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Vznik samostatné Ceskoslovenské
republiky

Před devadesáti léty, 28. října 1918, zvítězila svoboda, samostatnost a svéprávnost českého národa. Po kapitulaci Rakousko-Uherska převzal vládu Národní výbor v Praze, aby
se postupně konstituoval československý stát. Dne 14. listopadu 1918 byla vyhlášena první prozatímní ústava, stanovena
první vláda s dr. Karlem Kramářem v roli premiéra, dr. Eduardem Benešem v čele ministerstva zahraničí a dr. Milanem Rastislavem Štefánikem jako ministrem války. Prvním prezidentem republiky byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, bojující
po celou dobu světové války v zahraničí v čele I. odboje za
státní samostatnost.
Historický mezník v dějinách je nutné připomínat, a to bez
ohledu na skutečnost, že dnes již Slovensko žije svým vlastním státem. Historické reminiscence zůstávají. Před osmdesáti léty vznikl vskutku nejdříve český stát, Slovensko se přidalo o pár dnů později Martinskou deklarací, abychom sdíleli
společný osud.

Připomeňme, že československý stát si v meziválečném
období, přes svou novost a vnitřní různorodost, prosadil a zajistil důstojnou existenci v Evropě. Podílel se na jejím ekonomickém vývoji, výrazně přispíval k rozvoji evropské kultury a vědy. Ale nejen to. Tento stát vybudoval a udržel svůj
demokratický režim přes všechny peripetie vývoje střední
a východní Evropy, dramaticky oscilující mezi dvěma totalitárními proudy — nacismem a bolševismem. K prosazení
a uchování vnitřní demokratické struktury bylo zapotřebí
vnitřní síly prokazující životnost tohoto státu, ale i kvalifikované a cílevědomé politické reprezentace. Tím tragičtější, a to
nejen z hlediska československého, nýbrž i evropského vývoje, byla proto likvidace první republiky mnichovskou velmocenskou politikou. A posléze, po ukončení nejhrůznější válečné vřavy v dějinách lidstva, II. světové války, a třech létech
úsilí o pokračování budování demokratického státu, nahrazení svobody a demokracie dalším totalitním režimem.
Karel Chobot, dokončení na str. 12

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g

Rada města se sešla na svém 30. zasedání dne 2. 10.
2008. V úvodu jednání projednala informace o průběhu rekonstrukce Masarykova náměstí, vzala na vědomí informaci
o dodávce odpadkových košů a plošiny pro imobilní občany
v termínu do 31. 10. 2008. Projednala harmonogram II. etapy
rekonstrukce předpodloubí včetně výměny obrubníku a vozovky, a to v termínu do 31. 11. 2008.
RM vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace a legislativy ke změnám režimů parkování ve vymezených oblastech města Nový Jičín.
RM dále schválila úpravu ceny tepla ve městě s účinností
od 1. 10. 2008. Důvodem změny ceny tepla je zvýšení ceny
plynu od dodavatele — Severomoravské plynárenské o 11,7 %.
Cena tepla byla navýšena o 40,40 Kč a GJ, což představuje
nárůst o 7,24 % oproti ceně platné do 30. 9. 2008. Nová cena
598,50/GJ včetně DPH je platná pro jednosložkovou i dvousložkovou cenu tepla.
RM vzala také na vědomí informaci o zahájení zkušebního
provozu nového kotle na biopaliva v kotelně Anenská.
RM vzala na vědomí zprávu o zajištění zdravotnické péče
na území města, ze které vyplývá nedostatek praktických
lékařů pro dospělé. Tento problém je již řešen předatestační
přípravou lékařů, zhoršení dostupnosti setrvává na úseku
stomatologické péče.
RM projednala problematiku OV Kojetín, Straník a Bludovice, vzala na vědomí zprávu o stavu kulturních památek na
území města Nový Jičín a schválila znění kroniky města Nový
Jičín za rok 2007.
RM projednala rozsáhlou bytovou problematiku — zde se
odvoláváme na plné znění usnesení. Projednala návrh opatření k zabezpečení přihlášky města do soutěže „Město roku
2009“. Projednala také rozsáhlou finanční problematiku —
také zde se odvoláváme na plné znění usnesení. Souhlasila
s návrhem plánu obnovy vzrostlé zeleně. Dále byla projednána rozsáhlá majetkoprávní problematika — zde se odvoláváme na plné znění usnesení.
V závěru jednání byly schváleny obřadní dny a hodiny ve
správním obvodu matričního úřadu MěÚ Nový Jičín.
Odkazujeme-li na plné znění usnesení zastupitelstva, je k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.

Město Nový Jičín připravuje
Integrovaný plán rozvoje města

poru v rámci IOP, oblast intervence 5. 2. — zlepšení prostředí
v problémových sídlištích, přičemž aktivity jsou směrovány
do revitalizace prostředí problémových sídliš a regenerace
bytových domů v těchto sídlištích.
Do území vymezeného v zóně sídliště Dlouhá jsou zahrnuty
tyto ulice: Palackého, Dlouhá, Sportovní, Budovatelů, Jubilejní, Mendelova, K. Čapka, Gregorova, Wolkerova, Kollárova,
Vančurova, Josefa Hory, Protifašistických bojovníků, Anenská, Dolní brána a část ulice Jičínská.
Vnější hranice zóny je tvořena na jihu částí ulice Jičínská
(zahrnující plochy veřejné zeleně, nepatří tam bytové domy
na této ulici), na západě hranicí zelených ploch přilehlých
k budovám ZŠ na ulici Dlouhá. Severozápadní hranici zóny
tvoří domy a severněji garáže na ul. Dlouhá. Severní hranici
zóny tvoří ul. Anenská. Dále je hranice zóny tvořena ulicí
Dolní brána na severovýchodě, na jihovýchodě přecházející
v ulici Palackého.
Ve vybrané zóně města musí být problémovost doložena
minimálně třemi kritérii, v tomto případě — vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, neuspokojivý demografický vývoj
a poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí. Čtyřicet až
šedesát procent výdajů IPRM bude představovat jednak revitalizace veřejných prostranství, jednak regenerace bytových domů.
Do aktivit prvního typu patří např. úpravy sídlištního prostoru, parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského
mobiliáře, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků,
cyklistických stezek, veřejných prostranství atd. Žadatelem
na aktivity v této oblasti může být pouze město Nový Jičín.
Do aktivit druhého typu patří zejména zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí,
např. fasády, výměna oken a dveří ve fasádě, opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, např. modernizace otopné
soustavy ve společných částech domů, výměna rozvodů tepla,
plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů, výměny
či modernizace lodžií, balkonů vč. zábradlí. V případě aktivit
v této oblasti jsou oprávněnými žadateli vlastníci byt. domů
(město, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek).
Nyní bude následovat vypracování souboru dokumentů
souvisejících s regenerací veřejného prostranství a bytových
domů. Tyto dokumenty budou po projednání řídícím výborem
IPRM předloženy ke schválení zastupitelstvu města 18. 12.
2008. V případě kladného stanoviska bude do 31. 12. 2008
zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o schválení IPRM Nového Jičína. Schválený IPRM je podmínkou pro
čerpání dotací z IOP, prioritní osa 5 — národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Mgr. Hana Sirotová

Beskydské oční centrum v NJ

g Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání dne 18. září 2008

Mgr. Hana Sirotová

schválilo vymezení zóny, tj. sídliště Dlouhá, v rámci projektu
Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín (IPRM). Projekt
IPRM bude předložen do první výzvy Integrovaného operačního programu (IOP) v termínu do 31. 12. 2008. Finance na
tento dotační titul tedy budou čerpány z evropských zdrojů.
IPRM je strategický dokument, který umožňuje získat pod-

g Na základě snahy vedení kraje centralizovat a zkvalitňovat
lékařskou péči byla od 1. 10. 2007 převedena činnost jičínského očního oddělení pod Beskydské oční centrum, které
působí v nemocnici ve Frýdku-Místku. V současné době je veškerá nitrooční operativa původních obou oddělení realizována v nemocnici ve Frýdku-Místku, pacienti mohou využít
zajištění dopravy na operaci a zpět od nemocnice v Novém
Jičíně. Již za necelý rok spojení obou oddělení se projevily zjevně příznivé, krajem plánované efekty — zkrátila
se čekací doba na operaci šedého zákalu z původních 6
měsíců na současné 1,5 měsíce, což již zcela odpovídá celostátnímu průměru. Operace šedého zákalu v BOC se provádí
na vysoké úrovni srovnatelné s renomovanými klinickými
pracovišti u nás i v zahraničí, na novém operačním sále nejmodernějšími přístroji a technikami. Primář BOC MUDr. Radim Čech již úspěšně odoperoval mnoho tisíc pacientů, také
další operatéři BOC jsou vysoce erudovaní.
V nemocnici v Novém Jičíně BOC od září t.r. v nových
prostorách pokračuje v ambulantní činnosti původního
očního oddělení . Tato „detašovaná“ část BOC představuje
ambulantní trakt se všeobecnou oční ambulancí a ambulancí
specializovanou, ve které jsou svými ordinačními hodinami
začleněny glaukomová poradna (léčba zeleného zákalu), sítni-
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cová ambulance a ambulance pro šilhavé a tupozraké pacienty. Poslední ze jmenovaných ambulancí funguje od ledna
t.r. a je rozšířením spektra poskytované péče celého BOC.
Ambulanci vede specialista s licencí na uvedenou problematiku, MUDr. Šárka Šajtarová, která je rovněž vedoucím lékařem jičínské části BOC. Jedná se o zkušenou dvouatestovanou lékařku, která přišla do BOC z dlouholetého působení
ve FN Ostrava, kde se především zabývala problematikou
šilhavých a tupozrakých dětí.
Na činnosti ambulantního traktu jičínské části BOC
se podílejí dohromady tři lékaři a čtyři zdravotní sestry.
K vyšetření do jednotlivých ambulancí se můžete objednat na tel. č. 556 773 204.

Dotace projektu Územně
analytické podklady obce
Mgr. Hana Sirotová
g

Město Nový Jičín získalo dotaci
ve výši 587 000,- Kč na pořízení
územně analytických podkladů
(ÚAP), které slouží jako jeden
z podkladů pro tvorbu územně
plánovacích dokumentací. Dotace
byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu (IOP),
který je mimo jiné zaměřen na rozvoj systémů tvorby územních politik a obsahuje šest prioritních os, které jsou dále
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence. V tomto
případě se jedná o oblast intervence 5.3, která je zaměřena na
podporu jednotného standardního zpracování ÚAP spádových
obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) a území krajů a na
podporu zpracování územních plánů obcí. ÚAP budou v rámci oblasti intervence 5.3. zpracovány digitální technologií.
V rámci ORP Nový Jičín sbírá kontinuálně data o území od
poskytovatelů údajů úřad územního plánování. Tyto údaje
jsou zapracovány do digitální databáze a předány zhotoviteli ÚAP. Úřad územního plánování pořizuje ÚAP pro své
správní území, které zahrnuje 15 obcí (Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice,
Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína,
Životice u Nového Jičína) s 37 katastrálními územími.
Územně analytické podklady slouží k trvalému zjišování
a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů
využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišování
a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územních plánech. Projekt je v rámci IOP
spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro
regionální rozvoj. Dotace z IOP jsou rozdělovány prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace projektu
Veřejná zeleň v Novém Jičíně
Mgr. Hana Sirotová

g

Město Nový Jičín získalo dotaci ve výši 1.407.000,- Kč z OP
ŽP (Operační program životního prostředí), resp. v rámci
prioritní osy 6 — Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti
podpory 6.5 — podpora regenerace urbanizované krajiny, na
realizaci projektu Veřejná zeleň v Novém Jičíně. Celkové náklady akce dosahují 1.563.414,- Kč. Město se tedy na realizaci
bude podílet částkou 156.414,- Kč.
Záměrem tohoto projektu je obnova a úpravy ploch veřejné
zeleně v zastavěném území města, a to ve dvou lokalitách —
Janáčkovy sady a Bratří Jaroňků. K jejich celkové rekonstrukci se přistoupilo proto, že Janáčkovy sady byly v r. 1996
postiženy vichřicí, která poškodila nebo zcela zničila stromové dřeviny. Mnohé z nich musely být vykáceny z důvodu
zajištění bezpečnosti, a to způsobilo narušení celkové koncepce parku. Na ulici Bratří Jaroňků bude obnovována a upra-
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vována plocha veřejné zeleně, založená před 25—30 lety, která
vytváří izolační pás mezi zástavbou k trvalému bydlení a komunikací vedoucí k obchodnímu centru. V této lokalitě je rekonstrukce nezbytná jednak z důvodu dosaženého věku porostu a s tím souvisejícím havarijním stavem dřevin, jednak
také z důvodu nutnosti zajištění izolačních a hygienických
funkcí (v návaznosti na nákupní centrum) a také v souvislosti se zvýšením automobilové dopravy v lokalitě. Provedením
obnovy a úprav vybraných ploch dojde k regeneraci a zlepšení kvality veřejných prostranství s posílením funkcí veřejné
zeleně, a to zejména s ohledem na zařazení území NJ mezi
OZKO (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) s prokazatelně
naměřeným překročením hodnot imisních limitů.
Záměr je v souladu se strategickým plánem města, s koncepcí veřejné zeleně na obnovu ploch zeleně ve městě a také
se zpracovaným místním programem zlepšování kvality ovzduší (MPZKO, květen 2007), který k omezení sekundární prašnosti stanovuje výsadbu doprovodné zeleně zejména kolem
komunikací a doplňování nových a obnovu stávajících ploch
zeleně na území města, za použití především vzrůstných opadavých listnatých stromů a keřů, které působí jako filtr pro
snížení prašnosti zachycováním prašných částic v ovzduší.
Akce byla zahájena 2. 9. 2008 a ukončení se plánuje ke dni
30. 6. 2009.
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci
OP ŽP. Dotace z OP ŽP jsou rozdělovány prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí. Internetové odkazy:
portál Evropské unie http://europa.eu/; OP ŽP www.opzp.cz;
Fond soudržnosti www.strukturalni-fondy.cz; MŽP www.
env.cz; SFŽP www.sfzp.cz

Město NJ vydalo brožuru
o nakládání s odpady
Mgr. Hana Sirotová

g Město Nový Jičín, odbor životního prostředí ve spolupráci
s Eko-komem a Moravskoslezským krajem připravilo pro
občany brožurku „Průvodce odpadů z domácností na Novojičínsku…“ Tato příručka poskytuje informace o tom, jak
správně nakládat s odpadem, který v domácnostech vzniká.
Informuje občany, jakým způsobem třídit, a jak s odpadem
naložit před vlastním odhozením do kontejneru. Obsahuje
přehled zařízení k nakládání s odpady a uvádí, kam patří
jednotlivé složky odpadů. Poskytuje přehledné a ucelené informace o jednotlivých kategoriích odpadů a také o tom, co se
s vytříděnými odpady dále děje.
Zajímavé je také grafické znázornění množství jednotlivých složek odpadu, které vytřídí jeden občan ve svozové
oblasti Technických služeb města Nový Jičín. Brožura byla
vydána v rámci projektu „Intenzifikace systému sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky v Moravskoslezském kraji“ a v posledním říjnovém
týdnu bude distribuována zdarma do schránek občanů.
Věříme, že tato brožurka nejen poradí jak třídit, ale také
přispěje k tomu, že si občané uvědomí důležitost třídění odpadů, které produkují.

Stěhování podatelny a pokladen
MěÚ NJ v rámci budovy Divadelní
Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru
g Vážení občané, během měsíce října tohoto roku došlo ke
stěhování v přízemí budovy
MěÚ Nový Jičín na ulici Divadelní 1 (budova býv. okresního
úřadu), kde byla nově umístěna pokladní místa (pokladna)
a podatelna MěÚ. Podatelna
se nachází naproti vstupním
dveřím zprava a do pokladen
se dostanete od vstupních
dveří vlevo a pak za prosklenými dveřmi doprava. Věříme,
že toto uspořádání přispěje ke zlepšení služeb vůči občanům
našeho města.

Sociální problematika
Sociální odbor MěÚ Nový Jičín
g Poradenství pro zdravotně postižené a uživatele sociálních služeb. V objektu Sokolovská 9, Nový Jičín, vám nabízíme bezplatné poradenské služby níže uvedených organizací:
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín. Tel., fax: 556
709 403, e-mail: czp.novyjicin@centrum.cz, www.czp-msk.cz
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2002. Je určeno
všem osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci, a kteří tuto situaci nedokáží
vyřešit bez potřebné podpory a pomoci. Posláním centra je
přispívat ke zkvalitnění života občanů se zdravotním postižením a pomáhat jim při integraci do společnosti. Cílem je
poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při zmírňování a překonávání potíží a překážek a podporovat jejich integraci tak, aby měli možnost nezávisle žít
ve svém přirozeném prostředí a mohli se aktivně zapojit do
běžného života.
Odborné sociální poradenství je určeno všem osobám se
zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci, a kteří tuto situaci nedokáží vyřešit bez potřebné podpory a pomoci. Poskytujeme informace z oblasti
sociálních dávek, sociálních služeb, zaměstnání, bezbariérovosti, volnočasových aktivit, rekondičních pobytů aj. Návštěvní hodiny: pondělí 8.00—12.00 a 13.00—17.00 hodin, středa
8.00—12.00 a 13.00—17.00 hodin.
Kromě odborného sociálního poradenství nabízí CZP také
služby osobní asistence. Jedná se o moderní typ sociální
služby, který přináší osobám se zdravotním postižením možnost zůstat v domácím prostředí i přes jejich nepříznivý
zdravotní stav, dává jim možnost kontaktu s okolím a činí je
nezávislými na rodinných příslušnících. Podstatou je pomoc
při zvládání běžných každodenních dovedností a úkonů.
Služba je určena osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy
zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR o.s.
Poradna pro uživatele sociálních služeb Nový Jičín. Tel./
fax: 556 709 403, e-mail: novyjicin@poradnaprouzivatele.cz,
www.poradnaprouzivatele.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, od 1. 1. 2007
v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, spustila projekt s cílem vytvoření nového
typu poradenských služeb u nás; poradenství zaměřené na
uživatele sociálních služeb, jehož součástí je i zdejší poradna.
Poradna je určena občanům se zdravotním postižením,
seniorům, opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a dalším skupinám uživatelů sociálních služeb.
V čem vám může poradce pomoci? Poradí při výběru vhodné
sociální služby v daném regionu, připraví vás na jednání s poskytovatelem sociální služby, poradí s textem smlouvy o posky-

tování sociální služby, upozorní na úskalí vyplývající z uzavírané smlouvy o poskytování služby, doporučí vhodný postup
při sledování plnění podmínek smlouvy, poradí, jak řešit případné neshody a konflikty vzniklé mezi vámi a poskytovatelem služby, může vás zastupovat v jednáních s vaším poskytovatelem služby, zodpoví další otázky týkající se sociálních
služeb. Návštěvní hodiny: úterý 8.00—12.00 a 13.00—16.00
hodin, čtvrtek 8.00—13.00 hodin.
Nemáte-li z vážných důvodů (zejména vlivem zdravotního
postižení, věku, dopravních možností atd.) možnost navštívit
osobně zdejší poradnu, je možné poradce požádat o osobní
návštěvu v místě vašeho bydliště, nebo v místě vám poskytované sociální služby. Neváhejte a přijte mezi nás! Rádi
vás uvítáme a společně s vámi budeme hledat řešení vaší
obtížné sociální situace.

Upozornění majitelům vozidel
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Česká kancelář pojistitelů, Štefánikova 248/32, Praha 5
g Od 1. ledna 2009 se zásadním způsobem zpřísňují postihy
pro majitele a provozovatele vozidel, kteří nemají sjednáno
povinné ručení. V souladu s novelou zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, budou podle § 24 c
počínaje tímto datem povinni za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České
kanceláře pojistitelů příspěvek ve výši 20,- až 300,- Kč, dle
druhu vozidla.

700 občanů NJ nemá dosud
vyměněný občanský průkaz!
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g

Vážení občané, dne 31. 12. 2008 končí ze zákona platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů (růžové kartičky se šestimístným číslem a sérií)
vydaných od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003, i kdyby v nich byla
uvedena delší doba platnosti! Držitelé těchto občanských
průkazů jsou povinni požádat o jejich výměnu do 30. 11.
2008. Vyhněte se frontám v závěru roku či pokutě až do
výše 10 000,-Kč!
Výměna občanských průkazů se nevztahuje pouze na občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1. 1. 1936
(všechny typy vč. červených knížek), pokud není v těchto občanských průkazech doba platnosti vyznačena konkrétním
datem a tato již uplynula.

Slavnostní vysazení lípy

u příležitosti Dne vzniku samostatného
československého státu
Ing. N. Davidová, odbor životního prostředí
g

Lípy mají u nás výsadní postavení — jsou to stromy národní — nejen pro národy bývalého Československa, ale i pro většinu ostatních slovanských národů. Mohutné lípy chránily
svým mimořádným vzrůstem a dlouhověkostí historická a kulturně významná místa a objekty. Naši předci je vysazovali
v blízkosti svých domů, poutníkům poskytovaly vítaný stín
v horkých letních dnech, pod jejich rozložitými korunami se
odehrávaly všechny významné události našich vesnic...
Na Všeslovanském sjezdu, který byl svolán 2.—12. června
1848 v Praze jako protiklad Frankfurtskému sněmu delegáti
z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, ale i Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbi, Slovinci a Dalmatinci, tedy zástupci všech slovanských národů, stanovili lípu jako národní symbol postavený
jako protiváha velkoněmeckému dubu. Lípa nebyla zvolena
náhodně, ale jako symbol uctívaný po staletí, možná tisíciletí.
K důstojné oslavě státního svátku byla proto vybrána lípa,
kterou slavnostně vysadili představitelé našeho města v odpoledních hodinách dne 29. 10. v prostoru ulice Na Valech (mezi
ulicí Tyršovou a parkovištěm u tržnice) jako strom, který
nám i našim potomkům bude připomínat jeden z nejvýznamnějších mezníků v historii naší vlasti — vznik samostatného
československého státu.
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Výsadba lip ke Dni stromů
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

v mapě a doklad o vlastnictví předmětného pozemku (tyto
náležitosti specifikuje prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.
k výše uvedenému zákonu). Vzhledem k tomu, že se jedná
o kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů — v tomto konkrétním případě zákona o výrobě, rozvodu
a spotřebě elektřiny, nepodává vlastník pozemku, na kterém
dřeviny rostoucí mimo les rostou žádost, ale jen oznámení
(bez rozdílu, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu).

Rekonstrukce Fibichova
náměstí v Novém Jičíně
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

g Den stromů 2008 oslavili letos Český svaz ochránců přírody

Nový Jičín a odbor životního prostředí Městského úřadu Nový
Jičín výsadbou dvou dřevin v místě, kde končí ulice Slezská
a začíná cyklostezka směřující z Nového Jičína na Libhoš
a Rybí. Lokalita u kapličky, která byla prostřednictvím Klubu
rodáků a přátel města Nového Jičína do místa přenesena,
od základů zrekonstruována a stala se počátečním zastavením budoucí křížové cesty, která má vést směrem na Rybí
a Štramberk, nabídla příhodné podmínky pro umístění výsadby. Jednou, až obě lípy dorostou, doplní tradičně tento
prvek drobné krajinné architektury a poskytnou stín a klid
k odpočinku turistům, cyklistům, a také ptákům a drobným
živočichům.
Jako druh byla pro výsadbu zvolena lípa uznávána jako náš
národní strom. Jedná se o lípu malolistou (Tilia cordata)
a oba jedinci jsou vysazeni na hranici dvou katastrů — Žiliny
u Nového Jičína a Dolního předměstí, které tímto symbolicky
spojují. V tomto prostoru na stávající zástavbu rodinných domů
navazuje areál průmyslové zóny a lípy budou po dokončení
stavby součástí izolační zeleně areálu, která stavby a výrobu
částečně odcloní a zmírní rovněž dopad provozu na kvalitu
bydlení a hodnotu prostředí.
Dne 19. října provedenou výsadbu stromů slavnostně zakončili pan Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína, ing. arch. Zdeněk Tupý, který je předsedou komise péče o památky a pan Petr Orel, předseda komise životního prostředí Rady města Nový Jičín. Poděkování
náleží vedle realizátorů akce také občanům města, jmenovitě manželům Škvarekovým bydlícím v bezprostřední blízkosti lokality, kteří se dobrovolně ujali péče o kapličku a její
okolí a byli nápomocni při výsadbě lip. Za spolupráci děkujeme rovněž Technickým službám města Nový Jičín — středisku zeleně za spolupráci a zabezpečení kvalitního výsadbového materiálu.

Kácení a okleštění stromoví
v blízkosti elektrických vodičů
Ing. Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
g Ten, kdo pravidelně sleduje úřední desku Městského úřadu

NJ si určitě všiml výzvy ČEZ Distribuce a.s. ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích v blízkosti elektrických rozvodných zařízení, jehož účelem je zabezpečení provozu těchto zařízení. Tato výzva je směřována ke všem majitelům pozemků, na nichž rostou porosty, které by mohly ohrozit
bezpečný provoz rozvodných zařízení. Tedy laicky: vyzývá majitele pozemku k odstranění větví, případně celých stromů,
které zasahují do ochranného pásma elektrických vodičů.
Orgán ochrany přírody upozorňuje všechny ty, jichž se výše
uvedená výzva týká, na povinnost vyplývající z § 8 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny písemně
oznámit kácení dřevin rostoucích mimo les z výše uvedených
důvodů nejméně 15 dnů před uvažovaným kácením příslušnému orgánu ochrany přírody — v tomto případě Městskému
úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí. V oznámení je
nutno uvést počet odstraňovaných dřevin, druh stromů, obvody kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí, specifikace
pozemku, na kterém rostou (parc. č. a k.ú.), zákres dřevin
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g Jednání k navrhovaným úpravám centrálního prostoru
Fibichova náměstí se v aule novojičínské radnice v odpoledních hodinách dne 24. 9. 2008 zúčastnilo třicet občanů a zástupců příslušných odborů městského úřadu. Po seznámení
s návrhem předloženým ve variantním řešení se zejména obyvatelé žijící trvale v dané lokalitě k záměru vyjádřili v živé
diskuzi a přednesli vlastní návrhy včetně jejich zdůvodnění
a představy budoucí možné podoby náměstí.
V průběhu měsíce října obdržel odbor životního prostředí
další připomínky v písemné formě, telefonicky nebo při osobní návštěvě občanů u městského úřadu. V této souvislosti připomínáme, že termín k podání námětů a požadavků na úpravu
plochy je 30. listopad 2008 tak, aby mohly být zohledněny při
přípravě dalšího postupu realizace záměru.
Přednesené a projednané návrhy i doručené připomínky
lze shrnout do dvou skupin: část občanů se přiklání k postupné
obnově zeleně a vyjádřila svůj nesouhlas s provedením radikálního zásahu do plochy spočívající v odstranění všech
stromů ze středu náměstí. Doporučuje se pouze řešit havarijní
případy odstraňováním suchých a prosychajících větví stromů
a opakovaně provádět zdravotní a bezpečnostní ořezy korun.
Někteří z obyvatel Fibichova náměstí podporují záměr přistoupit k obnově zeleně komplexně, tedy jednorázovým vykácením lip a následným umístěním nové, středově souměrné
výsadby za použití téhož druhu dřeviny k zachování tradiční
podoby náměstí. Byl rovněž vznesen ojedinělý požadavek na
vyloučení jakýchkoli zásahů do vzrostlé zeleně, který však
nelze s ohledem na zodpovědnost vlastníka pozemku, kterým je město Nový Jičín, za případně způsobenou škodu na
majetku nebo poškození zdraví osob akceptovat s tím, že je
nezbytné vzít v úvahu zhoršující se zdravotní stav nevhodným
ořezem poškozených lip.
Veřejnost se dále vyjádřila k případnému doplnění zelené
plochy mobiliářem — lavičkami, odpadkovými koši, herními
prvky, pěší komunikací, kamennou zídkou nebo keřovým živým plotem po obvodu. V souvislosti s nutnou přeložkou venkovního vedení elektrického napětí do země a rekonstrukcí
místního rozhlasu a veřejného osvětlení byl požadavek na
úpravu inženýrských sítí doplněn o návrh rekonstrukce stávající kanalizace a jejích přípojek. V tom smyslu je ze strany
města kontaktován správce sítě a podle jím vydaného stanoviska bude upraven postup a orientační časový harmonogram
pro realizaci akce.
Do doby konečného rozhodnutí o postupu rekonstrukce
zeleně na Fibichově náměstí je možné se o stavu přípravných
prací kdykoli informovat u odboru životního prostředí (tel.:
556 768 312, hhulova@novyjicin-town.cz). Na uvedených
kontaktech lze doplnit dosud vznesené náměty a připomínky.
Jak bylo přislíbeno v závěru veřejného projednání, do konce
měsíce listopadu tohoto roku odbor životního prostředí prozatím nepřistoupí k odstranění stromů, jejichž kácení z bezpečnostních důvodů bylo již pravomocným rozhodnutím orgánu ochrany přírody s ohledem na jejich zdravotní stav a po
vyhodnocení funkčního a estetického významu posuzovaných
dřevin povoleno.

Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g

FOTBAL: so 1. 11. ve 14 hod., hřiště Hodslavice, okr. přeb.
muži N. Jičín B (Hodslavice) - Spálov, ne 2. 11. v 9 a 10.45 hod.,
hřiště s umělou trávou, kraj. přeb. mlad. a star. žáci N. Jičín
- Opava B, ne 2. 11. ve 14 hod., stadion TJ, kraj. přeb. muži
N. Jičín A - Bruntál, so 8. 11. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um.
trávou, kraj. přeb. star. a mlad. dorost N. Jičín - Hájek a synové (2 utk.) g HÁZENÁ (hala ABC): ne 16. 11. v 17 hod., severomor. liga muži N. Jičín - Veselá A g BASKETBAL (hala
na bazénu): so 1. 11. v 17 hod., v 17.30 hod., Mattoni NBL muži
Geofin N. Jičín - Ostrava, st 5. 11. v 17.30 hod., Evropský
pohár CEBL muži Geofin N. Jičín - Spišská Nová Ves (SR),
so 8. 11. v 17 hod., Mattoni NBL Geofin N. Jičín - Prostějov,
ne 9. 11. v 10 hod., II. liga muži BC N. Jičín - Třebíč, pá 14. 11.
ve 20.30 hod., obl. přebor muži BC N. Jičín B - Krnov, so 15. 11.
v 10 a 12 hod., obl. přebor U 18 N. Jičín - Frýdek-Místek (2
utk.), st 19. 11. v 17.30 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín
-Nymburk, so 22. 11. v 15 hod., dor. liga U16 N. Jičín - Brno B,
v 17 hod., II. liga muži BC N. Jičín - Boskovice, ne 23. 11. v 10
hod., dor. liga U16 N. Jičín - Kroměříž, ve 12 hod., II. liga
muži BC N. Jičín - Ives Brno, st 26. 11. v 17.30 hod., Evropský
pohár CEBL muži Geofin N. Jičín - Klosterneuburg (Rak.),
so 29. 11. ve 13 a 15 hod., obl. přebor U14 N. Jičín - Bruntál
(2 utk.), ne 30. 11. v 10 hod., liga U20 N. Jičín -Humpolec g
HOKEJ (ZS): so 1. 11. ve 10.30 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.)
N. Jičín - Frýdek-Místek (2 utk.), ne 2. 11. ve 13.30 hod., liga
dorost N. Jičín - Kopřivnice, so 8. 11. v 10.30 hod., liga mlad.
žáci (6. a 7. tř) N. Jičín - Třinec (2 utk.), st 12. 11. v 18 hod.,
II. liga muži HC Gedos N. Jičín - Opava, pá 14. 11. v 19.30 hod.,
liga junioři N. Jičín - Krnov, so 15. 11. v 10.30 hod., liga star.
žáci (8. a 9. tř.) N. Jičín - Poruba (2 utk.), ne 16. 11. ve 13.30
hod., liga dorost N. Jičín - Přerov, pá 21. 11. v 19.30 hod., liga
junioři N. Jičín - Přerov, so 22. 11. v 10.30 hod., liga mladší
žáci N. Jičín - Zlín (2 utk.), so 22. 11. v 18 hod., II. liga muži
HC Gedos N. Jičín - Přerov, ne 23. 11. ve 13.30 hod., liga dorost N. Jičín - Znojmo, pá 28. 11. v 19.30 hod., liga junioři N.
Jičín - Havl. Brod, so 29. 11. v 10.30 hod., liga star. žáci (8. a 9.
tř.) N. Jičín - Kopřivnice (2 utk.), so 29. 11. v 18 hod., II. liga
muži HC Gedos N. Jičín - Prostějov, ne 30. 11. ve 13.30 hod.,
liga dorost N. Jičín - Karviná, út 2. 12. v 15 hod., liga mladší
žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Vítkovice (2 utk.) g VOLEJBAL
(hala ABC): so 1. 11. v 10 a 14 hod., extral. juniorky N. Jičín
- Frýdek-Místek (2 utk.), so 1. 11. v 10 hod., kraj. přeb. II. tř.
muži N. Jičín B (junioři) - Vítkov, so 8. 11. v 10 hod. extral.
kadetky N. Jičín - Jihlava (2 utk.), so 8. 11. v 10 hod., extral.
junioři N. Jičín - Ostrava (2 utk.), so 8. 11. v 10 hod. kraj. přeb.
kadeti N. Jičín - Kopřivnice (2 utk.), so 8. 11. v 10 hod., kraj.
přeb. I. tř. muži N. Jičín A - VŠB Ostrava (2 utk.), pá 14. 11.
v 18 hod., I. liga ženy N. Jičín - Šternberk, so 15. 11. v 10 hod.,
I. liga ženy N. Jičín - Šternberk, so 22. 11. v 10 hod., kraj.
přeb. kadeti N. Jičín - DHL ostrava (2 utk.), so 22. 11. v 10 hod.,
kraj. přeb. II. tř. muži N. Jičín B (kadeti) - Frýdek-Místek (2
utk.), so 29. 11. kraj. přeb. kadeti N. Jičín - Opava (2 utk.),
so 29. 11. v 10 hod., kraj. přeb. I. tř. muži N. Jičín A - Dol.
Benešov g KUŽELKY (herna na stadionu): so 1. 11. v 10 hod.,
přeb. MSK muži N. Jičín A - Min. Opava B, st 5. 11. v 16 hod.,
meziokr. přebor muži N. Jičín B (smíš. dr.) - Kelč A, so 8. 11.
v 10 hod., 3. kuželk. liga ženy sk. „B“ N. Jičín - Šumperk B,
so 15. 11. v 10 hod., přeb. MSK muži N. Jičín A - Hlubina, so
22. 11. v 10 hod., 3. kuželk. liga ženy sk. „B“ N. Jičín - Kroměříž, so 29. 11. v 10 hod., přeb. MSK muži N. Jičín A -VOKD B
g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): so 1. 11. v 10 hod., okr.
přeb. II. tř. muži N. Jičín E (smíš. dr.) - Bílovec B, so 1. 11.
v 17 hod., kraj. přeb. muži N. Jičín B - Kopřivnice, ne 2. 11.
v 10 hod., kraj. přeb. muži N. Jičín B - Příbor, so 8. 11. v 10 hod.,
okr. přeb. II. tř. muži N. Jičín D - Studénka C, pá 14. 11. v 18
hod., okr. přeb. I. tř. muži N. Jičín C - Frenštát D, so 15. 11.
v 17 hod., divize muži N. Jičín A - Třinec B, ne 16. 11. v 10 hod.,
divize muži N. Jičín A - Komorní Lhotka, so 29. 11. v 10 hod.,
okr. přeb. II. tř. muži N. Jičín E - Mořkov D (smíš. dr.), so 29. 11.
v 17 hod., kraj. přeb. muži N. Jičín B - Paskov, ne 30. 11. v 10
hod., kraj. přeb. muži N. Jičín - Horní Datyně B g PROVOZ
KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18—21 hod., st 8.30

až 12.30 hod. a 17—21 hod., pá 17—21 hod., so 10—19 hod., ne
8—19 hod. g PROVOZ SAUNY na bazénu: út (rezervace) 15
až 21 hod., 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: čt a ne od 16.30 do 17.45 hod.

Sportovní aktuality
g MALÁ CENA NJ BYLA PRO POŘADATELE PLAVECKÝM SVÁTKEM. Plaveckým svátkem se v našem městě
mohl právem nazvat již 32. ročník Malé ceny Nového Jičína
a 18. ročník Ceny Moravské brány v plavání, který se uskutečnil pod pořadatelstvím Plaveckého klubu Nový Jičín ve
dnech 11.—12. října a jehož se zúčastnilo 296 plavců z 25 klubů
z celé ČR včetně osmi reprezentantů. Prvním vrcholem závodů bylo sobotní podvečerní finále na 50 m volný způsob,
plavané jako Cena Moravské brány, v němž počtvrté za sebou
zvítězil Ondřej Broda ze Slávia Havířov časem 0:23,89 před
juniorským reprezentantem Alexandrem Jusku ze stejného
klubu (0:24,31), třetí skončil seniorský reprezentant Martin
Tomášek ze Zlína (0:24,33). Mezi ženami byla nejrychlejší
také již tradiční vítězka Radka Kyliánová ze Zlína v čase
0:27,21, prostějovská Tereza Mráčková vybojovala za čas
0:27,4 stříbrnou medaili, bronzovou medaili si odvezla do
Pardubic reprezentantka Hana Paloušková (0:27,79). V této

Start závodu na 100 metrů znak. Radost z vítězství v závodě na 50
metrů volný způsob projevuje zlínská Radka Kyliánová (foto PK NJ).

soutěži si vedli dobře i domácí plavci. Mezi ženami se Petra
Dvorská probojovala do semifinále, v nabité konkurenci třiašedesáti mužů skončil Marek Zetocha ve čtvrtfinále. Novinkou závodů bylo zařazení atraktivních štafet na 4 x 50 m polohový závod a start (rekordních 19 mužských a 11 ženských
štafet) je příslibem do budoucnosti a nalákání dalších plavců
do dalších ročníků Malé ceny. Mezi muži byla nejrychlejší
štafeta Prostějova, druhá skončila Univerzita Brno A a třetí
Ostrava, domácí nejrychlejší štafeta ve složení Filip Skřiček,
Marek Zetocha, Vojtěch Kulišák a Jakub Radina vybojovala
výborné 6. místo, těsně za nimi skončili novojičínští „starší
pánové“ v sestavě Martin Kusý, Jakub Minář, Lukáš Gerla
a Tomáš Nahorniak. Mezi ženami zvítězily závodnice z Ostravy
před Zlínem a Prostějovem, domácí děvčata si vyplavala stejně
jako muži 6. místo. Do závodů se zapojilo také sedmadvacet
domácích plavců, z nichž si nejlépe vedla Petra Dvorská,
která ve své disciplíně na 50 m prsa skončila na nepopulárním 4. místě, mezi žačkami vybojovala na 100 m prsa Natálie
Kulišáková 8. místo. Vrcholem nedělního plaveckého dopoledne a zároveň závěru celé soutěže, bylo vyhlášení 10 nejúspěšnějších plavců a jejich výkonů. Hlavní cenu za nejlepší
výkon (mikrovlnou troubu) získala reprezentantka ČR Hana
Paloušková z Pardubic za výkon na 50 m prsa. Předsedkyně
PK Pavlína Skřičková oceňuje bezchybnou práci rozhodčích,
kterým vyslovuje, stejně jako všem sponzorům, poděkování
za pomoc při zajištění náročné akce.
g PLOUTVAŘI LAGUNY OVLÁDLI STŘEDOEVROPSKÝ
POHÁR. Sto šedesát závodníků Polska, Slovenska a České
republiky, mezi nimi i závodníci KVS Laguna, se představilo
ve 2. kole středoevropského poháru mládeže v plavání s ploutvemi, který se konal v sobotu 11. října v polském Jastrzebie
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Zdroj. Závodníci KVS Laguny Nový Jičín přivezli z Polska 29
medailí, 9 celkových vítězství a 3 národní rekordy, o které se
postarali v disciplíně 50 metrů bifins mladší žák Ondřej Dofek
26,67 vt. a dorostenec Matěj Obšivač v čase 21,73 a v disciplině 100 PP starší žák Petr Španihel za čas 43,38 vt. Letošní
třináctinásobný mistr republiky Petr Španihel se stal zároveň
nejlepším závodníkem této soutěže, když zvítězil ve všech
třech disciplínách (100 PP, 50 BF a 400 PP) se ziskem 2.831
bodů a soutěž po dvou kolech bezpečně vede. Vítězství si
z Polska přiváží také mladší žák Ondřej Dofek, který porazil
své soupeře ve vynikajícím osobním rekordu 56,0 na 100 m
PP, o 5 setin doplaval druhý na dvojnásobné trati a vítězství
uhájil rekordní padesátkou v ploutvích a rovněž on za 2 183
bodů soutěž vede stejně jako Jan Bartek (2.226 b. — 3 stříbrné
med.) a Radka Svobová (2.140 b. — 2 stříbra a 1 bronz). Dalších úspěšných výsledků v tomto kole dosáhl v kateg. „E 0“
benjamínek Jiří Penc (1. na 50 BF v „E nulkách“), dorostenec
Matěj Obšivač (2. x 2. na 100 a 200 metrů PP) dorostenka
Viktorie Polášková (1. na 50 BF), déčkařka Vendula Figarová
(stříbro na 50 BF) i éčkařka Karolína Šugarová (zlatá na 50
BF). Mimo devíti vítězů za celkové bodování, stáli „jednou
na bedně“ také dorostenka Andrea Gašperiková (3. na 400
PP), starší žáci Terka Kolářová (1. na 50 BF), Martina Hanzelková (3. na 50 BF), Martin Mazáč (3. na 50 BF), mladší
žačka Klára Křepelková (2. na 50 BF) a benjamínci Kryštof
Macháček (3. na 50 PP) a Nikola Jakušová (3. na 50 BF).
V celkovém bodovém hodnocení zvítězili ploutvaři Laguny
před pořadateli z Nautila Jastrzebie Zdroj a Caretou Zvolen. Pořadatelé Nautila Jastrzebie Zdroj se na potápěčskou
soutěž mládeže velmi dobře připravili, závody měly rychlý
a z hlediska výkonu kvalitní běh, ke kterému přispěla i novojičínská výprava se zajištěním výsledkového servisu a s prezidentem Laguny Josefem Neklem coby hlavním rozhodčím.
Ploutvařské mládí Laguny se již těší na finále, které proběhne v sobotu 20. prosince v novojičínském krytém bazénu.

peřem krok tři čtvrtiny utkání, aby nakonec na výhru nedosáhli. Po odehraných šesti kolech jsou naši basketbalisté,
při nestejném počtu sehraných utkání dalších týmů, na čele
tabulky Mattoni NBL. Z výborné série pěti výher a jedné prohry v lize vybočila, k určitému zklamání realizačního týmu,
vedení klubu i hráčů, poněkud nečekaná prohra v prvním
utkání Středoevropské ligy CEBL na palubovce rakouského
Xion Dukes Klosterneuburg, kde tým Geofinu prohrál o 10
bodů 77:67.
g

STOVKA ZÁVODNÍKŮ NA BĚHU ZA ZDRAVÍM VE
SMETANOVÝCH SADECH. Celkem 101 závodníků všech
věkových kategorií se zúčastnilo 3. ročníku „Běhu dětí a rodičů novojičínským parkem“, který se uskutečnil pod pořadatelstvím Okresního sdružení České lékařské komory ve
spolupráci s KVS Laguna a městem Nový Jičín ve státní svátek v neděli 28. září ve Smetanových sadech.
Snahu závodníků o co nejlepší umístění ve všech kategoriích od těch nejmladších čtyř a pětiletých dětí (na startu byl
stejně jako vloni i dvouletý Honzík Bezděk) až po čtrnáctileté, odměnili pořadatelé na „stupních vítězů“ diplomy a věcnými cenami věnovanými sponzory a také cenami z bohaté
tomboly. Úlohu největších favoritů v kategorii dospělých
zvládli „na jedničku“ mezi 21 startujícími muži slovenský
účastník OH v Atlantě Miroslav Vanko a mezi osmi ženami
Irena Šádková z Kopřivnice. Pořadatelé byli velmi spokojeni
nejen s o mnoho větší účastí než v loňském roce, ale za příjemného podzimního počasí i s předvedenými výkony všech,
kteří se postavili na start tohoto závodu.

g

KUŽELKÁŘI BUDOU SLAVIT PĚTADVACET LET
ČINNOSTI. Kuželkářský oddíl TJ Nový Jičín pořádá ke 25.
výročí založení kuželkářského oddílu a v rámci programu
100. výročí Tv a sportu v Novém Jičíně přátelské setkání, na
které srdečně zve bývalé i současné hráče, taky příznivce
kuželek. Slavnostní akce s připomenutím radostí i strastí
pětadvacetileté historie oddílu, s oceněním zasloužilých
kuželkářů a pohoštěním a následnou volnou zábavou, se
uskuteční v sobotu 15. listopadu od 18 hodin v kuželně na
stadionu, v rámci ní se mimo jiných uskuteční za účasti přítomných kuželkářských nadšenců i pětadvacetihodinový
kuželkářský maraton.
g HOKEJISTÉ SE ŠPLHAJÍ V TABULCE NAHORU. Již 12 utkání mají
odehrána v novém ročníku II. ligy skupiny východ hokejisté HK Gedos Nový
Jičín. Po počátečních ne zcela přesvědčivých výkonech, kdy z prvních šesti
utkání 4 x odešli poraženi (z toho 2 x
doma), přišlo v dalších šesti utkáních
herní zlepšení se 4 výhrami, z nichž asi
ta nejcennější přišla až po samostatných
nájezdech v derby na ledě vedoucího
Valašského Meziříčí. Příznivce určitě potěšil i výkon v domácím utkání se Šternberkem (22. 10. před uzávěrkou NZ), v němž naši hokejisté
otočili velkou bojovností v poslední třetině nepříznivý stav
2:4 na 6:5 ve svůj prospěch, čímž se v tabulce dostali s 21
body již na průběžné 6. místo se ztrátou sedmi bodů na
vedoucí tandem Valašské Meziříčí a Hodonín. Ilustrační
foto Petr Kocián (HC Gedos NJ — Šternberkek 4:2).

g BASKETBALISTÉ GEOFINU NA ŠPICI TABULKY.
Výhodného vylosování úvodní části Mattoni NBL (ze šesti
utkání pětkrát doma), využili basketbalisté Geofinu Nový Jičín k vítěznému tažení s výhrami ve všech domácích zápasech, naposled před uzávěrkou o 25 bodů proti Pardubicím.
Výjimkou ve vítězném tažení bylo utkání na palubovce favorizovaného Nymburka, kde naši basketbalisté drželi se sou-
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Start rodinných dvojic. Do cíle závodu nejmladších chlapců na 300
metrů dobíhá jako první Radek Palacký (č. 18). Foto Jaroslav Kotas.

Vítězové jednotlivých kategorií: nejml. žactvo roč. 2002,
chlapci (9 start.): 1. Radek Palacký (2002), dívky (11): 1.
Skoupá Vendula (2001), přípravka roč. 2000 — 2001, chlapci
(4): 1. Alex Biskup (2001), dívky (8):1. Júlie Rampírová (1999),
předžáci roč. 1998 — 1999, chlapci (3): 1. Vladimír Polák (1998),
dívky (3): 1. Veronika Šádková (1996), mladší žáci roč. 1994
—1997, chlapci (4): 1. Jan Skoupý (1994), dívky (2): 1. Kristýna
Vanková (2004), rodinné dvojice (14 + 14): 1. Nikola Chovanečková + babička, muži kat. A (6): 1. Michal Keller (1975),
kat. B (9): 1. Miroslav Vanko (1973), kat. C (1): 1. Jiří Zátopek (1960), kat. D (5): 1. Petr Jelínek (1952), ženy, kat. A +
B (8): 1. Irena Šádková (1969 — B).

Stručně
g

Kuželkářský oddíl TJ Nový Jičín pořádá v rámci oslav 25.
výročí založení oddílu v kuželně na stadionu v době od 24. 11.
do 7. 12. 2008 turnaj tříčlenných družstev neregistrovaných
(muži, ženy, smíšená družstva). Hrát se bude ve všední dny
vždy v časech od 15.30, 17, 18.30 a 20 hodin, v sobotu od 9.30,
11, 12.30, 14, 15.30 a 17 hodin, v neděli od 9.30, 11, 12.30, 14
a 15.30 hodin na 3 x 60 HS.

g Horolezecký oddíl TJ Nový Jičín pořádá spolu s Městským
kulturním střediskem Nový Jičín přednášku Davida Fojtíka
o jeho výstupu na nejvyšší horu světa Mt. Everest. Akce,
na kterou jsou zváni nejen členové oddílu, ale i příznivci horolezectví a přírody, se uskuteční v pátek 7. listopadu od 18
hodin v sále městského kulturního střediska — kině Artefakt
na Slovanské ulici.

KVH Nový Jičín v Itálii,
Peschiera del Garda, léta Páně 1801
Jakub Samek

žitými pravidly a ne zcela zřejmým průběhem, což je ale válka
zpravidla také. Obě strany bojiště proto opouštěly v přesvědčení, že zvítězily, což také není pro vojenské dějiny neznámým jevem. Chutný oběd akci uzavřel a Italové, Francouzi,
Belgičané, Němci, Rakušané, Češi, Poláci a Ma aři se rozjeli ke svým domovům. Děkovný dopis pořadatelů a předběžná pozvánka na plánovanou několikanásobně větší akci
v Peschieře na rok 2010 byly oceněním účasti KVH Nový
Jičín na letošní Peschieře.

Ondrášek na vítězné vlně
Josef Zajíček, sbormistr

g

Koncem roku 1800, v samém závěru 2. koaliční války, prorazila francouzská Italská armáda rakouskou linii u Mincia
a nechala za sebou pevnost Peschiera del Garda, zajímavě
řešený významný obranný bod na jižním břehu Gardského
jezera, s posádkou 2 500 Rakušanů pod velením generála
Rogolského. Francouzský velitel, generál a budoucí maršál
císařství Guillaume-Marie-Anne Brune, vydal rozkaz pevnost
oblehnout a jistit tím týl postupujících sil. Operací byl pověřen generál ženijního vojska Chasseloup-Laubat. Obléhání
bylo zahájeno 1. ledna, v noci z 9. na 10. byly prokopány první
paralely a 12. došlo k prvnímu průlomu opevnění, 15. ledna
Poláci generála Dombrowského zaútočili na Casa Bianca,
a dne 19. ledna generál Rogolsky na formální rozkaz generála Bellegradeho kapituloval a předal pevnost do rukou Francouzů. Již 9. února byla v Lunéville podepsána francouzsko-rakouská mírová smlouva.
Italští organizátoři letošní vzpomínkové akce, jež proběhla
v poslední srpnový víkend, se těmito událostmi inspirovali
a připravili program, který krásné historické centrum města-pevnosti oživil přítomností bezmála tří stovek vojáků v uniformách francouzské, italské, rakouské a sardinské armády;
mezi pozvanými byli také fyzilíři k.k. Infanterie-Regiment
Nr. 20 Kaunitz-Rietberg, jednotka rekonstruovaná členy KVH
NJ a vojáci 2. praporu zeměbrany Olomouckého kraje.
Účastníci byli ubytování v budově pevnostního vojenského
vězení, na rozlehlém nádvoří probíhaly za zvuků bubnů a rázných francouzských, německých a italských povelů nástupy,
vojáci ve vycházkových uniformách obsadili okolní kavárny
a restaurace. V horkém sobotním dopoledni rakouská posádka pevnosti dostala rozkaz, podobně jako francouzští
„obléhatelé“, k výcviku na náměstí. Pod vedením přísného
a spravedlivého setníka granátnické kompanie regimentu
Kaunitz-Rietberg cvičili fyzilíři z Nového Jičína spolu s ostravskými a vídeňskými granátníky některé nové prvky výcvikového řádu z roku 1807, jež brzy uplatní např. při vzpomínkových akcích na bitvu u Slavkova 28.— 30. listopadu 2008.
Vlastní rekonstrukce bitvy byla připravena, s ohledem na
horké počasí, na večerní hodiny. Francouzi a Italové se s pomocí silné artilérie prostříleli jižní branou do pevnosti, kde
se strhla na širších prostranstvích, v městském parku a na
náměstích, regulérní bitva. Scénář inspirovaný z rakouského
hlediska nepříliš příznivou historií nutil rakouské jednotky
za stálého boje ustupovat a vyklízet jednu pozici za druhou,
před radnicí pak byla zastavena palba a velitelé vyjednali
podmínky příměří. Každý voják vypálil dobré dvě desítky
ran a nejednou zkřížil s „nepřítelem“ bajonet. O „padlé“ a „raněné“ bylo dobře postaráno, pevnost předána do rukou pyšného francouzského generála a rakouské jednotky ji opustily
s vojenskými poctami, se zbraněmi, vířícími bubny a vlajícími
prapory nad hlavou. Mnoho vojáků využilo příměří a osvěžilo se po bitvě v příjemně teplých vodách Gardského jezera.
V neděli byli účastníci převezeni na nedaleké otevřené pole,
kde pro ně pořadatelé připravili válečnou hru s poněkud slo-

g

Další cenné vítězství (již páté v řadě) zaznamenal novojičínský sbor ZUŠ Ondrášek ve dnech 3.—5. října ve francouzském Abbeville, na mezinárodním festivalu duchovní hudby
PICARDIE 2008. Přestože ve Francii po celý víkend vládlo
chladné a deštivé počasí, Ondráškům pršelo z nebe štěstí.
V konkurenci šesti renomovaných těles z Norska, Holandska, Srbska, Polska, Slovenska a Česka vyzpívali novojičínští
pěvci absolutní prvenství s dodatkem „á l’unamité“ což volně
přeloženo znamená „jednomyslně potvrzené“. Tento úspěch
je o to cennější, že se soutěže zúčastnilo 40 nejmladších členů
koncertního sboru a pro mnohé to byla první mezinárodní
zkušenost. Ondrášek byl nejmladším ze všech účastníků.
Výsledky nojičínského sboru nejsou však něčím náhodným.
Z dlouhodobého hlediska prožívá současný Ondrášek nejúspěšnější období v celé své čtyřicetileté historii. Od podzimu
2007 Ondrášci triumfovali na Maltě (listopad 2007), na festivalu Canti Veris v Praze, cena Grand Prix (únor 2008), ve
švýcarském Montreux, cena Excellent (březen 2008), zvítězili
v bratislavském Pentathlonu o nejvšestrannější sbor a konečně první cena z francouzského Abbeville z října 2008.
Že se za tím vším skrývá nesmírně náročná a systematická
práce, mohou jednohlasně potvrdit všichni členové sboru v čele
se svým sbormistrem Josefem Zajíčkem. Nicméně, takové
úspěchy sbor posunují kupředu a všechna námaha, odříkání
a tvrdá pěvecká řehole (když je navíc odměněna a přetavená
v takový úspěch), přináší nevýslovnou radost, satisfakci a nadšení pro další práci. A to v dnešním povrchním chápání světa
a jeho hodnot není málo. Za to patří Ondráškům náš velký
dík podobně, jako jejich rodičům za podporu a spolupráci.
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Kalendář města NJ 2009
Jaroslav Bělík, autor textu a fotografií v kalendáři

g Na

městských slavnostech konaných dne 13. září 2008 byl
pokřtěn kalendář pro rok 2009. Byl vytvořen v Grafickém ateliéru a vydavatelství Everwin Josefa Šamaje z Příbora. Fotografie v kalendáři patří do oblasti skládané panoramatické
fotografie a zobrazují motivy z Nového Jičína.
Snímek na obalu kalendáře je věnován charakteristické
dominantě na našem náměstí. Je jím sousoší tančících obyvatel obce Kunwaldu (po válce Kunína) v jejich typickém kroji.
Autorem sousoší je známý umělec Franz Barwig. Ten je také
autorem chrličů vody na podstavci sousoší, které tvoří čtyři
hlavy domácích zvířat: koně, krávy, býka a prasete. Kašna
byla postavena v roce 1929. V příštím roce bude tedy zdobit
náměstí právě 80 let. Přibližně 50 let byla kašna zásobována
vodou ze zřídla spodní vody, která pramení nad budovou
Beskydského divadla. Později byla kašna přepojena na městský vodovod.
Leden. Na snímku jsou další dvě dominanty na Masarykově
náměstí. Mohutný kvadratický sokl se sochami čtyř světců —
sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Rocha a sv. Sarkandera. Ve výklenku je socha sv. Rozálie. Výklenek je uzavřen
kovanou mříží, která byla pro účely fotografování otevřena.
Druhou dominantou snímku je budova radnice, která byla roku
1930 rekonstruována a také opatřena charakteristickou věží
s ochozem a svítícími hodinami. Z našeho náměstí jsme letos
nemohli připravit více snímků, jak by si
toto nádherné místo zasloužilo. Byl zde
mohutný pracovní ruch. Usídlili se zde
řemeslníci a měnili dlažbu a osvětlení
pod podloubími.
Únor. Malebným prostředím kolem zámku, kašny, kolem hotelu Praha, tedy Lidickou ulicí, prochází denně mnoho pracovníků úřadů, nemocnice, studentů škol…
Březen. Pohled od Beskydského divadla směrem k radnici zobrazuje budovu
Mendelovy střední školy a budovu městského úřadu. Zatímco první budova vždy
sloužila školským účelům, druhá budova
byla původně soudem, později okresním
úřadem. Dnes jsou zde další pracoviště
městského úřadu. Na snímku je zajímavá
kulová plastika olomouckého výtvarníka
Kučery.
Duben. Velmi frekventovaná křižovatka
před kanceláří Čedoku. Pamětníci často
používají historického pojmenování: křižovatka „U Tří křížů“. V padesátých létech byly v souvislosti s rozšířením cesty
kříže přemístěny. Budova na rozcestí ulice
K Nemocnici a Janáčkovy sady je bývalým
měšanským domem s byty. Dnes zde
sídlí stavební firma.
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Květen. V Janáčkových sadech byl v minulém roce upraven odpočinkový prostor
kolem kaple sv. Kříže a bysty Leoše Janáčka. Červenou barvou v pozadí září
nový výtvarný prvek — kašna.
Červen. Budova gymnázia je jednou
z největších budov města. Byla velkolepě
vyprojektována v duchu prvorepublikových škol a nadstandardně vybavena pomůckami. Stavba začala školským účelům sloužit v srpnu roku 1928. V příštím
roce 2009, v červnu, budeme vzpomínat
80. výročí prvních maturit, které se uskutečnily rok po otevření budovy. (Z maturantů žije MUDr. Bahnerová, roz. Halamíčková). O postavení budovy se zasloužil advokát JUDr. Miroslav Derka a první
ředitel českého gymnázia pan Vladimír
Polák. V roce 1939 se muselo gymnázium
vystěhovat (Valašské Meziříčí a Frenštát
p. R.) a budovu na několik týdnů obsadila
německá armáda. Usadil se zde její generální štáb, který pod vedením generála
Lista dne 1. září 1939 napadl Polsko ze
Slezska.
Červenec. Budova městského kina je
postavena ve funkcionalistickém slohu.
První filmové představení se uskutečnilo
dne 25. 12. 1930. Rekonstrukce budovy
byla provedena v roce 1969. Dnes je kino
vybaveno špičkovou projekční a zvukovou technikou včetně zařízení pro zlepšený poslech u sluchově postižených diváků.
Srpen. Pohled na hlavní vstup do Žerotínského zámku včetně toskánské loggie s aliančním znakem majitelů zámku —
Bedřicha ze Žerotína a Libuše z Lomnice.
Na druhém nádvoří je nad studnou krásná
kovová ozdoba.
Září. Prostranství mezi děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie a farou.
Průchod pod věží má ve vrcholu jižního
portálu štítek novojického purkmistra
Thomasse Heinricha (TH) a letopočet
stavby 1587. Na stěně chodby budovy fary
je pamětní deska věnovaná Msgre Šrámkovi, který v Novém Jičíně působil a který
zde položil základy Strany lidové, která
má zastoupení v současném parlamentu.
Říjen. Jeden z frekventovaných kruhových objezdů ve městě (číslo 3) ve směru
Opava — Valašské Meziříčí. Jednobarevný
snímek je balkon jedné z budov Úřadu
práce na ulici Msgre Šrámka. Původně
byla budova úřadovnou Nemocenské pokladny. Po válce sloužila obvodním lékařům.
Listopad. Prostorná křižovatka u Komerční banky. Vznikla po druhé světové
válce rozšířením malé křižovatky velkorysým asanováním obytných budov a dvou
továrních komplexů (Lodena a Karnola,
původně Lonský a Preisenhammer). Zůstala jen někdejší správní budova textilní továrny Karnola. Od asanace zachránila budovu existence vitrážních oken
v budově s motivy postupů textilní výroby. Dnes zde sídlí několik malých firem.
Prosinec. Velkolepý a asi nejhezčí pohled na naše město je ze zřícenin Starojického hradu. Je-li dobrá viditelnost,
je vidět i kostel v Příboře. V den fotografování, v neděli dne 19. července 2008,
byla vynikající dohlednost.
Kalendář je k dostání v informačním středisku na
Úzké ulici a v prodejně Knihkupectví Fiala.
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KINO KVĚTEN
Po 3. až st 5. listopadu v 18.00 hod. TEMNÝ RYTÍŘ. Film
USA. Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější.
Do 12 let nevhodný, 152 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 6. až ne 9. listopadu v 18.00 hod. MAMMA MIA!
Velká Británie, USA. Okouzlující filmová adaptace slavného
muzikálu, který vidělo více než 30 milionů lidí ve 160 městech světa. Herci: Meryl Streep, Pierce Brosnan. Mládeži
přístupno, 108 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 6. až ne 9. listopadu ve 20.00 hod. OKO DRAVCE.
Drama, thriller USA. Představte si, že vám zazvoní telefon,
vy ho zvednete a zbytek života se vám promění v nekonečnou noční můru. Mládeži přístupno, 118 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Po 10. až st 12. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. ABSURDISTAN. Absurdní německá komedie. V jedné vesnici se
ženy vzbouřily proti mužům neschopným opravit vodovod.
Do 12 let nevhodný, 88 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 13. listopadu v 19.00 hod. KRÁLOVNY NOCI. Travesti show. Prodej a předprodej vstupenek — Kino Květen,
vstupné 160,- Kč.
g Pá 14. až po 17. listopadu v 15.30 hod. LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN. Film USA, Velká Británie. Skříň
je pryč. Bílá čarodějnice je mrtvá a Aslana už přes tisíc let
nikdo neviděl. Mládeži přístupno, 147 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Pá 14. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. ZOHAN: KRYCÍ
JMÉNO KADEŘNÍK. Akční komedie USA. Adam Sandler
v roli Zohana, špičkového izraelského bojovníka proti terorismu, který předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit
sen: stát se kadeřníkem v New Yorku. Do 12 let nevhodný,
113 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g So 15. a ne 16. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. MÁJ.
Česká balada. Výpravný historický film režiséra F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně K. H. Máchy. Mládeži přístupno, 76 min., vstupné 70,- Kč.
g Po 17. až st 19. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. ZRCADLA. Americký horor. Kiefer Sutherland — lehkovážný
policajt byl před rokem postaven mimo službu kvůli zastřelení kolegy. Tato nehoda ho stála nejen místo, ale vnesla
mu do života alkohol a vztek. Mládeži nepřístupno, 110
min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Pá 21. až ne 23. listopadu v 16.00 hod. VESMÍRNÍ OPIČÁCI. Animovaný sci-fi USA. První člověk ve vesmíru byl
Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední. Mládeži přístupno, 80 min., dabing, vstupné 60,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. TROPICKÁ BOUŘE. Film Bena Stillera je parodií na válečné
filmy a na řadu dalších věcí z americké popkultury. Do 12 let
nevhodný, 103 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 24. až st 26. listopadu v 18.00 hod. KRÁLOVA PŘÍZEŇ. Historické melodrama USA, Velká Británie. Panovnické zmatky v renesanční Anglii. Mládeži nepřístupno,
115 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 24. až st 26. listopadu v 20.15 hod. KATYŇ. Andrzej
Wajda natočil film o události, která Poláky traumatizuje,
podobně jako nás mnichovská dohoda. Mládeži nepřístupno, 126 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. listopadu v 18.00 hod. QUANTUM OF
SOLACE. Opět americký James Bond. Mládeži přístupno, 107 min., titulky, vstupné 80,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. listopadu ve 20.15 hod. DĚTI NOCI.
Český film. Milostný příběh z Karlína. Mládeži nepřístupno, 84 min., vstupné 70,- Kč.
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g Pondělí 3. listopadu v 19.00 hod. Anton Pavlovič Čechov:
RACEK. Námět na krátkou povídku: na břehu jezera žije
od dětství mladá dívka, je šastná a volná jako racek. Ale
náhodou se objeví člověk, spatří ji, a nemaje nic jiného na
práci, přivede ji do záhuby… Slavný spisovatel, slavná herečka a mládí plné ideálů. Michal Čapka obdržel za roli
Trepleva Cenu Thalie 2007 a Alena Sasínová-Polarczyk
byla za roli Arkadinové na tuto cenu nominována. V režii
Ivana Krejčího dále hrají Pavel Cisovský, Tereza Dočkalová,
René Šmotek, Dana Fialková, Lucie Finková a další. Komorní scéna Aréna, Ostrava. Předplatné sk. P. Předprodej od 7. 10.
g Neděle 9. listopadu v 16.00 hod. Hanna Januszewska:
TYGŘÍK PETŘÍK. Pohádka o malém bojácném tygříkovi
Petříkovi, který si tygří pruhy musí zasloužit svou odvahou. Divadlo Rolnička, Kopřivnice. Předplatné sk. Rolnička. Malý sál. Vyprodáno.
g Úterý 11. listopadu v 18.00 hod. Sean O’ Casey: PENZION
PRO SVOBODNÉ PÁNY. Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu, kam se uchýlí jeho nájemník se svou slečnou.
Penzion má ale přísné domovní předpisy, a tak způsob,
jak se zbavit nežádoucí slečny, je hlavní osou této frašky,
kterou rovněž proslavil stejnojmenný film Jiřího Krejčíka.
V režii Milana Schejbala hrají Svatopluk Schiller, Petra Duspivová, Zbigniew Kalina, Helena Karochová, Vladimír Mrva,
Kateřina Šrámková. Divadlo Antonína Dvořáka, Příbram. Předplatné sk S. Předprodej od 7. 10.
g Pátek 14. listopadu v 11.00 hod. Alan Bennett: KAFKOVO BRKO. Kafkovo brko vychází z představ a fantazií —
jak to bylo se slibem Maxe Broda zničit Kafkovo dílo, jak
by to vypadalo, kdyby jeho otec nebyl despota, a hlavně,
jak by to dopadlo, kdyby se Kafka náhle ocitl mezi námi
a zjistil, že je až obludně proslulý, a konečně, jak by na tu
synovu slávu reagoval jeho otec. Komorní scéna Aréna,
Ostrava. (Zadáno pro školy.)
g 21.— 23. listopadu. PORTA MUSICAE Nový Jičín 2008.
VII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů. Pátek
21. listopadu v 19.30 hod. zahajovací koncert (Ondrášek,
Severáček); sobota 22. listopadu 10.00—12.30 hod., 14.00
až 16.00 hod. soutěžní vystoupení. Neděle 23. listopadu
v 10.00 hod. společný zpěv na Masarykově náměstí.
g Úterý 25. listopadu v 19.00 hod. BESÍDKA. Tradiční
Besídka je každoročně obměňována těmi nejlepšími nápady,
písněmi a scénkami v podání samotných autorů, kterými
jsou: Tomáš Hanák, David Vávra, Jiří Burda, Robert Nebřenský, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová, Barbara
Trojanová, Lenka Andelová, Hana Pafková, Jana Hanáková. V kapele vyhrávají: David Noll, Jiří Podzimek, Hana
Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska, Marta Marinová. Divadlo Sklep, Praha. Předprodej od 4. 11.
g Středa 26. listopadu v 19.00 hod. TOMÁŠ JAMNÍK violoncello, IVO KAHÁNEK — klavír. Mladý violoncellista
Tomáš Jamník doslova zazářil v roce 2006, kdy se stal
vítězem mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara.
Rovnocenným partnerem u klavíru je mu Ivo Kahánek, další
z mimořádně talentovaných mladých umělců, vítěz mezinárodní klavírní soutěže Pražského jara 2004. EuroArt
Music Agency, Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej
od 4. 11. Malý sál.
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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
g Městské kulturní středisko
Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu akad. malířky
Heleny Hurtové „DELL‘ARTE“. Od 4. do 28. listopadu 2008.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00
—11.00; 14.30—17.00 hod. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
Výstava fotografií Weroniky
Bersz-Letki „ELEGÍAS ESPAŇOLAS“ 17. října až 17. listopadu. Otevřeno: pondělí až
pátek od 12.00 do 22.00 hod.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20. Výstava „PRÁCE DĚTÍ Z ÚSTAVU SLEZSKÉ DIAKONIE“
18. listopadu 2008 až 5. ledna 2009.
g Literární klub při MěstKS a MěstK vás srdečně zve na literárně-hudební pořad „SVĚT OČIMA MILOSLAVA BALÁŠE“. O životě a díle novojičínského spisovatele a významného
vlastivědného pracovníka. Pondělí 24. listopadu v 18.00 hod.
Stará pošta, Klub Galérka. Účinkují: Eva Davidová, Jana Homolová, Jan Holeček, Karel Chobot, Jiří Prokeš. Hudba: klavír — Marie Válková. Vstupné: 20,- Kč
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

5. 11. Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST.
5. 11. Čajovna Archa, 18.00 hod. 30,- Kč, POVÍDÁNÍ S LIBUŠÍ O NEVIDITELNÉM SVĚTĚ.
g 6. 11. Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS.
g 7. 11. Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč SKRYTÝ PŮVAB
BYROKRACIE, NESSELSDORF, underground z Prahy
a kultovní electroklasici z Koprdorfu.
g 8. 11. Čajovna Archa, 6.00 hod. ČAJOVÝLET PO BŘEHU
MORAVICE, přírodní výprava pro lidi i psy.
g 12. 11. Čajovna Archa, 17.00 hod. ISLÁM, přednáška.
g 13. 11. Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. DÁŠA ANDRTOVÁ-VOŇKOVÁ, koncert.
g 13. 11. Městská knihovna 18.15 hod. ZTROSKOTAT A ZVÍTĚZIT, cestopisná přednáška MUDr. Karin Pavloskové.
g 14. 11. Klub Galerka, 20. 00 hod. 60,- Kč. DRAMA JACQUA,
LIKE SHE, živý jungle z Prahe a electro-punk z Ovy.
g 16. 11. Čajovna Archa, 15.00 hod. TURNAJ V KARETNÍ
HŘE LORD OF THE RINGS, setkání hráčů hry LOTR TCG.
g 18. 11. Hudební kavárna, 19.00 hod. DEN POEZIE. William Blake. Co na tom chlápkovi bylo tak zvláštního?
g 18. 11. Městská knihovna, 18.15 hod. SOCHA NA CESTĚ,
putování za sochami Jana Zemánka.
g 19. 11. Čajovna Archa, 18.00 hod. JAM SESSION, hudební
orgie pro všechny.
g 20. 11. Hudební kavárna, 19.00 hod. DEN POEZIE, Julie
a její život Pavla Majkuse.
g 21. 11. Biograf Artefakt, 20.00 hod. 120,- Kč. JABLKOŇ,
kultovních 30 let na scéně.
g 21. 11. Hudební kavárna, 19.00 hod. TAJNÁ AKCE.
g 22. 11. Čajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kč. TWO MEN WHOSE LOVE’S MUSIC — koncert.
g 27. 11. Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. OD VIDEOKLIPU K FILMU, Anton Corbijn.
g 28. 11. Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč BAKLAŽÁN.
g 29. 11. Městská knihovna, 10.00 hod. DEN PRO DĚTSKOU
KNIHU.
g 29. 11. Klub Galerka, 19.30 hod., 40,- Kč. ŠUFUNKY GANG,
ČERNÁ KOČKA & ONCE‘S, trojkoncert!
g 30. 11. Čajovna Archa, 15.00 hod., ŠACHOVÝ TURNAJ.
g
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Sobota 8. 11. od 9.00 do 14.00 hod. Ateliéry SVČ. SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA. Modelování, pedig, malování na hedvábí, korálky. Vstup: 70,- Kč.
g Sobota 22. 11. od 9.00 do 18.00 hod. MALOVÁNÍ NA SKLO.
Celodenní kurz práce se sklem — tifaniho technika vitráží
(řezání skla, broušení skla, cínování), malba na sklo, porcelán
nebo keramiku, ryt do skla. Cena kurzu je 200,- Kč. Přihlášky
na infocentru SVČ nebo telefonicky na čísle 607 586 770, D.
Štrbavá, nejpozději do 19. 11. 2008. Lektorky kurzu: Michaela Válková a Anička Šustalová, absolventky sklářské školy.
(Můžete si přinést sklo nebo keramiku na pomalování.)
g Sobota 29. 11. od 15.00 do 18.00 hod., velký sál SVČ. HVĚZDIČKOVÝ BÁL. Předvánoční maškarní bál pro děti (předškoláci a malí školáci). Program: Maškarní diskotéka, hry,
skotačení, vyhodnocení nejkrásnější princezny — Miss princeznička. Na závěr vyhodnocení 20 nejoriginálnějších masek.
Malý minibar na občerstvení. Předvánoční výstavka malých
výtvarníků z kroužků Šmudla a Kaňka. A výstavka vánoční
keramiky ve vestibulu SVČ. Miss princeznička: do 20. 11.
můžete přihlásit své princezny na infu SVČ, a to s fotografií
v princeznovském, označenou jménem, věkem a telefonním
číslem rodičů. Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 10,- Kč.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. 11.). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Ateliéry SVČ
pod vedením pí Mitášové. Děti, mládež a studenti 40,-Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE. Modelování, pedig, hedvábí, korálky. Vždy v pondělí od
16.00 do 19.00 hodin v ateliéru SVČ, vstup 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g PŘIJĎTE MEZI NÁS! 301 Divadýlko: Divadelní přípravka
pro děti předškolního a mladšího věku (děti od 5 let). Náplň
kroužku: hry, rytmus, tanečky, rozvoj fantazie, rozvoj komunikace, mluvené slovo, seznámení s divadlem. Pravidelné schůzky: úterý od 16.00 hod., divadelní sál SVČ. Cena: 800,- Kč na
školní rok. Vedoucí: Martina Davidová, absolventka UP v Olomouci, obor dramaterapie. 300 Divadelní: Pro všechny nadšené „herce a herečky“. Námět hry dle výběru, seznámení
s divadelními prvky. Od 12 let, cena 800,- Kč na školní rok,
vedoucí: Karel Kowalik. Pravidelné schůzky: čtvrtek od 16.00
hod., divadelní sál SVČ. 104 Paličkování: Pro malé i velké,
kteří se chtějí naučit krásnou techniku našich babiček v moderním pojetí. Bez omezení věku. Vedoucí: Hana Hyžáková.
Cena: 600,- Kč. Schůzky: úterý od 15.00 hodin v SVČ Fokus.
336 Miss models NOVINKA! Modelingová průprava, chůze
a držení těla, péče o vzhled, příprava na soutěže. Kroužek pro
děvčata od 12 let. 1 200,- Kč, Dalibor Sich, SVČ Fokus. 337
Step NOVINKA! Výuka stepu pro začátečníky i pokročilé.
Děti od 10 let, 800,- Kč. Dospělí 1 000,- Kč. Eva Lipová, SVČ
Fokus. 338 Irský step NOVINKA! Výuka irského řadového
stepu pro začátečníky i pokročilé. Děti od 10 let, 800,- Kč.
Dospělí 1 000,- Kč. Eva Lipová, SVČ Fokus. 345 Flétna NOVINKA! Výuka hry na zobcovou flétnu pro začátečníky i pokročilé. Rozdělení podle věku do skupin. A také pro rodiče s předškoláčky. Zd. Jonášová, děti 800,- Kč, rodiče s dětmi 1 200,- Kč,
SVČ Fokus. 202 Šachový klub: Rozvijí logické abstraktní
myšlení, podněcuje představivost a fantazie. Od 6 let, František Folta, 700,- Kč, SVČ Fokus. 260 Sportovní přípravka
pro děti: 4—6 let, různorodá cvičení pro nejmenší, využití sportovních pomůcek. 6—9 let, základy míčových her. 800,- Kč.

g Do 31. ledna 2009. DĚJINY LITÉ BRONZEM.
Výstava zachycující život v době bronzové. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Do 30. listopadu 2008. BRATŘI ZEMÁNKOVÉ.
Jan Zemánek, dřevěné objekty. Václav Zemánek, vize, projekty, realizace. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY. 27. listopadu 2008.
Mongolsko 2008. Přednášející: Ladislav Soukup.
Trámový sál Žerotínského zámku, 17.00 hod.
g Otevírací doba: úterý — pátek 8.00—12.00, 13.00— 16.00 hod.,
neděle 9.00 — 15.00 hod. Od 1. 11. 2008 do 31. 3. 2009 v sobotu zavřeno.

Vánoční jarmark
Stanislav Bartoň, Marek Stoklasa, odb. obecní živnost. úřad
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 1. 12. a bude
ukončen v úterý 23. 12. 2008. Nabídka zboží by měla vhodně
doplnit sortiment v pevných provozovnách v centru města,
což je už tradičně hlavní náplní této akce. K dispozici bude
především vánoční zboží (vánoční stromky, svíčky, ozdoby,
jmelí, kapři), 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) dále
pak výrobky ze skla, galanterie, bižuterie, parfumerie, hračky,
textil, balonky a mnoho dalšího zboží. Jak už se stalo zvykem, jarmark bude doplněn kulturním programem včetně
tradičního živého betlému.
Návštěvníky musíme bohužel také 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.
Srdečně všechny zveme a věříme, že Vánoční jarmark přispěje k pravé vánoční atmosféře.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína doporučuje všem svým členům
a příznivcům ve čtvrtek
dne 6. listopadu 2008 v 16 hodin v Nové galerii Žerotínského
zámku besedu s bratry Václavem a Janem Zemánkovými na
téma Vize — Projekty — Realizace — Objekty. O týden později,
tedy ve čtvrtek 13. listopadu 2008, ve spolupráci s městem
Novým Jičínem a státním okresním archivem v 15 hodin odpoledne malý pietní akt před bývalou židovskou synagogou
na Havlíčkově ulici 12, spojenou s nahlédnutím do objektu,
o hodinu později besedu v konferenčním sále v přízemí radnice na téma 100 let novojičínské židovské synagogy. Besedovat bude PhDr. Karel Chobot, ředitel státního okresního
archivu a Max Manheimmer, novojičínský rodák.

Dokončení z titulní strany
Karel Chobot
Budování československého státu nebylo jednoduché ani
v našem regionu, zvaném Kravařsko. Od dob historické kolonizace 13. století se tu prolínal živel slovanský s živlem teutonickým a židovským. Druhá polovina 19. století se navíc
vyznačovala sílícím nacionalismem, projevujícím se střety
mezi českým a německým obyvatelstvem. Teprve na sklonku
století nachází česká menšina větší prostor pro své uplatnění v politickém a veřejném životě. Když do novojičínského
okresu přišla zpráva o vyhlášení samostatné Československé republiky v historických hranicích českého státu, reagovalo zdejší obyvatelstvo dvojím způsobem: pro německý Nový
Jičín to byla bezesporu tragédie, nebo ten nečekal zánik
monarchie, pro zdejší české obyvatelstvo zázrak, radost, nadšení, ovace. Státní převrat v našem městě de facto přivítal
vůdce české menšiny JUDr. Dostál-Bystřina v předstihu, když

u soudního jednání, právě 28. října 1918, kdy v Novém Jičíně
nebylo ještě nic známo o událostech v Praze, zahájil jako
informovaný člen Mafie obhajovací řeč v jedné trestní kauze
slovy: „Ve jménu Československé republiky“, což bylo ve zdejších poměrech neslýchané. Češi tedy radostně slavili, ale část
Němců se nehodlala se situací smířit. V čele revolty stála
novojičínská radnice, v prvních dnech i okresní hejtmanství,
pošta, okresní soud. Smířlivý postoj zaujalo jen vedení krajského soudu. 31. října 1918 byl v Novém Jičíně, centru Kravařska, ustaven německý Národní výbor pro Kravařsko. Ten
vydal prohlášení o připojení území k Sudetenlandu, jedné
z provincií Deutsch-Böhmen, která se chtěla stát součástí
nově utvářeného rakouského státu. Sídlem útvaru se stala
Opava, hejtmanství byla ustavena v Odrách a Fulneku. Rovněž
31. října 1918 byl ustaven český Národní výbor v čele s dr. Fr.
Derkou a okresní národní výbor s předsedou dr. A. Hrstkou,
známými českými vlastenci. Oba české národní výbory jednaly se Zemským národním výborem v Brně. Podařilo se vyměnit okresního hejtmana Zwierzinu a nahradit ho realisticky uvažujícím starým rakouským úředníkem E. Vychodilem,
který uznal československý stát a poté tak učinily i zbývající státní úřady ve městě.
Po delších bezvýsledných jednáních s vedením Sudetenlandu se československá vláda rozhodla k vojenským zákrokům proti hlavním centrům odporu. K tomu byl v okrese Nový
Jičín určen příborský prapor v síle asi 150 mužů, který ve
večerních hodinách 21. listopadu 1918 obsadil velitelství Volkswehru v Jubilejní škole (dnešní Komenského 68). 22. listopadu uznala formálně Československou republiku i novojičínská radnice. 21. listopadu byl zároveň obsazen Fulnek, o něco
později Bílovec, i když s četnými incidenty. Fulnek byl obsazován ještě jednou, a to 2. prosince 1918. Teprve obsazením
Opavy 18. prosince 1918 skončila první kapitola tohoto krvavého dramatu. Druhá se odehrála na jaře 1919, kdy se opět
na několika místech okresu střílelo. I v Novém Jičíně se tak
stalo 4. března 1919. Teprve poté se situace uklidnila.
Vznik Československé republiky 28. října 1918 patří bezesporu k nejvýznamnějším mezníkům historie českého státu.
Rodil se těžce, s mnoha problémy, z nichž řadu neměl možnost vyřešit během své dvacetileté existence. Ani v našem
regionu tomu nebylo jinak. Po celou dobu dvaceti let se budou
marně pokoušet o společnou existenci zdejší obyvatelé, a
již české či německé národnosti. Mnozí němečtí nacionálové
se stali starosty měst a svým dílem napomohli k Mnichovu.
Přesto i v našem regionu je to zároveň období průmyslového,
ekonomického i kulturního růstu, období, kdy k nejznámějším
evropským firmám patřili novojičínští Hücklové, Peschlové,
ale také Böhmové — Židé, kopřivnická Tatra, kdy Příbor kvetl
učitelským ústavem, kdy novojičínský park byl ozdoben sochou Řehoře Mendla, dílem vynikajícího německého sochaře
Obetha, zatímco jiné sochy, císaře Josefa II., syna Marie Terezie, připomínající myšlenky velkoněmectví, musely zmizet,
období, kdy v Novém Jičíně až do roku 1928 nemohla být
provedena opera Prodaná nevěsta a kdy posléze v Německém
spolkovém domě v roce 1935 vystoupil legendární český houslista Váša Příhoda, období, kdy výrazně zasahoval do dějin
mnohých měst okresu (například v Příboře, Bílovci, Fulneku
a Novém Jičíně) i fenomén židovské kultury, aby posléze
valnou většinou našel smrt v koncentračních táborech.
Němečtí podnikatelé se jen těžko zříkali výsadního postavení a nástupem Hitlera k moci došlo i k zfanatizování místních obyvatel. Můžeme sice hovořit o poklidných třicátých
létech v Novém Jičíně, postupné hospodářské prosperitě po
krizi na sklonku dvacátých let. Jenže v druhé polovině dekády
se všechno mění. Mnichovská smlouva znamená pro Nový
Jičín další tragédii. Odchod většiny českého obyvatelstva,
především českých úředníků, vysídlení Židů a jejich utrpení.
Rok 1938 znamenal nejen počátek německé okupace, posléze
druhé světové válečné vřavy. I němečtí obyvatelé měli pochopit cenu svobody a vítězství; jejich děti našly smrt na bojištích
u Moskvy, Leningradu či jinde. Hitler žádal oběti. A konec
války znamenal definitivní ztrátu domova zbývajících německých novojičínských občanů. Válka je krutá a svou daň
si vybírá i po skončení.
Období první republiky Československé je nutné bezesporu
poznávat, především na základě archivních pramenů, bez
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ideologického nánosu toho či onoho směru. Rozhodně však
patří doba první republiky v hranicích dnešního okresu Nový
Jičín k obdobím prosperity a demokracie, které je třeba
zkoumat a připomínat. A to nejen proto, že na počátku jest
psáno 28. října, L.P. 1918, státní svátek, vznik republiky. Především pro poučení, školu demokracie, vyvarování se chyb.

Koncepce prevence kriminality
města NJ na léta 2009—2011
Mgr. Hana Sirotová
g

Město Nový Jičín schválilo Koncepci prevence kriminality
města Nový Jičín na léta 2009—2011 s výjimkou opatření uvedeného v bodě 3.4. (Dům na půl cesty, pro osoby, které se
vracejí z ústavní výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody), o kterém bude nadále jednáno. Na základě dříve zpracovaného Programu prevence kriminality města NJ na rok
2008 získalo město finanční prostředky ve výši 410.000,- Kč,
které byly použity na mobilní kamerový systém a Program
prevence kriminality. Cílem zpracovaného programu je snížení majetkové kriminality, omezení negativních dopadů existence výchovného ústavu pro mládež ve městě Nový Jičín,
prevence asociálního chování dětí a mládeže a odstranění
absence občanského poradenství.
Na základě stanovených cílů byla vybrána jednotlivá opatření pro rok 2009 — zamezení zcizení jízdních kol, zabránění
krádeží věcí z objektů, přímá práce s dětmi a mládeží, probační a resocializační programy a podpora občanské poradny.
Samostatnou přílohu této koncepce tvoří analýza kriminality,
zpracovaná Policií ČR. Příprava a realizace programu je založena na spolupráci samosprávy a Policie ČR. Příjemcem
státní dotace a realizátorem programu je město.
Město Nový Jičín se zapojilo do prevence kriminality jako
jedno z prvních měst již v roce 1996 a jeho aktivity v této
oblasti trvají dodnes.

Projektový den profesí
pro žáky 8. a 9. tříd
Mgr. Hana Sirotová

g

V pátek 17. října 2008 se v Novém Jičíně konal Projektový
den profesí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Zahájení
akce se uskutečnilo v atriu ZŠ Komenského 66. Žáky, shromážděné do skupinek, přivítal ing. Jan Socha, vedoucí okresního pracoviště Institutu trhu práce, který je s seznámil s obsahem celého projektu. Poté paní ředitelka Mgr. Emilie Řeháková představila i další zúčastěné hosty z úřadu práce.
Pak již žáci ve skupinkách a v doprovodu svých učitelů navštívili významné firmy, úřady a instituce v našem městě.
Každá skupinka navštívila jiné podniky. O exkurzích v podnicích, ve kterých žák nebyl, se budou navzájem informovat
formou prezentací ve vyučovacích hodinách.
Cílem celé akce bylo představit dětem profese a obory,
které jsou v jejich bydlišti a poznáním pracovního prostředí
jim ulehčit rozhodování v otázkách jejich budoucího uplatnění. Akci připravil Institut trhu práce Hospodářské komory
ČR ve spolupráci se ZŠ Komenského 66 Nový Jičín. Projekt
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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Svatováclavský koncert
Karel Chobot, foto Jaroslav Bělík
g Svatováclavský koncert
k poctě 90. narozenin české
státnosti zazněl v sychravé
podzimní dny v Opavě, Novém Jičíně a Příboře. Sobota
4. října v 19 hod., vyprodaný
sál Beskydského divadla,
báječná hudba Ant. Dvořáka,
skvělé výkony sólistů, obou
sborů a orchestru, dokonalá
vize sbormistrů a dirigenta,
nadšené publikum. Tak nějak
zůstaly v hloubi srdce uložené
nezapomenutelné dojmy onoho dne. Myslím, že to byl skvělý
nápad, takto důstojně oslavit významné výročí. Nezapomínejme, že to byla právě reprezentace prvního československého odboje, která v úsilí o dosažení samostatné republiky
zdůrazňovala souvislost se starým českým státem. K nástupnictví po starém českém státu se hlásila první republika,
která vyzdvihla i svatováclavskou tradici a r. 1929 vyhlásila
československá vláda podle tehdy převládajícího názoru na
rok smrti knížete svatováclavské milénium za oficiální oslavy
tisícího výročí narozenin českého (československého) státu.
T. G. Masaryk se jako prezident Československé republiky
k postavě sv. Václava sám přihlásil. Ve svém projevu na miléniových oslavách ho označil za „knížete míru“, kterého „dnes
s vděčností vzpomínáme“ a podtrhl význam sv. Václava pro
počátek českého státu.
V hovorech, které s ním vedl Karel Čapek, označil Masaryk
za národní program humanitu, která byla podle něj programem už sv. Václava. Petr Placák, historik, napsal: „Pokřesanštění českého státu na jeho počátcích v 10. století znamenalo jeho zapojení do vyspělého civilizačního okruhu Evropy,
která skrze křesanství zprostředkovávala jednotlivým středověkým národům vyspělou kulturu antiky a orientálního
světa. Po kulturní poušti, které po sobě zanechaly diktátorské režimy 20. století, je to dnes stejně aktuální, jak tomu
bylo před tisíci lety. Ušlechtilá postava mírumilovného knížete sv. Václava nám v 21. století může představovat snahu
po znovuobnovení kulturního rozměru češství jako svébytné
hodnoty v rámci sjednocující se Evropy. Vnitřně nejisté, malodušné národy měly vždy tendenci oslavovat jako vrcholy
svých dějin válečné masakry, nemilosrdné vojevůdce či bezskrupulózní vladaře. Tak je dnes pojímán i Václavův bratrovrah Boleslav jako údajný zakladatel českého státu. Pevně
založená svoboda a nezávislost však spočívá v síle ducha
a pravdy, kterou nedokáže omezit žádná moc, natož velmoc.
V tom smyslu je skutečným zakladatelem české národní
svébytnosti a nezávislosti právě sv. Václav. Masaryk to řekl:
Ježíš, ne Caesar“. Podle Novojičínského deníku si sv. Václava
připomněli již tradičně i na Starém Jičíně.
K devadesátiletému výročí vzniku samostatné Československé republiky tedy zazněla světoznámá kantáta Antonína
Dvořáka na text balady Karla Jaromíra Erbena Svatební
košile, opus 69, komponovaná v roce 1884 pro Anglii. Premiéru měla v březnu 1885 v Plzni, následovala Olomouc, Praha,
v srpnu anglický Birmingham, kde literatura uvádí 150 členů
orchestru a 400 pěvců, za osobní dirigentské účasti skladatele. V Příboře a Novém Jičíně dílo zaznělo v květnových dnech
legendárního roku 1968, tedy před čtyřiceti léty.

V letošním nastudování sóla zazpívali Katarina Vovková —
soprán, Alexandr Vovk — tenor, Martin Gurbal — bas. Účinkovaly pěvecké sbory Ondráš Nový Jičín a Křížkovský Opava,
symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor. Tenkrát
před léty řídil Bedřich Pukovec, který měl s Ervínem Bártkem, uměleckým vedoucím Ondráše, největší podíl na skutečnosti, že byla kantáta vůbec veřejně uvedená.
Letos řídil jeho bratr Zdeněk Pukovec, zatímco Bedřich
vzhledem k zdravotnímu stavu dojatě naslouchal. Ano, byla
to důstojná oslava vzniku republiky, hluboké umělecké zážitky, nezapomenutelný večer.

Povídání o Salaši
Václav Bubeník, foto Josef Šamaj
g

Asi jen 2,5 km severozápadně od středu Nového Jičína,
mezi obcemi Šenov a Bernartice nad Odrou, se zvedá nízká
protáhlá vyvýšenina. Říkávalo se jí Kriegshübel nebo též Panský kopec. Ještě před 60 léty se tu bylo možno dostat polním
chodníkem vedoucím od Anenské ulice. V dnešních turistických mapách jsou vyznačeny dva její vrcholy, 363,5 m vysoký
Salaš s 1 km vzdáleným 357,4 m Panským kopcem. Obecně
se však tomuto místu říká Na Salaši. Původně tu, zrovna tak
jako přes blízký Lapač, vedla tzv. vojenská cesta, později
zvaná volská, po které byl hnáván hovězí dobytek z Haliče
do hlavního města monarchie Vídně. Bylo tomu tak nejméně
do roku 1784, kdy za vlády císaře Josefa Il. zbudovali novou
silnici, zvanou Císařská. Do dnešních dnů se na Panském
kopci zachovala kaplička, od níž je překrásný pohled na Nový
Jičín s Lysou horou, Ondřejníkem, Bílou horou, Kněhyní a Radhoštěm. Možná, že žádné z podbeskydských měst není postaveno na popředí takového úchvatného panoramatu. I Oderské
vrchy na druhé straně s oderskou nížinou určitě oko pozorovatele potěší. Uvědomil si to pravděpodobně i autor dnes
již jen málo čitelného nápisu na balvanu umístěném vedle
kapličky, který zní asi takto: „Proč jezdit někam daleko, když
tady je tak krásně“.
Dalším místem, které sem táhlo pocestné, je Banérova studánka. Nachází se na opačné straně kopce nedaleko současného hotelu Salaš. Dnes je zde péčí obce Šenov u Nového
Jičína vybudován pěkný odpočinkový koutek s lavičkami,
přístřeškem a informační tabulí. Podle pověsti zde v roce
1622 tábořilo španělské vojsko povolané císařskou stranou,
proti srotivším se luteránům v Novém Jičíně a okolí. Tehdy
bylo velké sucho a takový nedostatek vody, že vyschly potoky
i prameny. Španělské vojáky postihla velká, neuhasitelná
žízeň. Velel jim však zbožný a bohabojný vůdce jménem Bernhard, který s důvěrou v Boha vytasil svůj kord a zarazil jej
do země, odkud ihned vytryskl pramen chutné, chladné vody.
Podle této události obdržel pramen jméno Spanierbrünnel či
Španělská studánka. Název se však v lidové mluvě brzy přetvořil na Pannerbrünl, odkud již jistě nebylo daleko k Bannerbrünl a dohadům o tom, že zde ve skutečnosti tábořil švédský polní maršál Johann Banner. To však byla asi jen pouhá
spekulace romantiků, nebo maršál velel po smrti krále Gustava Adolfa v bitvě u Lulzenu roku 1632 švédským armádám
v Německu a na Moravě nikdy nebyl. Nejpravděpodobnější
ale bude domněnka, že pramen získal název podle majitele
statku Banera, či Bahnera. Někde se dokonce píše, že vody
z tohoto zdroje se napil i sám generál Laudon, když v roce
1790 pobýval v Novém Jičíně. Na tabuli u pramene jsou i tak
některé nepřesnosti, které by stálo zato opravit. Nic to však
nemění na tom, že místo alespoň přišlo k zajímavé pověsti.
Náš kopec ale rozvoj a sláva teprve čekala. Bylo to 2. května
1871, kdy se tu rozhodl občan z Bernartic n. O. Johann Papak
otevřít ústav, kde hodlal své návštěvníky léčit pitím syrovátky. Nějaké zkušenosti s tím již měl, nebo obdobné zařízení provozoval i na Skalkách u Nového Jičína. Byl to on, kdo
svoje zařízení pojmenoval podle valašského pasteveckého
výrazu Salaší. Jméno se velmi brzo obecně vžilo. Salaš se pak
velmi záhy stal oblíbeným výletním místem novojičiňáků.

Johann Papak se ukázal jako dobrý podnikatel. Dělal vše
pro maximální spokojenost svých hostů. Pořádal různé zejména myslivecké slavnosti a zřídil tu dokonce i menažérii
pozůstávající z domácího zvířectva, jako králíků, koz a hus,
které pomaloval barvami, aby vyhlíželi absurdně a exoticky.
Mimoto zde jako na správné salaši vyráběl brynzu a jiné výrobky, které pochopitelně ihned zpeněžil. Brzo zde vzniklo
i restaurační zařízení, kde vítal své hosty různými šprýmovními proslovy, na jejichž sepisování spolupracoval se studenty
místních škol. J. Papakovi se zdejší prostředí tak zalíbilo, že
tu chtěl být i pohřben, a proto si nedaleko Banérovy studánky
postavil hrobku. Než však 30. října 1884 zemřel, vyslovil přání
být pochován zcela obyčejně na šenovském hřbitově, což se
mu splnilo. S ním odešly dny největší slávy Restauration im
Naturpark auf dem Kriegshübel, jak svůj hostinec hrdě nazýval. Jeho nástupce August Papak výčep rozšířil o kuželnu
a taneční parket. V roce 1911 si celou nemovitost koupil
Johann Klotzmann, ale nedržel ji dlouho, nebo již k roku
1914 je v pozemkové knize zapsán jako majitel Ferdinand
Krischke z Kunína. Roku 1932 došlo k renovaci celého objektu, zavedení elektřiny a vodovodu, včetně úprav pokojů pro
ubytování letních hostů. Roku 1934 přešlo právo vlastnické
k nemovitosti příklepem na šenovský peněžní ústav SPAR
UND DARLEHENSKASSE. Zdárné podnikání přerušila II.
světová válka, kdy se dostaly do popředí dějů zcela jiné zájmy
a problémy. Roku 1945 pak došlo ke konfiskaci celého zdejšího majetku podle dekretu 108/45 Sb. a převodu na Československý stát — město Nový Jičín. Později se tu vystřídalo
několik socialistických organizací. V létech 1978 až 1979 byla
stará budova odstraněna a na jejím místě postaven nový
hotel v podobě, jak jej známe do dnešních dnů. Silvestrovským večerem 31. prosince 1979 byl za velkého zájmu občanstva prakticky zahájen jeho provoz.
Nedaleko od hotelu býval v minulosti pikritový lom, kde se
těžil štěrk. Na pokraji jeho prohlubně vždy na podzim vykvétaly v hojném počtu modré květy hořců. Dnes již jeho květy
můžeme nalézt jen stěží. Opodál na jihovýchodním svahu
kopce má zdejší myslivecké sdružení chatu, od níž je rovněž
pěkný pohled na Beskydy. Výletem na Salaš nebude asi nikdo
zklamán. Všem, kteří se rozhodnou toto zajímavé místo navštívit, přejeme pěkné počasí a daleké výhledy.

Europe Direct informuje
Markéta Hanzelková, DiS
g V úterý 4. 11. 2008 v 10.00 hodin proběhne v aule Městského

úřadu v Novém Jičíně přednáška Evropa bez bariér pořádaná u příležitosti blížícího se předsednictví České republiky v radě EU. Přednášejícím bude ing. Boris Navrátil, CSc.,
zástupce vedoucího Katedry evropské integrace Ekonomické
fakulty VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určena pro žáky SŠ,
VŠ a také pro veřejnost.
V pondělí 10. 11. 2008 v 10.00 hodin proběhne v aule Městského úřadu v Novém Jičíně přednáška EURO — měna EU
aneb otevřená diskuze o vstupu České republiky do eurozóny.
Přednášet bude ing. Petr Zahradník, CSc., vedoucí kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny, člen Euro Teamu
při Evropské komisi. Přednáška je určena pro žáky SŠ, VŠ
a také pro veřejnost. Srdečně zveme všechny zájemce!
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100 let od postavení židovské
synagogy v Novém Jičíně

Informace z činnosti střediska
Pagoda Nový Jičín

Karel Chobot

Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ

Foto kolem r. 1910, SOkA NJ.

g si připomínáme v letošním roce. Koncem 19. století tvořili
Židé v Novém Jičíně poměrně početnou občanskou komunitu, hospodářsky úspěšnou. Chyběl duchovní rozměr, modlitebna. Teprve na počátku 20. století díky sbírkám byl vytvořen
potřebný kapitál, aby mohla být postavena židovská synagoga. Slavnostně byla otevřena v roce 1908, svému účelu
sloužila pouhých třicet let. Na podzim r. 1938, po mnichovském diktátu, v listopadových dnech, byly zapáleny židovské
synagogy po celé tehdejší německé Říši. Říši zla. Novojičínská nehořela, zdejší němečtí usedlíci i přes svůj nacionální
fanatismus si uvědomovali nebezpečnou blízkost zdejší plynárny. A tak byla židovská modlitebna jen zdevastována.
Zničeny varhany, rozbité lavice, na ulici vyházené modlitební
knihy, svitky tóry. Za války pak sloužila jako tržnice. Po
ukončení válečné vřavy se však z početné židovské obce do
Nového Jičína vrátilo minimum občanů. Zemřeli v koncentračních táborech. A tak byl objekt ostravskou židovskou
náboženskou obcí prodán Církvi Československé husitské.
A ta v 60. létech budovu prodala státu pro kulturní účely,
k uložení historické písemné paměti okresu, pro archiv, který
tu sídlí dodnes. Stručně načrtnutý osud synagogy, památky
oněch dnů, kdy býval Nový Jičín rozkvetlý činorodostí svých
občanů české, německé a židovské národnosti. Více informací o osudech židovské náboženské obce i synagogy
zazní na besedě 13. listopadu 2008.

g

Sobota 20. 9. byla ve znamení sportu.
Na základní škole Komenského 68 se uskutečnil již 15. ročník tradičního florbalového turnaje novojičínského O-CUPu. Akci
pořádal 1. chlapecký oddíl ze střediska
Pagoda. Soutěžilo se ve čtyřčlenných družstvech v kategoriích mladší kluci, starší
kluci a dívky — přes 40 účastníků v 9 týmech. Ze střediska se zúčastnili členové
pořádajícího 1. chlapeckého oddílu a dále
z 1. dívčího a 2. chlapeckého oddílu, dále skautky z Rybího,
skauti z Lichnova a dobrovolní hasiči ze Suchdola nad Odrou.
Tato sportovní akce je finančně podporována městem Nový
Jičín, věcné ceny letos nově věnovala Všeobecná zdravotní
pojišovna.
V neděli 21. 9. se ve středisku Pagoda uskutečnil seminář
k novým skautským stezkám. Stezky jsou určeny pro věkovou
kategorii 11—15 let. Členové, kteří plní jednotlivé stupně stezky (cesty Země, vody, vzduchu a ohně), si zkoušejí nové aktivity, plní odbornosti, překonávají sama sebe. Stezka je nástrojem osobního rozvoje, rozvíjí fyzickou zdatnost a praktické
dovednosti, ale učí i životu v přírodě a ve společnosti, rozvíjí
vztahy mezi lidmi a duchovní život. Lektorkou semináře byla
Mariana Ermlová — Mája, která je koordinátorkou nového
programu. Setkání se zúčastnilo 20 členů z vedení jednotlivých
oddílů, kteří s dětmi tohoto věku pracují. Stezka je totiž vodítkem pro vytváření celoročního programu. Seminář byl
zaměřen na praktickou stránku plnění stezky, jak ji zavést
do oddílu, jak s ní pracovat. Zavedení nových stezek do programu plánuje většina oddílů střediska Pagoda.
V sobotu 4. 10. se skauti z 2. oddílu vypravili na podzimní
výpravu na tábořiště — tedy na Oblázkovou louku u Spálova.
Akce, již se zúčastnilo 25 členů oddílu, byla vůbec první výpravou pro většinu nových členů. Přestože počasí zrovna nepřálo, účastníci se jen tak nezalekli a zvládli výpravu skvěle.
Akce byla také zaměřena na plnění různých zdatností, odborností a dovedností nováčkovské zkoušky, jež musí splnit
každý, aby se mohl stát právoplatným členem oddílu.
2. oddíl střediska Pagoda má také svou webovou fotogalerii
http://druhyoddilnovyjicin.rajce.idnes.cz/, kde najdete fotografie z našich akcí, výprav a výletů.
Již 6. ročník noční šifrovací hry ve městě s názvem Nocí
proběhne v pátek 17. 10. Tuto akci tradičně pořádá 1. dívčí
oddíl střediska Pagoda. Účastníci jsou rozděleni do družstev
podle věku a v těchto skupinách luští postupně různě obtížné
šifry, které bývají rozmístěny po celém městě. Soutěže se
každoročně účastní na 40 lidí.

Město Nový Jičín
vyhlašuje nabídkové řízení
Mgr. Ivan Týle, starosta města
g

na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín. Jedná
se o bytový dům na ul. Suvorovova č.o. 10 č.p. 869 v Novém
Jičíně, na pozemku prac. č. st. 139/8 (zastavěná plocha a nádvoří), zastavěná plocha budovy č.p. 869 je 180,08 m2 (pouze
plocha pod budovou a prodej pozemku parc. č. 139/8 v k.ú.
Nový Jičín — Dolní předměstí.
Nabízená nemovitost má jedno podzemní podlaží — suterén,
dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. Celkem jsou v domě
čtyři bytové jednotky, které jsou v nájemním vztahu.
Prohlídkový den společných částí domu je stanoven na
4. 11. 2008 od 9.00 do 10.00 hodin. Minimální nabídková
kupní cena je stanovena na 1.900.000,- Kč. Nabídkové řízení
se vyhlašuje ode dne 17. 10. 2008 do 1. 12. 2008 (15.00 hod).
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá pí Jana
Havranová, Majetkoprávní odbor MěÚ Nový Jičín, tel.: 556
768 293; e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz
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Občanská statistika — září
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 22 dětí, z toho 11 chlapců a 11 děvčat. Přistěhovalo se 17, odstěhovalo 37 občanů. Bylo uzavřeno 13 sňatků
v Novém Jičíně, 12 v Kuníně. Počet obyvatel 26 208, zemřelo
20. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Snímek č. 63

Soutěž „Pozvedni oči“ 32. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

Jako obvykle vám nejprve
předkládáme výsledek předcházejícího, tedy říjnového
kola naší soutěže. Všechny
došlé odpovědi byly správné.
g Snímek č. 61: Představuje část dřevěných vrat v kamenném ostění, která jsou
součástí domu č. 7 v Žerotínově ulici. Objekt je zadním
traktem domu č. 26 na Masarykově náměstí (lékárna
U Bílého anděla) a vrata na
snímku sloužila a dosud
slouží jako vchod i vjezd do
malého dvorku za domem.
Vedlejší jednopatrový dům
je obytný a pochází z ranéSnímek č. 62 ho 19. století. Fasáda domu
je klasicistní. Ze s vraty je
završena volutovým křídlem,
oválným okénkem a tympanonem ve tvaru oslího hřbetu.
g Snímek č. 62: Na tomto
snímku je část střešní nadstavby s kupolí na budově
ZŠ v Tyršově ulici č. 144/1.
Budova byla postavena pro
dívčí obecnou a měšanskou
školu v letech 1886—87 městským stavitelem Josefem
Langthalerem podle projektu Heinricha Clause a Moritze Hinträgra v novorenesančním slohu. Ve škole byly projektovány učebny, kreslírna, tělocvična, šatny, kabinety, konferenční místnost a také
astronomická pozorovatelna ve střešní nadstavbě. Na místě
této školy stál v minulosti hostinec U Modrého beránka. Tyršova ulice se původně jmenovala Am grünen Graben — Na
Zelených příkopech, později Döpperring — Döpperovo náměstí. Měla být také součástí nově budované okružní třídy
podle vídeňského vzoru. O tom svědčí další výstavné budovy
v této ulici.
Snímek č. 61

ZMĚNA V ODEVZDÁVÁNÍ OBÁLEK!
Zúčastněte se 32. kola soutěže a svůj tip vložte do obálky,
kterou předáte pracovníkovi informací v hale radniční budovy do 15. dne každého kalendářního měsíce do 17.00 hodin.
Nebo zašlete odpově poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 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. Uve te 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. 64

Výhercem jedné ze dvou krásných knih o Novém Jičíně
(dle vlastního výběru) byl vylosován pan Jan Pobořil, K Nemocnici 15, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty
města Nový Jičín) získává pan Mgr. Ladislav Linart, Budovatelů 1, Nový Jičín.

Listopad
Jaroslav Merenda

Nikdo ho nemá rád.
Je plný šera a mlhy.
Mlhy, která v mých
dětských představách
bývala velrybou —
a stará hruška
na konci zahrady
Jonášem.
Anebo řekou bez břehů,
plnou odstředěného mléka,
rozpuštěnou tmou noci,
něčím neznámým,
odkud je možno
netrefit domů,
prvním ze sedmi dnů
stvoření světa.
Listopad.
Nikdo ho nemá rád.
Ilustrační foto Jaroslav Bělík
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