě (Španělsko, Maarsko, Srbsko, Itálie) uskutečnilo v Egyptě za účasti 866 ploutvařů z celého světa. Přestože ploutvaři Laguny Nový Jičín startovali ve čtyřech kolech

SP (Maarsko, Itálie, Srbsko, Egypt), vždy s omezeným počtem závodníků nominovaných dle aktuální výkonnosti, dosáhli na celkové vysoce ceněné 11. místo ze 130 týmů. Vedení
klubu v čele s prezidentem Josefem Neklem vyjádřilo spokojenost také s umístěním jednotlivců v této soutěži, kteří vyplavali pro Moravskoslezský kraj 1 zlatou, 2 stříbrné a 4
bronzové medaile. Po součtu bodů ze všech závodů se nejvýše, a to na celkovém vynikajícím 8. místě mezi 218 muži,
umístil Tomáš Mixa, Ondřej Bajer skončil na 21. a Daniel
Malátek na 39. místě. Mezi juniorkami (239 závodnic) obsadila 27. místo Adriana Malátková, Aneta Pivoňková skončila
na 37. místě, v soutěži juniorů (239 závodníků) patří Vojtěchovi Mičkovi 44. příčka. Novojičínští ploutvoví plavci se světového poháru zúčastnili především díky finanční podpoře
z grantu Moravskoslezského kraje.
g BLÍŽÍ

SE OPĚT VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNÉJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA. Nejlepší sportovce vyhodnotí na svém
pravidelném zasedání v lednu 2008 sportovní komise, coby
poradní orgán rady města, a to na základě došlých návrhů
z tělovýchovných jednot, sportovních klubů, oddílů a spolků
sídlících na území města Nového Jičína. Vyhodnoceni a oceněni na městském sportovním plese budou nejúspěšnější
jednotlivci, kolektivy, trenéři, cvičitelé a Rytíř sportu, to vše
v rámci stého výročí tělovýchovy a sportu v Novém Jičíně.
Sportovní komise vyzývá nejen TJ a SK, ale i sportovní příznivce, aby své návrhy na ocenění zasílali na odbor školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Nový Jičín.

g BASKETBALISTŮM GEOFINU SE V LIZE I V POHÁRU
STÁLE DAŘÍ. Přestože basketbalisté Geofinu Nový Jičín nezačali druhou čtvrtinu základní části zrovna nejlépe, když
prohráli doma s Děčínem, jejich následná domácí výhra rozdílem třídy nad maarským soupeřem z Nyíregyházi ve středoevropské lize a domácí bezproblémová výhra s Ústím prokázaly, že tým si drží stále vysokou výkonnostní úroveň, která
jej staví pouze se dvěma prohrami na 3. místo tabulky Mattoni
NBL. Síla a herní projev týmu se projeví v další části, kdy
Geofin odehraje v devíti dnech (28. 11.—7. 12.) nejen dva zápasy středoevropského poháru s rakouským Klosterneuburgem, ale zejména utkání na palubovce vedoucího týmu Mattoni NBL Nymburku a doma s druhým v pořadí Prostějovem.
g HOKEJISTÉ DOMA „JEDOU“. Devět výher, z toho jedna
v prodloužení, šest proher, z nichž dvě byly rovněž v prodloužení — taková je bilance hokejistů HC Gedos Nový Jičín v dosavadním ročníku II. ligy. Potěšitelná, zejména své příznivce,
je skutečnost, že z celkového počtu výher se sedm zrodilo na
domácím ledě, i když tuto úspěšnou bilanci malinko kazí jediná prohra s Orlovou. Celkový zisk 28 bodů řadí naše hokejisty na 4. místo tabulky, což je zatím v „relaci“ s plánovaným
cílem daným pro tuto sezonu minimálně se probojovat do
závěrečné play off.

Filip Apjár, mistr ČR v muškaření (foto: archiv F. Apjára).

g FILIP APJÁR MISTREM ČR V MUŠKAŘENÍ. Téměř bez diváků a příznivců, mnoho hodin po pás
v tekoucí vodě v neoprénu
s udicí na několika různých
vylosovaných úsecích — tak
vypadá soutěž sportovních
rybářů v muškaření na tekoucí vodě. A právě v takové soutěži se letos stal
čtyřiadvacetiletý novojičínský závodník Filip Apjár,
bydlící v místní části Bludovice, mistrem České republiky pro rok 2007, a to
jak v soutěži jednotlivců,
tak i v soutěži družstev
s týmem reprezentující Severomoravský kraj. Stalo se
ve dvoudenních závodech

XXI. ročníku mistrovství ČR na řece Ostravici ve Frýdku-Místku ve dnech 13.—14. října. Letošní dvojnásobný mistr
ČR Filip Apjár se na M ČR kvalifikoval z výsledků z roku
2006, kde obsadil v celostátní žebříčku 13. pozici a tím i druhé
místo v Severomoravském kraji, přičemž každý kraj vyslal
své čtyři nejlepší závodníky. V letošním roce se Filip Apjár
kvalifikoval na mistrovství Evropy 2008 konané ve Španělsku. V celostátním žebříčku pro letošní rok drží třetí místo
a první místo v severomoravském kraji. Filip Apjár je současně mistrem polské Beskydské ligy pro rok 2007 (7 závodů)
a s týmem MO Vsetín, kam přestoupil z novojičínského družstva, se stal mistrem I. ligy v ČR. Letošní získané tituly považuje za největší úspěchy své dosavadní závodní dráhy.
g FOTBALISTÉ JSOU V POLOVINĚ SEZONY. Víkendem
10.—11. listopadu skončila podzimní část mistrovské sezony
fotbalistů. V klubech je až do března dostatek času na zhodnocení a přípravu týmů pro jarní část sezony, zhodnocení
výkonů „svých“ si neodpustí ani fotbaloví příznivci. Pojme
se i my jen velmi stručně ohlédnout za výkony a umístěním
družstev. Poté, co sloučením s Hodslavicemi převzal Nový
Jičín jejich soutěž I. A třídu, vytýčil si jediný cíl, a to vítězství
v této soutěži s postupem do krajského přeboru. A novojičínští fotbalisté zatím svůj záměr plní, když pohled na tabulku
říká, že jsou na 1. místě, i když jen díky lepšímu skóre před
dalším favoritem Čeladnou, na jejímž hřišti v Kunčicích uhráli nerozhodný výsledek. Nebýt zaváhání v Dolní Lutyni, kde
mužstvo prohrálo 4:3, ač vedlo 3:1, mohl být pohled na čelo
tabulky radostnější. Spokojenost vedení klubu a určitě i velkého počtu fanoušků s výsledky a umístěním na 5. místě stejné soutěže jistě převládá v Libhošti, která s ambiciózním trenérem René Seidlerem udělala oproti jarní části, kdy se v soutěži zachraňovala, velký skok, o čemž svědčí sedm výher, tři
remízy a jen tři prohrané zápasy. Rozdílná postavení v okresním přeboru mají další dva celky našeho města. Zatímco
celek Hodslavic, hrající pod názvem Nový Jičín B, se usadil
po podzimní části na 1. místě soutěže, čímž plní cíl daný před
sezonou v postupu do I. B třídy, mužstvo Straníku bojuje jako
nováček o udržení soutěže, do níž se probojovalo po dlouhých pětadvaceti letech. Hodslavští fotbalisté v soutěži 11 x
vyhráli, 1 x hráli nerozhodně a ve dvou zápasech odešli poraženi. Obdobnou bilanci s jedním nesehraným zápasem k dobru (10-1-2) má po podzimní části i další velký favorit toužící
mnoho let po postupu do vyšší třídy, Starý Jičín. Fotbalisté
Straníku si trochu „udobřili“ své příznivce až v samotném
závěru podzimu, kdy porazili vysoce favorizované Bystré,
čímž si poněkud vylepšili celkovou bilanci (2-3-8) s nadějí na
záchranu soutěže. Poté, co sestoupili do III. třídy, ne zcela
přesvědčili své příznivce o úmyslu vrátit se po roce zpět fotbalisté Žiliny, kteří jsou s bilancí 4-2-5, 14 b. na 9. místě tabulky. Nespokojenost vládne v novojičínském oddíle s podzimními
výsledky dorostu v divizi, v níž jsou starší dorostenci, od kterých se odvíjí účast v soutěži i pro jejich mladší kamarády,
po mnoha i velmi smolně prohraných zápasech, s bilancí 21-10, 17:37, 7 b. na posledním 14. místě.
g

PODZIMNÍ ÚSPĚCHY NOVOJIČÍNSKÝCH PLAVCŮ.
Velký počet závodů v plavání v pohárových i mistrovských soutěžích absolvovali v uplynulém podzimním období závodníci
PK Nový Jičín a téměř ve všech dosáhli velmi dobrých umístění.
Na Velké ceně Prostějova byli nejúspěšnějšími Natálie Kulišáková (roč. 95, 4. a 5. místo), Jakub Knesl (roč. 96, 4. a 2 x 5.
místo), Jiří Maňásek (roč. 96, 5. a 8. místo), Filip Černý (roč.
98, 6. a 7. místo), Dorota Podzemná (roč. 93, 8. a 9. místo). V závodech O velkou cenu Kopřivnice, které byly zároveň i soutěží čs. poháru, vyplavala Petra Dvorská (roč. 88) ve finále
na 50 m prsa 4. místo, k tomu přidala 5. místo na 200 P a 6.
místo na 100 P. Úspěšní byli i Filip Skřiček (roč. 92, 5. na
100 Z, 7. na 200 Z), Jakub Radina (roč. 89, 7. na 100 P a 10. na
200 P), Vojtěch Kulišák (roč. 92, 8. na 400 PZ) a Marek Zetocha (roč. 91, 9. na 200 M). Současné jedničce v PK Nový Jičín Dvorské se dařilo i na následné Velké ceně Krnova, kde
vyhrála závod na 100 m prsa a třetí skončila na 100 m PZ,
mezi mladšími žačkami vyplavala Kulišáková zlato na 100 P
a 4. skončila na 100 PZ, Podzemná skončila mezi staršími
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žačkami 3. na 100 M a 4. na
100 PZ a Knesl vybojoval
mezi mlad. žáky tři bronzové medaile (100Z, 100 PZ,
100 VZ). Do první desítky
se ještě probojovali Radina
(100 P muži), Skřiček (100
Z muži) a Maňásek (100 P,
100 PZ ml. žáci). V závodech meziklubového přeboru nejmladšího žactva
(1998 a mladší) si domácí
plavecké naděje změřily své
síly se stejně starými plavci z Kopřivnice. Pro většinu
z nich to byly první závody, v nichž však přes velkou nervozitu nakonec i za
vydatné podpory rodičů
a prarodičů závodníků,
všechno dobře dopadlo.
Současnou nejúspěšnější plavky- O novojičínských nadějích
ní PK Nový Jičín je Petra Dvorská Filipovi Černém, Vojtěchovi Janů, Václavovi Nucovi,
(foto archiv PK).
Ivaně Bystroňové, Valentýně Polachové, Tině Mizerové, které mají svoji závodní kariéru teprve před sebou, jistě v budoucnu uslyšíme. V mistrovské soutěži oblastního přeboru mladších žáků v Ostravě se
stal nejúspěšnějším Jakub Knesl, který vyhrál pětkrát, jednou skončil na druhém místě, Jiří Maňásek vybojoval jeden
titul přeborníka, stříbro a dva bronzy, mezi nejmladšími si
dobře vedl Matěj Podzemný, který si vyplaval cenné třetí
místo v těžké disciplíně 50 M. Mezi děvčaty byla nejúspěšnější Veronika Kovářová s jednou stříbrnou a třemi bronzovými medailemi, dvě pátá místa přidala i Kateřina Krutilková. V závodech čs. poháru O velkou cenu Znojma si mezi
plaveckou špičkou ČR tradičně nejlépe vedla Petra Dvorská,
která se třikrát „vešla“ do první desítky, když skončila ve
„svých“ prsařských disciplínách na 5., 6. a 8. místě. Výborně
zaplaval i Vojtěch Kulišák, který skončil 10. na 400 m volný
způsob a jako mladší dorostenec prorazil mezi muže, rovněž
12. místo Jakuba Radiny na 200 P a 14. místo Marka Zetochy
na 200 M, jsou cennými výsledky.
g MLADÍ

LAGUŇÁCI OPĚT ZVÍTĚZILI VE FINÁLE LIGY
MLÁDEŽE ČR. Plavci s ploutvemi Klubu vodních sportů
Laguna Nový Jičín vybojovali o víkendu 17. a 18. listopadu
2007 další úspěch, když v domácím bazénu obhájili mezi šesti kluby již několikrát v posledních letech získaný titul vítěze
finále nejvýznamnější mládežnické republikové klubové soutěže „Ligy mládeže ČR v plavání s ploutvemi pro rok 2007“.
Plavci Laguny vyplavali v tomto finále celkem 10 zlatých, 3
stříbrné a 10 bronzových medailí.
Podle počtu získaných medailí byli nejúspěšnější starší
žáci Jan Bartek (třikrát překonaný národní rekord) se třemi zlatými a jednou stříbrnou medailí, stejný počet zlatých
medailí a jednu bronzovou vybojovala i Radka Svobodová.
První republikové medaile (dvakrát bronz) vyplavala žačka
Vendula Figarová, mezi dorostenci byla nejúspěšnější Viktorie Polášková (dvě zlaté) a Vojtěch Mička (tři bronzové).
Cenné kovy lovili také mladší žáci Šárka Holubová (dvakrát
bronz), po jedné stříbrné medaili Ondřej Dofek a Veronika
Rosová, Jindra Kvita získal bronz. O vítězství v této soutěži
se zasloužili mladší žáci Šárka Holubová, Veronika Rosová,
Martina Hanzelková, Ondřej Dofek, Jindřich Kvita, Ondřej
Kelar, starší žáci Jan Bartek, Jakub Jarolím, Martin Mazač,
Radka Svobodová, Vendula Figarová, Tereza Kolářová a dorostenci Vojtěch Mička, Matěj Obšivač, Viktorie Polášková,
Andrea Gašperiková.
Vedení Laguny děkuje sportovcům za vzornou reprezentaci klubu, školy i města, organizátorům a rozhodčím za
skvělou přípravu akce a všem zúčastněných divákům za podporu v soutěži.
Pořadí medailistů: 1. Laguna: 2 332 bodů, 2. Aquaplastkov Liberec: 2 155 b., 3. Uhlomost-sport Most: 1 671 b.
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Celkem 32 hráčů se zúčastnilo již 9. ročníku turnaje ve
stolním tenisu neregistrovaných, který pořádal agilní oddíl
TJ Nový Jičín v sobotu 17. listopadu v herně v Loučce. Po odehrání základních skupin a následného „pavouka“ se v kategorii mužů do 40 let (16 hr.) stal vítězem M. Hrehor před D.
Loukotou (oba Loučka), 3. místo obsadil M. Štusek z Hodslavic, v turnaji mužů nad 40 let (13 hr.) byl nejúspěšnější Z.
Vilímek (Hodslavice), 2. místo patří J. Pavelovi, 3. příčku obsadil J. Buček (oba N. Jičín). Vítězem čtyřhry (12 dvojic) se stal
pár Buček—Andrš (Jeseník) před dvojicí Pavela—Zdráhala
(N. Jičín) a Hrehor—Randýsek (N. Jičín). Soutěž žen (3 hr.)
vyhrála A. Kvitová (Rybí) před D. Broučkovou a N. Cikrytovou (obě N. Jičín). O perfektní organizaci turnaje se zasloužili a poděkování si zaslouží ředitel turnaje A. Bartoš
a hlavní rozhodčí J. Havrlant, ceny nejlepším věnovala fa
Krotil, Nový Jičín.
Jaroslav Kotas

Tuhý souboj o vítězství svedli v kategorii nad 40 let loňský
vítěz turnaje neregistrovaných Zdráhala a Kvita (na podání).

Galerie úspěšných sportovců
g Vážení čtenáři Zpravodaje, pokračujeme v seriálu před-

stavování 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 Zpravodaje vám představujeme úspěšného atletického trenéra a tělocvikáře ZŠ
Tyršova MILANA KONEČNÉHO.

Milan Konecný
ˇ

Datum a místo narození: 13. 3.
1956, Jeseník. Rodinný stav: ženatý. Zaměření ve svém sportu:
vrhy, hody, skok vysoký, překážky, kromě skoku o tyči vlastně
všechny disciplíny. Nejoblíbenější jídlo: od manželky svíčková, od
maminky štrůdl, od dcery Zuzky
zeleninový salát a bramborák
vlastní výroby. Životní krédo:
Vždy fair play! Který člověk vás
nejvíce ovlivnil a v životě nebo
ve sportu? Zpočátku samozřejmě rodiče, výrazně mne ovlivnili
moji kolegové na počátku pedagogické kariéry, ale ze všeho nejvíce žáci. Sportovní vzor: Emil Zátopek. Další záliby mimo
váš sport: Turistika, plavání, cyklistika. Největší sportovní
úspěchy: Vlastní: dorostenecké tituly v odbíjené (VGJŽ Opava), přeborník okresu Šumperk v házené (ZŠ Vidnava), trenérské: všechny spojené s žáky ZŠ Tyršova, a se jedná o mistrovské tituly fenomenálního skokana Romana Horáka nebo
výškaře M. Krejčího nebo veškeré úspěchy školních družstev
v Poháru rozhlasu nebo na populárních městských olympiádách. Z čeho jste měl v poslední době největší radost? Dostal jsem e-mail od svého bývalého žáka, který te učí na Karlově univerzitě, kde mj. píše, jak pochopil, že učím žáky skrze
atletiku být lepšími v životě…
Jaroslav Kotas

Ondrášek zazářil na Maltě
g Z veleúspěšného a historicky nejdelšího „středomořského
turné“ (od 27. října do 11. listopadu 2007) se vrátil novojičínský sbor Základní umělecké školy Ondrášek. V hlavním městě
Malty ve Vallettě získal dvě cenná vítězství: jednak v kategorii
duchovní hudba (mládežnické sbory do 19 let), jednak v kategorii folklor . Mezinárodní sborová soutěž se konala na turisticky nejatraktivnějších místech Valletty a stala se čistě evropským kláním, kterého se zúčastnilo 19 sborů ze 17 zemí Evropy.
Mimo dvě soutěžní vystoupení před odbornou porotou (Robert
Sund, Boris Tevlin, Vivien Pike aj.) měli Ondrášci možnost
představit své umění při zahajovacím koncertě maltskému
publiku, kterému předcházel slavnostní průvod večerním městem. Největší sympatie si Ondrášci získali svou účastí na ekumenické mírové bohoslužbě v katedrále St. John, kde dojali
přítomné k slzám citlivě voleným programem. Rovněž neformální vystoupení na nejrušnější třídě maltské metropole
Queen’s Square mělo vřelý ohlas, a tak třetí den pobytu už
vůbec nikoho nepřekvapovaly spontánní pozdravy v úzkých
uličkách Valletty „bravo Ceca!“ Vlastní předávání cen na
závěrečném galakoncertě v Manoel Teatre se stalo oslavou
české zpěvnosti a muzikantské ryzosti mladých Ondrášků.
Gratulace publika i ostatních sborů nebraly konce.
Celý šestnáctidenní zájezd byl velmi pečlivě připravován již
od jara 2007 a měl nejen významný společenský, ale i turisticky atraktivní rozměr. První zastávkou při cestě na Maltu
byl Řím se svými antickými a raně křesanskými památkami.
Za tři dny pobytu ve „věčném městě“ toho Ondrášci stihli projít a poznat maximum. Na Maltu je navíc provázelo papežské
požehnání, kterému byli přítomni na Svatopetrském náměstí.
Při cestě zpět se stalo významnou zastávkou městečko Letojani — vyhledávané sicilské letovisko s krásnými plážemi
a přímo strategickou polohou pod sopkou Etna. Těžko říci, co
novojičínské zpěváky potěšilo více: zda listopadové dovádění
ve vlnách moře, či toulky v magické krajině plné vulkanických
kráterů (naštěstí z velké většiny již vyhaslých). Jisté je, že
závěrečný třídenní pobyt u přátel v městečku Sommacampagna byl tou nejkrásnější tečkou za tímto neobyčejným putováním. Návštěva Florencie, Verony, procházky na březích
Lago di Garda budou nesmazatelně zapsány v paměti všech
padesáti členů novojičínského sboru Základní umělecké školy
Ondrášek. Koncertní zájezd na Maltu se tak stal tím nejkrásnějším dárkem ke 40. výročí založení sboru. A také báječnou
propagací našeho města.
Charismatického uměleckého vedoucího Ondrášku pana
Josefa Zajíčka zpovídal
Karel Chobot
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Educa slaví úspěch

Vyhodnocení soutěže
o nejkrásnější balkon/okno
g Komise životního prostředí na svém zasedání dne 31. října
vyhodnotila okna a balkony přihlášené do soutěže a na základě bodového hodnocení byly získány tyto výsledky.
V kategorii rodinný dům se umístily: 1. místo Alice Kovácsová, Fibichovo nám. 19, NJ; 2. místo: Markéta Pořízková, Kostelní 35, NJ; 3. místo: Milena Pastorková, U Vody
271, Žilina u Nového Jičína.
V kategorii panelový dům se umístila: 1. místo: Kamila
Mildnerová, Za Korunou 198, NJ; komise dále ohodnotila ve
zvláštní kategorii: 2. místo: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, Nový Jičín. Děkujeme všem soutěžícím za účast a přejeme hodně pěstitelských úspěchů v dalším roce.
Mgr. Kateřina Kuželová
Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín
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g Střední odborná škola Educa z Nového Jičína slaví svůj velký úspěch. Jako každoročně se zúčastnila republikové soutěže Mladý módní tvůrce v Jihlavě, ze které si odvezla
1. cenu v kategorii „Společenské oděvy“. Vítěznou kolekci
navrhla studentka čtvrtého ročníku Hana Pomklová. Nejen
tyto, ale i mnoho dalších modelů navržených i vyhotovených
na střední odborné škole předvedla Educa na již IV. ročníku
módní přehlídky z podtitulem „Mládí — móda — inspirace“.
Tato akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. listopadu v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Asi 300 návštěvníků ocenilo
tvůrčí práci studentů, pro které byl největším oceněním bouřlivý potlesk.
Bc. Ivana Dorazilová

Nový kalendář pro rok 2008
g Jak se již stalo tradicí, vydalo město Nový Jičín pro rok 2008
nástěnný barevný kalendář, který je nazván Nový Jičín 2008,
ale v podtitulu je doplněn o sdělení: „Širokoúhlé letní pohledy Jaroslava Bělíka na historické centrum města“. Pro
příští rok jsme tedy zvolili představení našeho krásného
centra v netradičních pohledech významného novojičínského
fotografa. Výtvarnou stránku a vydání zajistil pan Josef Šamaj
(nositel ocenění v republikové soutěži právě za jeden z předchozích kalendářů Nového Jičína).
Věříme, že tyto pohledy budou během příštího roku zkrášlovat mnohá obydlí nejen v Novém Jičíně. K dostání je v knihkupectví Fiala nebo v informačním centru města.
Ing. Stanislav Bartoň
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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KINO KVĚTEN
6. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ Nový Jičín. Předprodej v ZUŠ 3. a 4. 12.
15.00—17.00 hod.
g Sobota 8. prosince v 16.00 hod. Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM. Pohádka Jana
Drdy je známa širokému okruhu diváků. Je v ní humor, poezie, a jak už to v pohádkách bývá, vítězí v ní dobro nad
zlem. Těšínské divadlo převedlo tuto pohádku do muzikálové podoby. Těšínské divadlo Český Těšín. Předplatné
sk. Čtyřlístek. Předprodej od 6. 11.
g Neděle 9. prosince v 19.00 hod. POZOR ZMĚNA TERMÍNU! Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH. Anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvláš když hlavní médium je poněkud potrhlé
povahy. Divadelní společnost Háta, Praha. Předplatné
sk. D. Vyprodáno.
g Čtvrtek 13. prosince v 19.00 hod. Emerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA. „Klasický“ operetní čtyřúhelník
proslulé libretistické dvojice Stein-Jenbach plný kálmánovsky nápadité „roztančené“ hudby. Jestli chcete vědět,
jak to dopadne, když se kníže z nejvyšších aristokratických
kruhů zamiluje do hvězdy šantánu a chce se s ní oženit
proti vůli rodiny, nezbývá vám nic jiného, než se přijít na
tuto slavnou operetu podívat. Slezské divadlo, Opava.
Předplatné sk. A. Předprodej od 13. 11.
g Pátek 14. prosince v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT
VÁCLAVA HUDEČKA. Klavírní doprovod prof. Petr Adamec, jako host vystoupí vítěz luhačovických houslových
kursů. Praha. Předprodej od 13. 11.
g Sobota 15. 12. v 19.00 hod. NOVOJIČÍNSKÝ SEXTET
& HLUČNÍ SOUSEDÉ. Předvánoční hudební zastavení.
Předprodej od 28. 11. Vstupné 80,- Kč. Malý sál.
g Čtvrtek 20. prosince v 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT.
Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín vystoupí pro dříve narozené.
g Středa 26. prosince v 15.00 a v 17.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ
KONCERT. Tradiční koncert Komorního orchestru P. J.
Vejvanovského. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů:
J.I. Biber, J.V. Kopřiva, A. Vivaldi, G.M. Capella, J.J. Ryba,
L. Koželuh. Jako hosté vystoupí: Judita Šprochová, Tomáš
Svozil (violoncello), Pavla Sungová-Vozárová (flétna), Jitka
Jakubíková, Tomáš Klvaňa (zpěv). Beskydské divadlo ve
spolupráci s Muzeem Novojičínska. Žerotínský zámek,
Trámový sál. V 15.00 hod., pro předplatitelskou sk.
KPH. Předprodej od 5. 12.
g 6. prosince 2007 — 5. ledna 2008. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků Základní umělecké školy Nový Jičín.
g Čtvrtek

Všem divákům přejeme klidné a příjemné
Vánoce a v novém roce
zajímavé divadelní zážitky.
PŘIPRAVUJEME: Pondělí 14. ledna v 19.00 hod. Jevan-Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA. Divadlo ABC
Praha. Předprodej od 11. prosince.

g

g Po 3. až st 5. 12. v 18.00 hod. POSLEDNÍ VLAK. Německý film s českými herci. Příběh o posledním transportu smrti z Berlína do Osvětimi. Do 12 let nevhodný, 123 min.,
vstupné 60,- Kč.
g Po 3. až st 5. 12. ve 20.15 hod. CRASH ROAD. Český film
pro všechny, kteří někdy měli pocit, že všechno je proti nim,
dospělý jsou hnusný a dobrých lidí je strašně málo. Do 12 let
nevhodný, 90 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 6. až ne 9. 12. v 18.00 a 20.00 hod. PROBUZENÍ TMY.
Americký akční dobrodružný film. Jen on se může postavit
temnotě, aby zachránil svět. Mládeži přístupno, 99 min.,
titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 10. až st 12. 12. v 18.00 hod. POKOJ 1408. Americký
horor. Nikdo nepřežil déle než hodinu. John Cusack a Samuel L. Jackson v hlavních rolích filmu natočeného podle
povídky mistra napětí Stephena Kinga. Mládeži nepřístupno, 94 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Po 10. až st 12. 12. ve 20.00 hod. MŮJ VŮDCE. Skutečně
skutečná skutečnost. Drama, komedie, válečný, Německo.
Film v sobě spojuje příběh několika dnů, kdy se Hitler potácí ode zdi ke zdi ve svém sídle a příběh profesorovy rodiny,
která je stejně jako on uvězněna v koncentračním táboře.
Do 12 let nevhodný, 96 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. 12. v 18.00 hod. POSLEDNÍ PLAVKY. Česká komedie o pomstě, slávě, rybovraždě a jiskřící pípě v bufetu Tropicana. P. Čtvrtníček, J. Polášek, J. Lábus, J. Mádl.
Do 12 let nevhodný, 92 min., vstupné 80,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. 12. ve 20.00 hod. KRÁLOVSTVÍ. Americké drama. Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí zemřít?
Mládeži nepřístupno, 109 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Po 17. až st 19. 12. v 18.00 hod. POSLEDNÍ LEGIE. Dobrodružný film. Excalibur byl ještě před králem Artušem.
Výpravný film z období pádu Římské říše, který se natáčel
mj. i na Slovensku (Spišský hrad, Červený kámen). Do 12 let
nevhodný, 110 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
Po 17. až st 19. 12. ve 20.15 hod. BEOWULF. Americký
mysteriózní film. Vizionářský průkopník R. Zemeckis přichází s verzí Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše
představy. Do 12 let nevhodný, 114 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. 12. v 18.00 hod., út 25. a st 26. 12. v 18.00
hod. VÁCLAV. Česká tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým. Mládeži
přístupno, 97 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. 12. ve 20.00 hod. INVAZE. Americký
sci-fi thriller s Nicole Kidman v hlavní roli. „Vzdej to. Nic
nepodnikej. Až se ráno probudíš, budeš se cítit úplně stejně
jako dřív.” Do 12 let nevhodný, 99 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Út 25. a st 26. 12. ve 20.00 hod. MEDVÍDEK. Česká komedie Jana Hřebejka. Hořká komedie o světě, ve kterém
je ženský princip mocnější než mužský, měkké je mocnější
než tvrdé a voda je mocnější než kámen. Do 12 let nevhodný, 98 min., vstupné 75,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. 12. v 18.00 hod. ONCE. Irské drama s Glenem Hansardem a holkou z valmezu v hlavní roli. Do 12 let
nevhodný, 86 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. 12. ve 20.00 hod. SAW IV. Horor, krimi,
thriller, USA. Mládeži nepřístupno, 108 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat
na výstavu fotografií: RNDr. Martin Radina, AFRIKA. 3. prosince 2007 — 9. ledna 2008. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—
11.00/14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

5. 12. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., Antisemitismus,
přednáška historika Daniela Hermana. Provázeno obrazovým
materiálem.
g 6. 12. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. Němý film a soundtrack. Klasické dílo sovětského avantgardního filmu aneb Dziga Vertov a jeho kino-oko. Nové souvislosti, nové dimenze.
g 7. 12. (pá), Biograf Artefakt, 20.00 hod., 80,- Kč. Traband,
originální trojband.
g 9. 12. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, moderní
deskové hry pro začátečníky i pokročilé.
g 12. 12. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. William S. Burroughs, večer věnovaný výrazné postavě z Beat generation.
g 13. 12. (čt), hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. Sylvie Krobová, koncert. Emotivní, nabité, srdcervoucí.
g 14. 12. (pá), hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. Pavel Z.
(DG 307), recitál. Vystoupení básníka z legendárních DG 307.
Slova hudebně doprovodí multiinstrumentalista Tomáš Vtípil.
Součástí večera bude moderovaná diskuze a náhodné volné
projevy dle nálady.
g 16. 12. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Šachový turnaj, souboj mozků všech věkových kategorií. Hraje se o velmi miniaturní ceny. V průběhu a po skončení turnaje možnost hrát
i další klasické a moderní deskové hry.
g 19. 12. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam Session, hromadná hudební improvizace všech pro všechny. Marmeláda
zvuků, které může kdokoliv vyluzovat ze svých či čajovnických
nástrojů (bubny, didgeridoo aj.).
g 21. 12. (pá), hudební kavárna, 19.00 hod., Electro Café,
soireé. Předvánoční dárek pro ufony z blízkého okolí: UŽ SE
NEMUSÍTE SKRÝVAT! Přijte se zavlnit do zóny dočasně
snížené gravitace. Vstup v maskách a společenském oděvu
pro všechny, kdo se cítí zváni, další info na baru.
g 22. 12. (so), Čajovna Archa, 7.30 hod. Čajovýlet na Hostýn,
kopcolezecký výšlap pro všechny věkové kategorie. Sraz
v 7.30 hod. u Čajovny Archa, v 8.16 hod. odjezd z Horního nádraží v Novém Jičíně. Spojeno s vařením čaje v lesních či přilehlých prostorách. Návrat kolem 17.30 hod.
g 28. 12. (pá), hudební kavárna, 20.00 hod., Předčasný
Silvestr, tradiční, předběžné vítání nového roku.
g 30. 12. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., Deskové hry, moderní deskové hry pro začátečníky i pokročilé. Carcassonne,
Osadníci z Katanu, Bludiště, Bang!, Blafuj, Poštovní kurýr,
Cech zlodějů, Abalone, Duel Masters TCG, Star Wars TCG,
Lord of the Rings TCG, Tide of Iron atd.
g
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g Čtvrtky a pátky 2007 od 9.00 do 12.00 hod. VÁNOČNÍ
KERAMIKA. Každý čtvrtek a pátek v dílně s pí Mitášovou. Děti vstup zdarma.
g KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO DÍVKY A ŽENY. Každé
pondělí ve Fokusu od 19.00 hod. Vyzkoušíte všechny formy
aerobicu, body stylingu, power jógu, pilates apod. (Středa
v tělocvičně stř. zdravot. školy od 18.30 hod.)
g Neděle 2. 12. od 14.00 do 16.00 hod. ČERTOVINY. Zveme
všechny malé čertíky a čertice na velkolepou čertovskou
šou. Čertoviny (nejen), ale i vánoční tradice a zvyky. A nad
vším bude bdít Mikuláš a jeho andělští pomocníci ve velkém sále SVČ. Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 10,- Kč.
g Neděle 2. 12. od 17.00 do 20.00 hod. Nenechte si ujít!
ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA. Pekelně dobrá hudba přímo
ve Fokusu. Vstupné do tanečního pekla: 20,- Kč.
g Pondělí až pátek 3. — 7. 12. Výstavka DRACI, DRÁČCI.
Od 8.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 19.00 hod. ve vestibulu
SVČ Fokus a na chodbách.
g Úterý až čtvrtek 4. — 6. 12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA.
Přehlídka prací mladých výtvarníků a keramiků.
g Středa 5. 12. od 15.00 do 17.00 hod. DEN S MIKULÁŠEM. Milé děti! 5. prosince 2007 se u nás zastaví Mikuláš
se svými pomocníky andělského a čertovského původu!
Přiletí přímo na Masarykovo náměstí a k vidění bude od
15 do 17 hod. Mikulášský program: samá milá překvapení!
A pozor: Přesně v 17 hod. se rozsvítí na náměstí velký vánoční strom! Mikuláš se těší na všechny milé, malé i velké
děti!
g Sobota 8. 12. od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ KERAMIKA pro všechny, co rádi tvoří z hlíny
Vstupy: děti, mládež a studenti 35,- Kč, dospělí 65,- Kč.
Ateliér SVČ Fokus.
g Čtvrtek, pátek 13.—14. 12. Vestibul SVČ. VÁNOČNÍ DÍLNIČKA. Vyrobíte si vánoční ozdůbky z papíru a přírodních materiálů, vánoční dekorační věnečky a přáníčko do
nového roku 2008. Zveme děti i rodiče.
g Sobota 15. 12. od 9.00 do 11.30 hod. VÁNOČNÍ DÍLNA.
Již tradičně si můžete ve Fokusu vyrobit dekoraci na váš
vánoční stůl. Vstupné 30,- Kč (s možností dokoupení dalšího materiálu nebo materiál vlastní - svíčky, stuhy, sušina
a jiné). Dotazy zodpoví Radka Hrubá, tel.: 777 650 230.
g Úterky od 9.00 do 11.30 hod. Klub maminek KLUBÍČKO.
Vstup pro maminku a dítě je 20,- Kč. 4. 12. Mikulášská
nadílka (balíček pro své dítě opatřete jmenovkou), 11. 12.
tancování, 18. 12. Výroba cukroví a papírových ozdůbek.
Dotazy zodpoví Radka Hrubá, tel.: 777 650 230.
g Sobota 15. 12. od 14.00 do 16.00 hod. Velký sál SVČ. Z POHÁDKY DO POHÁDKY. K Vánocům patří cukroví, kapřík Pepík, vánoční stromeček a hlavně pohádky. A my jsme
si pro vás připravili v tomto krásném předvánočním čase
pohádky dvě: O Červené Karkulce a O Koblížkovi. Samotné děti si budou moci v pohádce zahrát, a to ne ledajaké. Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč.
gggggggggggggggggggggggggggggggggggg

POSILOVNA VE FOKUSU. Nabízíme příjemné cvičení ve vybavené posilovně pod odborným vedením. Vhodné zejména pro mládež
a ženy. Celoroční předplatné pro děti od 13 let 700,- Kč,
dospělí 1 000,- Kč.
g VÁNOČNÍ BALÍČEK: Čtvrtek 27. 12. 9.00—12.00 hod.
keramika, PC — internet, stolní tenis, 9.00—14.00 hod. florbalový turnaj (ZŠ Tyršova), 13.00—19.00 hod. přebor okresu
Nový Jičín v bleskovém šachu. MEMORIÁL JANA BRIXE
2007: Švýcarský systém na 15—17 kol dle počtu účastníků,
řízený počítačovým programem SM. Studenti 30,- Kč, důchodci 40,- Kč, ostatní 50,- Kč. Pátek 28. 12. 9.00—12.00 hod.
Vánoční keramika v dílně s pí Mitášovou, děti vstup zdarma. VÁNOČNÍ AEROBIK PRO DĚTI, DÍVKY A ŽENY.
9.30—12.00 hod. děti, 14.00—17.00 hod. dívky a ženy. Děti
vstup zdarma, ostatní 100,- Kč. S sebou pití, malou svačinku a vánoční náladu.
g SILVESTR PRO JUNIORY. Pondělí 31. 12., od 12.00
do 17.00 hod. Pojte s námi oslavit SILVESTRA! Pojte se
s námi bavit poslední den v roce! Netradičně! Pořádně! Se
vším všudy, s hudbou, tancem, programem! Cena 100,- Kč,
ale pozor, v ceně zahrnuto silvestrovské menu, šampaňské,
nealkoholické nápoje! Na akci je třeba místenka! V předprodeji Fokusu od 6. 12. 2007 do 18. 12. 2007!
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g

Sobota 1. prosince 2007 od 8.30 hod.
MIKULÁŠSKÝ JARMARK. Tradiční jarmark na nádvoří Žerotínského zámku.
g Úterý 13. prosince 2007 v 18.00 hod. LUCIE NOCI UPIJE. Adventní a vánoční dobou vás provede etnografka Muzea Novojičínska, p.o. PhDr. Anna Hrčková. Spoluúčinkuje Soubor lidových písní a tanců
Javorník z Nového Jičína. Trámový sál Žerotín. zámku.
g Středa 26. prosince 2007 v 15.00 a v 17.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU P.J.
VEJVANOVSKÉHO (ve spolupráci s Beskyd. divadlem).
g Do 3. února 2008 VÁNOCE VE MĚSTĚ. Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska prezentující dobu vánoční a zimní
čas v městském prostředí málo známým pohledem. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
STÁLÉ EXPOZICE:
g

ZÁMECKÝ INTERIÉR OBDOBÍ BIEDERMEIERU —
stálá expozice zámeckých pokojů Žerotínského zámku.
g NECHTE NA HLAVĚ — stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy.
g MALÍŘI DVOU STALETÍ — stálá expozice výtvarného
umění 19. a první poloviny 20. století ze sbírek muzea.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—16.00 hod.,
sobota, neděle, svátky 9.00—15.00 hod. Otevírací doba o vánočních a novoročních svátcích: pondělí 24. 12. (zavřeno); úterý 25. 12. (zavřeno); středa 26. 12. (9.00—15.00
hod.), čtvrtek 27. 12. (8.00—12.00/13.00—16.00 hod.); pátek
28. 12. (8.00—12.00/13.00—16.00 hod.); sobota 29. 12. (zavřeno); neděle 30. 12. (9.00—15.00 hod.); pondělí 31. 12. (zavřeno); úterý 1. 1. 2008 (zavřeno).
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Klub rodáků a přátel
města Nový Jičín zve
všechny své členy a příznivce na VÁNOČNÍ
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ONDRÁŠ NOVÝ JIČÍN a KOMORNÍHO ORCHESTRU SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR pro dříve narozené spoluobčany
města, který již tradičně připravil Autopal, s.r.o. Nový Jičín ve spolupráci s městem. Koncert se uskuteční ve
čtvrtek 20. prosince 2007 v 18 hodin v sále Beskydského
divadla v Novém Jičíně. Na koncertě bude pokřtěna nová
publikace Svět Miloslava Baláše. Po skončení koncertu

zveme všechny členy klubu na rovněž již tradiční vánoční
posezení a rozjímání v kavárně hotelu Praha.
Doporučujeme přízni členů i novojičínské veřejnosti další vánoční koncerty, jako ve středu 26. 12. 2007 v chrámu
sv. Mikuláše v Novém Jičíně-Žilině v 16 hod. (mladí nadějní umělci Lenka Hniličková, Irena Magnusková, solistka
ND v Praze, David Skařupa, Petr Strakoš), zejména pak
pěveckého sboru Ondráš a Komorního orchestru sdružení hudebníků Příbor ve čtvrtek 27. 12. 2007 v 18 hod.
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně.
Vánočně poetickou pohodu s radostí v srdci z narození Jezulátka, důstojné rozloučení s rokem 2007
a v nadcházejícím roce léta Páně 2008 š astné, ve zdraví a lásce prožité, úspěšné, snad i pohodové dny přeje
Výbor klubu

Osobnost roku 2006

Nada’ Kadrnozková
ˇ

g Datum narození: 1. října
1951, Ústí nad Orlicí. Stav:
vdaná. Děti: 2. Životní krédo: Myslet pozitivně. Jak jste
přijala a co pro vás znamená ocenění vaší dlouholeté
práce? Velice si vážím tohoto
ocenění, je pro mne povzbuzením do dalších let. Co vás
k této činnosti přivedlo?
Celý život se snažím být užitečná svému okolí. Pomáhat druhým je mně vlastní. Co připravujete právě te a chystáte něco do budoucna? Průběžně
probíhají projekty, které byly zahájeny v loňském roce. Je
něco, co byste chtěla vzkázat čtenářům? Nemysleme jen
na sebe, mysleme i na druhé.

Pozvání k nahlédnutí
do betlémské stáje...
g

Atmosféru betlémské stáje, kde se v místě vskutku nehostinném narodilo Jezulátko, jež změnilo svět, můžete
již po druhé zažít 23. prosince 2007 v nedalekých Bludovicích. Sraz je u kapličky sv.
Michala v 16.30 hodin, odtud
nás „anděl Páně“ doprovodí
do Betléma, kde zhlédneme
tajemství betlémské stáje.
Vezměte si s sebou svíčku
(nejlépe s krytem) a dobrůtky
pro zvířátka. Zvláště rodiče s malými dětmi srdečně zve Občanské sdružení Bludička.
g

My „Tři králové“ už brzy
přijdeme k vám. A kdy? Pokud se nám to podaří, tak
nás potkáte od 2. do 13. ledna 2008. Budeme nejen zpívat a přát vám do nadcházejících dnů vše dobré, ale také
vám umožníme začít Nový rok
dobrým skutkem. Stačí jen
otevřít dveře vašich domovů.
Bližší informace o této charitativní akci můžete získat na tel. č.: 556 704 046.
Koordinátor Tříkrálové sbírky pro Nový Jičín
Gabriela Žitníková
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Šifrovací soutěž „Nocí 2007“

g Čtvrtý ročník této noční šifrovací soutěže v Novém Jičíně
se uskutečnil v pátek 2. listopadu 2007. Akci již tradičně organizoval 1. dívčí oddíl střediska Pagoda pod vedením sestry
Olgy Tiché — Ťuu. Začátek hry pro čtyřčlenná družstva se
konal v klubovnách střediska Pagoda v 18.00 hodin. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší (do 12 let) a starší (nad
12 let). Účast byla hojná. Soutěže se zúčastnila tři družstva
holek do 12 let z 1. dívčího oddílu z Nového Jičína, dvě družstva holek nad 12 let z 1. dívčího oddílu, účastnila se také
smíšená družstva — holky a kluci ve věku nad 12 let z 1. oddílu
Suchdol nad Odrou, z 2. chlapeckého oddílu Nový Jičín a ze
skautského oddílu Brušperku. Celkový počet účastníků včetně organizačního týmu činil 37.
Šifry byly umístěny na nejznámějších místech v Novém Jičíně, například u kina Květen, u hasičárny, pošty, bašty městského opevnění, v Janáčkových sadech, u Španělské kaple,
na Masarykově náměstí. Soutěžící běhali po různých koutech města z jednoho konce na druhý. A jelikož tato akce
připadla na den 2. listopadu, byla ve stylu dušiček. Starší se
proto přemísovali od křížku ke křížku, a to například tak,
že šifra číslo šest je zavedla na Skalky, ze Skalek se měly
dostavit na Lamberk (kaplička). Odtud do Loučky a předposlední šifra soutěžící zavedla přímo na městský hřbitov, který
museli celý projít, aby dostali i poslední šifru. Jak sami účastníci tvrdí — i když bylo dávno po půlnoci, na pěkné atmosféře
to nic neměnilo.
Mladší děti nechodily tak daleko, jejich luštění probíhalo
jen okolo náměstí, kde jsme je my (organizační tým) měli pod
dohledem. Přemísovali jsme se na kolech a sledovali, jestli
je vše v pořádku.
První a druhé místo ve starších obsadila děvčata z 1. dívčího oddílu, třetí místo skauti z Brušperku, čtvrté místo skauti
ze Suchdolu nad Odrou. V kategorii starších se na prvním
místě umístilo koedukované družstvo 2. chlapeckého a 1. oddílu Suchdol nad Odrou, 2. místo skautky z Brušperku spolu
s děvčaty z 1. dívčího oddílu a 3. místo také 1. dívčí oddíl.
Výherci obdrželi čokoládový dort, koláče, diplomky a stylové věnečky s nápisem „Vzpomínáme“. V teplé klubovně se
všichni účastníci zahřáli teplým čajem a zasytili svačinkou.
Nakonec pár písní u kytary před krbem a šlo se spát.
Kristýna Kostková, Václav Dobrozemský

Miniškolička
g

Vážně uvažujeme o zřízení miniškoličky pro děti od 1 do 3
let v Novém Jičíně. Měli byste o tuto službu pro vaše dítko
zájem? Ozvěte se a ochotně vám zodpovíme vaše případné
dotazy. Kontakt: 605 516 484, 728 565 615.

Občanská statistika /říjen
g Narodilo se 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 28, odstěhovalo 28 občanů. Bylo uzavřeno 10 sňatků
v Novém Jičíně, 5 v Kuníně. Počet obyvatel 27 909, zemřelo 23.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Plakáty pro Brusel

g

„Evropská unie a nediskriminace“, tak se jmenovala podzimní soutěž pro základní a střední školy na vytvoření evropského plakátu. Vyhlásila ji Evropská komise společně s Klubem mladých Evropanů a měla motivovat mládež k zájmu
o problémy sjednocené Evropy. Soutěž byla součástí evropského „Roku rovných příležitostí“, který vyhlásila Evropská
komise pro letošní rok. Důvodem je panující nerovný přístup
k občanům kvůli pohlaví, rasové příslušnosti, sexuální orientaci, zdravotnímu postižení nebo zaměstnání. Odbourání
předsudků bylo tedy hlavním úkolem i celé kampaně a měla
k tomu přispět i tato soutěž. Výchova dětí a mládeže k toleranci, demokracii a jejich zapojení do občanského života by
měla být samozřejmostí každodenního vzdělávacího procesu.
I Základní škola Komenského 66 se zapojila a připravila
v týmové práci několik plakátů ve výtvarné výchově a občanské nauce. Měly naplňovat úvodní heslo soutěže. Ve velké konkurenci škol z celé České republiky obsadil náš tým 10. místo.
Pro aktivní přístup k mladé generaci je dlouhodobým a náročným úkolem, který před námi stojí. Účast v soutěži „Evropská unie a nediskriminace“ může být vhodným impulsem
k jeho naplnění.
M. Hromádková a D. Kirthová

Sté výročí narození

V roce 1907 byla v otevřena

JUDr. Miloslava Baláše

nová budova české školy

jsme si připomenuli v říjnu
letošního roku. V té souvislosti na tomto místě zaznamenejme z jeho životopisu několik
konkrétních údajů: Rodem
i srdcem Valach spatřil světlo
světa vezdejšího dne 22. října
léta Páně 1907 ve Valašském
Meziříčí — Křivém, zemřel 31.
října 1983 v Novém Jičíně, kde
žil a tvořil po roce 1945. Původní profesí právník a úředník, srdcem literární tvůrce,
vlastivědný pracovník, umělec, člověk milující společnost
a toužící poznávat státy Evropy i světa, dějiny domova. Dá se říci, že tomu podřídil veškeré
životní úsilí. Nebyl profesí historik, ale vyznával etické základy práce historika. Vystudoval orientalistiku a práva na
Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Svými literárními zájmy, od prvních pokusů v polovině dvacátých let, obsáhl celou škálu tvorby od umělecké prózy přes novinářskou
publicistiku, studie kulturně historické a vlastivědné, reportáže a překlady. Z cest po Orientu vznikla kniha Turecko
včera a dnes, dozvukem orientalistických zájmů je próza
Vějíř noci, vydaná v roce 1946 a připsaná univ. prof. Janu
Rypkovi. V padesátých letech napsal Miloslav Baláš několik
rozsáhlejších románů, které ale nebyly vydány. Nejvíce si cenil Baladu z ghetta, příběh zasazený do středověkých dějin
Nového Jičína. Od šedesátých let vydával Miloslav Baláš vlastivědné, kulturněhistorické a topografické práce, věnované
Novému Jičínu. Nejzáslužnějším počinem je Kulturní místopis Novojičínska, vydaný v roce 1967 a dodnes velmi vyhledávaný a využívaný. Z dalších prací věnovaných Novému
Jičínu jmenujme: Topografie Nového Jičína v 16. a 17. století,
Od Beskyd do Poodří — vlastivědný průvodce po Novojičínsku,
Vodě neunikneš (reportážní kronika z povodní v červenci
a srpnu 1966), Město na křižovatce — průvodce Novým Jičínem
a dva díly pohádek a pověstí z Novojičínska a Valašska. Nový
Jičín propagoval i při svých průvodcovských a jiných přednáškách a besedách. Byl bezesporu významnou osobností
Novojičínska a Valašska, jeho jménem se právem honosí novojičínská ulice.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína připravil spolu
s dcerou a vnukem dr. Baláše drobnou publikaci, která určitě potěší každého obyvatele Nového Jičína. Kromě studií
zabývající se dílem Miloslava Baláše tu pozorný čtenář objeví
dosud nevydané deníky z let 1957, 1967, 1977. V úvodu k publikaci jsem mj. napsal toto: Před námi ožívá svět Miloslava
Baláše, všechny jeho osobní touhy, hledání, tápání, boje, výhry, bolestná zklamání, události té doby nejen v Novém Jičíně,
v republice, ale v celé Evropě. A poučení: vždy, když bylo
Miloslavu Balášovi nejhůř, nacházel útěchu ve své víře, ve
víře v Boha. Jen tak přežil i největší osobní tragédii, úmrtí
vlastního syna. Díky tomu nacházel smysl i poslání své další
existence bez ohledu na politická příkoří doby. Možná, že
jeho osobní deníky jsou jeho největším literárním dílem. Leč
nejsem literární kritik, nemohu hodnotit. Z čeho se ale mohu
vyznat je, že jsem je četl jedním dechem. A znovu viděl před
sebou všechny ty bardy novojičínské duchovní společenské
elity, tenkrát v sedmdesátých létech již osamocené, slyšel promlouvat Jaroslava Štindla, Josefa Lankočího, Ervína Bártka
a především Miloslava Baláše s jeho charakteristicky zabarveným hlasem, oživoval si mnohé chvíle ve studovně tehdejšího okresního archivu na Slovanské ulici, cítil jejich bezmocnost a naději. Snad kniha přinese nejen vzpomínky naší zralejší generace, ale poznání i oné mladé. Jsem přesvědčen, že
i jí svět Miloslava Baláše osloví. Kniha bude pokřtěna na tradičním vánočním koncertu pěveckého sboru Ondráš pro dříve
narozené spoluobčany města Nového Jičína v Beskydském
divadle ve čtvrtek 20. prosince 2007.
Karel Chobot

g

Před rokem jsme na tomto místě připomínali stoleté výročí
české školy v již zcela poněmčelém Novém Jičíně. Přes mnohé
peripetie a nepříjemnosti se po velkém úsilí konečně v roce
1906 podařilo školu, která především bránila před poněmčováním českých dětí, zřídit. To byl ovšem teprve prapočátek.
Škola byla otevřena v budově na Mlýnské ulici č. 4 (dnes
ulice Sokolovská) jako soukromá škola Ústřední Matice školské v Praze. První žáci byli spíše z okolí, obcí Šenov, Žiliny,
Kunvaldu a Bludovic, než samotného Nového Jičína, nebo
zdejší čeští obyvatelé se v prvém okamžiku obávali vzít děti
z německých škol a posílat do české. To se začalo měnit, a tak
bylo nutné prvním rokem školu rozšířit na dvoutřídní, nebo
se zapsalo a chodilo 55 žáků. V čele školy jako řídící učitel
byl jmenován J.V. Šastný, ale prvním definitivním správcem
školy se nakonec stal řídící učitel František Sokol, který
školu převzal dnem 3. ledna 1907. Ještě v tomtéž roce dětí
přibylo natolik, že se rozdělily do dvou tříd. Proto zde začal
působit další učitel, jímž byl J. Pecha, absolvent učitelského
ústavu v Čáslavi. Místnosti zcela nevyhovovaly, proto se podařilo realizovat úsilí Matice Palackého v Novém Jičíně a postavit novou budovu. Posvěcena byla místopředsedou Matice
Palackého P. Rudolfem Sobkem. Škola byla slavnostně otevřena 3. listopadu 1907 o druhé hodině odpolední. Protože
dětí přibývalo, byla rozšířena na čtyřtřídní. Zároveň byl odkoupen vedlejší dům, aby se školní budova mohla rozšířit,
což se ale podařilo až o několik let později.
Škola se netěšila velkému zájmu ze strany německého vedení města. Němečtí výrostci mnohokrát jako „veselou kratochvíli“ vybíjeli okna školy, aniž by byli nějak potrestáni.
Nedobrá situace české menšiny přivedla několikrát poslance Tomáše G. Masaryka do Nového Jičína. O tom svědčí malá
historka:
Jak výše řečeno, přibylo českých dětí, a tak se muselo od
1. září 1908 učit v nouzových místnostech na dvoře a na směny, do doby, než se postaví druhá část budovy. Toho využila
německá radnice a pod záminkou ochrany hygieny vyučování
29. listopadu 1908, v době nepřítomnosti správce školy, vyslala do školy strážníky, kteří nařídili dětem opustit třídy.
V oné době se ve městě rovněž konaly oslavy šedesátiletého
panování císaře. Rozjaření němečtí výrostci vybili všechna
okna české školy a Národního domu, sídla České besedy.
Budoucí první prezident Československé republiky T.G. Masaryk přijel do Nového Jičína dopoledne 5. prosince 1908,
projednal situaci s předáky České besedy, prohlédl si školu
a Národní dům a rychle odjel do Vídně. Tam měl jednání s českými poslanci a společně s nimi interpeloval 9. prosince ministry vnitra, kultury a spravedlnosti. Výrostci byli souzeni
a potrestáni napomenutím, děti se do školy vrátily.
Německé výtržnosti proti české škole pokračovaly i v lednu
a únoru 1909, jak vyplývá ze zprávy hejtmana novojičínského
okresu v reakci právě na interpelaci Masaryka. Česká škola
se přes veškerá příkoří ubránila. V roce 1910 byla dostavěna
druhá část objektu. Škola zatím zůstávala stále soukromou,
nemohla vydávat platná vysvědčení, děti se musely podrobovat zkouškám na veřejné škole v sousední Loučce. Teprve
výnosem ministerstva kultu a vyučování ve Vídni 27. října
1912 bylo škole uděleno právo veřejnosti, takže po Novém
roce mohla vydávat propouštěcí vysvědčení a žáci byli zbaveni nepříjemného zkoušení na obecné škole v Loučce. Tím
se zároveň stala povinnou pro české děti ze Šenova, Žiliny
a Bludovic. Budova pak prožívala dále svůj osud obecné, po
roce 1919 i měšanské školy. Stala se zosobněním vlastenectví, boje proti německému útisku.
Po roce 1945 přestala zcela vyhovovat moderním podmínkám. Nejdříve tu přežívala zvláštní škola, koncem osmdesátých let však budova byla zbourána a její místo zaujala
budova jiná, dnešní obchodní centrum na ulici Gen. Hlao.
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Putování za jablkovou vůní

Městská policie Nový Jičín provádí pravidelně v rámci prevence výuku dětí na Dětském dopravním hřišti v areálu Základní školy Dlouhé 56. V měsíci září zde proběhly dvě akce
s hendikepovanými dětmi z dětského centra, zaměřené na
bezpečnost chodců a cyklistů. Také zde proběhla v pěti termínech pravidelná výuka dětí 4. ročníků, kdy tyto děti přijdou
na hřiště znovu v jarních měsících složit zkoušku k získání
průkazu cyklisty.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ

Poškození stromů na Svinci

g Putování za jablkovou vůní, tak bylo nazváno projektové
vyučování, které připravily učitelky ZŠ Jubilejní 3 v Novém
Jičíně, pracoviště Dlouhá 56, pro žáky 3.C a 3.D.
Celý týden děti pracovaly ve všech vyučovacích hodinách
s jablky a jablíčky. Soutěžily o nejdelší jablkovou slupku, o nejtežší a nejlehčí jablíčko, připravily jablkové tousty, otiskovaly
půlky jablíček, naučily se tančit mazurku, vyhledávaly informace o jabloni a jejím plodu, v tělocvičně cvičily a soutěžily
s jablky a mnoho dalších aktivit.
V podvečer 23. října se uskutečnilo „Jablkové mlsání“, na
které děti pozvaly své rodiče a prarodiče. V obou třídách nádherně voněly jablkové koláče, buchty a záviny, které pro své
děti upekly maminky, babičky a tety.
Projektový týden byl ukončen předáním jablkových medailí
a pamětním listem. Po této zdařilé akci následovalo tolik očekávané nocování dětí ve škole.
Mgr. Jarmila Šimurdová, třídní učitelka 3.C
ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín

g V období okolo 11. listopadu 2007 došlo na lyžařské sjezdovce na Svinci k nepřípustné události. Neznámý pachatel
motorovou pilou podřezal a tím zničil skupinu čtyř smrků.
Jedná se o z dálky viditelnou skupinu vzrostlých stromů v horní třetině sjezdovky. Pokud máte jakékoli informace o tom,
kdo stromy poškodil, podejte je prosím u odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín nebo Policii ČR
v Novém Jičíně.
Ing. Hana Hůlová, MěÚ Nový Jičín

Den s Mikulášem — pozvánka

Za 3. čtvrtletí roku 2007
řešila MP NJ 684 přestupků
g V průběhu 3. čtvrtletí roku 2007 se na Městskou policii Nový
Jičín (MP NJ) obrátili občané s žádostí o pomoc nebo s oznámením v 1 083 případech, z tohoto počtu bylo 329 událostí předáno do místa působnosti jiné obecní (městské) policie, PČR
nebo jinému orgánu veřejné správy.
V tomto čtvrtletí řešili strážníci celkem 585 přestupků v dopravě, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku
o 214 přestupků více. Strážníci se při dopravně-bezpečnostních akcích zaměřili také na cyklisty, přičemž bylo zkontrolováno 84 cyklistů pro porušení pravidel jízdy na pozemní
komunikaci nebo za nedostatečné technické vybavení jízdních
kol. Strážníci ve 30 případech vyřešili tyto přestupky v blokovém řízení. Ve dvou případech bylo zjištěno, že řidiči motorových vozidel řídili pod vlivem alkoholu a bez držení příslušného řidičského oprávnění.
Dále bylo řešeno 55 přestupků proti veřejnému pořádku,
20 přestupků proti vyhláškám města, 10 přestupku proti občanskému soužití, 9 přestupků proti majetku. Městská policie
Nový Jičín také provádí kontroly podávání alkoholických
nápojů osobám mladším 18 let. V tomto období bylo provedeno 22 kontrol restauračních zařízení, při kterých bylo zjištěno u sedmi mladistvých požití alkoholických nápojů. Také
bylo předáno Policii ČR šest osob, po kterých bylo vyhlášeno
pátrání.
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g Doba Adventu je spojena s různými předvánočními zvyky
a tradicemi. Krom jiného i s čerty a Mikulášem. V Novém Jičíně se mikulášská nadílka letos pro všechny děti uskuteční
stejně jako v loňském roce na Masarykově náměstí. Ve středu
5. prosince 2007 se Masarykovo náměstí v Novém Jičíně promění v nebe a pekelný svět. SVČ Fokus, město Nový Jičín, ve
spolupráci s Technickými službami města NJ a MěKS připravili pro nejmenší děti i pro širokou veřejnost „Den s Mikulášem“. Bohatý předvánoční program a rozsvěcení vánočního
stromu tak zahájí v Novém Jičíně Advent. Program:
10:00—11:30 hod. MŠ města Nového Jičína, vánoční dílny,
dramatika Nebe — peklo, zpívání Ježíškovi, pekelný svět, Mikuláš naděluje.
11:00 hod. rozsvěcení vánočního stromu, vánoční rolničky (vedení města).
13:30—15:00 hod. program pro ŠD — podobný jako v dopoledních hodinách.
15:00-17:00 hod. program pro veřejnost.
17:00 hod. rozsvěcení vánočního stromu pro veřejnost,
vánoční rolničky (vedení města).
Martin Jakůbek, mluvčí SVČ Fokus

Snímek č. 43

Snímek č. 41

Soutěž „Pozvedni oči“ 22. kolo
g Jako obvykle vám
nejprve předkládáme
výsledek předcházejícího, tedy říjnového
kola naší soutěže.
Všechny došlé odpovědi byly správné.

Snímek č. 42

Snímek č. 44

Snímek číslo 41:
Představuje horní polovinu zřejmě původního kamenného dveřního ostění vchodu
do domu č. 7 na Masarykově náměstí.
Dům byl postaven po
velkém požáru města v roce 1503 bohatým řezníkem Paulem Schindlerem v r.
1583. Od té doby jej
vystřídalo několik
majitelů. Je to opět
jeden z nejstarších
domů na náměstí,
který byl také součástí 45 domů, jejichž
majitelé byli členy
spolku tzv. šenkovního bratrstva.
Snímek číslo 42:
Je to jeden z krásných portálů ve městě a představuje dům
č. 44 v ulici K Nemocnici. Byl postaven jako obytný někdy ve druhé polovině 19. stol. v historizujícím slohu. Vzhled celé fasády byl bohužel později dosti
nešetrně upraven do dnešní podoby, zůstal jenom tento
krásný portál. Ulice se původně jmenovala Schmiedgasse —
Kovářská, později od rozcestí na Skalky Obertorgasse — Hornobranská. V těchto místech v minulosti stála budova nejstarší nemocnice na území města, kterou založil v roce 1804
měšan Martin Ritz. Její podoba je vyobrazena na fotografii
z roku 1884.
Výhercem krásného nástěnného kalendáře pro rok 2008
s fotografiemi historického centra města byl vylosován pan
Jaroslav Graclík, Luční 4, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín) získává pan Petr Toman,
Žerotínova 10, Nový Jičín.
Zúčastněte se 22. kola soutěže a svůj tip vložte do obálky,
kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově poštou na
adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze zaslat
také e-mailem: soutez@novyjicin-town. cz. Uvete své jméno, příjmení a adresu.
Hodně zdaru a nezapomeňte, snímek s lichým číslem se
vždy vztahuje k domu v městské památkové rezervaci a snímek se sudým číslem k domům vzdálenějším.
Vaše redakce, foto Pavel Wessely

ˇ
N ovojicínský

zpravodaj

JAK PŘICHÁZÍ NA SVĚT ZIMA
Počítá se do pěti.
Jedna — vítr přiletí.
Dvě — a zčerná celé nebe.
Tři — až v kostech náhle zebe.
Čtyři — čerta právě oženili.
Pět — a svět je celý bílý.

Jaroslav Merenda

Foto Jaroslav Bělík
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