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Vázení
ˇ

dovolte mi, abych vám osobně i jménem vedení města popřál do roku 2008
hodně úspěchů v práci i osobním životě, co nejpevnější zdraví a silné nervy.
Abychom dokázali spolu prožívat všechnu radost, naději ale i obavy a starosti,
aby měl každý z nás k tomu druhému blízko.
Vše dobré a pokoj lidem dobré vůle.
Přeji vám jen příjemné dny plné slunce a pohody.
Mgr. Ivan Týle, starosta města

Z jednání samosprávných
orgánů města

Přispějte k zlepšení kvality
ovzduší — nespalujte odpad!

Mgr. Hana Sirotová
g

Rada města Nový Jičín se sešla na
svém 17. zasedání dne 11. 12. 2007.
Na úvod byla projednávána rozsáhlá finanční problematika, mj. bylo schváleno
přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč na
zabezpečení provozu kontaktních míst
veřejné správy Czech Point a byla schválena změna závazných ukazatelů na
rok 2007 u příspěvkových organizací.
Dále byl radou města projednán návrh
rozpočtu města na rok 2008 a rozpočtového výhledu města na léta 2009 až
2017. Rada města projednala granty
na rok 2008 a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Projednala žádost paní Skočkové o finanční příspěvek na provoz jeslí a své rozhodnutí odložila do 30. 6. 2008. Projednala
a doporučila ke schválení zastupitelstvu novelizaci obecně
závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 3/2004 o místních
poplatcích. Projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, jehož výše bude 456,- Kč za poplatníka
na rok 2008.
Schválila znění „Zásad pro užívání veřejného prostranství, spočívající v provádění výkopových prací a umísování
stavebních zařízení a skládek na území města Nového Jičína“, dále znění „Dohod o zvláštním užití komunikace“ a „Dohod o užití pozemků veřejné zeleně“ s účinností od 1. 1. 2008.
Rada města dále vydala stanovisko k vyhrazeným parkovacím místům na území města Nového Jičína, souhlasila s prodloužením povolení uživatelům stávajících vyhrazených parkovacích míst s termínem do 30. 6. 2008, za předpokladu
podání žádosti o povolení do 31. 12. 2007. Uložila vedení
města jednat s vedením Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín
o zřízení parkovacích míst v připravené a vhodné lokalitě za
Španělskou kaplí u internátu.
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o provozování vodovodu U Mlýna v Žilině u Nového Jičína. Vzala na vědomí informaci o postupu prací na rekonstrukci Masarykova nám.
v Novém Jičíně a organizační zajištění investiční akce.
Vzala na vědomí postup prací na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Nového Jičína a doporučila tento
dokument ke schválení zastupitelstvu. Vzala na vědomí informaci o nabídce městu NJ zapojit se do programu prevence
kriminality na období 2008 — 2011.
Doporučila zastupitelstvu města ke schválení smlouvu mezi
městem a basketbalovým klubem o poskytnutí dotace basketbalovému klubu na léta 2008 — 2010 ve výši 1,5 mil. Kč
ročně s podmínkou umístění na 1. — 6. místě MNBL.
Rada města vzala na vědomí žádost farního úřadu římskokatolického a doporučila zastupitelstvu zapracovat do rozpočtu na rok 2008 dotaci ve výši 300 000,- Kč.
Rada města projednávala obsáhlou bytovou problematiku
(zde se odvoláváme na plné znění usnesení RM). K nahlédnutí je na webových stránkách města a úřední desce. Vzala
na vědomí informace o záměru společnosti Reinvest Corporation vybudovat obchodní centrum na ulici Palackého Nový
Jičín (areál ČSAD).
Radou města byla projednána také rozsáhlá majetkoprávní
problematika (zde se odvoláváme na plné znění usnesení RM).
Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na webových stránkách města a úřední desce. Dále rada města schválila termíny jednání RM na rok 2008.
V závěru jednání vzala rada města se znepokojením na
vědomí informaci o likvidaci čtyř vzrostlých samostatně stojících smrků na sjezdovce na Svinci.
Rada města se sešla na svém mimořádném 18. zasedání
konaném dne 19. 12. 2007. Na svém jednání projednávala
finanční problematiku a schválila změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města.

Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
g

Aglomerace Moravskoslezský kraj, do níž spadá území
našeho města, náleží již dlouhodobě k silně imisně zatíženým oblastem. Významný podíl na vysokých koncentracích
škodlivin v ovzduší našeho regionu mají dnes již prokazatelně
emise z malých zdrojů znečišování ovzduší, zejména z lokálních topeniš — domácích kotelen. Využívání nekvalitních pevných paliv, popř. materiálů, které jako palivo ani
označit nelze, má vliv zejména na kvalitu ovzduší přímo v té
lokalitě, kde je zdroj emisí umístěn. Mezi takováto nekvalitní
paliva náleží zejména uhelné kaly, proplástky, hnědé uhlí
energetické a lignit.
Spalování odpadu je zákonem o ochraně ovzduší zakázáno,
přesto stále dochází v domácnostech vytápěných kotli na tuhá
paliva nebo kamny k jeho spalování. Zvláště nebezpečné je
spalování plastů. V domácích topeništích na rozdíl od specializovaných spaloven odpadů dochází k nedokonalému spalování látek obsažených v odpadu. Škodliviny, které takto
vznikají, jsou při dlouhodobém působení karcinogenní i v koncentracích, ve kterých se mohou vyskytovat ve smogu z lokálních topeniš. Kromě toxicity a karcinogenity mají tyto látky
i jiný dlouhodobý negativní účinek na lidské zdraví — např.
zvyšují náchylnost lidského organismu k respiračním onemocněním, cukrovce a ischemické chorobě srdeční, těžké
kovy obsažené v plastech poškozují játra, ledviny a vyvíjející
se plod v těle matky.
Vzhledem k neustále stoupajícím cenám energií jsme si vědomi, že je velmi obtížné motivovat obyvatelstvo k uskutečnění opatření ke změně způsobů vytápění domácností. Přesto
žádáme obyvatele našeho regionu, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí, aby přispěli ke snížení znečištění ovzduší
přímo v místě svého bydliště. Dovolujeme si upozornit na obecné zásady, kterými lze snížení emisí z lokálních topeniš docílit: Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
Spalujte v kotli pouze předepsané palivo. Nespalujte odpad —
je to zákonem zakázáno. Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon. Zajistěte pravidelné seřízení kotle — je to důležité pro jeho úsporný provoz. Zajistěte pravidelnou údržbu
komínu kominíkem.
Důležitým faktorem pro snížení emisí jsou též úspory ve
spotřebě tepelné energie. Proto zdůrazňujeme: Utěsněte
okna a dveře. Zateplete stěny budov, střechu a podlahy. Větrejte krátce a intenzivně. Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu pomocí odpařovačů vody, pokojových květin
apod. Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např.
kryty topných těles, nevhodné textilie). Instalujte na topení
termoventily, které drží stanovenou teplotu. Instalujte pokojové termostaty — u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu
teploty pod zvolenou hodnotu. Dodržováním uvedených zásad může přispět ke snížení znečištění ovzduší a tím ke kvalitnějšímu životnímu prostředí každý z nás.

Poděkování ing. Z. Biskupovi
Redakce Novojičínského zpravodaje
g Město Nový Jičín, v souvislosti
s ukončením pracovní činnosti vyslovuje poděkování plk. ing. Zdeňku
Biskupovi, řediteli HZSMSK územního odboru Nový Jičín za jeho dlouholetou činnost, kterou vykonal pro
občany města v ochraně jejich životů a majetku. Dále za spolupráci
s městem Nový Jičín, kde dlouhodobě
působí v bezpečnostní radě města
a aktivně se podílí na řešení otázek
bezpečnosti a požární ochraně města Nový Jičín, řízení integrovaného
záchranného systému. Dále se podílel svými zkušenostmi a radami
při výcviku Jednotek sboru dobrovolných hasičů Libhoš
a Straník. Do dalších let přejeme mnoho úspěchů!
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Czech POINT—
úřad na cestě k lidem
Mgr. Zdeněk Petroš
g Czech POINT, tedy Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan — veřejná správa. V současnosti musí
občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT
bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa, tak aby „obíhala data, ne občan“.
Proto je nutné v rámci projektu Czech POINT vytvořit širokou sí míst pro komunikaci s veřejnou správou. Projekt se
snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci
s písemnými dokumenty — a už převodem elektronického
dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i do
budoucna převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). V některých situacích
bude stačit dojít na jeden úřad. V konečné podobě projektu
by občan mohl své záležitosti vyřizovat z domova prostřednictvím internetu.
Czech POINT v roce 2008 na MěÚ Nový Jičín. Od 1. ledna
2008 bude zprovozněno pracoviště „úplného“ Czech POINT
na Městském úřadě v Novém Jičíně. Dále budou v průběhu
ledna zřízena další pracoviště „částečného“ Czech POINT
na příslušných odborech úřadu. Občané budou o těchto změnách vždy informováni.
Na pracovišti „úplného“ Czech POINT je možné získat
ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné
zprávy a dále z neveřejného informačního systému. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný správní poplatek na
místě Czech POINT, může požádat o následující ověřený výpis a ten mu příslušný zaměstnanec vydá na počkání. Správní
poplatek je stanoven na 100,- Kč za první stránku výpisu
a dále na 50,- Kč za každou další stránku výpisu.
Od 1. ledna 2008 může občan žádat na MěÚ Nový Jičín o tyto
ověřené výstupy z katastru nemovitostí — výpis listu
vlastnictví: podle čísla listu vlastnictví; podle čísla popisného; podle čísla parcely; částečné výpisy; z obchodního rejstříku: úplný výpis; výpis platných údajů k aktuálnímu dni;
z živnostenského rejstříku; rejstříku trestů (bude zprovozněn počátkem ledna. Žádat o výpis z rejstříku trestů může
pouze osoba, která předložila platný doklad totožnosti a výpis z rejstříku trestů žádá pro vlastní osobu.)
Czech POINT (umístění): budova radnice, Masarykovo
nám. 1, Nový Jičín, I. poschodí, kancelář č. 119, tel: 556 768
262 (toto místo zároveň zůstává jako hlavní pracoviště pro
vidimaci a legalizaci — ověřování podpisů a listin). Více informací k projektu CZECH POINT najdete na stránkách www.
czechpoint.cz

Dokončení nové
cyklistické stezky
Ing. Michaela Mrklovská, odbor obecního podnikání
g Začátkem prosince byla dokončena nová cyklistická stezka na východním okraji Nového Jičína. Délka této cyklostezky
je 1,65 km a začíná za hřbitovem na konci ul. Slezské a končí
u silnice č. II/482 z Nového Jičína na obec Rybí. Od této křižovatky mohou cyklisté pokračovat po již dříve opravené
polní cestě do Libhoště, nebo po státní silnici do obce Rybí.
Z Libhoště se mohou přes les dostat k Hukovicím a poté se
napojit na cyklotrasu Jantarová stezka. Druhou možností je
pokračovat po silnici přes Libhoš ke křižovatce u Borovce
a zde se připojit na cyklotrasu od Příbora. Na novou cyklostezku bylo přesunuto značení cyklotrasy č. 502. Cyklisté se
tak vyhnou nebezpečnému úseku kolem ranče Hermelín. Díky
asfaltovému povrchu cyklostezky je nová stavba vhodná i pro
bruslaře, v zimě ji mohou využít také běžkaři. Stezka se v zimních měsících nebude udržovat.
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Trasa cyklostezky byla zvolena s ohledem na původní, historickou cestu, která se dala určit z katastrálních map. Díky
tomu se město vyhnulo odkupům soukromých pozemků, využity byly převážně pozemky obecní — Rybí a Nového Jičína.
Přibližně 85 % nákladů na tuto cyklostezku bylo uhrazeno
z dotace.
Trasa cyklostezky byla tam, kde to velikost pozemků dovolila, doplněna výsadbou stromů — hrušní, švestek a jeřábů.
Na jaře se počítá s dalšími úpravami terénu, doplněním
informačních tabulí a laviček. O dalších novinkách kolem této
cyklostezky vás budeme průběžně informovat.

Místní poplatek
za komunální odpad
Sandra Trávníčková, odbor životního prostředí
g

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit na organizační změnu v budově radnice na Masarykově náměstí 1.
Od 1. 1. 2008 se agenda místního poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů přesouvá z odboru
životního prostředí do prvního patra na finanční odbor.

Změny ceny vodného
a stočného od 1. ledna 2008
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
g Akciová společnost Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
na představenstvu schválila nové ceny vodného
a stočného s účinností od
1. ledna 2008. Cena včetně DPH. Voda pitná (vodné) 25,88 Kč, voda odvedená (stočné) 23,44 Kč.

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu
měřidel následujícím po
1. lednu 2008, popřípadě
bude postupováno dle
uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.

Zničený život
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
g

Začátkem listopadu vysadilo město
Nový Jičín několik stromů do okrajové
části sídliště Loučka u hřiště. Během
následujícího týdne byl jeden z vysazených jírovců maalů (kaštanů) zničen zlomením celé korunky. Nejen, že
došlo k finanční škodě, protože cena
takovéhoto stromu není malá, ale navíc byla zmařena několikaletá práce
lidí, kteří z malé sazeničky zapěstovávali budoucí stromek a později kvalitní alejový strom. Okopávali, zalévali,
ošetřovali a zastříhávali tak, aby úsilí
vložené do mladého stromku vedlo
k úspěšnému zvládnutí nového startu
stromu po přesazení na jeho konečné
stanoviště, na místo, kde má strávit
celý svůj život. Pak jsou tu další lidé,
kteří strom dovezli, vykopali pro něj
jámu v zemi, postavili kůly, aby stromu poskytly oporu a ochranu. Bohužel to nestačilo. Nestačilo to k tomu,
abychom ho ochránili před jedním jediným tvorem, který svým činem jistě
v skrytu noci, možná posilněn alkoholem vybil svůj vztek či zlobu a zmařil
naději. Možná je to silné přirovnání,
ale je to jako by zabil dítě — mládě stromu. Měl sloužit lidem celý svůj život (třeba i 200 let) zelení
svých listů, krásou a mohutností koruny, chytáním škodlivého prachu z ovzduší, zvlhčováním okolí, produkcí kyslíku.
Myslím, že ani radost malých dětí sbírajících pod stromem
na podzim kaštánky není zanedbatelná. Proto jsem nemohla
nenapsat tento článek. Vzpomínku na mrtvý mladý strom.

Konference
o beskydské oblasti
Mgr. Eva Torčíková, výkonná ředitelka Beskydy-Valašsko racr
g

Ve dnech 4.— 5. prosince 2007 proběhla v Trojanovicích
konference „Beskydy — spolupráce veřejného, soukromého
a vzdělávacího sektoru s vizí založení klastru cestovního ruchu“. Sešli se zde aktéři působící v turistickém průmyslu —
zástupci kraje, měst a obcí, provozovatelé turistických atraktivit, ubytovatelé, pracovníci informačních center, učitelé i majitelé cestovních kanceláří z oblasti Beskyd a jejich podhůří.
Konferenci zahájila Mgr. Eva Torčíková, garant konference,
která objasnila problematiku a uvedla záměr založení klastrové organizace (pracovní název KLACR).
Konference byla rozdělena na tři části — v první části se
téměř stovka účastníků seznámila s novým organizačním
i obsahovým rozdělením aktivit v oblasti cestovního ruchu
a s plány Moravskoslezského kraje na léta 2008—2013. Na
praktických příkladech spolupráce se mohli účastníci konference přesvědčit, že spojení do větších celků se společným
cílem přináší konkrétní výsledky. Příkladem tohoto fungujícího spojení je regionální agentura Beskydy-Valašsko, která
byla také iniciátorem a koordinátorem celé konference a předložila nejen výsledky, ale i vize do budoucna. V této části také
vystoupil ing. Stanislav Bartoň (MěÚ Nový Jičín), který představil úspěšný novojičínský projekt dalšího rozvoje informačního centra (Europe -Direct) prostřednictvím grantu Evropské komise.
V druhé části konference se účastníci seznámili s dalšími
úspěšně realizovanými projekty, např. Frenštátsko aktivně,
Štramberk — moravský Betlém nebo soběšovický přístav.
Třetí, nosná část konference, se týkala spolupráce všech
složek cestovního ruchu, včetně spolupráce krajů při rozvoji
turisticky významných oblastí zasahujících na území dvou
krajů (např. Pustevny). Prostor k vyjádření dostali zástupci
cestovních kanceláří, hotelů, škol, státní i veřejné správy.

Závěrem konference přijali její účastníci usnesení, kde se
shodli na nutnosti intenzivního a systémového rozvoje cestovního ruchu jako významného faktoru ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje. Doporučili uplatnit při dalším
rozvoji cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji principy
spolupráce na bázi klastru. Navrhli vytvoření tématických
pracovních skupin a uspořádání workshopů k analýze problematiky cestovního ruchu v MSK, stanovení společných cílů
a strategických vizí. Podpořili vznik nízkonákladových letů
do Ostravy a odborné a celoživotní vzdělávání veřejné sféry
a soukromého sektoru.

Europe Direct Nový Jičín
informuje
Markéta Hanzelková, vedoucí IC a ED Nový Jičín
g Informační středisko Europe Direct zahájilo provoz 1. květ-

na 2007. Za dobu svého krátkého působení jsme uspořádali
několik zajímavých přednášek a seminářů, které byly zaměřeny na podnikatele, studenty, samosprávu, ale i širokou veřejnost a jejich společným cílem bylo zvýšit podvědomí o záležitostech Evropské unie.
Během května až prosince navštívilo Europe Direct 220
osob, 86 lidí se dotazovalo telefonicky a 64 e-mailem. Námi
pořádaných akcí se zúčastnilo 309 osob. Nejčastější dotazy
byly z oblasti podpory podnikání, studia a pracovních příležitostí v zemích Evropské unie.
Středisko Europe Direct chystá také v příštím roce 2008
spoustu zajímavých akcí, které se budou týkat aktuálního dění
v Evropské unii. Bližší informace budete průběžně nacházet
na webových stránkách www.europedirect.cz/novyjicin
a také v Novojičínském zpravodaji. Rádi vás také v roce 2008
přivítáme v našem Europe Direct středisku, které sídlí v budově informačního centra na Úzké ulici 27. Jsme tady pro
vás od pondělí do pátku od 8 do17 hodin a v sobotu a v neděli
od 9 do 12 hodin. Přejeme vám všem úspěšný rok 2008!

Umělecká soutěž MUSAE 2008
Václav Dobrozemský, vůdce střediska
g Junák — svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový
Jičín vyhlašuje pro své členy novou uměleckou soutěž MUSAE
2008. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: fotografické s tématem „Hříchy člověka vůči přírodě“ a výtvarné s tématem
„Příroda kolem nás“. Fotografická kategorie je vyhlášena
pro členy střediska ve věku od 12 let, kategorie výtvarná se
skládá z tří věkových kategorií: 6—11 let, 12—15 let a 16 a více
let. Soutěžící mohou soutěžit v obou kategoriích, avšak vždy
jen s jedním dílem. Účastníci fotografické kategorie mohou
zasílat své fotografie do velikosti formátu A4, soutěžící v kategorii výtvarné mohou použít libovolnou techniku ve velikosti formátu maximálně A2. Své výtvory budou moci účastníci soutěže dodávat do 10. února 2008. Ohodnocení provede
a vítězná díla vybere pětičlenná odborná porota složená se
zástupců střediska Pagoda i z odborníků v daném tématu.
Předsedkyní poroty se stala Bc. Lenka Urbanová, výchovná
zpravodajka střediska a vedoucí soutěže. Jako členové v porotě zasedli Mgr. Jiří Pometlo, profesor dějin výtvarného umění na Ostravské univerzitě, Ludmila Dejmková, majitelka a vedoucí Fotosaloonu, v.d. v Novém Jičíně, Mgr. Oldřich Hyvnar,
profesor výtvarné výchovy na Gymnáziu v Novém Jičíně a Gabriela Marková, studentka Střední umělecké školy v Ostravě.
Z dodaných výtvorů bude poté zrealizována výstava. Vernisáž výstavy, vyhodnocení soutěže a předání cen výhercům
proběhne v pátek 7. března 2008 v baště městského opevnění
na ulici Gen. Hlao v Novém Jičíně. Výstava je realizována
ve spolupráci s klubem Spektrum a Městským kulturním
střediskem Nový Jičín. Výhercům prvních míst ve všech kategoriích budou předány věcné ceny z dané tématiky, prvním
třem místům budou předány diplomy a všichni účastníci
soutěže obdrží z rukou poroty účastnické listy.
O výstavě MUSAE 2008 budeme ještě informovat v následujících měsících, avšak již nyní srdečně zveme širokou veřejnost k návštěvě této výstavy.
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Česko-slovenská interliga 2007

Kam za sportem...

Mgr. Jaroslav Špunar

Jaroslav Kotas

g Již XIV. ročník 3. kola interligy zemědělských škol se
uskutečnil 9.—10. 11. 2007. Tradiční soutěže chlapců a dívek
v odbíjené a v řízení motorových vozidel proběhly za účasti
SZeŠ Rožnov p. R., SŠPř a Ze Nový Jičín, ZSŠ Liptovský
Mikuláš a SOŠ Kežmarok v Liptovském Mikuláši. Volejbalový turnaj byl vyrovnaný a diváci měli možnost zhlédnout
hodnotné sportovní výkony. Nejzajímavější utkání se odehrálo o první místo mezi místními děvčaty a Kežmarkem.
Naše děvčata prohrála těsným rozdílem ve třech setech 2:1
(18:25, 25:12, 15:10).
V řízení motorových vozidel studenti naopak využili domácího prostředí a svých řidičských schopností a zvítězili ve
většině disciplín. Zajímavým zpestřením jinak chlapecké disciplíny byla účast jediné dívky z Nového Jičína, které by mohl
její dovednosti za volantem kdekdo závidět.
Výsledky 3. kola: Volejbal: 1. místo SOŠ Kežmarok; 2. místo SŠPř a Ze Nový Jičín; 3. místo SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm; 4. místo ZSŠ Liptovský Mikuláš. Řízení vozidel: 1.místo
Liptovský Mikuláš, 4b; 2. místo Nový Jičín, 3b; 3. místo Rožnov p. R., 2b; 4. místo Kežmarok, 1b. Umístění studentů Nového Jičína: traktor 3. místo Miroslav Provázek, os. automobil 2. místo Silvie Malíková, kombinace 1. místo Michal Vavřín.
Turnaj proběhl v přátelské mezinárodní atmosféře. Ředitelé zúčastněných škol se dohodli na pokračování této soutěže, případně jejího rozšíření. Další kolo se bude konat na
jaře příštího roku v Rožnově p. Rad. Z výsledků proběhlých
soutěží bude poté vyhlášeno konečné pořadí škol.
Soutěží se za naši školu zúčastnili tito žáci: Volejbal: Martina Elicerová, Gabriela Lukášová, Tereza Doubravská, Eva
Jahodářová, Julie Krpcová, Lenka Růžičková, Lucie Přibylová, Eliška Langerová, Jana Hrnčířová. Řízení motorových
vozidel: Silvie Malíková, Michal Vavřín, Miroslav Provázek.
Celkově z tohoto kola vyšli jako vítězové studenti SŠPř a Ze
v Novém Jičíně. Další pořadí bylo následující: 2. místo Spojená škola Liptovský Mikuláš, 3. místo Stredná odborná škola
Kežmarok, 4. místo: SŠZe a Př Rožnov p. Rad.

g FOTBAL (zimní turnaj žáků na hřišti s umělou trávou T3G):
star. a mlad. žáci (vždy 2 utk.): so 5. 1. v 9 hod. N. Jičín - Frýdek-Místek, ve 12 hod., Bílovec - Jakubčovice, v 15 hod. Vsetín Kopřivnice, mlad. a star. dorost (vždy 2 utk.): ne 6. 1. v 9 hod.
N. Jičín - Frýdek-Místek, ve 12.30 hod. Kopřivnice - Fulnek,
v 16 hod. Vsetín - Jakubčovice, star. a mlad. žáci (vždy 2 utk.):
so 12. 1. v 9 hod. Frýdek-Místek - Kopřivnice, ve 12 hod. Bílovec - Vsetín, v 15 hod. N. Jičín - Jakubčovice, mlad. a star.
dorost (vždy 2 utk.): ne 13. 1. v 9 hod. N. Jičín - Fulnek, ve
12.30 hod. Frýdek-Místek - Jakubčovice, v 16 hod. Kopřivnice
- Vsetín, star. a mlad. žáci (vždy 2 utk.): so 19. 1. v 9 hod. Bílovec - Kopřivnice, ve 12 hod. N. Jičín - Vsetín, v 15 hod. Frýdek-Místek - Jakubčovice, mlad. a star. dorost (vždy 2 utk.):
ne 20. 1. v 9 hod. Kopřivnice -Jakubčovice, ve 12.30 hod. N.
Jičín - Vsetín, v 16 hod. Frýdek-Místek - Fulnek, star. a mlad.
žáci (vždy 2 utk.): so 26. 1. v 9 hod. Jakubčovice - Kopřivnice,
ve 12 hod., Frýdek-Místek - Vsetín, v 15 hod. N. Jičín - Bílovec,
mlad. a star. dorost (vždy 2 utk.): ne 27. 1. v 9 hod. N. Jičín
- Kopřivnice, ve 12.30 hod. Frýdek-Místek Vsetín, v 16 hod.
Fulnek - Jakubčovice, star. a mlad. žáci (vždy 2 utk.): so 2.
2. v 9 hod. Frýdek-Místek - Bílovec, ve 12 hod., Jakubčovice
- Vsetín, v 15 hod. N. Jičín - Kopřivnice, mlad. a star. dorost
(vždy 2 utk.): ne 3. 2. v 9 hod. N. Jičín - Jakubčovice, ve 12.30
hod. Frýdek-Místek - Kopřivnice, v 16 hod. Fulnek - Vsetín
g HOKEJ (ZS Nový Jičín): so 5. 1. v 9 hod., liga mlad. žáci
N. Jičín - Přerov (6. a 7. tř. - 2 utk.), ne 6. 1. ve 13.30 hod.,
liga junioři N. Jičín - Přerov, ne 6. 1. v 17 hod., II. liga muži
N. Jičín - Karviná nebo Uničov (další soupeři pro zápasy 2.
části II. ligy v systému lichá - sudá nebyly do uzávěrky NZ
známy), pá 11. 1. v 19 hod., liga dorost N. Jičín - Kometa Brno,
so 12. 1. v 9 hod., liga star. žáci N. Jičín - Uherské Hradiště
(8. a 9. tř. - 2 utk.), ne 13. 1. ve 13.30 hod., liga junioři N. Jičín
- Prostějov g BASKETBAL (hala na bazénu): 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, so 12. 1. v 11 a 13
hod., oblast. přebor žáci (U 14) N. Jičín - Třinec (2 utk.), so
12. 1. v 17 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín - Kolín, st
16. 1. v 17.30 hod., 2. finál. utkání středoevropského poháru
CEBL Geofin N. Jičín - Atlas Stal Ostrów Wielkopolski (Pol.),
pá 18. 1. ve 20.30 hod., sdruž. okres. přebor muži N. Jičín B
- Hranice, so 19. 1. v 17 hod., II. liga muži N. Jičín - Šlapanice,
ne 20. 1. v 10 hod., II. liga muži N. Jičín - Třebíč, so 26. 1. v 18
hod., U 20 (junioři) N. Jičín - Svitavy, ne 27. 1. v 10 hod. U 20
(junioři) N. Jičín - Šumperk, so 2. 2. ve 13 hod., U 16 (dorost.
liga) N. Jičín - Opava, so 2. 2. v 17 hod., Mattoni NBL muži
Geofin N. Jičín - Nymburk, ne 3. 2. v 10 hod., U 16 (dorost.
liga) N. Jičín - Krnov g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): ne
13. 1. v 10 hod., divize muži N. Jičín A - Hor. Datyně A, so 26. 1.
v 17 hod., krajská soutěž sk. C N. Jičín C - Brušperk B, ne
27. 1. v 10 hod., krajská soutěž sk. C N. Jičín C - Paskov A g
VOLEJBAL (hala ABC): so 12. 1. a ne 13. 1. v 9 hod., turnaj
Čs. poháru žáci (2. výkonn. osmička), pá 18. 1. v 17 hod. a so
19. 1. v 10 hod., extraliga juniorky (sk. o udržení) N. Jičín Český Krumlov, so 19. 1. v 16 hod., liga junioři N. Jičín - Chvaletice so 26. 1. v 10 hod., I. liga ženy (sk. o 7. - 11. místo) N.
Jičín -MS Brno, so 26. 1. v 10 a 14 hod., liga kadetky N. Jičín
- Lanškroun (2 utk.), so 26. 1. v 10 hod., liga junioři N. Jičín
- Opava, so 26. 1. v 10 a 14 hod., přebor MSK kadeti N. Jičín
- DHL Ostrava B (2 utk.), so 2. 2. v 10 a 14 hod., přebor MSK
I. tř. muži N. Jičín A - Opava B, so 2. 2. v 10 a 14 hod., přebor MSK kadeti N. Jičín - Krnov (2 utk.), ne 3. 2. v 15 a 18 hod.,
extraliga juniorky (sk. o udržení) N. Jičín - Slávia Praha (2
utk.) g KUŽELKY (herna na stadionu): so 12. 1. v 9 hod.,
přebor MSK muži N. Jičín A - Lipník A 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): vždy čt a so 16.30 - 17.45 hod.
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i vítězství „bez ztráty kytičky“ v šesti zápasech základní
části středoevropské ligy CEBL s postupem do finále, může
být vedení klubu, realizační tým, ale především fanoušci určitě velmi spokojeni. Pro letošní sezonu zdá se, že výborně
složený tým připravil o neporazitelnost nejen největšího favorita Nymburk, ale i dalšího z favoritů Prostějov a přestože
do konce základní části zbývá sehrát ještě šestadvacet utkání, je již dnes jasné, že tento tým by měl, pokud mu vydrží
forma a hráčům se vyhnou zranění a nemoci, opět po roce
bojovat o mistrovské medaile. Naši basketbalisté už zasáhli
letos, poněkud dříve než v předcházejících letech, do bojů v
Čs. poháru výhrou ve 3. kole na palubovce prvoligového Zlína,
znamenající postup do 4. kola, v němž budou hrát ve středu
23. ledna v Ostravě s tamním „krajským“ rivalem NH Ostrava. Před tím se však ještě utkají ve dvoukolovém finále nové
evropské soutěže, která se zrodila z popudu a aktivity činovníků našeho klubu — středoevropské ligy s polským celkem
Ostrów Wielkopolski, nejdříve 9. ledna na jeho palubovce
a v odvetě doma 16. ledna.
g

V dosud nejlepším utkání nové sezony na domácím ledě se hráči Gedosu
Nový Jičín rozešli s vedoucím celkem soutěže s remízou 2:2. Na snímku
atakuje branku Hodonína Kamil Glabazňa (foto Petr Kocián).
g HOKEJISTÉ SE VÝBORNÝMI VÝSLEDKY DOTÁHLI
NA ŠPICI TABULKY. Určitě jako velmi úspěšný v kategorii
dospělých mohou činovníci TJ HC Nový Jičín vyhodnotit uplynulý hokejový rok. Poté, co se muži v předcházejícím ročníku
probojovali až do čtvrtfinále II. ligy, si vedli velmi dobře i v dosavadním ročníku této soutěže, jehož první část ukončili výhrou v posledním zápase letošního roku nad obávaným Přerovem. Kalendářní rok uzavřeli s bilancí patnácti výher, z toho
jedné v prodloužení, jedné remízy a šesti proher, z nichž dvě
byly po prodloužení se skore 90:55 na výborném druhém místě
pouze s jednobodovou ztrátou na vedoucí Hodonín a šestibodovým náskokem na třetí Přerov. Velmi potěšitelná je skutečnost, že se vedení klubu a trenérům daří postupně do mužstva zabudovat mladé vlastní odchovance, kteří doposud působili v extraligových klubech. Ti v letošním ročníku vnesli
do hry, zejména třetí velmi produktivní „lajna“, rychlost, nebojácnost a nasazení, což spolu s ostatními zkušenými hráči
přináší výborné výsledky. Počínaje šestým lednem začne
druhá část soutěže s „pracovním“ názvem „sudá — lichá“ (naši
zahájí ze druhé pozice doma s 11. celkem tabulky), v níž
bude sehráno 12 utkání, poté se bude hrát závěrečná play
off až po konečné umístění. Pokud současná forma našim
vydrží i v další části, mohou se novojičínští fandové těšit na
další výborné zápasy, hráči však očekávají jejich daleko větší
přízeň, než tomu bylo v dosavadním průběhu soutěže.
g ZASLOUŽENÉ DRUHÉ MÍSTO BASKETBALISTŮ. Čtrnáct vítězství a jen tři prohry, druhé místo v tabulce krátce
před koncem kalendářního roku — takovou velmi úspěšnou
bilancí se mohou pochlubit naši basketbalisté, nesoucí od
letošní sezony nový název hlavního sponzora GEOFIN a k tomu se jménem našeho města Nový Jičín, z dosavadního průběhu nejvyšší soutěže Mattoni NBL. Když se k tomu přidá

Takto se již 14 x v letošní sezoně radovali hráči Geofinu Nový Jičín z výhry
v utkání Mattoni NBL (foto Petr Kocián).

VOLEJBALOVÁ DRUŽSTVA V POLOVINĚ SEZONY.
Spokojenost s výsledky a umístěním mužských složek, menší
už s ženskými složkami — i tak by se dala ve stručnosti charakterizovat situace po polovině sezony u volejbalových družstev TJ Nový Jičín. A jak vidí situaci ve svém oddíle předseda, zároveň i šeftrenér Oldřich Valenta: „Junioři vcelku suverénně vedou ligu, takže pravděpodobně postoupí do baráže
o postup do extraligy, což je s tímto kolektivem reálné. Radost mi dělají kadeti, kteří jsou první v krajském přeboru a také
oni by měli hrát baráž o extraligu. Problém se zachováním
příslušnosti v krajské jedničce by neměli mít muži, v krajské
dvojce mužů bojují o špici junioři, kteří to mají jako velmi
dobrou přípravu na svoji soutěž. Úspěšní jsou rovněž žáci,
když hráli ve druhé republikové osmičce Českého poháru,
v níž skončili čtvrtí a budou hrát v domácím prostředí v dalším turnaji této skupiny (12. a 13. 1.) s cílem vyhrát ji a probojovat se mezi osm nejlepších v republice. Takže v mužských
složkách jsem s dosavadním průběhem a umístěním zcela
spokojen. Méně spokojenosti již je u ženských složek. Ženy
chtěly hrát samozřejmě o postup do finále, ale protože hrají
vlastně bez trenéra a prokaučovaly minimálně dva zápasy,
tak situace je taková, jaká je a díky kvalitám týmu, to vlastně
hrají ve druhé nejvyšší soutěži jen „rekreačně“ a ve druhé
části soutěže budou hrát ve skupině o sedmé až jedenácté
místo, kde by neměly mít problémy umístit se v nejvyšších
patrech tabulky. U družstva juniorek
byl předpoklad, že letos budou hrát
o sestup, takže když sestoupí, tak to
nebude celkem žádné velké překvapení, naopak kadetky hrají o postup
zpět po dvou letech do extraligy, který je u nich, přes předpokládanou baráž, reálný. Dobře si vedou i žačky,
které se pohybují v kraji mezi druhým a třetím místem, v českém poháru jsou v první moravské osmičce
s možností postupu do celostátní soutěže“.
Ani zkušenosti Marty Pavlicové (na snímku se smečí snaží v utkání se Šternberkem překonat dvojblok soupeřek) a některých jejich dalších spoluhráček
nepomohly družstvu Nového Jičína k lepšímu než pátému místu v základní části první ligy (foto Jaroslav Kotas).

g NAŠI HOKEJOVÍ PÁŤÁCI V MEMORIÁLU RENÉ NOŽIČKY TŘETÍ. Vítězem 8. ročníku mezinárodního hokejového turnaje žáků 5. tříd „Memoriál René Nožičky“, který se
za účasti šesti družstev konal na novojičínském zimním stadionu ve dnech 22. a 23. prosince, se stali chlapci SHK Hodonín (3-2-0, 17:8, 8 b.) jen díky lepšímu skore před slovenským HK Liptovský Mikuláš (4-0-1, 12:9, 8 b.) a domácím
týmem (3-1-1, 30:9, 7 b.). Pořadatelé z novojičínského hokejového klubu vyhlásili nejproduktivnějším hráčem turnaje
domácího Michala Kovařčíka, nejlepším brankářem se stal
Jakub Zollpriester z vítězného družstva, cenu pro nejlepšího
obránce převzal domácí Jan Zahradníček a nejlepším útočníkem byl vyhodnocen Lukáš Žiak z Liptovského Mikuláše.
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Pořadí na dalších místech: 4. Wing 49
(4 b.), 5. HK Martin (SR) 3 b., 6. JKH
Jastrzebie (PR) 0 b. Stejně jako ve
všech předcházejících ročnících tohoto dvoudenního turnaje si za jeho bezchybnou organizaci, vedoucí k plné
spokojenosti účastníků, zaslouží poděkování všichni, kteří se na jeho přípravě a organizaci podíleli.
Prezident HC NJ Radek Toman předává kapitánovi Hodonína pohár za vítězství v turnaji Memoriálu René Nožičky (foto Petr Kocián).
Jako „ostřílení borci“ si počínali nejmladší motokrosaři na náročné trati v krajských závodech v Novém Jičíně (foto Jaroslav Kotas).
g BEMGE MOTOKROS SE I NADÁLE ZAMĚŘUJE NA MLÁDEŽ.
Již pět let od založení v roce 2002,
téměř v nezměněné podobě, organizuje sdružení Bemge Motokros Nový
Jičín činnost zejména mladých motokrosařů a „kolařů“. Záslužná práce
činovníků tohoto sportovního klubu
se však již stabilizovala natolik, že
se dostala do podvědomí příznivců
motokrosu nejen z našeho města, ale
i okolních měst a v podobných klubech na celé Moravě. Svoji činnost na
motokrosové dráze na kraji města
zaměřuje sdružení mimo pravidelných tréninků třikrát týdně i na
uskutečňování „motokrosové školy“
pod vedením motardového reprezentanta ČR Pavla Bartka, zaměřenou
na mladé závodníky a na pořádání
závodů. V uplynulém roce to byl nejdříve závod seriálu krajského přeboru mládeže (15. 9.) s účastí 53 registrovaných jezdců, v němž zvítězil
v kategorii do 65 cm3 člen sdružení
Bemge Adam Geryk a v kategorii „hobby“ obsadil 3. místo
Martin Galetka. Poté se o čtrnáct dní později uskutečnily jako
vrchol sezony již tradiční klubové závody, jichž se zúčastnilo 40 jezdců z celé Moravy, včetně těch, kteří nevlastní licenci
a nejsou organizováni v automotoklubu a veteránů. Novinkou v loňském roce byly divácky atraktivní závody čtyřkolek, jichž se zúčastnilo 25 závodníků v Moravskoslezského
kraje. K tomu, aby se tréninky a závody mohly vůbec konat,
bylo nutné dokončit úpravy trati s jejím rozšířením a dalším
zkvalitněním. Kromě výše uvedené činnosti uskutečnilo sdružení Bemge Motokros také již tradiční Den otevřených dveří
(dětský den) za účasti členů turistického oddílu a všech zájemců o činnost sdružení, i těch, kteří se zúčastňují tréninků
a závodů s možností zhlédnutí ukázek umění předních motokrosařů i s možností projet si tra na připravených terénních kolech.
g

VELKÝ ÚSPĚCH PLAVCŮ PK NOVÝ JIČÍN NA DOROSTENECKÉM MISTROVSTVÍ ČR A POHÁRU ČR. Určitě, podle sdělení předsedkyně Plaveckého klubu Nový Jičín
Pavlíny Skřičkové, nejlepším výsledkem plavců jejího klubu
za posledních 15 let je umístění na zimním mistrovství dorostu
v plavání pro rok 2007, které se uskutečnilo ve dnech 14. až
16. 12. 2007 v Chomutově, a jehož se po dlouhé době zúčastnilo 5 plavců z novojičínského klubu, což už samo o sobě je
výborným výsledkem. Z „vražedné“ kvalifikace, z níž se na
šampionát probojovalo v každé disciplíně jen 16 mladších
dorostenců a dorostenek ročníku narození 1991 a 1992 a stejný
počet starších dorostenců a dorostenek ročníku 1989 a 1990,
vybojovali novojičínští borci mezi závodníky 65 klubů třikrát
finálovou účast v individuálních disciplínách a jednu ve štafetě s nespočtem osobních rekordů. Výborné 7. místo obsadil
ve finále na 400 PZ Vojtěch Kulišák (92), k němu přidal i další
velmi cenný výsledek v závodě na 400 VZ v podobě 8. místa,
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nejlepší plavec tohoto ročníku v ČR Jakub Radina (89) skončil ve finále na 200 P rovněž na 7. místě a pomohl novojičínské
štafetě spolu s Filipem Skřičkem, Markem Zetochou a Jakubem Radinou k zisku výborného 4. místa v závodě na 4 x 200
VZ. Těmito výbornými výsledky se plavci PK Nový Jičín dokázali “vklínit“ mezi velké plavecké kluby ČR. Tomuto velkému úspěchu dorostenců předcházely výborné výsledky plavců
PK v domácích závodech „Poháru ČR pro rok 2007“ ročníku
1996 (1.—2. 12.), což je neoficiální mistrovství ČR této věkové
kategorie. Mezi 130 plavci se stal nejúspěšnějším domácím
borcem Jakub Knesl, který vybojoval dvě zlaté (200 Z, 200 PZ),
tři stříbrné (50 a 400 VZ, 100 Z) a jednu bronzovou medaili
(800 VZ), dalším velmi úspěšným závodníkem se stal se
dvěma stříbrnými na 100 a 200 PZ a dvěma cennými 4. místy
na 100 a 200 P Jiří Maňásek. Nezklamali ani Veronika Kovářová, Vanesa Mikulenková a Pavlína Priviczerová, které
doplavaly v druhé desítce startujících. Poděkování předsedkyně klubu, hlavní pořadatelky těchto závodů Pavlíny Skřičkové, patří všem organizátorům a rozhodčím za bezchybný
průběh náročného závodu.
g

NA „UMĚLCE“ BUDE OD LEDNA OPĚT PLNO. Pořadatelská TJ NJ připravila pět přípravných turnajů pro
mládež a dospělé fotbalisty. Nejdříve, a to od 5. ledna do 2.
února, zahájí na „umělce“ turnaj starších a mladších žáků
za účasti šesti družstev, od neděle 6. ledna do 3. února to
bude turnaj mladšího a staršího dorostu rovněž za účasti
vždy šesti družstev. Dospělí fotbalisté zahájí turnaje tří výkonnostních skupin 9. února a hracími dny budou soboty
a neděle vždy od 9 do 21 hod. O turnajích mužů budeme informovat v únorovém vydání Novojičínského zpravodaje.

Galerie úspěšných sportovců
Jaroslav Kotas
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 Novojičínského zpravodaje vám představujeme úspěšného volejbalového trenéra a tělocvikáře ZŠ Komenského 66 Mgr. OLDŘICHA
VALENTU.

Oldrich
ˇ Valenta

Datum a místo narození: 15. prosince 1949
v Ústí nad Orlicí. Rodinný stav: Ženatý,
manželka Dagmar, učitelka ČJ—HV na ZŠ
Jubilejní. Zaměření ve svém sportu: Trenér volejbalu, jako aktivní hráč post nahrávače. Nejoblíbenější jídlo: Vzhledem k blížícím se Vánocům řízek a bramborový salát,
jinak maso v jakékoliv formě. Životní krédo: Vždy v pohybu a s úsměvem. Který člověk vás nejvíce ovlivnil a v životě nebo
ve sportu? Vždy jsem byl dost samotář a samorost. Vše jsem se musel naučit sám a vybudovat vše od samého začátku. Sportovní
vzor a další záliby mimo váš sport: Protože mojí další velkou láskou je tenis, tak
Roger Federer. Největší sportovní úspěchy: Celkem osmadvacet medailí z mistrovství ČR, které náš
oddíl za posledních šestadvacet let získal. Z čeho jste měl
v poslední době největší radost? V současné době mám největší radost ze svého družstva juniorů, které je po polovině
dorostenecké ligy na prvním místě a je na nejlepší cestě k postupu do extraligy. Vaše nejlepší a nejhorší sportovní zážitky: Nejlepší sportovní zážitky se vztahují vždy k velkým
vítězstvím na nejdůležitějších akcích, jako je mistrovství republiky a další. Nejhorší pro mne je trénovat současně mládež, a to hlavně kluky ve věku dvanáct až čtrnáct let. Vypadá
to tak, že krize naší společnosti v oblasti morálky, mezilidských vztahů atd. dosáhla vrcholu. Doufám jen, že to už
nemůže být horší a dojde k obratu k lepšímu.

Nový zvon pro žilinský kostel
Pavel Wessely
g Celkem tři zvony zaznívaly v obci Žilina v době před druhou
světovou válkou. Ani tamní kostel svatého Mikuláše nebyl
ušetřen všeobecného přetavování zvonů pro zbrojní průmysl.
Jediný, který byl ve věži ponechán a který tu a tam v minulých
desetiletích zazněl, už dosloužil. Táhlo mu také na devadesátku a zřejmě se na jeho kvalitě podepsala těžká doba po
1. světové válce, kdy byl odlit. Díky iniciativě žilinských věřících (v čele s členkou tamního osadního výboru paní Tomáškovou) a jejich příspěvků, jakož i příspěvků německých krajanů a místních sponzorů, se mohl 7. prosince ve zvonařské
dílně Dytrychů v Brodku u Přerova odlévat nový zvon. Největší průměr zvonu bude 80 cm a ponese jméno Panny Marie.
V naději, že se najdou další dárci k shromáždění poslední
třetiny z celkových potřebných finančních nákladů, bude v jarních měsících posvěcen a slavnostně instalován.

Bronzová tavenina vtéká do formy nového zvonu

Návštěva
partnerského města Epinal
Redakce Novojičínského zpravodaje
g

Ve dnech 29. 11.—3. 12. 2007 navštívila delegace zastupitelů města Nový Jičín francouzské partnerské město Epinal.
Delegace jednak reprezentovala město na tradiční epinalské
slavnosti St. Nicolas a také byl projednán plán kontaktů na
rok 2008.

Dobový snímek žilinských zvonů po sejmutí z věže
za 2. světové války, dole zvon nový
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Významné životní jubileum
Mgr. Hana Sirotová
g

Dne 25. 12. 2007 se dožila významného životního jubilea
100 let paní Štěpánka Nossková. V pátek 21. 12. 2007 ji osobně
navštívil starosta Mgr. Ivan Týle a vedoucí odboru ŠKMaT
ing. Oldřiška Navrátilová a předali jí jménem města dárkový
koš, kytici a pamětní list a popřáli jí mnoho zdraví do dalších let. K blahopřání se připojily také zástupkyně OSSZ,
které oslavenkyni předaly dopisy od ředitele OSSZ a ministra
sociálních věcí Petra Nečase.
Paní Štěpánka Nossková se narodila 25. 12. 1907 v Novém
Jičíně -Žilině. Pracovala v Tonaku na zdobírně od svých patnácti let až do odchodu do důchodu. Má jednoho syna. Od
roku 1945 je vdovou. Připojujeme se ke gratulantům z rodinného kruhu a přejeme paní Štěpánce Nosskové hodně zdraví
a sil do dalších let.

Setkání bývalých zaměstnanců
městského úřadu
Redakce Novojičínského zpravodaje
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DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
g Sobota 5. ledna a sobota 12. ledna v 17.00 hod. ONDRÁŠEK, NOVOROČNÍ KONCERT. Tradiční koncert, jako
host vystoupí Sextet +. Nový Jičín, předprodej 18. 12.
Vstupné 80,- 80,- 50,- Kč.
g Úterý 8. ledna v 18.00 hod. VE STÍNU DUŠE. Vernisáž
obrazů Lenky Dobiášové roz. Axmanové. 8. 1. — 15. 2.
g Pátek 11. ledna v 19.00 hod. Leonhard Huizinga: ESKYMÁK Z AMSTERODAMU aneb ŽÁDNÉ ZPRÁVY OD
TÁTY. Konfrontace spořádaných civilizovaných obyvatel
Amsterodamu s podivným vědcem, milujícím exotiku a eskymáky, je milou komedií k pobavení i zamyšlení nad hodnotami lidského bytí. Agentura AP Prosper Praha. Předplatitelská sk. A. Předprodej od 5. 12. Vstupné 240,220,- 180,- Kč.
g Pondělí 14. ledna v 19.00 hod. Jevan-Brandon Thomas:
CHARLEYOVA TETA. Hra o mládí a ztřeštěnosti s oblíbenou zápletkou výměny osob, kde má většinu komických
nedorozumění na svědomí muž převlečený za ženu. Světovou premiéru měla tato třeskutá situační komedie v únoru
1892 a od té doby slaví už jen úspěchy. Divadlo ABC, Praha.
Předprodej od 11. 12. Vstupné 270,- 250,- 200,- Kč.
g Středa 16. ledna v 18.00 hod. Josef Kajetán Tyl a Vlastimil Peška: CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU
STUDNOU aneb PEČENÍ HOLUBI. Nespokojenost českého člověka je pověstná. Názor, že všude jinde padají pečení holubi přímo do úst, je pro nás tak nějak typický a zakořeněný. Stejně tak jako prozření a zjištění, že všude je
dobře, ale doma přeje jen nejlépe. Městské divadlo Zlín.
Předplatné sk. S. Předprodej od 5. 12. Vstupné 220,200,- 160,- Kč.
g Úterý 22. ledna v 19.00 hod. Richard Bean: NOVOMANŽELSKÉ APARTMÁ. Novomanželské apartmá se nachází v malém hotýlku v přístavním městečku Bridlingtonu ve
východní Anglii, kde Edie a Irene začínají psát svůj společný život s obrovskou dávkou entusiasmu a vzrušení,
jenže budoucnost jim připraví jiný, jak už to bývá, překvapivý osud. Městské divadlo Brno. Předplatné sk. D. Vyprodáno v předplatném.
g Neděle 27. ledna v 16.00 hod. J. V. Pleva: POHÁDKA
O BUDULÍNKOVI. Budulínek je neposeda a neposlucha,
a tak není divu, že si ho jednou liška odnese do svého
doupěte. Děda s babičkou ale mají svého Budulínka rádi,
a tak se ho s housličkami a bubínkem vydají do lesa osvobodit. Divadlo Rolnička Kopřivnice. Malý sál. Předplatné sk. Rolnička. Předprodej od 8. 1. Vstupné 80,- Kč.
g Úterý 29. ledna v 19.00 hod. RECITÁL EVY DŘÍZGOVÉJIRUŠOVÉ. Na klavír doprovází Michal Bárta. Ostrava.
Kruh přátel hudby. Malý sál. Předprodej od 8. 1. Vstupné 90,- Kč.
g Středa 30. ledna v 19.00 hod. Jeffrey Hatcher: PICASSO. Pablo Picasso se v předvečer svých šedesátin ocitá
pod dohledem gestapa. Začíná zvláštní výslech, vedený
německou kunsthistoričkou Fischerovou. Vilma Cibulková
i Milan Kňažko byli za role v této inscenaci navrženi na
Cenu Thálie 2006. Vilma Cibulková ji získala. Divadlo
Ungelt Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 8. 1.
Vstupné 270,- 250,- 200,- Kč.

2008

KINO KVĚTEN
g Po 7. až st 9. ledna v 18.00 hod. ZLATÝ KOMPAS. Zlatý
kompas ukazuje cestu v paralelním světě. Mládeži přístupno, 113 min., dabing, 65,- Kč.
g Po 7. až st 9. ledna ve 20.00 hod. VÁŠEŇ A CIT. Vášnivý
milostný příběh inspirovaný skutečným setkáním mladé
Jane Austenové a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány. Mládeži přístupno, 120 min.,
titulky, 75,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. ledna v 18.00 a 20.00 hod. RESIDENT
EVIL. Nastal konec světa. Mládeži nepřístupno, 90 min.,
titulky, 75,- Kč.
g Po 14. až st 16. ledna v 18.00 hod. MEZI NEPŘÁTELI.
Dobový pohled na válku odkrývající přeměnu vojáků v týrané vězně a spojenců v nepřátele. Mládeži přístupno,
111 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 14. až st 16. ledna ve 20.00 hod. SEJMI JE VŠECHNY. Nemá jméno, nemá minulost, nemá co ztratit. Mládeži
nepřístupno, 86 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. ledna v 18.00 hod. KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk. Cate Blanchettová jako královna Alžběta.
Do 12 let nevhodný, 114 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. ledna ve 20.15 hod. BEOWULF. Americký mysteriózní film. Vzdoruj svým démonům. Do 12 let
nevhodný, 114 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 21. až st 23. ledna v 18.00 hod. SÍLA SRDCE. Angelina Jolie si zahrála manželku amerického novináře, který
byl unesen a později popraven členy Al-Kajdy. Mládeži
nepřístupno, 108 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 21. až st 23. ledna ve 20.00 hod. KAUZA CIA. Tajný
agent Matt Damon musí celý život volit mezi svou okouzlující manželkou (Angelina Jolie) a loajalitou k CIA, mezi
věrností a zradou. Mládeži nepřístupno, 167 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. ledna v 18.00 hod. CHYŤTE DOKTORA.
Česká tragikomedie. Příběh muže, který se ocitne na vrcholu manželského trojúhelníku a čeká ho perný den. Mládeži
přístupno, 95 min., 80,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. ledna v 20.00 hod. JÁ, LEGENDA. Will
Smith v sci-fi hororu podle literární předlohy Richarda Mathesona. Do 12 let nevhodný, 110 min., titulky, 80,- Kč.
g Po 28. až st 30. ledna v 18.00 hod. 30 DNÍ DLOUHÁ
NOC. Aljašské městečko je během třicetidenní polární noci
ponořeno do temnoty a čelí útokům krvežíznivých upírů.
Mládeži nepřístupno, 113 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 28. až st 30. ledna v 20.15 hod. HALLOWEEN. Americký horor. Rob Zambie natočil remake Carpenterovy klasiky. Michael Myers už je dospělý a stále stejně nebezpečný. Do 18 let nepřístupno, 109 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 31. ledna až ne 3. února v 16.00 hod. PAN VČELKA.
Americký animovaný film. Včela žaluje lidstvo. Včelák
Barry B. Benson právě dokončil vysokou školu a je trochu
rozčarovaný ze své budoucí kariéry — vyrábění medu. Na
jednom výletě z úlu mu jde o život, který mu zachrání květinářka Vanessa. A jak vzkvétá jejich vztah, Barry postupně zjišuje, že lidé med jedí! Rozhodne se proto lidstvo
hromadně žalovat. Rodinný film, 86 min., dabing, 65,- Kč.
g Čt 31. až st 6. února v 18.00 a ve 20.00 hod. SVATBA NA
BITEVNÍM POLI. Česká komedie. Bolek Polívka jako napoleonský starosta. Nová česká komedie režiséra Dušana
Kleina. V hlavních rolích Bolek Polívka, Marek Vašut, Zlata
Adamovská, Josef Somr a další známí herci. Do 12 let nevhodný, 100 min., 80,- 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 obrazů Tereza Damcová: ZAHRADA V PONORCE. Vernisáž: 11. ledna 2008 v 18.00 hod., koncert ve 20.00
hod. Od 11. ledna 2008 do 11. února 2008. Otevřeno: pondělí až
pátek 9.00—11.00; 14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín a kavárna „Stará pošta“.

g
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10. 1. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS — EVIL DEAD II. Povídání o filmu s praktickou ukázkou motorové pily a lesních duchů.
g 11. 1. (pá), Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. MATEŘÍDOUŠKA, koncert. U příležitosti výstavy nádherně talentované Terezy Damcové koncert jejího domovského tělesa —
Mateřídoušky. Performance Art.
g 13. 1. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. TURNAJ V OSADNÍCÍCH Z KATANU. Hraje se o velmi miniaturní ceny. V průběhu a po skončení turnaje možnost hrát i další klasické
a moderní deskové hry.
g 16. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. CHARLES BUKOWSKI, literární večer ze série věnované beat generation. Chlastat celé dny a noci, prohnat kdejakou sukni, sázet na koníčky
a psát tak povedné básně. Jak to stihl?
g 17. 1. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. NĚMÝ FILM
A SOUNDTRACK — METROPOLIS VS. MIDILIDI. Kultovní film Fritze Langa a kongeniální, chladně dovádivý hudební doprovod elektronkových MidiLidí. Deadlive.
g 18. 1. (pá), klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. ONCE’S /
OBČASBAND, novojičínský progres rock.
g 19. 1. (so), Čajovna Archa, 7.30 hod. ČAJOVÝLET NA
PUNTÍK A JEDLI, hřebenový pochod do známého neznáma. Čajík zrobený na lesním ohni samozřejmostí.
g 23. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. JAM SESSION, hromadná hudební improvizace pro začátečníky i pokročilé.
Bubny a didgeridoo k dispozici, další druhy nástrojů vítány.
g 24. 1. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. RIDINA
AHMED, koncert. Zpěvačka se súdánskými kořeny, éterická i vášnivá.
g 25. 1. (pá), klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB,
tentokrát se skupinou Miloš Železňák trio (SK).
g 27. 1. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
moderní deskové hry pro všechny věkové kategorie.
g 30. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. ALLEN GINSBERG,
literární večer ze série věnované beat generation.
g 31. 1. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. RESIDENTS IV, poslechový večer. Bude zde i Satty, aby vás provedl nehostinnou zemí polárních září.
g
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g Pátek 18. ledna od 19.00 hod. V rámci programu „Poznej
naše město“ uvádíme potřetí: NOVÝ JIČÍN VE FOTOGRAFII. Fotografie města Nový Jičín tak, jak je neznáme. Porovnání dobové fotografie se současnou, provázeno odborným
výkladem. Pokud nestihnete přijít v tento den, pak máte možnost zhlédnout foto města Nového Jičína od 22. do 30. ledna
2008 přímo ve Fokusu, ovšem bez poutavého výkladu. Vstupné 30,- Kč.
g Neděle 20. ledna od 15.00 do 17.00 hod. MAŠKARNÍ BÁL
PRO DĚTI. Rej masek, taneční vír a soutěže. Vstupné děti
20,- Kč, dospělí 10,- Kč.
g Sobota 26. ledna od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA PRO VŠECHNY, CO RÁDI TVOŘÍ Z HLÍNY.
Vstupy: děti, mládež a studenti 35,-Kč, dospělí 65,- Kč. Ateliér
SVČ Fokus.
g Sobota 26. ledna od 9.00 do 12.00 hod. U NÁS V DOMĚ.
Zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Hry všeho druhu. Pokud nebudou mít páni rodičové čas — nevadí, o vaše děti bude
dobře postaráno. Vstupné děti 20,- Kč, rodiče 20,- Kč. A pozor — kdo si hraje, nezlobí...
g Pondělky od 19.00 hod. KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO DÍVKY A ŽENY. Vyzkoušíte všechny formy aerobiku, body stylingu, power jógu, pilates apod. (Středa v tělocvičně střední
zdrav. školy od 18.30 hod.)
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod., až od 7. ledna. PLETENÍ
Z PEDIGU PRO VŠECHNY. Košíky, ošatky, tácy, obaly na
květináče, dekorace, ozdoby. To vše v kombinaci s keramikou
si můžete vyrobit v ateliéru SVČ Fokus. Jednotlivé vstupy:
děti, mládež a dospělí 40,- Kč (větší množství materiálu k základní sazbě se platí příplatkem).
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST. Vždy čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hodin
v ateliérech SVČ pod vedením Evy Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 35,-Kč, dospěláci 65,-Kč.
g 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 ZÁKLADY VÝUKY NA PC. Tříměsíční kurz výuky běžných
aplikací typu WORD, EXCEL, elektronická pošta, internet.
Vhodné pro matky na mateřské dovolené, jako příprava do
zaměstnání, pro všechny dospělé, kteří mají chu se učit.
Radek Kutáč, cena 400,- Kč. Přihlásit se můžete přímo ve
Fokusu nebo na tel. čísle 732 157 697.
g ZÁKLADY VÝUKY MS OFFICE. Tříměsíční kurz výuky
nejpoužívanějšího kancelářského balíku Microsoft Office.
Naučte se ovládat Word a Excel. Vhodné pro matky na mateřské dovolené, jako příprava do zaměstnání, pro všechny
dospělé, kteří mají chu se učit. Radek Kutáč, cena 400,- Kč.
Přihlásit se můžete ve Fokusu nebo na tel. čísle 732 157 697.
g PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: Přihlaste se do soutěže
MISS DÍVKA, která se koná v měsíci březnu 2008. Krásná,
šikovná a chytrá děvčata od 13 do 17 let hlaste se! Čeká vás
velká zábavná show, zajímavé ceny a obdiv přátel, který je
k nezaplacení. Přihlásit se můžete do 20. 2. 2008 v SVČ Fokus
u paní H. Veverkové. Dokažte sobě i svým kamarádům,
že vy na to máte!

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.
Otevírací doba: úterý až pátek 8.00—12.00 hod.;
13.00—16.00 hod., neděle, svátky 9.00—15.00 hod.,
sobota zavřeno.

g

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace — kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku vás zve na výstavu panenek ze
soukromé sbírky sběratelky Jany Růžičkové
z Prahy. PANENKY A JEJICH SVĚT do 31. ledna. Otevřeno úterý až pátek, neděle, svátky 9.00
až 12.00 hod., 13.00—16.00 hod. (mimo uvedený
čas je možno objednat prohlídku na tel. č. 556
731 252 nebo 731 170 378).

gggggggggggggggggggggggggggggggg

g

NOVOROČNÍ KONCERT. Velký sál zámku
Kunín, neděle 6. ledna 2008 v 16.00 hodin. Program: Giovanni Maria Capelli, Sonata in F; Jiří
Ignác Biber, Serenada; Leopold Koželuh, Pastorale; Jan Václav Kopřiva, Pastorella; Antonio
Vivaldi, Concert g-moll pro 2 violoncella; Jakub
Jan Ryba, Rozmilý slavíčku; Antonio Vivaldi,
Concerto grosso d-moll. Hraje: Komorní orchestr
Pavla Josefa Vejvanovského. Sólisté: Judita Šprochová, Tomáš Svozil (violoncella), Jitka Jakubíková, Tomáš Klvaňa (zpěv), Pavla Sungová (flétna). Místa ve velkém sále si můžete objednat v pokladně zámku na tel. čísle: 556 749 420 nebo na
e-mailu: ic@kunin.cz

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína přeje všem svým
členům a příznivcům v čerstvě
narodivším se roce léta Páně
dvoutisícím osmém šastné, ve
zdraví a lásce prožité, úspěchy ověnčené, pohodové dny a zve
na přednášku univ. prof. PhDr. Niny Pavelčíkové, CSc., vedoucí Katedry historie Filosofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na téma „Poválečný Nový Jičín“. Přednáška se uskuteční v aule v přízemí radnice města Nového
Jičína ve čtvrtek 31. ledna 2008 v 16 hodin.
Výbor klubu
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g POZVÁNKA NA ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES „TANČÍME
V KVĚTECH“. Zahrádkáři města Nový Jičín srdečně zvou
občany na tradiční zahrádkářský ples „Tančíme v květech“,
který se koná v pátek 18. ledna 2008 v 19.00 hod. v sále Závodního klubu Autopal Nový Jičín. K tanci i poslechu hraje
hudba Diamant z Kroměříže. Zajištěna je bohatá tombola
i občerstvení. Vstupné je 80,- Kč včetně místenky. Předprodej vstupenek je od 2. ledna 2008 na Územní radě Českého
zahrádkářského svazu v Novém Jičíně na ul. Msgre Šrámka
13, vchod ze dvora, v pondělí a ve středu od 13.00 do 16.00
hod. Na vaši účast se těší pořadatelé.
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g NOVÉ KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE
S SHANTI, profesionální tanečnicí a lektorkou
s osmiletou praxí, která je zakladatelkou taneční skupiny Belly Dance Group Aphrodité. Ukázková hodina zdarma 9. ledna 2008 v 19.00 hod.
v Mateřském centru v Novém Jičíně (MŠ Karla
Čapka 6). Pravidelné kurzy každou středu
ve Fit-Inu 16.00—17.00 hod. pro začátečnice,
17.00—18.00 hod. pro mírně pokročilé. Přihlášky a informace: Marie Vaštáková, tel.: 605
459 333, shanti.dance @seznam.cz
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Šance pro náročné posluchače
— jazzový klub
Alois Válek
g Již čtvrtým rokem navštěvujete novojičínský jazzový klub
pravidelně nebo si vybíráte určité pořady. Zřejmě vás neoslovuje záplava komerční popmusic, deroucí se ze všech sdělovacích medií se svým většinou jepičím životem.
Náš klub spočívá na pevných základech fenoménu dvacátého století — jazzu, který získal u lidí všech vrstev oblibu
nejen jako hudba k tanci a také ovlivnil tvorbu skladatelů
tzv. vážné hudby, například Stravinského či Gershwina. Jazz
je jedinečným projevem svobodné muziky, proto jej také minulý režim všemožně omezoval.
V klubu se setkáte s jeho různými styly počínaje blues až
po žhavý dnešek v podání našich i zahraničních interpretů
včetně těch, co vystupují i v samotné kolébce jazzu USA.
Jako v dalších kulturních místech naší republiky se i vy
můžete stát řádným členem novojičínského klubu formou
výhodného předplatného na pět koncertů na období ledna
až května příštího roku 2008. Stanete se tak oficiálně jedním
z tisíců věrných fanoušků, kteří dovedou vnímat dobrou muziku.

Jazz klub MKS Nový Jičín —
předplatné 1. pololetí 2008
Jiří Macíček, Městské kulturní středisko Nový Jičín
g

25. 1. JAZZ KLUB & MILOŠ ŽELEZŇÁK TRIO (SK),
vstupné 70,- Kč. Fenomenální slovenský kytarista, skladatel
a zpěvák představí svou novou desku Miloš Železňák trio 2007.
www.zeleznak.sk
g 29. 2. JAZZ KLUB & RGG TRIO, polské pianové trio, vstupné: 70,- Kč. Vynikajícího kontrabasistu Macieje Garbowského
známe již z turné jazzového zpěváka Grzegorze Karnase.
Nyní přiváží Maciej své vlastní trio. www.rggtrio.of.pl
g 28. 3. JAZZ KLUB & KOLLÁR BAND (SK), skvěle našlápnuté kytarové trio z Prešova, 70,- Kč. Minirecenze alba:
Jeden z příjemných zážitků bratislavských jazzových dnů
2006, skladatel a kytarista David Kollár, přišel po dvou letech od svého debutu s druhým albem Way From East. Mix
jazzu, blues, soulu a rocku má svěží podobu poctivé osobní
výpovědi a navíc velmi příjemnou atmosféru. www.davidkollar.sk
g 25. 4. JAZZ KLUB & LIMBO, odlehčený freejazzový večer,
vstupné 80,- Kč. Etnický free jazz aneb na domácí poměry
opravdu hodně invenční jazz, u kterého se i zasmějete. http:
//www.limbo-music.cz/
g 30. 5. JAZZ KLUB & BUKAKE (SK), slovenská jazzová
perla, vstupné 80,- Kč. Juraj Tatár, Martin Gašpar, Marcel
Buntaj. Kapela vznikla v roce 2004 z hudebníků hrajících již
deset let ve skupině Petra Lipy, každý z nich participoval na
mnohých projektech domácí populární a jazzové scény (Jana
Kirschner, Richard Müller, Team, IMT Smile, Orchestr Gustava Broma, Tutu, Ash Band atd.). Repertoár tvoří vlastní
kompozice, které v roce 2005 vyšly na debutovém albu Bukake jazz. http://www.bkk.sk/
g

Cena pěti koncertů: 370,- Kč, cena pro předplatitele:
250,- Kč, začátky ve 20.00 hodin. Přihlásit se můžete v kancelářích MěstKS (www.mksnj.cz) nebo v hudební kavárně
na Staré poště. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena!

Občanská statistika — listopad
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g Narodilo se 24 dětí, z toho 14 chlapců a 10 děvčat. Přistěhovalo se 20, odstěhovalo 60 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky
v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 27 949, zemřelo 15.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Osobnost roku 2006 —
Vlasta Zelmanová
Redakce Novojičínského zpravodaje
g Datum a místo narození: 18. 8. 1942,
Bernartice nad Odrou. Stav: vdaná.
Děti: 2. Životní krédo: Nejcennějším
darem člověka je pomáhat nejen v rodině, příbuzným, ale i ostatním lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Jak jste přijala a co pro vás znamená ocenění vaší
dlouholeté práce? Toto ocenění jsem
přijala s pocitem dobře vykonané práce. Před odchodem do důchodu jsem
pracovala v NsP Nový Jičín a nemocnici
v Odrách. Rovněž jsem pracovala v sociálních komisích od roku 1974, odkud
jsem čerpala zkušenosti ke své náročné
práci. Ocenění pro mě znamená další
motivaci pro práci v sociální komisi. Co
vás k této činnosti přivedlo? Zaměstnání, práce v sociálních komisích, spolupráce s nadřízenými orgány. Co připravujete právě te
a chystáte něco do budoucna? Nyní opět pracuji v sociální
komisi, kde přes svůj věk i zdravotní potíže budu pracovat
dle svých možností. Jak jste prožila léto? S rodinou, mými
koníčky, hlavně četbou, hudbou, procházky do okolí, pobyt
u moře s manželem a kamarády. Je něco, co byste chtěla
vzkázat čtenářům? Přála bych všem hlavně zdraví, štěstí,
rodinné a osobní spokojenosti, aby si vážili jeden druhého,
aby nebyli k ostatním lidem a okolí lhostejní a vždy si pomáhali.

Prohlídka podzemí
Nového Jičína
Mgr. Hana Sirotová
g Dne 23. listopadu 2007 se uskutečnila v pořadí již druhá
výprava do podzemí města Nového Jičína. Zájemci, kterých
se sešlo téměř padesát, mohli zavítat do sklepení pod městským kulturním střediskem, pod lékárnu U Černého orla, lékárnu U Bílého anděla, pod budovu Masarykovo náměstí 22,
pod budovu na ul. 28. října 10 (pod starožitnictvím) a pod
cukrárnu Sauro.
Jak uvedl PhDr. Emanuel Grepl, archeolog Muzea Novojičínska: „První domy z kamene se v Novém Jičíně začaly stavět na počátku 16. století, dřívější dřevěné stavby lehly popelem po velkém požáru v roce 1506. Nejstarší stavbou na
náměstí je budova Masarykovo nám. č. 13, dnešní prodejna
Elektro, s dochovanou pozdně gotickou klenbou s datováním z roku 1503. Druhá nejstarší je budova Staré pošty.
Jednotlivá sklepení byla dříve propojena, až k tehdejší šatlavě (dnes bývalá městská policie).“
Jelikož novojičínské podzemí není běžně veřejnosti přístupné, byli tito návštěvníci po delší době prvními, kteří do těchto
prostor zavítali. Není se tedy čemu divit, když po absolvování
celé trasy si někteří návštěvníci odnášeli na oděvu i pavučiny. Zatímco nejrozsáhlejší navštívené sklepení se nachází
pod budovou bývalé městské policie, bezesporu „nejvoňavější“ je sklepení pod cukrárnou Sauro. Návštěva tohoto sklepení byla tedy závěrečnou „sladkou“ tečkou za celou podzemní výpravou.
Je možné, že se v příštím roce, kdy se chystá rozsáhlá rekonstrukce Masarykova náměstí, včetně budování nových
inženýrských sítí, může objevit nějaký nález archeologické
hodnoty. Nechme se tedy překvapit a doufejme, že tato akce
nebyla poslední a že bude brzy následovat další, třeba i do
jiných podzemních prostor.
Tato akce byla uspořádána ve spolupráci Městského kulturního střediska Nový Jičín a Muzea Novojičínska.
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Povídání o...
Redakce Novojičínského zpravodaje
g V jednom z minulých čísel Novojičínského zpravodaje jsme si mohli přečíst
zajímavé povídání o Skalkách, o jednom
z nejpřitažlivějších míst k vycházkám
našich občanů. Autor článku, pan Václav Bubeník, je našim čtenářům znám
i z dříve publikovaných statí (např. o tzv.
Cestě na Horu olivetskou — soustavě
kapliček, vycházejících z Nového Jičína a končící ve Štramberku). Díky jeho
dlouhodobému zájmu o minulost našeho
města a jeho studijnímu zápalu je tento
člen Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína připraven obohatit nás o další jistě zajímavě vyprávění o městě. A tak
by mohl na našich stránkách vzniknout
malý seriál „Povídání o...“

Povídání
o novojičínských sochách
Václav Bubeník
g

V době vrcholného baroka nastal v českých zemích nebývalý rozkvět umění. Tehdy vzniklé stavby a umělecké výtvory
ovlivnily vzhled naší krajiny až do současnosti.
Ani Nový Jičín nestál stranou tohoto dění. Ve 20. létech
XVIII. století byla přestavěna a rozšířena dosud dřevěná
kaple, která je známa jako Španělská. Brzy se stala oblíbeným cílem mnoha poutníků. U cesty k ní, ze které později
vznikla ulice K Nemocnici, postavili již v roce 1733 sochy
Neposkvrněné Panny Marie a sv. Anny, darované měšany
Sigmundem Söllnerem a Annou Legerovou. Tak začala vznikat poutní cesta, o které se zmiňuje kaplan Wilhelm Jakl ve
svých „Stručných dějinách Španělské kaple“ z roku 1882.
Podle něho zde posléze stávaly dva kříže, již zmiňované sochy Neposkvrněné Panny Marie a svaté Anny, Bolestné Panny
Marie, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Nepomuckého, sv. Jakuba, sv. Antonína Paduánského a sv. Floriána. To vše už ale
dávno odnesl čas. Jen z útržkovitých zpráv, kreseb či fotografií můžeme sledovat osud těchto památek.
Jeden z křížů lze dosud spatřit u kostela Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech. Druhý býval umístěn před již
neexistujícím domem č.o. 41, kde je parkoviště nemocnice.
V roce 1820 jej zároveň se sochami Neposkvrněné Panny
Marie a sv. Anny přenesli před horní městskou bránu na
místo zvané U Tří křížů, nedaleko dnešní cestovní kanceláře Čedok (viz foto vlevo). Roku 1949
byly všechny tři plastiky odstraněny.
Zachoval se z nich pouze kříž přemístěný k hradební baště u farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Socha Bolestné Panny Marie bývala
včleněna do zdiva domu č.o. 22 na ulici
5. května naproti Komerční bance. Zhotovili ji v roce 1711 a své místo opustila
až v 70. létech XX. století v souvislosti
s asanací Ztracené ulice. Nebyla nikdy
součástí poutní cesty, jak tvrdil Wilhelm
Jakl a dnes je uložena v lapidáriu muzea.
Putování po městě si naopak užil sv.
Ignác z Loyoly. Tvůrce jej vytesal roku
1799 a jeho původní místo bylo na poutní cestě. Odtud jej přemístili na dolní
konec Dvořákovy ul. a roku 1926 ke vchodové zdi kostela Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech. Před čtyřmi léty pořízená kopie byla instalována poněkud
níže pod kostel a originál předán lapidáriu muzea (viz horní snímek).
S obdobným cestováním si nezadal
ani sv. Jan Nepomuckýz roku 1728. Pů-

vodně náležel k poutní cestě, ale ještě v roce 1913 stával
před domem č.o. 21 na Dvořákově ulici, odkud jej přenesli
zpět ke Španělské kapli před dům č.o. 76, kde je nyní ředitelství nemocnice. Kolem roku 1975 došlo k jeho necitlivému
odstranění a umístění v lapidáriu.
Rovněž sv. Jakub zhotovený roku 1733 to neměl lehké. Po
přemístění do Loučky nedaleko křižovatky ulic Palackého
a B. Martinů byl v 50. létech minulého století odstraněn
a pravděpodobně zničen.
Zajímavý příběh je zaznamenán o soše sv. Antonína Paduánského pocházející z roku 1751. Vyprávělo se, že po zrušení Španělské kaple Josefem II. měla být přestěhována na
jiné místo ve městě. Vlivní soukeníci to však nechtěli dovolit,
nebo podle nich byl světec hlídačem hrobů Španělů pohřbených nedaleko po bitvě v roce 1621. Tvrdili, že kdo by ho chtěl
z podstavce sundat, se zlou by se potázal. Přemístění nakonec bránily vždy nějaké překážky a sv. Antoníček stojí do
dnešních dnů před domem č.o. 64 na ulici K Nemocnici, tam,
kde ho naší předchůdci původně postavili.
A co se stalo se sochou sv. Floriána, který stával naproti
tehdejší Hoschovy pivnice, což je v současnosti středisko
volného času Fokus? Nebylo to pro něj zrovna příhodné místo,
nebo v nejbližším okolí se vyskytovalo povícero hospod, a tak
vzal za své, když jej v noci z 2. na 3. března 1871 svrhli opilci
a zničili.
Sv. Jan Nepomucký byl velmi oblíbeným světcem. Kromě
již uvedené měl ve městě ještě další dvě sochy. Jedna z nich
z roku 1758 dosud stojí u mostu přes Jičínku na Nábřežní
ulici, kam byla přemístěna ze svého původního místa z tzv.
Malého mlýna před Dolní branou. Druhá podle dochované
fotografie zdobila ještě ve 20. létech XX. století prostranství
před sázkovou kanceláří na ul. Generála Hlao. O jejím osudu
však není nic známo.
Zajímavá je i historie sochy sv. Mikuláše. Roku 1727 vznikla jako součást kašny na náměstí. Po opravě kašny v roce
1833 ji nechala vyměnit za novou majitelka šenkovního domu Theresia Lindtnerová. Původní sochu od obce koupil
barvíř Neusser a postavil před svým domem na Sokolovské
ulici tam, kde je dnes restaurace „U Rytíře“. Odstraněna
byla až v roce 1926 při zatrubňování mlýnské strouhy. Její
další osudy nejsou rovněž známy. Druhá, novější socha, byla
včetně kašny z náměstí přemístěna roku 1894, kdy město
získalo vodovod. Po dlouhá léta pak krášlila zahradu sirotčince na Bezručově ulici a nyní je uložena v lapidáriu muzea.
Nádrž kašny můžeme ještě dnes spatřit v Janáčkových sadech.
Jak je vidět, i sochy mají podobné osudy jako lidé. Podléhají zlobě i nenávisti, nepřejícnosti různých režimů, nezájmu
a lhostejnosti. Jen sv. Antonín Paduánský je světlou výjimkou,
ten na svém místě přes nepřízeň času stojí dosud.
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Zájmy našich spoluobčanů
Jaroslav Bělík, foto archiv rodičů Vránových
g

O nadaném třináctiletém klavíristovi
Tomáši Vránovi z Mořkova jsme v Novojičínské zpravodaji byli informováni
v dubnovém čísle z roku 2006 článkem
Karla Chobota. Za necelé dva roky od
té doby si Tomáš i nadále úspěšně vede
na významných přehlídkách v klavírní
hře. V pěti velkých soutěžích se stal pětkrát vítězem! Zájemcům o jeho interpretační klavírní umění sdělujeme pozvání: Tomáš Vrána, žák osmé třídy ZŠ
Tyršova Nový Jičín, vystoupí v krátkém
programu na členské schůzi Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína.
Bude to ve čtvrtek dne 21. února 2008
v 16 hodin v malém sále Beskydského
divadla.
Vlohy ke klavírní hře objevili jeho rodiče, když byly Tomášovi tři roky. Ty
od jeho pěti let soustavně rozvíjí paní
učitelka Libuše Pavelčáková ze ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. V úvodu členské schůze klubu rodáků budeme svědky
nevšedního zážitku z mistrovství v klavírní hře velmi mladého spoluobčana.

Milí lidé z Nového Jičína
Jiří Šedý
g

Já, člověk s Downovým syndromem, člověk, který je trochu
jiný, než jste vy, bych se chtěl s vámi nějak hezky rozloučit
a vyjádřit vše, co cítím.
Když jsem se před deseti lety spolu s rodiči přistěhoval do
Nového Jičína, hledal jsem zde práci. Měl jsem velký strach.
Z lidí, z toho, jestli já, člověk přehlížený, zde naleznu nový
domov a práci. Měl jsem také strach z úsměšků, nepochopení, nedůvěry a zloby. Z nového prostředí, přírody, kterou
mám tak moc rád. Tak nějak po malých krůčcích jsem začal
poznávat toto město. Důležité bylo to, že jsem zde nalezl
práci. Zpočátku se mi moc nedařilo. Začal jsem pracovat
v dětském centru a zjistil jsem, že pracovat není tak lehké,
jak jsem si myslel. Ale protože jsem byl mezi dobrými lidmi,
vždy mi někdo podal pomocnou ruku a já znenadání věděl,
jak dál. Nebyl jsem už sám na to svoje snažení. Dostal jsem
i možnost dál se vzdělávat v praktické škole. A co bylo důležité, oslovilo mne hodně krásných míst ve městě i v jeho blízkém i vzdálenějším okolí. Lesy, které jsou jiné než na Vysočině, odkud pocházím. Lesy plné drsného kouzla listnatých
stromů. Pocítil jsem jejich vznešenost, velikost a sílu, a já jsem
pod velkým bukem stál okouzlený a cítil svoji malost a skromnost.
Krásná příroda mne inspirovala k malování obrazů a psaní
knih. Zde vznikla moje nová kniha pohádek s názvem „Duhové pohádky“, která byla inspirována nádhernými dětmi,
které v Novém Jičíně bydlí. Součástí knihy jsou i lesní pohádky „Dědeček vypravuje“. Tato kniha ještě nebyla vydaná.
Ale až se najde hodný člověk, který mi pomůže moji knihu
vydat, věnuji ji městu Novému Jičínu. A to proto, že jsem si toto
město moc oblíbil. Nepotkal jsem zde ani jednoho člověka,
který by mi nějak hodně ublížil. Poznal jsem, že zde jsou lidé
hodní, přátelští a družní, ochotní mi pomoci. Často při procházkách městem jsem se jen tak díval do očí lidí, které
jsem potkával. Ty oči byly milé, teplé. Našel jsem kamarády
mezi lidmi věřícími. Toto přátelství mne obohatilo a já jsem
nabyl sebedůvěru a víru ve vlastní síly a schopnosti.
Moje obrazy, které jsem zde vystavoval, vyzařují optimismus, radost ze života a pozitivní sílu. Každý vnímavý člověk
v nich toto dobro nalezne. Dobro, které existuje v každém
i zapomenutém místečku ve městě i v krásné, laskavé přírodě,
která toto mně milé město obklopuje.
Musím, bohužel, Nový Jičín opustit. Chci svůj budoucí život
trávit spolu s blízkými, kteří v Novém Jičíně nebydlí. Stěhuji
se s mými rodiči za sestrou a jejími dětmi do Kadaně. Snad

15

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

i toto město mne, člověka se znevýhodněním, přijme. Neloučím se se smutkem v duši. Budu se do Nového Jičína vracet.
Ale moje výtvarná a literární tvorba bude navždy poznamenaná duchem města. Chci vám všem věnovat svoji povídku
„Radost“. To je cit, který mne provázel každodenním žitím
zde ve vašem krásném městě. Snad i vám udělá radost. Děkuji vám.

Radost — Jiří Šedý
g

Radost je vůně jara a vánku. Je jako slza, kterou ti utře
z tváře teplá ruka. Jdeš mlhou a nic nevidíš. Jsi slepý a znenadání mlhu rozežene teplý vítr a ty vidíš krásný svět. Máš
radost. Radost je harmonie hudby a písně, kterou slyšíš, když
zpívá maminka. Zpívá píseň, která je růžová, žlutá a někdy
i černá. Dobře poslouchej, člověče, tu barvu uslyšíš. A teprve potom máš tu opravdovou radost. Radost z toho, že slyšíš
něco, co neslyší zlý člověk. Radost je kouzelná flétna, která
jiskřivě zní mlhou a podle ní najdeš tu správnou cestu.
Radost je moudrá kniha, kterou čtu po stránce a vidím před
sebou princezny a prince, indiány a piráty, lodě, zvířátka
a celý svět. Mám rád knihy. S radostí se jich dotýkám a představuji si nové příběhy. Mám radost, že jsou okolo mne lidé,
z kterých vyzařuje teplo. Mám rodinu, mám kamarádku Denisku, mnoho přátel, umím hodně věcí. Žiji radostně, věříš
mi, člověče? Radost je drahokam, který září v srdcích hodných lidí. Není vidět, ale cítím jeho teplo. Radost je i v rozbitém zrcadle. V každém střípku, který ti leží u nohou, něco
vidíš. Tisíce malinkých věcí, které bys neviděl, kdyby bylo
zrcadlo celé. S maminkou se dívám na drobné střípky a pomáhám jí hledat, co ona nevidí. A mám radost, že jí můžu
pomáhat vidět můj svět. Držíme se za ruce a nemáme strach,
že jsme rozbili zrcadlo. Neviděli bychom jinak tolik krásných
zajímavých věcí. Mám radost, že žiju, že dýchám, že jsem.

Je dobré umět jazyky
Magda Trávníčková, ředitelka ZŠ Tyršova
g Jako každý rok se žáci ZŠ
s rozšířenou výukou jazyků Nový Jičín, Tyršova 1 zúčastnili
konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce, kterou
pořádá Gymnázium ve Šternberku. V této náročné soutěži
se setkávají žáci ze tří krajů
České republiky, aby si porovnali své jazykové znalosti a dovednosti. Do prvního kola se
zapojilo 37 žáků 8. a 9. tříd,
z nichž 7 postoupilo do finále.
Zde se nejlépe umístily Clea Boban z 8. C, která obsadila
druhé místo v anglickém jazyce, a Martina Bukovjanová z 9. C,
která se umístila na třetím místě v jazyce německém. Všem
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i města.

Francouzský projekt
„5 slov pro Francii“
M. Hermanová, vyučující francouzského jazyka
g V září 2007 se 140 žáků ZŠ Tyršova 1 zúčastnilo celostátního výtvarného projektu „5 slov pro Francii“, pořádaného
francouzskou ambasádou a francouzským institutem v Praze.
Žáci si vybrali pět francouzských slov (ze zadaných 15), kterým rozuměli, a výtvarně je ztvárnili. Porota v Praze vybrala
nejlepší dílka a ocenila je. Všichni účastníci obdrželi diplom
za svou práci. Z celkového počtu 1 000 účastníků z celé republiky bylo vybráno 54 nejlepších, kteří si zajeli do Prahy
pro diplom a cenu.
Mezi výherci byla naše žákyně Rozálie Domoráková ze 6.C,
která se v září začala učit francouzštinu jako druhý jazyk.
Dne 23. 11. 2007 se Rozálie zúčastnila slavnostního předání
cen a diplomů s následným příjemným rautem ve francouzském institutu v Praze. Projekt sloužil jako motivace pro výuku francouzštiny v České republice.

Soutěž „Pozvedni oči“ 23. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
Snímek č. 43

g Jako obvykle vám nejprve předkládáme výsledek předcházejícího,
tedy prosincového kola
naší soutěže. Všechny
došlé odpovědi byly
správné.

Snímek č. 43: Představuje fasádní plastiky na
dvou sousedících domech v ulici 5. května.
Jedná se o dům číslo 14,
s vchodem z Masarykova nám., který byl postaven v roce 1915 na
místě bývalého hotelu
Schuster bankovním domem Merkur z Vídně
v secesním historizujícím slohu. Dnes v domě
Snímek č. 44
sídlí Česká pojišovna.
Druhý dům, na němž je
podobná plastika, má
vchod z Resslovy ulice
číslo 1 (dříve Rättiggasse). Byl rovněž postaven v té době jako obytný
s účelovými prostory
v přízemí. Oba domy vyprojektovala a postavila
stavební firma Czeike
a Wondra z Nového Jičína, o čemž svědčí také téměř stejný secesní
sloh fasády. Tato ulice
měla do roku 1938 název Schwarzstrasse po
známém staviteli železnic Karlu von Schwarzovi, který se narodil
v Žilině u NJ v domku číslo 153/120. Dnes je po něm pojmenována ulice kolem suchdolského nádraží, dříve Tolstého.
Snímek č. 44: Na snímku je horní část portálu vchodu do
domu č. 12 v Hoblíkově ulici. Tento dům byl postaven na přelomu 19. a 20. století jako obytný rovněž firmou Czeike a Wondra. Jeho fasáda vykazuje krásný secesní architektonický sloh,
který v té době u nás převažoval. Tato ulice nesla v minulosti
(od roku 1632) název Kothgasse (Blátivá). Později, od roku
1879, dostala jméno Mühlgasse, (Mlýnská) podle tzv. Velkého
mlýna, který stál v místech dnešní kruhové křižovatky. Tento název jí zůstal až do roku 1945, kdy byla pojmenována po
JUDr. Vladimíru Hoblíkovi, soudci v Novém Jičíně, který byl
v roce 1942 v Brně popraven nacisty.
Výhercem první ceny (krásného nástěnného kalendáře pro
rok 2008 s fotografiemi historického centra města) byla vylosována paní Marcela Adámková, Derkova 9, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín) získává
paní Jana Klozíková, Nerudova 16, Nový Jičín.
Zúčastněte se 23. 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.
Snímek č. 45

Snímek č. 46

DVĚ ČÍŠKY
OD VÍNA
Jaroslav Merenda
Včera nám havrani,
černí a nezvaní
zahradou bloudili.
Dvě číšky od vína
znova jsme dolili.
Nový rok začíná
s trochou rzi na kráse.
Připíjím jeho dnům!
… a srdce zdráhá se
uvěřit havranům.
Foto Jaroslav Bělík
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