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S lavnostní ohnostroj
ˇ

Město Nový Jičín vás zve na slavnostní ohňostroj
konaný 1. 1. 2009 v 18.00 hod. na Masarykově náměstí u příležitosti vstupu do roku 2009 —
roku předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g

RM se sešla na svém 31. zasedání dne 4. 11. 2008. V úvodu
jednání projednala rozsáhlou majetkoprávní problematiku
— zde odvoláváme na plné znění usnesení. Vzala na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie NJ za III. čtvrtletí roku 2008
a informace o vyhodnocení účinnosti obecně závazné vyhlášky
(OZV) č. 5/2007 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství. Z výše uvedené zprávy vyplývá, že
městská policie se bude v následujícím období zaměřovat na
provádění kontrol podávání alkoholu osobám mladším 18 let
a také na zvýšení kontrolní činnosti v jednotlivých rajonech
a dojde ke zvýšenému počtu hlídek (ze dvou na tři dvoučlenné
hlídky).
RM projednala výsledky hospodaření města za I.—III. čtvrtletí 2008 a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Projednala také rozsáhlou finanční problematiku — zde se odvoláváme na plné znění usnesení.
Vzala na vědomí pracovní znění návrhu rozpočtu města NJ
na rok 2009. Vzala na vědomí informaci o vyhodnocení zkušeností se sloučením ZŠ Jubilejní 3 a Dlouhá 56.
RM projednala a schválila termín konání městské slavnosti 2009 na sobotu 5. září 2009 a schválila navržené téma
„Epinal 2009“. Schválila termín konání Novojičínského léta
od června do září 2009 a místa konání areál letního kina,
areál Na Skalkách a NJ — Loučka. Vzala na vědomí informaci
o vyhodnocení městské slavnosti a Novojičínského léta.
RM souhlasila s realizací projektů ZŠ, např. „Novými technologiemi k novým poznatkům“ na ZŠ Komenského 66.
Vzala na vědomí informace o plnění Strategického plánu
rozvoje města. Realizovány již byly např. projekty: regenerace
panelového sídliště NJ-Loučka, veřejná zeleň v NJ, průkazy
energetické náročnosti budov nad 1000 m2, územně analytické podklady obce, projekty ZŠ — „Novými technologiemi
k novým poznatkům“, Škola 21. století, rekonstrukce sálu
SVČ Fokus a Oranžové hřiště. Mezi rozpracované projekty
patří Novojičínské vzdělávací centrum, Stacionář Nový Jičín
a Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín.
RM projednala problematiku OV Libhoš, Žilina a Loučka.
Byly projednány ukončené a realizované akce za období roku
2008 a projednány požadavky na rok 2009. V Loučce v současné době probíhá realizace III. etapy regenerace sídliště
Loučka a příprava IV. etapy regenerace, do níž je zahrnuta
okrajová část Loučky, včetně prostor kolem ZŠ Dlouhá (tato
oblast je zařazena do projektu IPRM). V Žilině se připravuje
vybudování kanalizace, realizace bude zahájena po přidělení
dotací. V Libhošti se připravuje dovybavení dětského hřiště,
II. etapa kanalizace (rovněž po přidělení dotací) a realizace
chodníkového tělesa o celkové délce 2,6 km — realizace je
vázána na uložení kanalizace.
RM schválila úpravu výše nájemného za nájem části stavby
místních komunikací jako vyhrazených parkovacích míst ve
výši 6 000,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně na
celém území města NJ s účinností od 1. 12. 2008. Vzala na
vědomí informaci o rekonstrukci Masarykova náměstí. RM
schválila organizaci Vánočního jarmarku. Vzala na vědomí
výsledky výběrového řízení na dodavatele filmu Nový Jičín,
ve kterém zvítězila Polar Televize Ostrava, s.r.o.
RM vzala na vědomí zprávu o údržbě zeleně. Projednala
problematiku úhrady veterinárních služeb. Dále projednala
zprávu o komunitním plánování a chválila návrh složení pracovních skupin komunitního plánování. RM projednala problematiku bytových záležitostí — zde se odvoláváme na plné
znění usnesení. RM projednala novelizaci OZV č. 3/2004 o místních poplatcích.Cílem novelizace je úprava sazby místního
poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve
vyhrazení trvalého parkovacího místa (viz výše).
V závěru jednání RM pověřila pana Petra Jaroně k zastupování RM na kontrolních dnech akce „Revitalizace sídliště
Loučka — III. etapa.

Odkazujeme-li na plné znění usnesení zastupitelstva, je k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.

g

RM se sešla na svém mimořádném zasedání dne 20. 11.
2008. V úvodu jednání projednala finanční problematiku —
zde odkazujeme na plné znění usnesení. Projednala žádost
pana D. Fojtíka a souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč na projekt prvosjezdu severovýchodního hřebenu Dhaulagiri na lyžích.
RM jmenovala členy do školských rad při ZŠ v Novém Jičíně.
Povolila prodej kaprů na parkovišti na ul. B. Martinů podnikateli p. S. Haškovi v termínu od 20. 12. do 23. 12. 2008 a na
parkovišti na ul. B. Martinů před prodejnou Kaufland v termínu od 19. 12. do 24. 12. 2008.
RM projednala návrh na rozdělení příspěvků na estetizaci
domů za rok 2008 a doporučila je ZM ke schválení. Vzala na
vědomí vydání změny č. 1. územního plánu obce, regulačního
plánu části města Nový Jičín-Bludovice, Kojetín, Straník. Projednala majetkoprávní problematiku — zde se odvoláváme
na plné znění usnesení. RM souhlasila se složením delegace
do partnerského města Epinal na oslavy 40. výročí partnerství mezi městy Bitola a Epinal ve dnech 5.— 8. 12. 2008 a jednání o aktivní účasti města Epinal na Slavnosti města Nový
Jičín v roce 2009. V závěru jednání osvědčila RM nového člena
ZM pana M. Poliaka, který se dnem 11. 11. 2008 stal novým
členem Zastupitelstva města Nový Jičín.

Zástupci italského
Sommacampagna v NJ
Mgr. Hana Sirotová

g

Při příležitosti konání VII. celostátní soutěže dětských
pěveckých sborů Porta Musicae Nový Jičín 2008, která se
uskutečnila ve dnech 21.— 23. listopadu 2008, byli na radnici
městského úřadu přijati místostarostou Milošem Lossmannem
zástupci z italského města Sommacampagna. Italské město
Sommacampagna bylo již po třetí patronem novojičínského
festivalu. Vítězi této soutěže vždy předává speciální cenu —
pozvání k účasti na Mezinárodním sborovém festivalu Custosa, jehož je samo organizátorem. Tento nesoutěžní festival
se odehrává v malebné oblasti jezera Lago di Garda (region
Verona). Letos cenu nejvyšší získal sbor Mládí z Jablonce
nad Jizerou.
Soutěž Porta Musicae Nový Jičín je organizována Sdružením přátel DPS Ondrášek, který se sám soutěže neúčastní.
V opačném případě by boj o první příčky byl ohrožen, nebo
Ondrášek již dlouhý čas patří ve svém oboru v celorepublikovému měřítku k tomu nejlepšímu.

Změna otevírací doby IC NJ
Markéta Hanzelková, DiS
g Změna otevírací doby informačního centra v období od
1. 12. 2008 do 31. 3. 2009! Informační centrum bude během
tohoto období otevřeno: pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod.,
sobota od 9.00 do 12.00 hod., neděle — zavřeno. V neděli bude
informační centrum uzavřeno s tím, že základní informace
o městě budou poskytovány v Muzeu Novojičínska — v Žerotínském zámku, které má v neděli otevřeno od 9 do 15 hodin.
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Z Poslanecké sněmovny
tentokrát o rozpočtu

Město uvedlo do provozu
kotel na biopaliva

Ing. Pavel Hrnčíř, poslanec Parlamentu

Mgr. Hana Sirotová

g Říká se, že o peníze jde až v poslední řadě… Staré ověřené
moudro, o kterém se přesvědčila většina z nás. Řadu občanů
bude tedy jistě zajímat návrh státního rozpočtu na rok 2009.
Ke všem číslům se nedostaneme, zabraly by příliš mnoho
prostoru, proto uvádím alespoň nejzajímavější údaje. Celkové
státní příjmy dosáhnou hodnoty 1 114 mld. Kč a celkové
výdaje 1 152 mld. Kč. Rozdíl je deficitní ve výši 38 mld., potěšitelné ovšem je, že je nižší než letošní deficit 71 mld. Kč.
Nejvyšší příjem státu tvoří daně (595 mld. Kč), hned na druhém místě následuje povinné pojistné na sociálním zabezpečení (397 mld. Kč).
Zajímavé jsou některé položky státních výdajů: Na sociální
dávky se vydá 422 mld. Kč, což je vůbec největší položka,
transfery veřejným rozpočtům budou činit 134 mld. Kč. a na
platy ve státní sféře se odkrojí ze státního rozpočtu 100 mld.
Kč. V organizačních složkách státu totiž pracuje 212 tis. zaměstnanců a v příspěvkových organizacích dalších téměř
244 tis. zaměstnanců, a to se předpokládá 0,1 % úbytek.
Za členství v EU zaplatíme 35,2 mld. Kč a na výkon přenesené působnosti státní správy dostanou kraje 1,18 mld. (MSK
0,129) a naše obce 9,7 mld. (v MSK 1,13). Ve srovnání s letošním rokem se jedná o průměrný nárůst 3 až 5 %.
Za povšimnutí stojí, že populární stavební spoření občanů
dostane finanční injekci 14,6 mld. Kč a nepopulární výdaje
na státní dluh budou činit 65,4 mld. Kč, z toho úroky 49 mld. Kč.
Také vás napadá, o kolik bychom si mohli dovolit více, kdybychom nemuseli splácet staré dluhy?
Naštěstí je v plánu také řada investic, většina je financována z více zdrojů. V našem kraji bude největší investicí dálnice
D 47 Lipník nad Bečvou — Ostrava v hodnotě 2 704 mil. Kč,
dále pak novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
v Ostravě v částce 750 mil. Kč, nový pavilon poslucháren
stavební fakulty VŠB — TU za 145 mil Kč. Státní rozpočet též
přispěje částkou 110 mil. na stavbu nového integrovaného
bezpečnostního centra, jehož celkové náklady činí 486 mil. Kč.
Ze státního rozpočtu poputuje také velký počet menších,
ale potřebných investic do oblasti ochrany životního prostředí
— výstaveb ČOV, kanalizací v menších sídlech, zateplování
fasád atd. Energetické úspory jsou podporovány zejména ve
školských zařízeních a v plánu jsou také rekonstrukce
policejních služeben v našich městech.

Zahájení realizace projektu
Veřejná zeleň v Novém Jičíně
Mgr. Hana Sirotová
g Práce na realizaci projektu „Veřejná zeleň v Novém Jičíně“ započaly začátkem září 2008. Zahradnické práce dle
projektu probíhají v Janáčkových sadech, kde jsou odstraňovány nevhodné keřové porosty, jsou připravovány záhony
a vysazovány dřeviny a růže. Hotové záhony jsou mulčovány.
Na části zatravněných ploch bylo provedeno chemické odplevelení a následně jsou tyto plochy chystány k založení
nového trávníku.
V parčíku na ulici Bří Jaroňků dosud práce zahájeny nebyly, protože bylo nutné doplnit podklady na Státní fond životního prostředí (SFŽP), jehož prostřednictvím jsou dotace
z Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) přidělovány.
Po doložení znaleckých posudků (ocenění užitku kácených
dřevin) obdrželo město Nový Jičín minulý týden kladné vyjádření od SFŽP, na jehož základě budou zahájeny práce na
odstraňování dřevin a další práce v této lokalitě.
Projekt „Veřejná zeleň v Novém Jičíně“ je spolufinancován
z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu 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
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Ve středu 19. listopadu 2009 v 17.00 hodin byl slavnostně
uveden do provozu kotel na biopaliva v kotelně na ulici Anenské. Výstavbu biokotelny realizovala firma Tenza, a.s. Brno,
dodavatelem samotného kotle je firma Schiestel, s.r.o. Základem biokotelny je teplovodní kotel Kohlbach o výkonu 1,5 MW
spalující dřevní štěpku. Dřevní štěpka je spalována jednou
z nejmodernějších technologií. Palivo je zajišováno z lokality
Tonak. Kotel bude provozován celoročně při průměrné roční
spotřebě 5,45 t štěpky.
V poslední době se jedná o největší investici města Nový
Jičín do tepelného hospodářství a také o akci ekologického
významu (získávání energie z alternativních zdrojů). Kotel byl
vybudován firmou Dalkia ve spolupráci s městem Nový Jičín
jako součást nasmlouvaných investic do majetku města v roce
2008. Cílem investice bylo snížit závislost tepelného hospodářství města na jednom dodavateli suroviny (plynu), využití
obnovitelných zdrojů v souladu s celosvětovým trendem a směrnicemi EU a v neposlední řadě snížení nebo alespoň nenavýšení ceny teplené energie pro naše odběratele. Do výstavby
kotelny na biopaliva bylo investováno 32,5 mil. Kč. Vzhledem
k tomu, že kotelna prochází řadou zkoušek, je možné, že
tato částka není konečná. Společnost Dalkia ČR se zavázala
na své náklady provést celou řadu investic do tepelného hospodářství v majetku města.
Spalování biomasy (resp. v tomto případě dřevní štěpky)
je jedním z alternativních zdrojů získávání energie. Využívání
obnovitelných zdrojů je řešením nedostatku energie a vysokých cen surovin.

Záchranná stanice v Bartošovicích pětadvacetiletá!

Sociální problematika
Mgr. M. Dunděrová, vedoucí Stř. rané péče SPRP Ostrava

Petr Orel, foto archiv stanice
g

g Víte co je raná péče? Raná péče = služba pro rodiny. Určitě znáte (a už ze zkušenosti vlastní nebo cizí) radostné
období očekávání přírůstku do rodiny. Každý se těší na miminko po svém a plánuje si, jaké to bude, až… Až se děátko
narodí, až si začne hrát, až začne chodit, až začne objevovat
svět. Jenže někdy se stane, že je všechno trochu jinak — u miminka se projeví závažné zdravotní postižení. To je pro rodinu
v prvních chvílích podobná rána, jako by se zeměkoule začala točit pozpátku. Starost o zdraví dítěte a únava z intenzivní péče o něj, obavy z toho, co bude, časté nepříznivé zprávy
z úst lékařů, nevypočitatelné reakce lidí z okolí — to všechno je
jen část faktorů, které rodině v podobné situaci mohou obrátit život naruby. Proto existují služby rané péče, které mohou
rodinám pomoci se s podobnou situací vypořádat.
Komu je raná péče určena? Rodinám vychovávajícím dítě
(ve věku od narození do 7 let), které je ohroženo na vývoji
z důvodu zdravotního problému. Co raná péče obsahuje?
Podporu vývoje dítěte s postižením — neboli „co můžeme
dělat pro to, aby se dítě v rámci svých možností vyvíjelo co
nejlépe“. Podporu rodiny jako fungujícího celku (jak zacházet s potřebami každého z členů rodiny, aby rodina zvládla
nezvyklou zátěž spojenou s hendikepem dítěte). Podporu při
budování vztahů dítěte a jeho rodiny s okolím, širší rodinou,
komunitou.
Čím může být poradkyně rané péče rodině užitečná?
Je to odborník, který vyslechne, co rodiče trápí i co je těší, nabídne radu, poskytne informace, zapůjčí hračky či pomůcky,
které jsou pro podporu vývoje dítěte vhodné, pomáhá rodičům orientovat se v nezvyklé situaci. Zkrátka je pro rodinu
podporou i průvodkyní nelehkým obdobím. Raná péče je
terénní službou, která je poskytována přímo v bydlišti klienta;
poradkyně v předem domluveném termínu navštíví rodinu
doma, zde se pak odehrává konkrétní konzultace. Obsah a rozsah poskytovaných služeb vždy záleží na potřebě klientské
rodiny — o tom, co se bude dít a k čemu to bude dobré, se poradkyně s rodiči vždy domlouvá.
V současné době je raná péče v Novém Jičíně a okolí
poskytována čtyřmi poskytovateli. Střediskem rané péče
SPRP Ostrava — pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením; Slezskou diakonií — Poradna rané péče —
pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením; Střediskem rané péče Tamtam Olomouc — pro
rodiny s dětmi se sluchovým postižením a Poradenské středisko „RaD“ Havířov — pro rodiny s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi. Služby rané péče jsou rodinám
poskytovány bezplatně. Komplexní informace o službách
rané péče najdete na www.ranapece.cz, http://www.asociace.unas.cz, www.slezskadiakonie.cz. Další důležité kontakty a odkazy: Středisko rané péče SPRP Ostrava, tel. 596
112 473, ostrava@ranapece.cz; Poradna rané péče, 731 191
868, ranapece@sdk.cz; Středisko rané péče Tamtam Olomouc, 723 862 419, olomouc@centrum.cz; Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“, 596 885 678, ranapece-rad@
ssmh-havirov.cz

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě, nejstarší stanice takového charakteru ve
střední Evropě, byla slavnostně otevřena dne 28. října 1983.
Prvopočátky snah o systematický přístup k záchraně zraněných, či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů
v ČR (ČSSR) se datují od poloviny 70. let minulého století a jsou
spojeny právě s pracovníky oddělení státní památkové péče
a ochrany přírody novojičínského muzea.
K myšlence vybudovat takovéto zařízení přivedla iniciátory
skutečnost, že se tehdejším pracovníkům muzea v Novém Jičíně každoročně dostávalo do rukou několik desítek poraněných volně žijících živočichů nebo bezprizorních mlá at,
tehdy téměř výhradně dravců a sov. Zařízení bylo tehdy tvořeno 15 chovatelskými zařízeními (voliérami) a jen nepatrným, zcela nedostatečným provozním zázemím. Od 1. ledna
1992 celý areál stanice převzala od státu do majetku a provozování Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně. Záchranná stanice pod touto nevládní
ochranářskou organizací tak působí již 17 let.
V prvních letech fungování stanice byl příjem několika desítek zvířat ročně, v posledních pěti letech se příjem ustálil
na cca 1 000 exemplářích. Již od poloviny 80 let netvoří příjem pouze dravci a sovy, ale všechny druhy volně žijících zvířat, především ptáci a savci. Od počátku roku 1983 do října
2008 bylo přijato celkem 10 497 jedinců 196 druhů zvířat (v letech 1975—1982, v době provizorního řešení, prošlo rukama
pracovníků muzea 228 exemplářů). Z toho bylo 14 obojživelníků (4 druhy), 160 plazů (6 druhů), 8 256 ptáků (149 druhů)
a 2 067 savců (37 druhů). Mezi vzácné druhy, které stanicí
prošly, patří například kos horský, potápka žlutorohá, potáplice severní, rys ostrovid, vlha pestrá nebo vodouš šedý. Naše
úspěšnost (návrat vyléčených, připravených zvířat do volné
přírody) se pohybuje v rozmezí 50 až 55 %.
V současnosti je v tříhektarovém areálu na 70 chovatelských zařízení, disponujeme také slušným provozním a sociálním zázemím. Činnost zařízení v Bartošovicích však již
dlouho není omezena pouze na fungování záchranné stanice.
Od 90. let se věnujeme také tzv. záchranným programům
kriticky a silně ohrožených druhů živočichů — v průběhu let
to byl raroh velký, sokol stěhovavý, koroptev polní, kvakoš
noční. V současné době je to především sýček obecný (v Evropě nejohroženější druh sovy), sova pálená (druh velmi citlivý
na celou řadu vlivů) a orel skalní (chceme, aby se po více
jako 100 letech stal opět druhem hnízdícím na území ČR).
Od r. 1997 fungujeme též jako záchranné centrum ve smyslu
zákona „CITES“ o obchodování s ohroženými druhy organismů — v našem zařízení jsou dočasně umístěny zabavené exempláře euroasijské fauny, ale také exotičtí ptáci. Do záchranného centra bylo přijato více než 1 400 jedinců 45 našich
i exotických druhů ptáků a savců.
Od roku 2000 jsme zapojeni do programu záchrany a rozšíření chovu ovce plemene Valaška. Naše stádečko čítá 7 ovcí
a jednoho berana, narodilo se zde již 55 jehňat. Součástí areálu je také sad původních odrůd ovocných dřevin, především
několika desítek odrůd jabloní. Od počátku činnosti stanice
se věnujeme i ekologické výchově a osvětě. Výrazný posun
v této činnosti nastal v roce 2000, kdy se podařilo vybudovat,
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Kam za sportem...
Jaroslav Kotas
g

především díky britské nadaci, samostatnou expoziční část
pro veřejnost. Další výrazný skok v této oblasti nastal na podzim 2005, po ukončení náročné více jak deset let trvající rekonstrukce centrálního objektu stanice — téměř 300 let staré
památkově chráněné bývalé fary. Do objektu byla přesunuta
část provozního zázemí, zejména však slouží potřebám našeho centra ekologické výchovy a jako Informační centra
Chráněné krajinné oblasti Poodří. V současnosti nabízíme
základním školám 8 ekologicko-výchovných programů, zajišujeme odbornou individuální praxi pro studenty několika
středních škol, především pak Střední školy přírodovědné
a zemědělské v Novém Jičíně, jejíž někteří studenti zde skládají i maturitní zkoušku z odborné praxe. Zajišujeme také
praktickou výuku studentů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. V roce 2007 prošlo všemi aktivitami centra
ekologické výchovy rekordních 7 800 osob, v letošním roce
předpokládáme počet návštěvníků obdobný.
Za uplynulých 25 let se udělal obrovský kus práce, nicméně
mnoho práce je pořád ještě před námi. Kromě samozřejmého
pokračování v odborných ochranářských a ekovýchovných
projektech je to především dostavba areálu a náročná rekonstrukce chovatelských a provozních objektů, které již nevyhovují současným nárokům a legislativě a jsou ve velmi
špatném stavebně technickém stavu. Naplňování všech odborných programů a projektů, údržba a dostavba areálu stanice není možná bez pochopení, úzké spolupráce a finanční
participace státní správy a samosprávných orgánů na úrovni
krajů, měst a obcí. Zcela zásadní je také pomoc celé řady externích spolupracovníků, firem, nadací a nevládních organizací. Touto cestou všem co nejupřímněji děkujeme za léta
spolupráce, přízeň a důvěru, mediím pak za informování veřejnosti o našich ochranářských aktivitách. Další informace
na: www.csopnj.cz

Svoz popelových nádob na SKO
v období vánočních svátků
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí
g Svoz nádob (popelnic a kontejnerů) na směsný komunální
odpad bude probíhat v období vánočních svátků takto:
22. 12. (pondělí) svoz beze změn; 23. 12. (úterý) svoz beze
změn; 24. 12. (středa) svoz nebude prováděn; 25. 12. (čtvrtek) svoz beze změn; 26. 12. (pátek) svoz beze změn; 29. 12.
(pondělí) svoz beze změn; 30. 12. (úterý) svoz beze změn;
31. 12. (středa) svoz beze změn; 1. 1. 2009 (čtvrtek) svoz
nebude prováděn; 2. 1. 2009 (pátek) svoz beze změn.
Náhradní termín svozu za středu 24. 12. bude zabezpečen
následující den, tj. ve čtvrtek 25. 12. 2008, svoz za čtvrtek
1. 1. 2009 bude proveden v pátek 2. 1. 2009.
Ukončení svozu biologicky rozložitelného odpadu! Svoz
biologicky rozložitelného odpadu byl ukončen poslední listopadový týden. V tomto termínu došlo rovněž k odstranění
veškerých nádob na biologicky rozložitelný odpad z jednotlivých lokalit. Opětovně budou nádoby umístěny na jednotlivá
stanoviště poslední březnový týden. Další svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen v dubnu 2009.
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FOTBAL: po 22. 12. od 8 hod., hala ABC na stadionu, Vánoční halový turnaj dorostu g HÁZENÁ (hala ABC): so 6. 12.
od 8.30 hod., turnaj hráčů nad 35 let „Memoriál Stanislava
Pešky“ g BASKETBAL (hala na bazénu): pá 5. 12. ve 20.30
hod., obl. přeb. muži BC N. Jičín B - Frýdek-Místek, so 6. 12.
v 17 hod., dor. liga U16 N. Jičín - Hradec Králové, ne 7. 12. v 10
hod., dor. liga U16 N. Jičín - Holice, ne 7. 12. ve 12 a 14 hod.,
obl. přeb. U18 N. Jičín - Mohelnice (2 utk.), út 9. 12. v 17.30 hod.,
Evropská liga CEBL, Geofin N. Jičín - Szekesfehérvár (Ma .),
so 13. 12. v 17 hod., liga ml. muži U20 N. Jičín - Gymn. Hladnov, ne 14. 12. v 10 hod., liga ml. muži U20 N. Jičín - Snakers
Ostrava, pá 19. 12. ve 20.30 hod., obl. přeb. muži N. Jičín B Gymn. Hladnov, so 20. 12. v 11 a 13 hod., obl. přeb. U18 N. Jičín
- Orlová (2 utk.), so 20. 12. v 17 hod., Mattoni NBL muži Geofin N. Jičín - Poděbrady, ne 21. 12. v 10 hod., II. liga muži BC
N. Jičín - Val. Meziříčí, ne 21. 12. ve 12 a 14 hod., obl. přeb.
U14 N. Jičín - Prostějov (2 utk.), so 3. 1. 09 v 8 a 10 hod., obl.
přeb. U14 N. Jičín - Opava (2 utk.) g HOKEJ (ZS): út 2. 12.
v 15 a 17 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Vítkovice
(2 utk.), pá 5. 12. v 19.30 hod., liga junioři N. Jičín - Šternberk,
so 6. 12. v 18 hod., II. liga muži Gedos N. Jičín - Orlová, ne 7. 12.
ve 13.30 hod., liga junioři N. Jičín - Jihlava, út 9. 12. v 15 a 17
hod., liga star. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Orlová (2 utk.), pá
12. 12. v 19.30 hod., liga dorost N. Jičín - Frýdek-Místek, so
13. 12. v 10.30 a 12.30 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín
- Vsetín (2 utk.), so 13. 12. v 18 hod., II. liga muži Gedos N.
Jičín - Val. Meziříčí, so 20. 12. v 10.30 a 12.30 hod., liga mlad.
žáci (6. a 7. tř.) N. Jičín - Havířov (2 utk.), so 20. 12. v 18 hod.,
II. liga muži Gedos N. Jičín - Hodonín, ne 3. 1. v 10.30 a 12.30
hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.) N. Jičín - Karviná (2 utk.) g
VOLEJBAL (hala ABC): pá 5. 12. v 18 hod., so 6. 12. v 10 hod.,
I. liga ženy N. Jičín - Přerov B, ne 7. 12. v 10 a 14 hod., kraj.
přebor II. tř. muži N. Jičín B (junioři) - Pstruží (2 utk.), čt 11. 12.
v 17.30 a 19.30 hod., kraj. přeb. I. tř. muži N. Jičín A - Kylešovice (2 utk.), so 13. 12. v 10 hod., extral. junioři N. Jičín - Brno
(2 utk.), so 13. 12. v 10 hod., extral. kadetky N. Jičín - Přerov
(2 utk.), so 13. 12. v 10 hod., extral. juniorky N. Jičín - KP Brno
(2 utk.) so 13. a ne 14. 12. od 9 hod., 1. celost. turnaj Čs. poháru žáci (první osmička), so 20. 12. v 9 hod., tradiční předvánoční turnaj mužů, pá 26. 12. v 9 hod., Štěpánský turnaj
smíš. družstev 4+2 g STOLNÍ TENIS (herna Loučka): pá
5. 12. v 18 hod., okr. přeb. I. tř. muži N. Jičín C - Odry C, so
6. 12. v 10 hod., okres. přeb. II. tř. N. Jičín D - Mořkov C, so
13. 12. v 10 hod., okres. přeb. II. tř. muži N. Jičín E (smíš. dr.)
- Příbor C, so 13. 12. v 17 hod., divize muži, N. Jičín A - Horní
Datyně, ne 14. 12. v 17 hod., divize muži N. Jičín A - Odry g
PLAVÁNÍ (krytý bazén na ul. Novosady): so 13. 12. od 9 hod.,
ne 14. 12. od 8 hod., zimní mistrov. ČR mlad. žactva (roč. 96)
g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21
hod., st 8.30 - 12.30 hod.a 17 - 21 hod., pá 17 - 21 hod., so 10
- 19 hod., ne 8 - 19 hod. (provoz bazénu a sauny o vánočních
a novoročních svátcích nebyl do uzávěrky NZ znám, bližší
informace budou uvedeny na bazénu a na web. stránkách
BC NJ: www.basketnj.cz) g PROVOZ SAUNY na bazénu:
út (rezervace) 15 - 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., (bruslení o vánočních a novoročních svátcích nebylo do uzávěrky NZ známo, bližší informace budou na plakátech, ve vývěsní skřínce na Lidické ulici a na web. stránkách HC N. Jičín www.hcnj.cz).
g

BLÍŽÍ SE OPĚT VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA. Závěr roku bývá vždy obdobím, kdy
se bilancují výsledky dosažené v průběhu roku, sport nevyjímaje. Ty nejlepší výsledky sportovců jsou pak oceňovány při
různých příležitostech, v našem městě na tradičním sportovním plese. K tomu, aby se tak mohlo stát, potřebuje nejdříve
sportovní komise rady města návrhy z tělovýchovných jednot a sportovních klubů na nejúspěšnější jednotlivce, kolektivy, trenéry, cvičitele a sportovní osobnosti k udělení titulu

Rytíř sportu, které na svém lednovém zasedání posoudí a vybere k vlastnímu ocenění. Sportovní komise proto vyzývá nejen tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, ale i příznivce
sportu, aby své návrhy na ocenění zasílali na odbor školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Nový Jičín, nejpozději
však do 19. 12. 2008.
g PŘES TŘI PROHRY JSOU BASKETBALISTÉ GEOFINU ZASLOUŽENĚ NA DRUHÉM MÍSTĚ LIGY. Po výborných výsledcích v prvních třinácti zápasech nové sezony,
v nichž basketbalový tým Geofinu NJ, až na prohru v Mattoni
NBL po boji v Nymburku a poněkud překvapivě i v prvním
utkání Evropské ligy CEBL v Rakousku, porážel své soupeře
v některých případech až rozdílem „třídy“ — doma Ostravu
114:69 a Prostějov 94:59, venku Opavu 103:71, přišel v posledních dvou zápasech (před uzávěrkou NZ), určitý herní útlum.
Ten se projevil ve 2. poločase domácího zápasu s mistrovským Nymburkem, jemuž po vyrovnané 1. části naši podlehli
nakonec o 30 bodů s pokračováním další prohrou na palubovce sice silného, ale jak prokázal například nováček Opava,
porazitelného USK Praha. I po těchto prohrách je celek Geofinu s deseti výhrami a třemi prohrami zaslouženě na 2. místě
tabulky Mattoni NBL s náskokem dvou bodů na třetí USK.
V další části do konce roku však čeká náš tým náročný program, který určitě prověří jeho výkonnost, když sehrají nejen
čtyři utkání Evropské ligy CEBL (dva doma, dva venku), ale
i dalších pět utkání Mattoni NBL, z nichž čtyři budou na
palubovkách soupeřů.

Zdeněk Zedník, Josef Horák, Rosa Halašta, Antonín Václavík, Ivo Wildner a Josef Korabečný. V současné době má
oddíl 28 členů. „A“ družstvo mužů s vedoucím Janem Pospěchem hraje oblastní přebor, béčko s vedoucí Dagmar Puhrovou soutěží v meziokresním přeboru a družstvo žen s vedoucí
Ivou Volnou, hraje již několik sezon III. moravskou ligu. V proslovu předsedkyně Dagmar Puhrové nescházelo ani postesknutí si nad nejen současným, ale dlouhodobým problémem
novojičínských kuželkářů, kterým je nedostatek mládeže, jež
nemá o tento pěkný, ale i fyzický náročný sport zájem, když
výjimkou jsou nově registrovaní „mladíci“ Jan Pelikán a Michal Kroupa. A jaké bylo společné závěrečné přání na oslavě?
Nejen zdraví a úspěchy všem kuželkářům, ale splnění mnohaletého přání všech členů oddílu spočívajícího ve vybudování
čtyřdráhy (současné stavěče jsou 24 let staré a do jejich permanentních oprav se musí stále investovat nemalé prostředky), která se však jeví bez dotace v nedohlednu. Příjemný společenský večer byl zpestřen pohoštěním, předáním jubilejních medailí všem, kteří symbolicky hodili jeden „jubilejní“
hod a následnou společnou nepřetržitou dvanáctihodinovou
hrou účastníků oslav.

g KUŽELKÁŘI

OSLAVILI PĚTADVACET LET ČINNOSTI. Sobota 15. listopadu byla dnem, kdy se v kuželně na stadionu sešli nejen současní, ale i bývali hráči a funkcionáři
kuželkářského oddílu TJ NJ, aby společn oslavili 25 let od založení oddílu. Ve své stručné zprávě k tomuto výročí připomněla předsedkyně Dagmar Puhrová historii oddílu od složitých začátků až po současnost. „Roku 1981 se pár nadšenců pro kuželkářský sport rozhodlo, že založí v našem městě
oddíl kuželek, který však byl z různých okolností založen až
r. 1983. Zakládajícími členy byli Zdenek Navrátil, Lubomír
Camfrla, Josef Korabečný, Zdeněk Halašta, Rostislav Halašta, Ivo Wildner, Zdeněk Zedník, Josef Panc, Antonín Václavík a další. Za dobu trvání oddílu zaznamenali jeho členové
několik vynikajících úspěchů, mezi něž patří dva tituly mistryně ČR v soutěži tělesně postižených sportovců bývalé hráčky
Radmily Pastvové (2000 a 2001). Eva Telčerová a Ludmila
Galiová se v roce 2005 probojovaly až na republikový turnaj
seniorek, v uplynulém soutěžním ročníku se v hodnocení jednotlivců oblastního přeboru umístil na prvním místě Lubomír Camfrla a druhý skončil Radek Škarka. „Zodpovědnou
a nevděčnou funkci předsedy vykonávali za čtvrtstoletí činnosti oddílu Zdeněk Navrátil, Petr Szkandera, Miroslav Hanzelka, Josef Korabečný, Dalibor Zboran, Jiří Hradil“, zhodnotila současná předsedkyně. Nejen těmto, ale i všem dalším
členům výborů v jednotlivých obdobích i současnosti, patří
za obětavou práci pro oddíl velké poděkování, stejně jako
řediteli TVZ Vlastimilovi Gracovi za pomoc při nutných opravách a „zkulturňování“ prostředí v kuželně. Oddíl postihly
i velmi smutné okamžiky, kdy jej navždy opustili Josef Panc,

Číšku ke slavnostnímu přípitku na další úspěchy pozvedli zleva L. Galiová, D. Puhrová, ředitel TJ NJ Z. Lorenčík. Dlouholeté opory svých
družstev R. Škarka a D. Puhrová při „slavnostním“ hodu na počest
jubilea. Foto Jaroslav Kotas.

Fotbalisté Nový Jičín A přezimují na špici krajského přeboru.
Foto archiv Aloise Holuba.
g FOTBALOVÝ PODZIM JE U KONCE. Skončil fotbalový
podzim a je čas poohlédnout se za jeho průběhem a zhodnotit dosažené výsledky a umístění družstev z našeho města.
Oprávněná radost z výsledků panuje v Novém Jičíně, kde
jeho „A“ mužstvo, coby nováček soutěže, pouze s jednou prohrou a třemi remízami, vede s náskokem pěti bodů na druhý
v pořadí celek Hájek a synové soutěž krajského přeboru
a dalo by se říci, že má „našlápnuto“ bojovat v jarní části soutěže o postup do divize. O prvenství v soutěži se zasloužil
celý kolektiv, na jednačtyřiceti vstřelených gólech se nejvíce
podíleli Ján Moravčík, autor dvanácti branek, po sedmi přidali Martin Černoch a Lukáš Dědík, pět vstřelil kapitán Lukáš Bajer, čtyři Vítězslav Bína, tři Radim Bill a jedenkrát se
trefili Milan Dvořák, Jakub Hanzelka a Lukáš Bezděk. Celek
NJ se stal rovněž vítězem okresní části poháru ČMFS s právem postupu do krajského kola. Dosti složitou cestu za mistrovskými body ve skupině B I. A třídě měl celek Libhoště,
který po úvodní výhře odešel hned v pěti zápasech po sobě
poražen, aby své věrné fanoušky poněkud potěšil a uklidnil
následujícími třemi důležitými výhrami, po nichž však přišly
další dvě prohry. Poslední výhrou v Brušperku se Libhošští
dostali ziskem 18 bodů na 9. místo, což by mohlo znamenat
dobrý vklad pro jarní část soutěže. Druhý tým Nového Jičína
„B“ mužstvo, hrající domácí zápasy v Hodslavicích, se po odehraných 14 zápasech okresního přeboru dostalo, při zaváhání jeho největšího konkurenta o 1. místo Veřovic v posledním kole s Bravinným (0:0) na jeho „dostřel“, s pouhou ztrátou jednoho bodu na 2. místo, což mu dává dobrou výchozí
pozici pro boje v jarní části o postup do I. B. třídy. Poněkud
zklamání z výsledků panuje určitě ve Straníku, kde se muži
jaksi nemohli „vzpamatovat“ ze sestupu z okresního přeboru, kde hráli pouhou jednu sezonu, když z 11 utkání vyhráli
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pouze 2 x a 1 x remizovali, což jim „vyneslo“ poslední místo
v tabulce III. tř. Při malé bodové ztrátě na mužstva od 9.
místa před Straníkem, však stále „žije“ naděje na splnění cíle
daného mužstvu před sezonou spočívajícího v záchraně soutěži. Po zlepšených výkonech ve 2. části podzimu se celek
Žiliny „vyškrábal“ po zisku 17 bodů na 6. místo a jeho naděje
na návrat do okresního přeboru je při ztrátě pouhých tří bodů
na 2. postupové místo vcelku reálná.
g S DOSAVADNÍMI VOLEJBALOVÝMI VÝSLEDKY PŘE-

VAŽUJE VALENTOVA SPOKOJENOST. Téměř k závěru
první části se blíží volejbalové soutěže všech kategorií. Jak
si v jejich dosavadním průběhu vedou družstva Nového Jičína,
podal informaci předseda oddílu, zároveň šéftrenér mládeže
Oldřich Valenta. „Ženy dosud s bilancí sedmi výher a devíti
porážek jsou na 3. místě I. ligy sk. B a hrají o postup do finálové šestky této soutěže. Podstatně daleko lépe než v loňské
sezoně si letos vedou v extralize juniorky a s jejich výkony
je dosavadní spokojenost. Pokud se týká značně omlazeného
družstva kadetek v extralize, tak i přes poslední místo při
jedenácti prohrách, z nichž pět bylo až v tiebreaku, tak tam
se zatím o moc nejedná, nebo tato soutěž má komplikovaný
systém baráží a i v nejhorším je naděje na udržení nejvyšší
soutěže. Dost nespokojen však jsem s dosavadními výkony
a umístěním juniorů na šestém místě v extralize, protože
chlapci jako by poněkud usnuli na vavřínech, když mají
spoustu jiných problémů než volejbalových. V letošním ročníku nemáme u družstva kadetů, v němž hrají vlastně žáci,
velké ambice. Celkem to jde áčku mužů, které hraje v krajské jedničce ve vyrovnaném středu tabulky, kde by měli kolem čtvrtého, pátého místa i přezimovat. Béčko, které v krajské dvojce reprezentují extraligoví junioři, je v čele soutěže,
v níž hrají proto, aby si zahráli i ti, kteří nehrávají v extralize.
Velkou radost mi dělají žáci, kteří vyhráli dva z prvních tří
turnajů v kraji s ambicemi jako vítězové kraje na postup na
mistrovství republiky, což je náš cíl. Navíc se chlapci v kvalifikaci do českého poháru dostali mezi prvních osm nejlepších v republice. Dobře si vedou i žákyně, které vyhrály v Bílovci kvalifikaci českého poháru a budou hrát moravskou
první osmičku“.
g MICHAL KRATOCHVÍL MEZI NEJLEPŠÍMI STARŠÍMI ŽÁKY ČR. Velmi úspěšně si vedou v dosavadním průběhu nového ročníku mistrovských soutěží stolní tenisté TJ
NJ, a to jak v soutěžích družstev, tak zejména v mládežnických
krajských a celostátních turnajích jednotlivců, kde jsou jejich
výsledky nadstandardní. Největším dosavadním úspěchem
v historii oddílu je po systematické dlouhodobé práci s mládeží výsledek Michala Kratochvíla, který v celostátním bodovacím turnaji mládeže v Hodoníně vybojoval mezi staršími žáky, po postupu z kvalifikace nejdříve mezi 32 nejlepších hráčů, poté ze 2. místa mezi „šestnáctku“, s následným
postupem mezi osm nejlepších. Tam však již nestačil na celkového vítěze Seiberta z Ústí n. L. a obsadil konečné vynikající 5.— 8. místo. Velmi úspěšně bodují i další mladí hráči tohoto oddílu v krajských bodovacích turnajích. Mezi dorostenci
je Tomáš Kratochvíl s 60 body na 6. místě (11. Filip Loukota
— 22 b.,), Michal Kratochvíl je mezi staršími žáky ziskem 75
bodů na 2.— 3. místě (8.— 9. Tomáš Rajnoch 38 b., 13.— 14. Tomáš Cikryt 25 b.), věkem ještě mladší žačka Veronika Trefilová je mezi staršími žačkami se 16 body na 5. místě.

Z mistrovského utkání divize stolních tenistů
Nový Jičín A — SSK Komorní Lhotka A. Foto Jaroslav Kotas.
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PLAVCI PK NOVÝ JIČÍN SBÍRAJÍ DALŠÍ ÚSPĚCHY.
Celkem v šesti různých pohárových a mistrovských soutěžích startovali v uplynulém měsíci a dá se říci, že s úspěšnými
výsledky, plavci PK NJ. Na 6. ročníku Velké ceny města Prostějova vybojoval mezi žáky prvenství na 50 znak Matěj Podzemný, Jiří Maňásek obsadil na 200 prsa 4. místo a pátý
skončil na 100 PZ. Ze 4. kola čs. poháru v Plzni (Plzeňské
sprinty) přivezli novojičínští plavci 13 osobních rekordů s výbornými umístěními Jakuba Radiny (89), Vojtěcha Kulišáka
(92), Marka Zetochy (91). Další úspěchy závodníků PK přišly
na závodech Ceny Krnovska a na Velké ceně Kopřivnice.
V nich byl nejlepším Jakub Knesl, kterému výborně sekundovali Jiří Maňásek, Jakub Radina, Marek Zetocha, Kristýna
Horutová, také Filip Skřiček a Kateřina Krutílková. V závodech 5. kola Čs. poháru ve Znojmě zaplavali plavci PK hned
15 osobních rekordů, v silné konkurenci patřili k nejlepším
Jakub Radina, Vojtěch Kulišák, Marek Zetocha, Filip Skřiček i Tomáš Zumer. Podobný úspěch s osobními rekordy
a umístěním ve druhé desítce startovního pole zopakovali
novojičínští plavci P. Dvorská, M. Zetocha, F. Skřiček a V.
Kulišák i následných závodech 6. kola Čs. poháru v Brně.
Na domácích oblastních přeborech mladšího žactva pro rok
2008 vyplavali plavci PK 12 medailových umístění, jimiž se
kvalifikovali na prosincové Poháry ČR ve svých kategoriích.
Nejúspěšnějším byl Filip Černý (98) se čtyřmi 1. místy, k nim
přidal 2 x 3. a jedno 4. místo, za umístění na stupních vítězů
si účast na Poháru ČR dále vybojovali Tina Mizerová (98),
Sabina Ondrušková (98), Tomáš Zábranský (98), Matěj Podzemný (97) a Martin Fabík (98). Plavecký klub Nový Jičín byl
pověřen Českým svazem plaveckých sportů pořadatelstvím
zimního mistrovství ČR mladšího žactva pro rok 2008, které
se uskuteční ve dnech 13.— 14. prosince a sjedou se na ně nejlepší žáci ročníku 1996 z celé České republiky.

g

MLADÍ LAGUŇÁCI DEKLASOVALI V LIZE MLÁDEŽE ČR SVÉ SOUPEŘE. Po vítězství v Moravskoslezské lize
mládeže se ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna NJ stali
ziskem 3 219 bodů s velkým náskokem 870 bodů před druhým Mostem celkovými vítězi národního finále Ligy mládeže
ČR pro rok 2008, které se za účasti šesti nejlepších týmů ČR
uskutečnilo v Mostě. „Že jsme horkými favority tohoto finále,
ukazovaly výsledky z mistrovství republiky i v průběhu sezony. Že náskok bude tak ohromující, to nikdo nečekal. Přivezli jsme dvojnásobný počet medailí, než jsme vylovili vloni
před zraky domácího publika. Přitom je soutěž náročná svojí
všestranností. Všech 16 závodníků z každého týmu nastoupí
ve finále povinně až v šesti bodovaných disciplínách, jež jsou
velmi rozdílné, od sprintů na 25, 50 metrů až po dlouhé tratě
800 metrů i podvodní technicky náročné disciplíny s dýchacím přístrojem“, sdělili k tomuto dalšímu velkému úspěchu
nadmíru spokojení činovníci Laguny. Borci Laguny přivezli
z Mostu 6 národních rekordů, 46 medailí (z toho 16 zlatých)
s umístěním na stupních vítězů ve všech kategoriích mladších
a starších žáků a dorostu. Tým Laguny dovedli k dalšímu
velkému úspěchu v kategorii mladších žáků (E): Ondřej Dofek, Ondřej Kelar, Tomáš Bolek, Karolína Šugarová, Klára
Křepelková; starší žáci (D): Jakub Jarolím, Martin Mazáč,
Petr Španihel, Vendula Figarová, Šárka Holubová, Veronika
Rosová; v kategorii dorostu (C): Matěj Obšivač, Jan Bartek,
Radka Svobodová a Andrea Gašperiková. Vyjímečným výkonem se prezentoval dorostenec Matěj Obšivač, který vyplaval
4 medaile, z nichž dvě zlaté na 400 RP a 100 BI-fins vybojoval v národních rekordech. Dalšími mnoha medailemi všech
kovů vybojovaných v tomto finále se mohou pochlubit i všichni laguňáci, kteří se těchto závodů zúčastnili. Výsledky novojičínských ploutvařů nejsou náhodné. Po titulech mistrů ČR
v družstvech i jednotlivcích obhájili i titul ligový s mládeží.
Že se za vším skrývá náročná, systematická práce s mládeží,
mohou potvrdit všichni členové klubu, zejména trenéři a závodníci samotní. Nicméně dosažené úspěchy posouvají sportovce vpřed a všechna tréninková píle a námaha pak přináší
radost i nadšení pro další trénink a je satisfakcí za odříkání.
Za vše patří ploutvařům velký dík, stejně jako Základní škole
Komenského 68, rodičům a příznivcům za dlouhodobou spolupráci, nebo na výsledky ve sportu se musí často i několik
let čekat.

Max Mannheimer —
jeden z mála, který přežil
Karel C
Chobot

g Arnošt Lustig, známý český spisovatel, napsal: „Druhá světová válka změnila svět, jaký byl, měřítka, dosud vžitá, co je
dobro a zlo, co je správné a nesprávné, spravedlivé a nespravedlivé, možné nebo nemožné… svět už nikdy nebude tím,
čím byl před tím… A přece se svět, vykolejený ze své někdejší
rovnováhy, musel a musí vracet k některým představám a měřítkům, jaká a jaké jsme znali. Je to pojetí, kterému se říká
židovsko-křesanská civilizace, objev člověka, že vraždit je
špatné, i kdyby to bylo pro nejsvětější účely; je to pojem svědomí, díky němuž je člověk v každé své vědomé vteřině současně obžalovaný, žalobce, svědek a soudce i výkon trestu;
je to pojem důstojnosti, která v tragickém údělu člověka, narodivšího se a umírajícího, aniž dokončil, co začal, má své
jedinečné mezitím, za které je plně zodpovědný, bez ohledu
na okolnosti; je to pojetí, co má přednost v životě moderního
státu, co může být a co nesmí znamenat národnost, náboženství, příslušnost k určitému přesvědčení. Demokracie, totalita, cokoli mezitím. Nezodpovězené, neviditelné otázky, citelné jako spálenina na kůži člověka, druh vyrážky, která
propuká za určitých podmínek. Osobní odpovědnost člověka
— za sebe, za ty druhé, za všechno, co je kolem něho. Měřítka
mravnosti…“
Na to všechno jsem myslel, když jsem se opět po letech setkal s novojičínským rodákem Maxem Mannheimerem, jehož
životní příběh je téměř zosobněním mnoha podobných příběhů židovských osudů, blízkých antickým tragédiím. Znovu
a znovu si pročítám jeho Vzpomínky — Terezín, Osvětim, Varšava, Dachau, skvělé literární dílo, s hlubokou tragédií lidského zla.
Ale připomeňme pro nezasvěcené, že Max Mannheimer se
v Novém Jičíně narodil v roce 1920, dostalo se mu tu základního i středoškolského vzdělání, a že v rodném městě v lůnu
početné rodiny čtyř sourozenců zůstal až do ledna roku 1939.
Zloba nacismu je donutila opustit město a najít nový domov
v Uherském Brodě. Dočasný, pak už v roce 1943, poté, kdy
se oženil, následoval výčet koncentračních táborů. Na rampě
smrti v Osvětimi vidí naposledy svou ženu, rodiče, sestru a dva
bratry. Přežil jen se svým mladším bratrem. Po roce 1945 se
vrátil do Nového Jičína, ale nikoho tu ze svých příbuzných
nenašel. Zato zde nalezl novou lásku, narodila se jim tu dcera,
ale pak se vystěhovali do Bavorska. Max Mannheimer našel
v rodině německého antifašisty Eiselta, jehož dceru Elfriedu
si vzal, nový domov. Válečné hrůzy se mu vracely jako noční
můra, a tak, chtěje se jich zbavit, začal malovat. Talentovaný literát uspěl i výtvarně a jeho umělecké jméno Ben
Jakov je mezi abstraktními umělci velmi známé. Vystavoval
i v Novém Jičíně, kam se mohl konečně po r. 1990 opět podívat a kde zorganizoval odhalení pamětní desky na budově
bývalé synagogy, abychom si opět uvědomili, že od středověku
v našem městě žili pospolitě Němci, Češi a Židé. Max Mannheimer na své město nikdy nezapomínal, vždy se k němu vracel,
propagoval ho, hrdě se hlásil k místu svého zrodu. Novojičín-

ský rodák Max Mannheimer, neúnavný zastánce lidských
práv a svobod, který přežil holocaust, předseda táborového
výboru koncentračního tábora Dachau, byl ve svých osmdesáti letech dne 31. října 2000 promován doktorem honoris
causa na Filozofické fakultě historických a uměleckých věd
Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově. Jeho usilovný celoživotní boj proti nacismu byl odměněn řadou vyznamenání,
řádů, odznaků. On sám dodnes žije ve Spolkové republice
Německo a věnuje se novodobé historii. Své kruté vzpomínky
na přežité utrpení mj. publikoval ve Vlastivědném sborníku
okresu Nový Jičín č. 48 z roku 1992. Pan Max Mannheimer se
stal bojovníkem za demokratickou kulturu, svobodu a lidskost.
Svými dlouholetými přednáškami bojuje proti násilí, zlu a teroru. Protože slovy Arnošta Lustiga:
„Byli to vězňové v koncentračních táborech, kteří kromě
o život zápasili o možnost smrti za důstojných podmínek.
Byli to nesčetní lidé, jejichž jednotlivé i kolektivní osudy nás
dojímají stejně, jako nás dojímají dávné legendy o povstáních,
jako bylo třeba Spartakovo.“
Stále vitální Max Mannheimer dávno odpustil, ale bojuje,
aby se zlo nevrátilo. Město Nový Jičín je hrdé na svého rodáka.

Návštěva Maxe Mannheimera
C Sirotová
Mgr. Hana
g

Při příležitosti 100 let od vybudování židovské synagogy
v Novém Jičíně přijal pozvání k návštěvě města pan Max Mannheimer, novojičínský rodák, jeden z mála původních židovských obyvatel, který přežil běsnění v koncentračních táborech druhé světové války. Max Mannheimer přijel na pozvání
Klubu rodáků a přátel Nového Jičína a města Nový Jičín.
Nejednalo se o jeho první návštěvu, zavítal zde již roku 1992
společně se svým mladším bratrem Edgarem, při příležitosti
odhalení pamětní desky na budově synagogy. Max a Edgar
byli jedinými z osmičlenné rodiny, kteří koncentrační tábory
přežili.
Na letošní návštěvu spolu s ním přijela jeho dcera Eva Faesler, novinář Oto Filip, německá novinářka Caroline Otto a zástupce židovské obce ing. Zdeněk Pošusta. Tento šarmantní
osmaosmdesátiletý pán v kabátu a s červenou šálou překypoval vitalitou. Svou pamětí, bezvadnou češtinou a vyjadřovacími schopnostmi ohromoval všechny, kteří měli příležitost
se s ním setkat. Navíc přes bezesporu kruté zážitky z válečného období si zachoval smysl pro humor. Den po příjezdu,
ve čtvrtek 13. listopadu 2008, vedly jeho první kroky k pamětní desce židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech
za II. světové války. Tato pamětní deska je umístěna na bývalém židovském hřbitově (dnešní modlitebna církve adventistů). Zde Max Mannheimer položil kytici k pomníku se
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jmény těch, kteří zahynuli, a po této pietní chvíli pronesl modlitbu v hebrejštině. Její překlad do češtiny přednesl ing.
Zdeněk Pošusta. Poté zúčastněným osvětlil osudy mnohých
osob, jejichž jména jsou vytesána do památníku. Nejen že
lokalizoval přesně, kde příslušníci jednotlivých rodin bydleli,
vzpomněl si také na osudy jednotlivých členů během a po
válce. Poté následovala cesta do Vražného — Hynčic, kde společně se zástupci klubu rodáků panem Pavlem Wesselym
a panem Jaroslavem Bělíkem navštívili rodný dům Johanna
Gregora Mendela. Pan Mannheimer byl rád, že do jeho krátkého pobytu byla tato návštěva zařazena. Po uvítání starostou
a současně předsedou nadačního fondu Rodný dům J. G.
Mendela ing. Nippertem a po absolvované prohlídce ocenil
vzácný návštěvník rozsah a kvalitu vloni završené rekonstrukce areálu, umožněné také dík obětavým dárcům (mezi
něž Max Mannheimer rovněž patří).
Krátce před polednem byli návštěvníci přijati místostarostou Milošem Lossmannem v zasedací místnosti městského
úřadu, kde pan Mannheimer v přátelské atmosféře opět pohovořil o svém životě, dětství a školních létech a nezapomněl
ani na úsměvné historky. Z rukou místostarosty Miloše Lossmanna pak obdržel soubor knih o Novém Jičíně, kalendář
města a kopii veduty města Nového Jičína z roku 1744 od
Ignáce Czapega.
Setkání s rodákem pokračovalo odpoledne v 15.00 hodin
před synagogou. Ani značná nepřízeň počasí neodradila
četné shromáždění občanů široké věkové kategorie — od studentů středních škol po nejstarší generaci. Shromáždění
nejprve pod deštníky vyslechli pana Mannheimera a jeho modlitbu u pamětní desky. Poté se všichni přesunuli do synagogy
(nyní sloužící jako depozitář státního okresního archivu),
kde v horním patře vyslechli poutavé vyprávění o předválečném životě obyvatel ve městě Nový Jičín. Zajímavá také byla
možnost shlédnutí stropu synagogy, který se zachoval v původním stavu.
V 16.00 hodin následovala přednáška s panem Mannheimerem v aule radnice. O zájmu obyvatel o tuto přednášku
svědčí i to, že veškerá místa k sezení byla obsazena a mnozí
z návštěvníků museli využít i místa k stání. V úvodu přednášky poutavě pohovořil PhDr. Karel Chobot, ředitel Státního
okresního archivu Nový Jičín, který jednak osvětlil něco ze
života pana Mannheimera, a také představil plány a původní
vzhled a venkovní i vnitřní výzdobu synagogy. Byly promítány ukázky z filmu natočeného před lety německou televizí
a ukázky z dokumentu J. Bělíka o odhalení pamětní desky
na synagoze a z vernisáže obrazů M. Mannheimera r. 1992.
Poté host, žijící už více než půl století v Mnichově, pohovořil
o svém mládí v Novém Jičíně a o svých životních peripetiích.
Odpovídal také na četné dotazy z obecenstva. O besedu byl
velký zájem, dotazů bylo nepřeberné množství, a tak se není
co divit, že rozloučení s panem Mannheimerem proběhlo až
po sedmé hodině večerní. Věříme, že to nebyla jeho poslední
návštěva a že se s tímto významným novojičínským rodákem
ještě brzy setkáme.

5. 12. 2008 — Den s Mikulášem
Martin Jakůbek, SVČ Fokus Nový Jičín

g Vánoční čas se nezadržitelně blíží a také letos prožijí děti
v Novém Jičíně Den s Mikulášem.
„Milé děti, milí rodičové, babičky i dědečkové! Máme pro
vás zprávu veskrze nebeskou. V pátek 5. prosince 2008 se
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u nás na Masarykově náměstí v Novém Jičíně zastaví Mikuláš se svými pomocníky andělského i čertovského původu.
Po usilovném pátrání se nám podařilo nahlédnout do jeho
diáře a zjistit i přesné časy. Děti z mateřských škol obdaruje v 10.00 hodin, na setkání se školáky se těší ve 13.00
a na vás ostatní pak v programu od 15.00 hodin.“
Tuto již tradiční akci pořádá město Nový Jičín ve spolupráci s SVČ Fokus a MěKS Nový Jičín. V mikulášském programu se můžete těšit na andělské hrátky, čertovské soutěže,
tancování a vánoční zpívání. Děti si také hravou formou připomenou tradiční vánoční i předvánoční zvyky. Přesně v 17.00
hodin se za účasti vedení města rozsvítí vánoční strom a zahájí tak advent v Novém Jičíně.

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější balkon/okno 2008
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
g

Komise životního prostředí na svém zasedání dne 15. 10.
2008 vyhodnotila okna a balkony přihlášené do soutěže a na
základě bodového hodnocení byly získány tyto výsledky.
V kategorii rodinný dům se umístila: 1. Milena Pastorková, U Vody 271, Nový Jičín; 2. Alena Váhalová, Zborovská
51, Nový Jičín; 3. Jana Hromádková, Bludovice 72, Nový Jičín.
V kategorii bytový dům se umístila: 1. Zdenka Mandová,
Na Lani 222, Loučka u Nového Jičína; 2. Anastázie Kovářová,
Máchova 58, Nový Jičín; 3. Lenka Tomančáková, Komenského 2, Nový Jičín. Gratulujeme výhercům! Zároveň děkujeme
všem, kteří se soutěže zúčastnili a věříme, že i v příštím roce
se jim podaří ozdobit naše město květinami.

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN

2008

KINO KVĚTEN
Po 1. až st 3. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. MALÉ
OSLAVY. Slovenský film s Bolkem Polívkou. Na pozadí
rytmů salsy se odvíjí civilní příběh o vztahu mezi matkou
a dcerou, dospívání, ztracené nevinnosti a odpouštění. Do
12 let nevhodný, 96 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 4. až st 10. prosince v 16.00 a 18.00 hod. MADAGASKAR 2. Další animované dobrodružství zvířat ze ZOO
v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe. Mládeži přístupno, 90 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. prosince ve 20.00 hod. SAW V. Americký
thriller. Co uchystal umírající Jigsaw. Mládeži nepřístupno, 92 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 8. až st 10. prosince ve 20.00 hod., čt 11. až so 13. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. NESTYDA. Film Jana Hřebejka podle Vieweghovy knihy Povídky o manželství a o
sexu. Mládeži nepřístupno, 88 min., vstupné 75,- Kč.
g Ne 14. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. NOCI V RODANTHE. Romantické melodrama o dvou rozvedených lidech,
které přemůže láska v prostředí osamělého ostrova u amerického pobřeží. Hrají Diane Lane, Richard Gere. Do 12 let
nevhodný, 97 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Pá 12. až ne 14. prosince v 16.00 hod. VALL — I. Malý
robot zůstal na Zemi, kterou opustili lidé. Našel si několik
přátel, ale pak se objeví malá robotka. Mládeži přístupno, 103 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Po 15. až st 17. prosince v 16.00 a 18.00 hod. KOZÍ PŘÍBĚH. Animovaný film od českých tvůrců je určen malým
i větším divákům. Vypráví o mlsné koze a jejím lidském
kamarádovi Kubovi. Děj se odehrává ve středověké Praze.
Mládeži přístupno, 81 min., dabing , vstupné 65,- Kč.
g Po 15. až st 17. prosince ve 20.00 hod. NÁVRAT ČÁPŮ.
Drama ČR, Německo, SR vypráví příběh mladé letušky
Vandy, která se dostane do zpustlé vesnice, kde žije její
babička. Mládeži nepřístupno, 96 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. VY NÁM
TAKY, ŠÉFE! Česká komedie se odehrává v prostředí
reklamní agentury, vedené schopným managerem (Václav
Vydra), který právě nabírá nové zaměstnance do svého týmu. Mládeži přístupno, 92 min., vstupné 70,- Kč.
g Po 22. a út 23. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ. Americko-čínský akční film vypráví
o dobrodružství, které zažil americký teenager Jason, když
se ocitl v pohádkovém světe čínské legendy o Opičím králi.
Hrají: Jet Li, Jackie Chan. Mládeži přístupno, 103 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 25. a pá 26. prosince v 16.00 a v 18.00 hod. KOZÍ PŘÍBĚH. Mládeži přístupno, 81 min., vstupné 65,- Kč.
g So 27. a ne 28. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. ŽENY.
Komedie USA bez mužských hrdinů. Příběh o skupince
kamarádek z New Yorku, o síle ženského přátelství. Do 12
let nevhodný, 114 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 29. a út 30. prosince v 16.00 hod. SOBÍK NIKO. Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je
jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho největším
snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec... Mládeži přístupno, 75 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Po 29. a út 30. prosince v 18.00 hod. RALLYE SMRTI.
V blízké budoucnosti nevedou v USA prim sledovanosti
Nascar či Superpohár, ale závody, kde si to za volanty
upravených mašin rozdávají chovanci stáních věznic, aby
vítěz dostal propustku. Mládeži nepřístupno, 105 min.,
titulky, vstupné 65,- Kč.
g

Pátek 5. prosince v 18.00 hod. MLÁDÍ — STYL — INSPIRACE. Velká módní přehlídka EDUCA — SOŠ s.r.o. Nový
Jičín. Předprodej vstupenek na sekretariátu školy.
g Neděle 7. prosince v 16.00 hod. Jaroslav Kvapil: PRINCEZNA PAMPELIŠKA. Princeznu Pampelišku chce její
otec vdát za bohatého prince. Pampeliška však raději ze
zámku uteče a vydává se s Honzou do světa. Moravskoslezské divadlo, Šumperk. Předplatné sk. Čtyřlístek.
Předprodej od 11. 11.
g Úterý 9. prosince v 19.00 hod. Zbyšek Pantůček: TO
BYL TEDA SILVESTR! Zdánlivě banální záminka očekávání příchodu nového roku obrátí všem zúčastněným
život naruby. Divadelní společnost Háta, Praha. Předprodej od 11. 11.
g Středa 10. prosince v 19.00 hod. Giuseppe Verdi: TRUBADÚR. V dramatu o trubadúrovi a cikánce Azuceně
jsou všechny city vyhnány na ostří — láska a nenávist, obětavost a pomsta, žárlivost, touha po moci. Premiéra zaznamenala obrovský úspěch a operní scény sváděly o uvedení
tohoto titulu doslova boje. Slezské divadlo, Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 11. 11.
g Čtvrtek 11. prosince v 19.00 hod. Alessandro Baricco:
NOVECENTO (MAGICKÉ PIÁNO). Strhující příběh geniálního klavíristy. David Prachař získal za postavu Dannyho cenu Thálie 2006. Na klavír hraje Emil Viklický. Agentura Harlekýn Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od
11. 11.
g Pátek 12. prosince v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT
VÁCLAVA HUDEČKA. Klavírní doprovod prof. Petr Adamec. Jako host vystoupí vítěz luhačovických houslových
kursů Jakub Junek. Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 11. 11.
g Pondělí 15. prosince v v 16.30 a v 19.00 hod. VÁNOČNÍ
KONCERT žáků ZUŠ Nový Jičín. Předprodej ve foyer
Beskydského divadla 11. a 12. 12. od 15.00 do 17.00 hod.
g Úterý 16. prosince v 19.00 hod. ZAVŘETE OČI, PŘICHÁZÍME. Ondřej Havelka a Melody Makers v nejnovějším koncertním show. Hot Jazz Praha. Předprodej od
25. 11.
g Sobota 20. prosince v 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT.
Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín vystoupí pro dříve narozené.
g Pondělí 22. prosince v 19.00 hod. Eugéne Labiche:
NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ. Komedie o nevěře, ve které
autorovi nestačil klasický trojúhelník, a přidal proto nejen
minulého nápadníka, ale i další manželský pár, aby vše
nakonec zamíchal do fiakru, který se na scéně nikdy neobjeví. Agentura AP PROSPER, Praha. Předplatné sk. D.
Předprodej od 25. 11.
g Pátek 26. prosince v 16.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Jako hosté vystoupí: Jitka Jakubíková — zpěv,
Daniel Svoboda — klarinet. Beskydské divadlo ve spolupráci s Muzeem Novojičínska. Trámový sál Žerotínského zámku. Předprodej od 25. 11.

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

g

Všem divákům přejeme klidné a příjemné Vánoce
a v novém roce zajímavé divadelní zážitky.
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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 3. 12. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST, STRA-

TOVARIUS. Klasici severského metalu se letos po dlouhé
a úspěšné kariéře rozpadli. Tohle má být důstojná rozlučka.
g 3. 12. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. POVÍDÁNÍ
S LIBUŠÍ O NEVIDITELNÉM SVĚTĚ. Setkání nad tématy, která vás zajímají. Akce trvá zhruba do 19.30 hodin.
Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 5. 12. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. VÍTRHOLC
& NESSELSDORF, electro-undergroundový dvojboj.
g 6. 12. (so) Čajovna Archa, 7.00 hod. ČAJOVÝLET DO
NEZNÁMA. Pěší výšlap do blízké neprozkoumané přírody.
Pod svícnem je stále největší tma. Nechte se přesvědčit, že
to v okolí opravdu neznáte. Čaj pro všechny.
g 9. 12. (út) Masarykovo náměstí, 16.00 hod. MĚSTSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA NOVÝ JIČÍN, předvánoční
program v rámci akce „Pod vánočním stromem“.
g 11. 12. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod., 50,- Kč. VLASTA
TŘEŠŇÁK, koncert. Z karlínských ulic až sem, s dlouhou
zastávkou ve Švédsku. Známý český písničkář a básník zahraje, zazpívá a pokecá si s vámi o životě.
g 11. 12. (čt) Masarykovo náměstí, 16.00 hod. NOVOJIČÍNSKÝ SBOR ZUŠ ONDRÁŠEK, vánoční koledování, v rámci
akce „Pod vánočním stromem“.
g 12. 12. (pá) Masarykovo náměstí, 16.00 hod. DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR SKORONICE — došli jsme k vám
na koledu, v rámci akce „Pod vánočním stromem“
g 12. 12. (pá) Biograf Artefakt, 20.00 hod., 130,- Kč. TRABAND, originální trojband. Po roce na stejném místě a nepochybně půjde o minimálně stejně našlapaný koncert.
g 13. 12. (so) Čajovna Archa, 18.00 hod. CESTOVÁNÍ PO
IZRAELI, povídání a fotky. Během promítání budou znít židovské písně (Pavel Golich), dokreslujíci jedinečnou atmosféru této exotické země.
g 14. 12. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. TURNAJ V PEXESU, deskohrací klání. Hraje se o ceny útěchy. V průběhu a po
skončení turnaje se hrají i jiné karetní a deskové hry.
g 16. 12. (út) Masarykovo náměstí, 16.00 hod. MALENÍČEK
& ROZMARÝNEK, adventní zastavení s dětskými folklorními soubory, v rámci akce „Pod vánočním stromem“.
g 17. 12. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. RIDER, jízda po
čtyřech strunách. Tenhle chlápek vám ukáže, co všechno se
dá dostat z obyčejné baskytary.
g 17. 12. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. JAM SESSION, hudební orgie pro všechny.
g 19. 12. (pá) Masarykovo nám., 10.00—16.00 hod. NAHLÉDNUTÍ DO BETLÉMSKÉ STÁJE. V rámci akce „Pod vánočním stromem“.
g 19. 12. (pá) Masarykovo náměstí, 16.00 hod. SVATÝ PLUK,
rockové koledování, v rámci akce „Pod vánočním stromem“.
g 19. 12. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. LUBOŠ POSPÍŠIL & HROMOSVOD, originální trojband. Matador české
hudební scény s nespočtem hitů na kontě připravil průřez
svou bezmála čtyřicetiletou kariérou. Na své si přijdou jak
„pamětníci“, tak dnešní mladá generace.
g 19. 12. (pá) Hudební kavárna, 22.00 hod. WHERE IS A
TRAMP? Vánoční mejdan pro trampy. Trempíci, co mají na
paži vytetované chlebníky a hořící les, mají vstup volný, ostatní zadarmo, vemte všechno, oheň máme.
g 20. 12. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 40,- Kč. LUCIE REDLOVÁ & ŽENJA RUBILIN, koncert proslulé písničkářky
a jejího ruského hosta.
g 28. 12. (st) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
moderní i nemoderní deskové hry pro všechny věkové kategorie a jiné inteligentní živočišné druhy
g 29. 12. (po) Hudební kavárna, 20.00 hod. PŘEDČASNÝ
SILVESTR, tradiční předběžné vítání Nového roku.
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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

Pondělí 1. 12. od 18.00 hod., SVČ Fokus. Jedinečná možnost nahlédnout do tajů diagnostického přístroje OBERON.
Patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším!
g Po až pá 1.— 5. 12., 9.00—12.00, 13.00—18.00 hod., vestibul
SVČ. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA KERAMIKY. Prezentovat svá díla budou členové výtvarných kroužků Kaňka,
Šmudla a kroužky keramiky.
g Pátek 5. 12. od 10.00 hod., Masarykovo nám. DEN S MIKULÁŠEM. Mikuláš přijde pozdravit malé i velké děti se
svými andělskými i čertovskými pomocníky.
g Pátek 12. 12. od 19.00 hod., SVČ Fokus. DETAŠÉ. Vystoupení vokální skupiny. Hosté: SEXTET. Vstupné dobrovolné.
g Sobota 13. 12. od 9.00 do 14.00 hod., ateliéry SVČ. SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA. Keramika. Vstup: 70,- Kč, děti a studenti 40,- Kč.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (4., 5., 11., 12., 18., 19. 12.). Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Vždy čtvrtky
a pátky od 15.00 do 19.00 hodin v ateliérech SVČ pod vedením pí Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti —
40,- Kč, dospělí — 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE (1., 8., 15. 12.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. Vždy
v pondělí od 16.00 do 19.00 hod. v ateliéru SVČ, vstup 40,- Kč.
Pod vedením pí Mitášové.
g DIALOGY S VÝTVARNÝM SVĚTEM, výtvarný kurz.
Určeno pro začátečníky, pokročilé dospěláky i žáky připravující se na přijímací zkoušky na školy s výtvarným zaměřením ve věku od 15 let, kteří rádi tvoří, poznávají historii
a umění cestou výtvarných her a zážitků. Výtvarné techniky:
Kresba, malba, keramika, vosková batika: Sedm lekcí pod
vedením Mgr. Jany Tošovské, absolventky Ostravské univerzity. První lekce ve středu 21. ledna 2009 od 17.00 do 19.00 hod.
v ateliérech SVČ Fokus. (Další lekce vždy ve středu 28. 1.,
4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2. poslední 4. 3. 2009). Cena kurzu:
700,- Kč. Zájemci se přihlásí na infocentru SVČ nebo na tel.:
607 586 770 nejpozději do 16. 1. 09. Více na www.fokusnj.cz
g Úterý 30. 12. od 9.00 do 13.00 hod. VÁNOČNÍ ZÁJEZD
DO AQUAPARKU. Odjezd od Fokusu v 9.00 hod., příjezd
cca 13.00 hod. Zájezd do aquaparku můžete zakoupit do 18. 12.
ve SVČ Fokus, cena děti do 15 let 180,- Kč, ostatní 200,- Kč.
g

Krajské setkání PD a ZDM
Jaroslav Juha, Martin Jakůbek
Ve dnech 27.— 29. 10. 2008 hostil nově zrekonstruovaný Dům
dětí a mládeže Vratimov dětské parlamenty a zastupitelstva
z Nového Jičína, Kopřivnice, Ostravy, Krnova, Orlové a Vratimova. Celkem padesát dětí mělo jako hlavní cíl získání nových informací o dětských právech. Lektorka z Amnesty International připravila pro děti velmi zajímavý workshop. Paní
starostka Vratimova Mgr. Iveta Zechová zase seznámila mladé zastupitele s iniciativami města. Velmi přínosný pro děti
byl projektový den, kde se učili vyhledávat granty, zpracovávat je a získávat také finanční prostředky od sponzorů.
Kromě toho se mladí zastupitelé seznámili s akcemi, které
se pořádají v jejich městech a domluvili si další setkání v jarních měsících, kde by se rádi věnovali problematice dětské
šikany a dále pokračovali v dětských právech.

g

g Do 31. ledna 2009. DĚJINY LITÉ BRONZEM.
Výstava zachycující život v době bronzové. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 26. prosinec 2008 v 16.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ
KONCERT. Ve spolupráci s Beskydským divadlem. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém
Jičíně.
g 1.— 12. prosince 2008. Program školy.
g Otevírací doba o vánočních svátcích: 24. 12.
(zavřeno); 25. 12. (zavřeno); 26. 12. (9.00—15.00
hod.), od 16.00 Štěpánský koncert; 27. 12. (zavřeno); 28. 12.
(9.00—15.00 hod.); 29. 12. (zavřeno); 30. 12. (8.00—12.00, 13.00 —
16.00 hod.); 31. 12. (9.00—15.00 hod.); 1. 1. 2009 (zavřeno); 2. 1.
2009 (8.00—12.00, 13.00—16.00 hod.).

Město Nový Jičín vždy pomohlo
práci Fondu pro opuštěné
a hendikepované děti
Vítězslav Černoch, předseda fondu
g V letošním roce si Fond pro opuštěné a hendikepované děti
připomíná 5 let činnosti. Za tuto dobu realizoval zdarma 40
akcí, kterých se zúčastnilo okolo 4 000 dětí, zejména z našeho regionu. Hodnota akcí a osobních dárků dětem dosáhla
1.000.000Kč. Jedním z měst, které naší práci pomáhá, je také
město Nový Jičín. Od nového roku tým fondu posílí o další
osobnosti — Moniku Žídkovou, Miss ČR a Evropy a skvělého
baviče Vladimíra Hrona. Děkujeme za pomoc!

Europe Direct informuje
Petra Schmidtová, DiS
g Ve dnech 2.— 3. prosince 2008 zavítají do Nového Jičína
zástupci všech Europe Direct z České republiky. Na koordinační schůzce, kterou povedou pracovníci Zastoupení Evropské komise se sídlem v Praze, se mimo jiné vyhodnotí dosavadní činnost ED, představí se nové publikace a dokumenty
komise s evropskou tématikou a rovněž zde budou prezentovány aktuální finální přípravy na české předsednictví Radě
EU první pololetí 2009.
Europe Direct se také připojí k letošním vánočním trhům
na Masarykově nám., a to akcí „Vánoce v Evropě“ dne 19. 12.
2008 od 10.00 do 15.00, kdy představí vánoční zvyky a tradice
zemí EU.

Klub rodáků a přátel města
NJ přeje všem svým členům
a příznivcům radostnou sváteční vánoční pohodu z narození Jezulátka, veselé rozloučení s rokem stávajícím, který
se jako zestárlá bárka vrací do přístavu naděje lepších časů,
a tím zcela určitě bude rok příští 2009, v podobě mladé lodičky vyplouvající na celoroční pou. Zároveň doporučujeme
k potěše svého srdce a ducha všechny vánoční a novoroční
koncerty, zvláště pěveckého sboru Ondráš. Ten již tradičně
zazpívá dříve narozeným občanům města v sále Beskydského
divadla v sobotu 20. prosince v 18 hod. a veřejnosti v sobotu
27. prosince v 17 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
O den dříve se uskuteční koncert orchestru P. J. Vejvanovského, konkrétně v pátek 26. prosince v 16 hod. odpoledne v Trámovém sále Žerotínského zámku Muzea Novojičínska p.o., které je spolupořadatelem. Osadní výbor v Novém Jičíně — Žilině pořádá svůj Vánoční koncert v sobotu
3. ledna 2009 v 16 hod. v kostele sv. Mikuláše. Zazní skladby
G.F. Händela, W.A. Mozarta, B. Smišovského, F. Šimíčka, F.
Schuberta, A.L. Webbera, sóla zazpívají sólistka ostravské
operety divadla J. Myrona J. Kurečková, L. Hniličková, členka
PS Ondráš, P. Strakoš zahraje na varhany a trubku, podobně
D. Skařupa, člen Ondráše, zazpívá a zahraje na trubku. Koncert moderuje Karel Chobot. Zároveň zveme všechny členy
klubu na již tradiční posezení v předvánočním čase po koncertu Ondráše, letos tedy v sobotu 20. prosince 2008 ve 20
hodin v kavárně Praha.
Karel Chobot

Přehled vánočních bohoslužeb
Mgr. Antonín Urban
g CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: Modlitebna
Suvorovova 478. Celá Novoroční bohoslužba začíná v 9.00 hod.,
samotný novoroční program písní a mluveného slova pak ve
14.00 hod.
g CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ: Všechna
shromáždění se konají v modlitebně našeho sborového domu
v Novém Jičíně, Janáčkovy sady č.1. 21. 12., čtvrtá neděle
adventní, 9.00 hod.; 24. 12. Štědrý den, 14.00 hod.; Divadelní
hra dětí a dospělých „Velké lidu sčítání“; 25. 12. Boží hod
vánoční, 9.00 hod.; Bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře
Páně; 26. 12. Svátek mučedníka Štěpána, 9.00 hod.; 28. 12.
První neděle po narození Páně, 9.00 hod.; 31. 12. Bohoslužby
na konec starého roku, 17.00 hod.; 1. 1. Nový rok, 9.00 hod.;
Bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně.
g ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ: Modlitebna
Sokolovská 26. Vánoční bohoslužba 24. 12. v 18.00 hod.
g CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ: ne 21. 12., čtvrtá neděle
adventní (mše sv. jako v neděli), st 24. 12. Štědrý den v 6.45
hod. adventní mše sv. ve farním kostele; v 15.00 hod. vánoční
mše sv. s otvíráním Betléma ve Španělské kapli; sv. v Libhošti,
22.00 hod. půlnoční mše sv. ve farním kostele v Novém Jičíně;
čt 25. 12. slavnost Narození Páně — zasvěcený svátek, (mše
sv. jako v neděli), 9.00 hod. mše sv. v kostele v Žilině; pá 26. 12.
svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka (mše sv. jako v neděli); 16.00 hod. koncert chóru uralských kozáků ve farním
kostele v NJ; ne 28. 12. svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (mše sv. jako v neděli s obnovou manželských slibů); st
31. 12. na poděkování za starý rok s prosbou o požehnání do
nového roku 2009, ranní mše sv. nebude; 16.00 hod. mše sv.
se sv. požehnáním, farní kostel Nový Jičín a Šenov; 17.30 hod.
mše sv. se sv. požehnáním Kunín a Libhoš; čt 1. 1. 2009: slavnost Matky boží, P. Marie, Nový rok — zasvěcený svátek (mše
sv. jako v neděli). V ostatní dny mše sv. jako obvykle. Mše sv.
v neděli: v 7.15 hod a 10.15 hod v ve farním kostele v Novém
Jičíně, 8.45 hod. v Libhošti, 18.30 hod. ve Španělské kapli.

Pohyblivý betlém ve Španělské kapli otevřen dle harmonogramu uvedeného na nástěnce u dveří kostela.

Občanská statistika — říjen 2008
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 16 dětí, z toho 4 chlapci a 12 děvčat. Přistěhovalo se 16, odstěhovalo 30 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky
v Novém Jičíně, 8 v Kuníně. Počet obyvatel 26 205, zemřelo
26. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Za zapomenutou slávou
Peschlovy továrny na klobouky
a Peschlových vil
Mgr. E. Opršalová, Jazykové a vzdělávací centrum NJ
g Pod tímto názvem připravilo Jazykové a vzdělávací centrum

na Tyršově ulici v Novém Jičíně návštěvu míst, která nejsou
tak známá jako Hücklovy vily a Hücklova továrna na klobouky, ale jsou velmi zajímavá. Stavební parcely, které Anton
Peschel se svým společníkem Janem Poppem zakoupili na
území Šenova, byly původně majetkem vrchnostenského velkostatku. A Anton Peschel, majitel mlýna, se rozhodl, že r.
1869 postaví továrnu na klobouky. Ze staré kroniky Šenova
i z jiných dokumentů vyplývá, že po počátečních potížích se
továrna uchytila, začala se rozrůstat a její výrobky získaly
oblibu doma i v cizině. Teprve když jsme stáli na nádvoří
dnešního objektu určeného k demolici, uvědomili jsme si jeho
rozsah a podnikavost, se kterou rodina továrnu rozšiřovala;
zakoupili likérku Simona Adlera a přestavěli ji na řeznictví
a hospodu s vyhlášenou kuchyní, známá byla i zahradní restaurace, postavili vlasostřižnu, barvírnu, pilu, využívali vodu
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z Grasmanky, která byla tak čistá, že se v ní dalo koupat. Už
roku 1913 požádali o povolení ke stavbě vlakové vlečky, zakoupili a nechali strhnout starou domkářskou kolonii nad
Grasmankou, která dříve sloužila hlavně honákům dobytka,
a postavili byty pro zaměstnance. Bydlelo se v nich ještě i po
2. světové válce. V nádvoří je vidět zbývající tovární objekty,
které čekají na demolici, ale také úřednické byty nebo dřevěné
verandy obytných domů. Výroba se zde zastavila k 1. 2. 1949
a objekt převzalo Ministerstvo národní obrany, dnes náleží
Šenovu.
A co Peschlovy vily? Obě hlavní reprezentační Peschlovy vily
jsou už více než stoleté dámy a jejich vzhled se několikrát
změnil, jak dokazují dobové kresby i fotografie. Jsou umístěny v zahradách u hlavní cesty do Šenova, takže každý si je
může prohlédnout i zvenčí. A u té starší s krásnou lodžií, která
je označována jako vila Antona Peschla (jr.), nám nic jiného
nezbývalo — je soukromým majetkem a nebyli jsme zváni.
Aspoň jsme si u brány popovídali, jak si krásné prostory pamatujeme z doby, kdy zde byla školní jídelna a školní družina,
zatímco brána tiše propouštěla auta a v suterénu se míhaly
bílé oděné postavy.
Zato druhá vila, označována jako vila Karla Peschla, dnes
Obecní úřad v Šenově u Nového Jičína byla přímo lahůdka.
Byli jsme očekáváni a bylo se na co dívat. Vstupní dveře, mramorové schodiště, hala obložená dřevem, krb z r. 1921, dřevěné schodiště s překrásným zábradlím, skříně vestavěné ve
stěně, překrásná dřevem obkládaná zasedací místnost, bývalá zimní zahrada a mnoho dalších dnes úředních místností,
ve kterých je ještě částečně zachován původní nábytek, dveře,
podlahy, to vše dobře udržované, a v hale čalouněné lavičky,
které přímo vybízely, abychom usedli a poslechli si něco o ženě,
která stála zpočátku v pozadí, ale nakonec se stala duší a hybnou pákou celé továrny a dokonce čestnou občankou Šenova.
Byla to Luisa Peschlová, která se v r. 1845 narodila v Doubravicích nad Svitavou a jako Aloisia Kolloros přišla s rodiči
roku 1864 do Nového Jičína, kde její otec Mathias pracoval
v městském pivovaru. Již v následujícím roce se provdala za
Antona Peschla (nar. 1824). I když se o ní zpočátku v souvislosti se založením továrny asi příliš nemluvilo, určitě byla
s jejím provozem dobře seznámena a svému muži pomáhala.
Roku 1885 zemřel její manžel Anton a Luisa Peschlová zůstala
ve svých 40 letech sama s 11 dosud nezaopatřenými
dětmi (čtyřmi syny a sedmi dcerami) a stala se i jedinou majitelkou továrny. Byla dobrou matkou i dobrou podnikatelkou, rozuměla továrně, uměla jednat se zákazníky. Syny Antona a později i Karla
a Josefa poslala do světa na zkušenou, v továrně
pracovaly i dcery a syn Rudolf, který byl inženýrem
na rakouské dráze, také pomáhal svými technickými
znalostmi. Roku 1912 se paní Luisa vzdala vedení
továrny a v roce 1920 zemřela. V nekrologu v časopise Kravařsko i v kronice Šenova se o ní hovoří
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jako o ženě, která měla dobré srdce a štědrou ruku, pomáhala, kde byla nouze, přispívala na školu i na kostel. Pochována
byla v rodinné hrobce v Šenově.
Do další vily jsme zamířili přes Grasmanku, kde na kopečku
nad tratí stojí vila z r. 1925. Náležela Antonu Ernstu Peschlovi
(1899), vnukovi zakladatele firmy, a ve štítě má naháčka
a žábu. Tato moderní vila prošla bohužel vnějšími i vnitřními
úpravami a byla k ní naprosto bezcitně přistavěna další budova — hypermoderní kostka, takže vznikla siamská dvojčata.
Bylo zde školící středisko, rudý koutek, jesloškolka, učňovské
středisko. Dnes už je přístavba díky obecnímu úřadu docela
pěkně upravena pro důchodce a původní budova je soukromým majetkem. Tentokrát jsme byli panem majitelem očekáváni a aspoň část vily jsme si mohli prohlédnout, podívat
se na plány původní stavby, udělat si představu o tehdejším
moderním bydlení — velké místnosti, zimní zahrada, točité
schodiště, vestavěné skříně se skrytými dveřmi, ale také terasa, altánek, zahrada s kamennými zídkami. Všude je vidět
snaha majitele zachovat co nejvíce z krásy této vily.
Už se stmívalo, když jsme se rozloučili s majiteli a prošli
sídlištěm Na vyhlídce — tam měla stát další vila. Chtěla ji zde
postavit sestra Antona Ernsta dr. Johanna Steinbachová se
svým manželem Fritzem, ředitelem továrny. Jenže začala
druhá světová válka a z plánů zůstala pouze kamenná zahradní zídka na Anenské ulici.
A na Anenské už stojíme před osvětlenou další vilou, která
původně patřila továrníku Weissovi. Připomínala romantické
zámky na Loiře svými věžičkami, zdobeným štítem, komíny,
okny a terasami zdobenými mřížemi, krásnou vstupní branou i altánkem. Peschlova rodina ji vlastnila do r. 1945, pak
zde byly byty a nakonec prošla přestavbou, která úplně změnila její vzhled a přizpůsobila ji potřebám mateřské školy.
Krásné velké místnosti zaplněné hračkami, stolečky a postýlkami už ničím nepřipomínají přepychové bydlení, zato dýchají láskou k dětem. Díky paní školnici jsme si mohli projít
i zajímavá klenutá sklepení a na večerní terase si popovídat,
jaké to asi bývalo, když sem Peschlovi zajížděli za války kočárem taženým koňmi, jak vzpomínají pamětníci z okolí.
A kam je odvál čas? Peschlovi byli Němci, jejich továrna
pracovala pro německou armádu. Už v dubnu 1945 se odstěhovali většinou do Německa, jejich majetek byl znárodněn.
Ale...
Roku 1950 založil vnuk zakladatele továrny Anton Ernst
Peschel v Bavorsku ve městě Dinkelsbühl novou továrnu na
klobouky. Z Anglie přivezl potřebné stroje, mezi přesídlenci,
kteří se po odsunu z ČSR usadili v této oblasti, získal výborné spolupracovníky, se kterými chtěl pokračovat v rodinné
tradici. Tvrdá konkurence (možná i Tonak), malá poptávka
a paradoxně i rozvoj automobilismu „protože v autě se klobouk nenosí“, to vše vedlo k ukončení výroby r. 1969. Přesně
sto let od jejího založení firma Anton Peschel zanikla.
Vily rodiny Peschlových v Šenově, SOkA NJ.

Povídání o Bochetě
Václav a Marie Bubeníkovi
g

Bocheta, půjdu na Bochetu, byl jsem právě na Bochetě.
Tato slova slyšíme v Novém Jičíně skoro denně. Většina místních usedlíků zajisté ví, že se jedná o bývalou samotu ležící
mezi Novým Jičínem a jeho částí Loučkou, která už v dnešní
době pomalu splývá s městskou zástavbou. Před mnoha desítkami let tomu tak ale zdaleka nebylo, nebo poslední stavbou města byla Španělská kaple. Co však název Bocheta znamená? Na to není až tak nesnadná odpově , poněvadž německy se tomuto místu říkalo Pochhütte, odkud k počeštěnému Bocheta není daleko. Výraz můžeme přeložit jako hu,
kde byl zároveň i buchar či kovárna. A velká kovárna tu skutečně byla, nebo po r. 1784 kdy tudy začala procházet velmi
frekventovaná císařská silnice spojující Vídeň s Haličí, jí bylo
nutně zapotřebí. V tehdejší době znamenala něco jako autoservis u dálnice pouze s tím rozdílem, že se zde koním vyměňovaly podkovy a opravovaly kovové části povozů. O zdejším
místě je zajímavá zmínka v jedné z městských kronik, kde
se k r. 1777 píše o velkém plese, uspořádaném novojičínským
rodákem Hamplem. Zbohatl značně v Polsku, kde se stal
jedním z nejvlivnějších ministrů polského krále Stanislava
Poniatowského. Při jedné z návštěv rodného města se chtěl
ukázat a zanechat po sobě nějakou vzpomínku. Nechal proto
na Bochetě postavit dřevěné boudy, kde se lidu čepovalo pivo
zdarma. Zvenčí i zevnitř je osvětlovalo mnoho lamp. V jejich
místnostech se bavila tancem a hodovala vybraná společnost.
Dokonce nechyběl ani tehdy módní ohňostroj.
Nové časy však Bocheta začala prožívat rokem 1869, kdy
zde Leopold Kudielka vybudoval prosperující pivovar. Roku
1897 si vzal za společníka Josefa Rossmanitha, takže firma
byla zapsána pod názvem Kudielka a Rossmanith. Od roku
1917 se v držení majetku vystřídalo několik rodinných příslušníků jako ing. Albert Kudielka, Alfréd Kudielka až po
Olgu Kudielkovou. Konec druhé světové války 1945 s sebou
přinesl konfiskaci německého majetku. Pivovar se dostal pod
národní správu, přičemž tehdejší okresní národní výbor jmenoval národním správcem Františka Procházku. Následně
až do ukončení výroby pivovar náležel různým národním podnikům, z nichž můžeme jmenovat kupříkladu Moravskoslezské pivovary n.p. nebo Severomoravské pivovary n.p. Pivem,
které původně rozvážely koňské a volské potahy, později
samozřejmě automobily, zásoboval celé široké okolí. Podle
pamětníků se jezdilo až do Polic u Valašského Meziříčí. Ke
konci své činnosti produkoval 72 000 hl. piva ročně. Z jeho
výrobků lze jmenovat kupř. Loučské výčepní světlé či Bochetský kozel. Sté výročí stačil oslavit speciálním Bochetským jubilantem. To však už byla pouze jeho labutí píseň,
nebo v důsledku zprovoznění nového pivovaru v Nošovicích
u Frýdku Místku začátkem roku 1971 zanikl. V jeho prostorách potom hospodařil statek Vysoké školy veterinární a ve
sklepeních, kde dříve zrálo pivo, pěstovali žampiony. Po roce
1990 se celý objekt dostal v rámci privatizace do soukromých
rukou. V současnosti celé prostory slouží podniku Tvarstav
jako sklady a prodejna stavebního materiálu.
Na druhé straně císařské silnice můžeme ještě dnes vidět
budovy bývalé bochetské restaurace. Provozovali ji spolumajitelé pivovaru Kudielkovi. Reklamu jednoho z nich lze
najít v průvodci městem Novým Jičínem z r. 1890. Kromě dobrého levného jídla a pití inzerent oznamuje, že součástí zařízení je i střelnice novojičínského střeleckého spolku. Roku
1891 se na ní konaly IV. moravské zemské střelby, za účasti
význačných hostů. Po r. 1945 restaurace se střelnicí zanikla.
Počátkem 50. let zde působil Krajský výzkumný ústav zemědělský a na okolních pozemcích šlechtil trávy. Dnes jsou v budově umístěny různé malé firmy. Asi 200 m od pivovaru směrem k Loučce je pivovarský rybník, z něhož v zimních měsících těžili led pro chlazení piva. Nyní je používán pouze
rybáři pro chov ryb. Můžeme zde také nalézt kravín postavený v době zemědělské kolektivizace roku 1951—1952, ani
ten však už dávno neslouží původnímu účelu.
K největšímu stavebnímu rozmachu na Bochetě a v jejím
bezprostředním okolí došlo až po r. 2000. V těsné blízkosti
bývalého kravína postavili supermarket Kaufland a několik

činžovních domů. Ani pole pod Skalkami až po Bochetu nezůstala stavebního boomu ušetřena. V dnešní době zde stojí
asi 60 rodinných sídel a ostatní jsou rozestavěny. Vznikly tu
čtyři nové ulice, z nichž dvě M. Baláše a V. Poláka obdržely
jména po význačných občanech města, jedna L.N. Tolstého
po známém ruském klasikovi a jedna Pod Skalkou podle
místa, kde se nachází.
Lokalita Bocheta je zajímavá i tím, že jí probíhá 18. poledník
východní zeměpisné délky. Nedaleko odsud v místech dnešních ulic M. Baláše a V. Poláka došlo v noci z 26. na 27. června
1998 k zajímavé události. Od časného rána byl vzduch v celém městě zbarven do žluta až oranžova asi tak, jako bychom
se podívali přes barevné sklo. V průběhu dne již mnoho výletníků jdoucích na Skalky mohlo vidět v pšeničném lánu
ohromný kruhový piktogram, který měl průměr víc jak 80 m.
Zda byla mezi oběma jevy nějaká příčinná souvislost, to ví
snad jen Pán Bůh. Velmi komplikovaný obrazec orientovaný
svými jednotlivými částmi podle světových stran, zapříčinil
u obyvatelstva mnohou diskusi na dané téma. Ani ostravská
televize si nenechala ujít příležitost zabývat se tímto fenoménem. Jako tvůrci díla byli lidmi označováni různí recesisté,
ufoni, sekty či adolescenti. Slyšeny byly i hlasy svádějící vše
na americké špionážní družice či lasery. Stran toho, že v inkriminovanou noc velmi pršelo, měla by případná skupina
recesistů znesnadněnou práci. Tajemství proto zůstává. A co
by byl svět bez tajemství? To by ani život nebyl zajímavý.
Nynější Tolstého ulice byla původně polní cestou, která
spojovala Císařskou ulici se Skalkami. Mohly po ní pochopitelně jezdit pouze koňské povozy. Vzpomínaná je však již
v průběhu 19. století. Vlevo od ní měl svých 6 měřic tkadlec
Karl Kudjelka, rodák z tehdejší Fröhlichgasse, nynější Nerudovy ulice. Byl to zajímavý člověk s pohnutým osudem.
Narodil se r. 1822 a za prací prošel kus světa. Se svoji manželkou a dětmi doputoval až do Sedmihradska v nynějším
Rumunsku. Světem se protloukal, jak jen mohl, aby svoji rodinu uživil. Posléze se vrátil domů a usídlil na svém bochetském poli, kde si postavil z různých stavebních zbytků chatrč, jak říkal, v sedmihradském stylu. Choval různé zvířectvo
zejména kozy, proto byl znám i pod přezdívkou kozí strýc.
Ve své chatrči četl dlouho do noci při svíčce hlavně naučný
slovník, který znal zpaměti, takže jeho vědomosti byly nečekané. Jednou ho napadlo, že by si na svém pozemku mohl
otevřít kavárnu. Samozřejmě svůj záměr pro naprostý nedostatek peněz nemohl realizovat. Nic mu však nebránilo,
aby se všude o tom zmiňoval. Netrvalo dlouho a jeho obydlí
se začalo říkat Kaffeehaus. I když po jeho smrti v roce 1908
nechalo město chatrč odstranit, lidé ještě dlouho toto místo
Kaffeehausem nazývali, aniž by věděli za jakých okolností
pojmenování vzniklo.
Zajímavých míst a příhod máme ve svém okolí mnoho. Až
někdy půjdete Tolstého ulicí na Skalky, vzpomeňte si i na
Karla Kudjelku, který, jak napsala jedna novojičínská básnířka a spisovatelka, byl idealistou, hlavně však slušným
a čestným člověkem.
Pohlednice s pivovarem Bocheta z roku 1916
ze sbírky pana Jiřího Bartoně.
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Ohlédnutí za VII. Porta Musicae
Josefa Zajíčka zpovídal a zaznamenal Karel Chobot
g Ve dnech 21.— 23. listopadu 2008 proběhla v Novém Jičíně
7. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA
MUSICAE NOVÝ JIČÍN 2008. Soutěžního festivalu se zúčastnilo 16 sborů z celé ČR, které soutěžily ve dvou věkových
kategoriích. V 1. kategorii (děti do 15 let) byla vybrána odbornou radou jako povinná skladba dílko Zdeňka Lukáše
Čáp sedí pod dubem z cyklu Sedm trubačů. Ve 2. kategorii
(děti do 19 let) se soutěžilo s písní Vlnky z cyklu Písně letních
dnů a nocí rovněž skladatele Zdeňka Lukáše, který by se letos
dožil osmdesáti let. Celá soutěž měla vynikající uměleckou
úroveň a mimořádný společenský rozměr, kdy se v jejím průběhu setkalo a vlastní soutěžní dění monitorovalo na šedesát
sborových dirigentů, muzikantů a významných osobností
české kultury. Zahajovací koncert se stal reprezentativní
přehlídkou dvou vynikajících těles — novojičínského sboru ZUŠ
Ondrášek a libereckého Severáčku. Jak známo, oba sbory
dlouhodobě prokazují mimořádné výsledky a na pátečním
koncertě v Beskydském divadle svou kvalitu jen potvrdily.
Sobotní den byl zcela poznamenán soutěžním kláním a jeho
neopakovatelnou atmosférou. Na jeho konci bylo vyřčeno
resumé mezinárodní odbornou porotou, v jejímž čele stála
paní Eva Šeinerová, sbormistryně DPS Permoník Karviná,
jedna z nejuznávanějších osobností dětského sborového zpěvu
v naší republice. Členy odborné poroty byli dále pí Svatava
Šubrtová, vynikající pěvecký pedagog (stále vitální a šarmantní dáma působila před odchodem do penze na Státní
konzervatoři Pardubice), pí Zuzana Ronck, sbormistryně a pedagog na konzervatoři v Grazu, pí Elena Šarayová, sbormistryně a pedagog Vysoké školy múzických umění v Bratislavě,
pí Silvie Pálková, sbormistryně Severáčku z Liberce, pánové
Marek Valášek, sbormistr a pedagog Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy Praha a Josef Zajíček, sbormistr novojičínského sboru základní umělecké školy Ondrášek.
Ceremoniál vyhlášení výsledků s koncertem laureátů měl
příchu napínavé detektivky, jejíž zápletku okořenilo vystoupení SEXTETu+ (neboli formace sympatických studentů novojičínského gymnázia v čele s vedoucím Karlem Dostálem).
A jaké je tedy rozuzlení? O tom vypovídá a svědectví vydává
níže uvedená výsledková listina. A malý bonus na závěr, aby
napětí gradovalo: italské město Sommacampagna se již potřetí v řadě stalo patronem novojičínského festivalu a předává vítězi speciální cenu — zve sbor s nejvyšším bodovým
ohodnocením k účasti na Mezinárodním sborovém festivalu
Custosa, jehož je samo organizátorem. Nesoutěžní festival
se odehrává v malebné oblasti jezera Lago di Garda (region
Verona) a skýtá vítězi mimořádnou mezinárodní zkušenost.
Hlavní cena Porta Musicae 2008 byla udělena sboru MLÁDÍ z Jablonce nad Jizerou.
Po vypjatém večerním dramatu připravili organizátoři dětem velkou diskotéku a jejich sbormistrům umožnili setkání
s porotou, která ochotně rozebírala jednotlivá vystoupení
a předala mnoho cenných rad. V neděli dopoledne se všichni
účastníci naposledy sešli na Masarykově náměstí, aby svým
zpěvem vyjádřili svůj dík městu Novému Jičínu, jeho obyvatelům a především pak organizátorům festivalu, totiž Sdružení přátel DPS Ondrášek, které se svého úkolu, jako vždy,
zhostilo s naprostou profesionalitou a nevšední obětavostí.
Závěrečný chorál dětí a jejich pedagogů pak lze beze zbytku
chápat jako projev přesvědčení, že se zde za dva roky opět
setkáme již při 8. ročníku. A nakonec ještě malá rekapitulace:
Festivalu se zúčastnilo celkem 16 soutěžících sborů, 2 nesoutěžní sbory — 750 dětí, sbormistři a doprovod — 70 osob, porota, seminaristé, odborná rada, hosté — 60 osob, organizátoři — 20 osob, celkem 900 účastníků.

Výsledková listina: 1. kategorie: KOPRETINA Orlová
(stříbrné pásmo); SBOR GYMNÁZIA Děčín (bronzové pásmo); JIŘIČKY Plzeň (bronzové pásmo); FERE ANGELI Strakonice (stříbrné pásmo); MIBIDIZO Valašské Meziříčí (zlaté
pásmo); ROSIČKA Brno (zlaté pásmo); IUVENTUS CANTANS
Pardubice (zlaté pásmo); TRALLALA Český Těšín(bronzové pásmo); MEDVÍĎATA Český Krumlov (zlaté pásmo);
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2. kategorie: VÝŠINKA Liberec (bronzové pásmo); IUVENTUS GAUDE Jablonec nad Nisou (stříbrné pásmo); ČERVÁNEK Červený Kostelec (stříbrné pásmo); KANTILÉNA Luže
(stříbrné pás.); MLÁDÍ Jablonec nad Jiz. (zlaté pás.); ZVONKY Hulín (zlaté pás.); DA CAPO Rokycany (stříbrné pásmo).
Porta Musicae — hlavní cena (sbor s nejvyšším bodovým
hodnocením) MLÁDÍ Jablonec nad Jizerou sbormistryně Květa
Kavanová.

Nedávejte šanci kapsářům
str. Ilona Majorošová, ilustrační foto Jaroslav Bělík
g

Městská policie Nový Jičín ve spolupráci s Policií ČR v prosinci zvýší svou
pochůzkovou činnost v městské památkové rezervaci, kde budou stejně jako
v minulých letech Vánoční trhy, které
letos začínají 1. 12. a ukončeny budou
23. 12. 2008. Hlídky MP zde budou v denních i nočních hodinách provádět kontroly ve zvýšené míře, ve dne zaměřené
na kapesní krádeže, v noci na vykrádání a poškozování stánků, při těchto
kontrolách bude využíván i kamerový
systém.
Je důležité mít své věci pod kontrolou: Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách
u kalhot. Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti vykukovat z tašek či kabelek — nenoste své osobní doklady
v peněžence. Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně
odděleně od samotné karty, v případě krádeže platební karty
okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte. Tašky a batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti,
nenoste na zádech, kam nevidíte, nikdy je nespouštějte z dohledu. Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte
různá zapínání. Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního
koše, mějte jej stále na očích. Cestou od pokladen nenechávejte vozík s nákupem bez dohledu. Při překládání nákupu
z vozíku do vozidla bu te obezřetní, nenechejte odlákat svou
pozornost od svých osobních věcí. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například při
podání svědectví policii. Neusnadňujte práci kapsářům!
Samozřejmě je nutné dávat pozor na cenné věci ve vozidlech na parkovištích, není dobré nechávat cenné věci a drahé
dárky odložené na sedadlech (jedná se také o krabice od fotoaparátů, mobilních telefonů a dalších cenných věcí), raději
tyto předměty odkládejte do úložného prostoru ve vozidle. Než
odejdete od vozidla přesvědčte se, zda je vozidlo řádně uzamčeno a okna jsou uzavřena. Strážníci MP Nový Jičín budou
také v průběhu měsíce prosince provádět kontroly větších
parkoviš v centru města a u větších obchodních domů.

Snímek č. 65

Soutěž „Pozvedni oči“ 33. kolo
Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely
g

Snímek č. 63

g Snímek č. 64: Představuje vchodový portál do kaple
zasvěcené Bolestné Panně
Marii, která byla postavena
nad společným hrobem císařské posádky pobité 24. 7.
1621 při obléhání města vojsky protestantského markraběte Jana Jiřího Krnovského. Velkou část posádky tvořili neapolští vojáci (Neapolské
království bylo tehdy součástí španělských držav). Odtud tedy
pochází zlidovělý název Španělská kaple. Roku 1724 byla na
místě starší stavby postavena zděná barokní kaple a posvěcená v roce 1727. Po zrušení kaple císařem Josefem II. byla
přeměněna na sklad soli, jako i jinde v celém rakouském mocnářství. Z iniciativy novojičínského měšana Fr. Mecha byla
kaple ve 30. letech 19. století opravena a 9. 5. 1841 vysvěcena
a sloužila opět jako poutní místo. Dnešní pseudorománská
úprava je výsledkem zásahů v letech 1863—64 a při této příležitosti byl celý areál také rozšířen. Celý objekt Španělské
kaple je kulturní památkou města.

Výhercem jedné ze dvou krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) nebo nástěnného kalendáře na rok 2009
byla vylosována paní Věra Nožičková, Riegrova 11, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty města Nový Jičín)
získává paní Jolanda de Conti, Vančurova 32, Nový Jičín.

Snímek č. 66

Snímek č. 64

Jako obvykle vám nejprve
předkládáme výsledek předcházejícího listopadového
kola naší soutěže. Všechny
došlé odpovědi byly správné.
g Snímek č. 63: Představuje
vstupní portál do domu č. 1
v Dobrovského ulici (Havlingasse). Jedná se o dvoupodlažní dům s půdním polopatrem. Je to v jádru renesanční
stavba z poslední třetiny 16.
století, přestavěná klasicistně na konci 18. století. Dílčí
úpravy v interiéru byly provedeny ve 2. pol. 20. století.
Na kamenném nadpraží portálu je štítek novojičínského
purkmistra Thomase Heinricha (purkmistrem v letech
1586, 1592, 1596). Majitel domu byl ve své době členem
tzv. šenkovního bratrstva.
Dnes je dům kulturní památkou města.

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.

Rozjímání o čase
Marné je chtít,
a se vrátí.
Nedá na zvuk luzných tónů,
čas,
ten běžec lehkých tratí,
žel,
i těžkých maratonů.

Jaroslav Merenda

Dostihy mu nejsou cizí,
ani závod veteránů.
Nenápadně kamsi mizí,
čas,
ten mocný pán všech pánů.

ZMĚNA V ODEVZDÁVÁNÍ OBÁLEK!
Zúčastněte se 33. 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.
Ilustrační foto Jaroslav Bělík:
Kostelní hodiny odedávna čas odměřují...
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