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Mesícník
ˇ ˇ mesta
ˇ

V ázení
ˇ spoluobcané!
ˇ

Dovolte mi, abych Vám osobně i jménem mých spolupracovníků popřál do roku 2009
hodně úspěchů v práci i osobním životě, zdraví ze železa a co nejpevnější nervy
v tom čím dál tím více složitějším světě.
Přeji Vám, a si dokážete vždy uchovat tu svoji víru v sebe sama, ve svoje schopnosti
a svůj um, v dobro člověka a spravedlnost a a je ta víra co nejpevnější.
Přeji nám všem, a dokážeme společně prožívat všechnu radost, naději, ale i obavy
a starosti spojené s každodenním životem našeho města.
Nech vnitřní pokoj a láska k bližnímu svému nám přinese všem společně hojnost
lásky, spokojenosti a životního elánu po celý požehnaný rok 2009.

Jicín
ˇ v roce 2008 ocima
ˇ fotografu.
N ový Páté
netradicní
ˇ vydání.
Mgr. Ivan Týle, starosta města

°

Foto Jaroslav Bělík

leden — únor 2008

Poutavá přednáška o historii města v radniční aule g Novoroční Ondrášek letos nejen zpíval g I bruslaři zamířili na zamrzlý rybník

Hokejový klub NJ — hokejové turnaje žáků na zimním stadionu g Lyžaři si užívali sjezdovku na Svinci g Nezvyklá disciplína na svinecké sjezdovce

Radou města byli oceněni nejlepší pracovníci městské policie g KVS Laguna — domácí zvítězili v plavání s ploutvemi

Únor — čas na vycházky s jinými výhledy

Podaří se zachránit budovy tabákové továrny? g Hrabě Kinský vzpomíná na mladá léta…
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Slovinský velvyslanec Franc But zahájil výstavu Jože Plečnik a jeho Žale

g

g

g

g

Divadelní dílna

Oceňování nejlepších sportovců okresu g Turnaj ve stolním tenise „O pohár starosty města“

Konec památného stromu v Hückelových zahradách

Mistři ČR v ledním hokeji 5. tříd g Výstava „Historie a současnost města NJ na leteckých snímcích“ g Císař Josef II. se dočkal nové pamětní desky
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březen — duben 2008

g

duben 2008
g

20. dubna 2008, Den Země, nový český rekord — vytvoření zeleného bodu

g

V dubnu byla zahájena rekonstrukce náměstí
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květen 2008
g

Žilinský kostel dostává nový zvon g ... a místní malou kopii v upomínku g Výsadba na kruhové křižovatce Bezručova — Beskydská

g

g

Veletrhu Novojičínska se zúčastnilo partnerské město Kremnica g Obnova zahrad u gymnázia

Tradiční setkání zdravotně postižených na výletišti U Chovatelů g Projekt Comenius — setkání zástupců tří škol (ZŠ Dlouhá, Slovensko, Maarsko)

g

g
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Slavnostní otevření nové cyklostezky Libhoš

Průběh rekonstrukce náměstí v měsíci květnu

červen 2008
g

Slavnostní ocenění osobností ze sociální oblasti a kultury za rok 2007 v BD g Ocenění žáků za mimořádné studijní a sportovní výsledky v r. 2007

g

Busta A. Dvořáka odhalena v parčíku za Beskydským divadlem g Nový Jičín se zúčastnil mezinárodní olympiády v Kremnici

g

Basketbalisté NJ dosáhli druhého místa v Mattoni NBL g Členové OV místní části Loučka se seznámili s návrhem nového územního plánu

g

Sídliště Loučka před zahájením III. etapy regenerace g Na akci Den Loučky se vydováděly děti, dospělí se bavili při vystoupení Pavla Nováka

g

Mezinárodní pohár starosty města NJ g Vyhodnocení poháru v sále SVČ Fokus g Předání ocenění za umístění v soutěži „O pohár starosty města“
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Zdejší evangelická modlitebna slaví 100 let g Vozatajské závody v Loučce

g

g

g

Ocenění významných pedagogických osobností za rok 2007 g V průmyslové zóně se zahajuje výstavba

Zahájení prací na rekonstrukci dětského areálu na Skalkách g Jezdecký klub chovatelů koní NJ, Loučka o.s., závody a parkurové skákání

g
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Bidolido team ve Straníku g Rekonstrukce náměstí

červen — červenec 2008

g

červenec — srpen 2008

g

Rekonstrukce náměstí

g

Rekonstrukce náměstí

g

Akce Zelené město g Završena velká obnova střechy farní budovy

g

Ondrášek přispívá k obnově kostelíka sv. Kateřiny g Výstava Srpen 1968 v NJ připomněla události před 40 lety

g

Slavnostní otevření dětského hřiště v areálu na Skalkách rekonstruovaného za významného přispění Dalkie ČR g Rekonstrukce náměstí
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Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová
g

Rada města se sešla na svém 33. zasedání konaném
dne 9. prosince 2008 a v úvodu jednání projednala rozsáhlou finanční problematiku — zde se odvoláváme na plné znění
usnesení. Projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města Nový Jičín na rok 2009 a rozpočtový výhled města Nový Jičín na léta 2010 — 2017.
RM nedoporučila navýšení rozpočtu na granty na rok 2009
a doporučila ZM schválit přidělení grantových příspěvků organizacím a fyzickým osobám dle příloh 1—5. Doporučila
ustanovení pracovní skupiny, která vyhodnotí stávající přístup k problematice grantů a připraví návrh na postup v této
oblasti pro rok 2010 a léta následující.
RM vzala na vědomí informaci o problematice kapliček na
území místní části Straník. Doporučila ZM schválit dokument
Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Nový Jičín — sídliště
Dlouhá. RM projednala a doporučila ZM ke schválení realizaci projektu „Chráněné bydlení Nový Jičín“. Projednala a doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí průběžnou zprávu o programu prevence kriminality.
RM projednala problematiku bytových záležitostí — zde se
odvoláváme na plné znění usnesení. Dále projednala rozsáhlou majetkoprávní problematiku — také zde se odvoláváme
na plné znění usnesení. RM schválila nový organizační řád
s účinností od 1. 1. 2009. V závěru jednání RM schválila počet
pracovníků na rok 2009.

g Zastupitelstvo města se sešlo na svém 14. zasedání
dne 20. 11. 2008 a v úvodu jednání vzalo na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení ZM a RM. Zastupitelstvo projednalo rozsáhlou majetkoprávní problematiku — zde se odvoláváme na plné znění usnesení. Dále projednalo problematiku
bytových záležitostí a obsáhlou finanční problematiku — také
zde se odvoláváme na plné znění usnesení.
Vzalo na vědomí žádost místní organizace ČSSD o navýšení grantových okruhů v oblasti sociální, kulturní, volnočasových aktivit a činností spolků a zájmových sdružení na
rok 2009 — v každé oblasti o 100 000,- Kč oproti původnímu
rozpočtu na příští rok. Důvodem žádosti bylo to, že tyto okruhy
byly na rok 2008 navýšeny pouze o 5 %, zatímco grantový
okruh sportovní činnost byl navýšen téměř o 20 %.
ZM vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení obecně závazné
vyhlášky (OZV) č. 5/2007 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství za období od 1. 1. 2008 do
30. 9. 2008. Za uplynulé období byla OZV vyhodnocena jako
přínosná, zejména v letním období. Prováděné kontroly působí zároveň jako prevence.
ZM následně vydalo novelu OZV č. 4/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kde
jsou rozšířeny plochy zakazující požívání alkoholu o nová
veřejná prostranství, a to o další dětská hřiště a plochy v okolí
obchodních domů Kaufland, Hruška, Hypernova a Lídl.
ZM dále vydalo OZV č. 5/2008, kterou se mění OZV č. 3/
2004 o místních poplatcích. Cílem změny vydané v novelizaci
OZV 5/2008 je úprava sazby místního poplatku za užívání
veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa. Nově se stanovuje za užívání veřejného
prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osobní automobil poplatek paušální částkou ve
výši 6 000,- Kč ročně. V předchozí právní úpravě byl stanoven paušální poplatek ve výši 6 000,- Kč ročně pouze v prostoru MPR (ohraničené vnějšími stranami ulic Gen. H ao,
Tyršova, Štefánikova a Sokolovská) a ve všech ostatních částech města ve výši 4 000,- Kč ročně.
ZM vzalo na vědomí zprávu o komunitním plánování týkající se sociálních služeb a veřejných služeb se sociální tematikou. Ve zprávě jsou představeny jednotlivé pracovní skupiny (hendikepovaní, péče o seniory, o rodiny, sociálně vyloučení) a jejich činnost. V Novojičínském zpravodaji je také
obnovena rubrika se sociální problematikou, kde budou, mimo
jiné, představovány nové typy sociálních služeb.
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ZM vzalo na vědomí plnění Strategického plánu rozvoje
města a schválilo přípravu předložených projektů — rekonstrukce sportovního areálu Nový Jičín, rekonstrukce náměstí,
revitalizace areálu Tonak, Nový Jičín — město klobouků, energetické budovy.
ZM vzalo na vědomí zprávu o údržbě zeleně, která shrnuje
akce na tomto úseku za uplynulý rok, a také akce, které jsou
připravovány na rok 2009, např. dokončení projektu Veřejná
zeleň v NJ (bří Jaroňků, Janáčkovy sady), podíl na přípravě
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) na úseku veřejné
zeleně atd.
ZM vzalo na vědomí informaci o vyhodnocení zkušeností
se sloučením ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ Dlouhá 56. Na vědomí vzalo
také informaci o rekonstrukci Masarykova náměstí.
ZM vydalo Změnu č. 1 územního plánu obce, regulačního
plánu části města Nový Jičín — Bludovice, Kojetín, Straník
a vzalo na vědomí důvodovou zprávu o řízení vedeném o této
změně, ze které vyplývá, že změna územně plánovací dokumentace (ÚPD) není v rozporu s Politikou územního rozvoje
ČR a s ÚPD vydanou krajem. Rozpory nebyly shledány ani
ve stanovisku krajského úřadu ani ve stanoviscích dotčených orgánů.
ZM schválilo rozdělení příspěvků na estetizaci domů za
rok 2008, a to 27 žadatelům v celkové výši 1 000 000,- Kč.
Vzalo na vědomí zprávu o stavu kulturních památek na území
města Nový Jičín. Schválilo termíny jednání ZM na příští rok.
V závěru jednání delegovalo zastupitelstvo Mgr. Ivana Týle
jako zástupce na valnou hromadu TV Beskyd.
Odkazujeme-li na plné znění usnesení zastupitelstva, je k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.

Cestujete do zahraničí?
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g Zjistěte si podmínky vstupu a pobytu na území cizích států.

Jedná-li se o cesty do států ležících mimo Evropskou unii,
jsou podmínky vstupu a pobytu určeny právními předpisy.
Potřebnou informaci proto může občanovi poskytnout zastupitelský úřad daného státu, popř. Ministerstvo zahraničních
věcí ČR. Obdobně je nutné získat informace o podmínkách
vstupu a pobytu nezletilých dětí na území státu ležícího mimo
Evropskou unii. Doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu daného státu:
Zda se umožňuje vstup a pobyt dítěte zapsaného v cestovním dokladu rodiče; zda je v případě, že dítě cestuje v doprovodu jednoho rodiče nutný souhlas druhého rodiče, a jaké
náležitosti má mít tento souhlas; zda je nutný souhlas rodičů,
pokud dítě cestuje v doprovodu cizí osoby nebo samo.

Informace k poplatku za
komunální odpad na rok 2009
Sandra Trávníčková, finanční odbor MěÚ Nový Jičín
g Informujeme občany, že obecně závaznou vyhláškou města

Nový Jičín č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2009 byla
stanovena výše poplatku 456,-Kč/osobu/rok. Splatnost poplatku je stanovena ke dni 31. 3. 2009.

Změna svozu odpadu
v Loučce a na sídlišti!
Ivan Junášek — vedoucí střediska odpadů TSM Nového Jičína
g

Pro přibývající množství odpadu v Loučce rozšiřují Technické služby města Nového Jičína vývoz kontejnerů v Loučce
ze dvou na tři dny v týdnu. Místo v úterý a v pátek se od
pondělí 22. prosince 2008 budou kontejnery na směsný komunální odpad vyvážet v Loučce každé pondělí, středu a pátek.
Změna se dotkne i obyvatel ulic Gregorova, Protifašistických
bojovníků, Mendelovy, Jubilejní, K. Čapka a Vančurovy. U těch
se naopak z kapacitních důvodů současný svozový den každé
pondělí mění na každé úterý. Změny budou vyvěšeny také
u vchodových dveří byt. domů na výše jmenovaných ulicích.
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KINO KVĚTEN
Po 5. až st 7. ledna v 18.00 a ve 20.00 hod. ONI. Americký
thriller. Brutální útok v nich probudil uhaslou lásku. Z čeho
máte doopravdy strach? Neznámí zabijáci přepadnou osamělý dům a tyranizují milenecký pár. Mládeži nepřístupno, 85 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. ledna v 18.00 hod. ČTVERY VÁNOCE.
Komedie USA, Německo. Putování mladého páru za rozvedenými rodiči během vánočních svátků přinese mnohá
překvapení. Do 12 let nevhodný, 89 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. ledna ve 20.00 hod. ANGLICKÉ JAHODY.
Český film. O podivných vztazích v srpnu 1968. Příběh ruského vojenského zběha okupační armády z roku 1968, jemuž
se snaží pomáhat milenecká dvojice. Do 12 let nevhodný,
114 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 8. až st 10. ledna v 18.00 a ve 20.00 hod. REPO: Genetická opera. Americký muzikál. Drsná thrillerová hudební podívaná vychází ze stylu komiksů a rockových diskoték. Mládeži nepřístupno, 89 min., titulky, vstupné
70,- Kč.
g Pá 16. až ne 18. ledna 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 Čt 15. až ne 18. ledna v 18.00 a ve 20.15 hod. HLÍDAČ č.
47. Filmová adaptace knihy J. Kopty. Film režiséra Filipa
Renče s Karlem Rodenem v hlavní roli železničního hlídače, který nemůže zapomenout na hrůzy první světové
války. Mládeži nepřístupno, 108 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 19. až st 21. ledna v 18.00 hod. DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ. Americký sci-fi thriller. Film je volným remakem klasického stejnojmenného filmu z r. 1951, který natočil Robert Wise. Nové podoby se ujal Scott Derrickson.
Do 12 let nevhodný, 102 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 19. až st 21. ledna ve 20.00 hod. UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE.
Americké erotické melodrama podle P. Rotha. O vztahu
stárnoucího profesora literatury (Ben Kingsley) a jedné
z jeho krásných žaček (Penélope Cruz). Mládeži nepřístupno, 112 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 22. až st 28. ledna v 18.00 a ve 20.00 hod. SNĚŽENKY
A MACHŘI PO 25 LETECH. Český film. Nevstoupíš dvakrát do téže chaty. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby si zavzpomínali a sami sebe ujistili v tom, že to
s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky stále mají v sobě. Mládeži přístupno, 104 min., vstupné 80,- Kč.
g Čt 29. až ne 1. února v 18.00 hod. STMÍVÁNÍ. Americký
akční horor. Jak se zamilovat do upíra. Film je natočen
podle první ze čtyř knih od Stephenie Meyerové. Do 12 let
nevhodný, 122 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 29. až ne 1. února v 20.00 hod. AUSTRÁLIE. Melodrama USA, Austrálie. Nicole Kidman a Hugh Jackman.
Anglická aristokratka z Londýna odjíždí do Austrálie. Chce
usvědčit svého muže, o kterém je přesvědčena, že ji podvádí. Záminkou pro její cestu se stává záchrana farmy,
kterou v Austrálii zdědila. Mládeži přístupno, 165 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 2. až st 4. února v 18.00 a ve 20.00 hod. VEŘEJNÝ
NEPŘÍTEL č. 1. První část francouzského dvojfilmu. Nepřítelem francouzské veřejnosti se stal v 70. letech Jacques
Mesrine, zločinec, který unikal z vězení a pak poskytoval
rozhovory novinářům. Do 12 let nevhodný, 110 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g

g Pátek 9. ledna v 18.00 hod., sobota 10. ledna v 16.00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT sboru Základní umělecké školy
Nový Jičín ONDRÁŠEK a jeho přípravných oddělení. Předprodej od 16. 12.
g Úterý 13. ledna v 19.00 hod. Ludvík Aškenazy, Jan Borna: MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA aneb JAK JSEM SE
ZTRATIL. Malý Pavlík Tesař se jednoho Štědrého dne
ztratil svému tatínkovi. Při bloudění vánoční Prahou ho
potká řada dobrodružství. Autor úpravy a režisér Jan Borna
dal příběhu formu divadelní revue a doslova ji prošpikoval
naživo hranými hity let šedesátých. Hrají: P. Tesař, J. Vondráček, P. Varga, Č. Koliáš, M. Veliký, M. Matejka, M. Zimová, K. Sedláčková-Oltová, I. Lokajová, M. Potoček a další.
Divadlo v Dlouhé, Praha. Předplatné sk. P. Předprodej
od 2. 12.
g Čtvrtek 15. ledna v 19.00 hod. CHANTAL POULLAIN —
CHANSONS. Koncert známé herečky a méně známé šansoniérky s doprovodným Orchestrem Divadla šansonů pod
vedením Šárky Králové. Zaznějí šansony ze stejnojmenného alba. Jako host vystoupí Jiří Vondrák. Brno. Předprodej od 2. 12.

Neděle 18. ledna v 15.00 a v 17.00 hod. Vítek Peřina:
HRNEČKU VAŘ! Dvě pohádky o hrnečcích, které někdy
jsou a někdy nejsou kouzelné, ale vždy jsou svým majitelům ku prospěchu. Naivní divadlo Liberec. Předplatné
sk. Rolnička v 17.00 hod. Malý sál. Předprodej od 6. 1.

g

Středa 21. ledna v 19.00 hod. MORAVSKOSLEZSKÉ
KOMORNÍ SDRUŽENÍ. MSKS tvoří přední hráči operního
orchestru Národního divadla moravskoslezského a Janáčkovy filharmonie. Sdružení hraje v obsazení dvoje housle,
viola, violoncello, klavír a lesní roh. Na koncertě zaznějí
skladby Ludwiga van Beethovena. Průvodní slovo bude
mít Jan Fišar. Ostrava, Kruh přátel hudby, malý sál.
Předprodej od 6. 1.

g

Pondělí 26. ledna v 18.00 hod. William Douglas Home:
LEDŇÁČEK. Lehkou rukou napsaná a humorem oplývající konverzační komedie nás zavádí do lepší společnosti,
která řeší u kávy či brandy své „fatální“ vztahy a problémy. Čeká nás typicky sarkastický britský humor, vypointované dialogy, ironický a zároveň decentně dojemný
příběh. V režii L. Smočka hrají Alena Vránová, František
Němec a Petr Kostka. Divadlo Ungelt Praha. Předplatné
sk. S. Předprodej od 6. 1.

g

g Úterý 27. ledna v 19.00 hod. Moliére: LAKOMEC. Hra
patří k vrcholům Moliérovy tvorby, společně s Misantropem, Tartuffem či Donem Juanem. Harpagon umí peníze
hromadit, a to všemi prostředky, tvrdou lichvou i sebeodříkáním. Jeho dospělé děti chtějí život žít a užít a peníze
by jim — dle jejich představ — měl někdo nadělit. V režii
Ivana Krejčího hrají: Kostas Zerdaloglu, Michal Stalmach,
Zdeněk Jorda, Sabina Muchová, Marta Ondráčková, Martin Táborský, Hana Vaňková a další. Slezské divadlo
Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 6. 1.
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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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu: Všechna odloučená pracoviště MŠ Sady
Nový Jičín „ROK OČIMA DĚTÍ“. 16. prosince 2008 — 9. ledna
2009. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hod.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.
g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu Mgr. Jana Tošovská „ARTTOUR“. 26. ledna až 27. února 2009, vernisáž 23. ledna v 17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20,
Jaroslav Milet, „NÁVRATY“ (olejomalby z 20. a 21. století). 5. ledna až 16. února 2009. Otevřeno: pondělí až pátek
od 12.00 do 22.00 hodin.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

7. 1. (st), Hudební kavárna •19.00 hod. HardPost — Black
Sabbath. HardPost slaví roční narozeniny, Ozzy už šedesátku. Dva dobré důvody věnovat tento kovaný večírek snad
největší legendě žánru. Přijdou všichni, obraz i zvuk. Uvedou,
jak velí zvyk, Winsy a Lunus.
g 7. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. Povídání s Libuší o „Neviditelném světě“, setkání nad tématy, která vás
zajímají, spojené s prožitkovými meditacemi. Akce trvá asi
do 19.30 hod. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 11. 1. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, moderní i nemoderní deskové hry pro všechny.
g 14. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Neviditelný
svět v symbolech, povídání spojené s prožitkovými meditacemi. Povídání o tom, jak nám „neviditelný svět“ sděluje
informace o nás a našem životě prostřednictvím symbolů
spojené s prožitkovými meditacemi. Provází PhDr. Libuše
Panáčová.
g 15. 1. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors
— Koyaanisqatsi — Godfrey Reggio. Známý dokument doprovázený hudbou Phillipa Glasse. Pár slov o filmu naservíruje kavárník. Diskuze vítaná. Pokračování zajištěno.
g 17. 1. (so), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Gnu & Lyssa
— hardcore-noise bestial. Praha vysílá to nejlepší, co má.
Lyssa, bohyně nakažená vzteklinou. A kultovní smečka Gnu,
kytara-bicí a dvě basy! Dvoumotorový buldozer předvádí jen
epochální koncerty.
g 17. 1. (so), Čajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kč. Aleš Pilgr,
sám sobě kapelou. Bluesové písničky s živě hranou elektronikou neboli černovické šanzony. Hudbou se začal zabývat
při pobytu na psychiatrické klinice v Brně-Černovicích. Celý
pořad je protkán hravostí a svérázným humorem.
g 19. 1. (po), Klub Galerka, 18.00 hod., 20,- Kč. Literární večer: Růže pro Karla. Literární klub při městském kulturním středisku a městské knihovně v Novém Jičíně zve všechny příznivce na literárně-hudební večer s názvem „Růže pro
Karla“. Tento pořad je věnovaný jednomu ze zakládajících
členů literárního klubu — PhDr. Karlu Chobotovi, který oslavil
12. prosince 2008 své životní jubileum. Blahopřejeme! Vystoupí zbývající členové literárního klubu: Eva Davidová,
Jana Homolová, Jan Holeček, Jiří Prokeš j.h., Pavel Homola,
Lenka a Filip Chobotovi, Irena Chytilová, Jarmila Kudělková,
Alena Svobodová, Simona Tomšíková. Hudební doprovod:
Marie Válková, Filip Chobot (piáno), Fany Skoček (trubka).
g 21. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod., Jam Session, hudební orgie pro všechny. Bubny, didgeridoo, kytaru, klávesy
a dětskou harmoniku nosit nemusíte, zbytek nemáme.
g 22. 1. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors
— Powaqqatsi — Godfrey Reggio. A je to tady. Druhý ze tří.
Reggiův pohled na civilizaci podpořený hudbou P. Glasse.
Dokončení v únoru.
g 23. 1. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Narcotic Fields, trip-hop live. Olomoucká skupina napodruhé, živě dávkovaný trip-hop s dívčím vokálem, kytary, bicí i mašinky.
Dark Electronic. Masivní atak srdce.
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

Sobota 17. 1. od 9.00 do 14.00 hod., ateliéry SVČ: SOBOTNÍ
VÝTVARNÁ DÍLNA. Keramika. Vstupné: 70,- Kč, děti a studenti 40,- Kč.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. 1.). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou v ateliérech
SVČ pod vedením pí Mitášové. Jednotlivé vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE (5., 12., 19., 26.1.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky
v ateliéru SVČ, vstupné 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 Připravujeme 6. 2., MEXIKO. Již tradiční taneční večer,
kapela, tombola, občerstvení a vystoupení, to vše v mexickém
stylu. Každý pár ve stylovém oděvu se sombrerem bude odměněn. Cena vstupenky s večeří: 180,- Kč (pouze v předprodeji do 2. 2. 2009 v SVČ Fokus).
g Připravujeme od 8. do 13. 3. 2009 (neděle až pátek, jarní
prázdniny v Semetíně u Vsetína) JARNÍ TÁBOR NA HÁJENCE „NOVÝ SVĚT“. Táborový pobyt pro děti od 1.—7.
tříd ZŠ. Cena: 1 400,- Kč. Bližší informace o táboře a přihlášky získáte na infocentru SVČ Fokus, tel.: D. Štrbavá, 607 586
770, D. Dokladalová 777 792 020.
g Připravujeme TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ (5
lekcí), cena 600,- Kč osoba nebo 1 100,- Kč pár. Zahájení 16.
2. 2009, přihlášky SVČ Fokus.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 25. 1. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod., 20,- Kč. Turnaj
Magic The Gathering TCG, turnaj v celosvětové karetní hře.
1. místo: startovací balík k 9.edici, obsahující cca 80 karet
včetně prémiové foilové karty Serra Angel (white). Povolen
kombinovaný balík ze všech edic.
g 28. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. Válečné filmy I, večer na téma „Filmy o mostech ve II. svět. válce“.
g 29. 1. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. FAUST,
Impressions. Večírek věnovaný nehynoucí legendě alternativní hudby. Zasvěceným průvodcem bude dobře informovaný a všemi mastmi mazaný Jan Gorol, známý jako Satty.
g 30. 1. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
David Kollar band (Sk), skvěle našlápnuté kytarové trio
z Prešova.
g 31. 1. (so), Čajovna Archa, 9.00 hod., 600,- Kč. Namaluj si
svůj „neviditelný svět“, jednodenní seminář. Otevření dveří
do „neviditelného světa“ prostřednictvím meditací; zprostředkování schopnosti intuitivního malování. Akce se koná od
9.00 do 17.00 hodin.

g Do 31. ledna 2009: DĚJINY LITÉ BRONZEM.
Výstava zachycující život v době bronzové. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

Slezská diakonie —
Středisko Denní stacionář NJ

gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Vedoucí střediska Eva Fišerová

KUŽELNA (areál stadionu, naproti haly ABC), 1 hodina —
2 dráhy — 250,- Kč. Provoz denně, včetně sobot a nedělí od
8.00 do 23.00 hodin. V případě vašeho zájmu o rezervaci nebo
pronájem nás prosím kontaktujte na tel. číslech: správa TVZ:
Vlastimil Graca, tel.: 606 233 846, 556 708 454; Andrea
Bartoňová, tel.: 739 201 547, 556 708 454.

Den pro dětskou knihu
v městské knihovně
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

g Bohatý program pořádaný v rámci celostátní akce Den
pro dětskou knihu nabídla v sobotu 29. listopadu 2008 návštěvníkům Městská knihovna v Novém Jičíně. V loňském
roce, kdy se pořádal 1. ročník, se do projektu Den pro dětskou knihu zapojilo na sto knihoven po celé republice, letos
se přidala i naše městská knihovna.
Již od časných ranních hodin byly prostory dětského oddělení připraveny na návštěvu dětí, rodičů a prarodičů.
V Novém Jičíně jsme začali v deset hodin dopoledne. Musím
poznamenat, že s velkým očekáváním jaká bude účast a zájem dětí. Tento den totiž připadl na poslední sobotu před
adventem a konkurence předvánočních akcí v našem městě
byla veliká.
První věrné čtenářky čekaly před knihovnou již před desátou hodinou a po hodině zahájení akce jsme již počet příchozích přestali počítat, nebo i velké prostory dětského
oddělení knihovny chvílemi praskaly ve švech.
Novojičínská městská knihovna nazvala akci v rámci tohoto projektu „Rozloučení s podzimem“. Propagaci jsme
pojali především formou letáčků a pozvánek, které byly umístěny v základních školách a mateřských školkách. Větší
děti si samy luštily připravené křížovky, kvízy, rébusy a doplňovačky. Malým dětem v plnění soutěžních disciplín ochotně pomáhali jejich rodiče a prarodiče. Za splněné úkoly děti
dostaly diplom, sladkosti a malé dárečky. Za spolupráce
novojičínského knihkupectví probíhala v knihovně prodejní
výstavka knih pro děti. Noví čtenáři se mohli zdarma zaregistrovat na celý rok a odpouštěli jsme i sankční poplatky
za pozdě vrácené knihy. Od desáté byla knihovna zaplněna
dětmi, maminkami, tatínky, babičkami, dědečky, zkrátka
až do patnácté hodiny se to v knihovně jen hemžilo. Přehled
návštěvnosti jsme přece jen získali, a to podle počtu připravených diplomů, které děti obdržely. Nad naše očekávání do
knihovny v sobotu zavítalo 78 dětí a 54 dospělých. Úspěch
akce potvrdil i fakt, že se přihlásilo 13 nových čtenářů.
Některým dětem (i rodičům) se ani nechtělo domů. Jsme
velmi rádi, že se akce vydařila, netradičním způsobem oslovila a přesvědčila děti i jejich rodiče, že v knihovně se nepůjčují jen knihy, ale konají se zde různé akce, které pobaví
i poučí. Už nyní můžeme říci, že se těšíme na další ročník.

g Slezská diakonie zaměřuje svou čin-

nost na poskytování sociálních a sociálně zdravotních služeb, na práci s dětmi a mládeží, na přípravu a vzdělávání
pracovníků. Posláním Slezské diakonie
je poskytovat kvalitní sociální a sociálně zdravotní služby potřebným lidem
na základě křesanských hodnot.
V současné době provozuje Slezská
diakonie 89 registrovaných zařízení sociálních služeb a 7 zařízení návazných
služeb. Patří mezi ně domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro
seniory, denní stacionáře, služby rané péče, odlehčovací služby, centra denních služeb, azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy, chráněné bydlení,
podpora samostatného bydlení, odborné sociální poradenství, dům na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro osoby
se zdravot. postižením, střediska soc. rehabilitace, sociálně
terapeutické dílny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
služby krizové pomoci, intervenční centrum a osobní asistence.
Slezská diakonie se řídí při vykonávání své činnosti následujícími principy: Poskytuje kvalitní sociální a sociálně
zdravotní služby v souladu s praktickým naplňováním biblických zásad lásky k bližnímu. Poskytuje služby potřebným lidem. Poskytuje širokou paletu služeb — takovou, která odpovídá různorodým potřebám lidí. Slezská diakonie se rozvíjí
v učící se organizaci s důrazem na týmovou práci.
Denní stacionář Nový Jičín. Jedním ze středisek Slezské
diakonie je Denní stacionář Nový Jičín, který zahájil svou činnost v listopadu 2007 a jeho posláním je podpořit lidi s mentálním a kombinovaným postižením žít život jako jejich vrstevníci. Denní stacionář je určen lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 60 let.
Vzhledem k potřebám regionu a města Nový Jičín se stacionář zaměřuje zejména na lidi se středně těžkým až těžkým
mentálním a kombinovaným postižením. Tato skutečnost
klade zvýšené nároky na komunikační dovednosti a znalosti
pracovníků, a to zejména v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, dále znalost technik práce a specifik aktivizace, nácviku a upevňování dovedností lidí s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Tým tvoří čtyři pracovníci
v sociálních službách, jedna sociální pracovnice, vedoucí
střediska a jedna dobrovolnice. Ve středisku umožňujeme
i stáže studentům sociálních a pedagogických oborů.
V současné době našich služeb využívá 16 lidí ve věkovém
rozmezí 17— 40 let, a to nejen z NJ, ale také z Fulneku, Suchdola nad Odrou, Hodslavic, Kopřivnice. Pro uživatele z Kopřivnice a Nového Jičína zajišujeme fakultativně i svoz.
Jaké činnosti ve středisku probíhají? Procvičování dosažených školních vědomostí formou hry a praktických činností; výtvarné práce (kreslení, výrobky z papíru a dalších
materiálů, ubrousková technika, malba na hedvábí, textil,
fólii, sklo, batikování, práce s keramickou hlínou atd.); nácvik péče o domácnost (udržování pořádku, domácí práce,
stolování, výzdoba apod., nácvik používání běžného technického vybavení (audiovizuální technika, varná konvice atd.);
ostatní zájmové aktivity (hudební, pohybové, práce na počítači, ruční práce, tematické besedy); účast na akcích pro
osoby s postižením, pořádání výletů, návštěva kulturních
akcí; pořádání dnů pro rodiče a blízké (Svátek matek, drakiáda, vánoční posezení); akce pro veřejnost (den otevřených
dveří, humanitární sbírka); využívání běžně dostupných
služeb (obchody, sportovní akce, restaurace, knihovna, výstavy, atd.); relaxace, oddech, zábava (relaxační místnost s vodní
postelí, poslech hudby, stolní hry, procházky). Aktuální informace o dění v Denním stacionáři Nový Jičín jsou zveřejněny na webových stránkách www.sdk.cz
Kontakt: Slezská diakonie — Denní stacionář NJ, B. Martinů
1994/4, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 729 122, mobil.: 733 142 416
(vedoucí střediska Eva Fišerová), e-mail: ds.nj@sdk.cz
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srpen — září 2008
g

g

Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek g Setkání pod Libhoš skou hůrkou g Vypouštění orlů do Moravskoslezských Beskyd

g

Rekonstrukce náměstí

g

Rekonstrukce náměstí

Fotbalisté „A“ týmu zvítězili v okresní části Poháru ČMFS g Výstava 100 let tělovýchovy a slavnostní ocenění nejlepších sportovců v aule radnice

g
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Příprava instalace sochy Hřebce

září 2008
g

Mario Pavesi při podpisu darovací smlouvy na sochu Hřebce g Vernisáž výstavy „Ve znaku zavinuté střely“ g Delegace z partnerských měst

g

XV. městské slavnosti, průvod, atrakce, vystoupení, křest publikace M. Baláše a kalendáře NJ 2009, koncert M. Žbirky, ohňostroj...
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září — říjen 2008
g

Oranžové hřiště g 20. září 2008, svatba slečny Evy Zbořilové (dirigentka Ondráše) a pana Štěpána Jiřího Poláška

g

g

g

g

Průběh realizace regenerace III. etapy sídliště Loučka

Běh za zdravím ve Smetanových sadech g Výstava Euromanitost ve středisku Europe Direct g Projektový den profesí

Basketbalisté Geofinu i hokejisté HC Hexosu zahájili nový ročník mistrovských soutěží g Závody O malou cenu NJ a cenu Moravské brány

Perníkářské umění v Ludwigsburgu g Sadové úpravy v Janáčkových sadech v rámci projektu „Veřejná zeleň v NJ“ g Výsadba lip ke Dni stromů
15
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říjen — listopad 2008

g

28. říjen — 90 let od vzniku samostatného československého státu a koncert k tomuto výročí

g

Sídliště Loučka před zahájením III. etapy regenerace

g

Rekonstrukce náměstí — II. etapa

g

Kruhový objezd u Jičínky g Péče o zeleň v Novém Jičíně g Podzim na Svinci

g

Zahájení provozu biokotle v kotelně Anenská g Mikulášský jarmark na zámeckém nádvoří g První sníh padl na dokončovanou halu v prům. zóně
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Novojičínští kuželkáři slavili 25 let založení oddílu g Obnova silničních stromořadí g Starší žačky TJ NJ, 2. místo soutěže Čs. pohár ve volejbalu

g

g
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II. etapa rekonstrukce náměstí

g

Regenerace sídliště Loučka, III. etapa

g

Regenerace sídliště Loučka, III. etapa

Mikulášské odpoledne zdravotně postižených g Narozeniny PhDr. Karla Chobota

listopad — prosinec 2008

g

Aplaus pro Educu

Vyhodnocení diskusního fóra

Bc. Ivana Dorazilová

Mgr. Hana Sirotová
g

g

V pátek 5. prosince 2008 uspořádala střední odborná škola
EDUCA již pátý ročník velké módní show v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Žáci oboru oděvnictví pod vedením
odborných učitelů předvedli své umění, a to od návrhu modelu až po jeho předvedení na divadelních prknech. Přehlídka
s podtitulem Mládí — Styl — Inspirace byla opět důkazem
zručnosti, nápaditosti a precizní práce všech žáků oboru i jejich vyučujících.
Akci sponzorovali pojišovna AXA, Multip Moravia, s.r.o.,
JV CAR, s.r.o. a Agentura Panda ing. Evy Andrýskové. Hostem přehlídky byl absolvent oboru oděvnictví Mirek Žitník,
který v současné době studuje ve Zlíně oděvní design.
Všechny předvedené kolekce byly odrazem mladistvé svěžesti, nápaditosti a nadšení pro mladou módu. Přehlídka měla
velký úspěch a právem jí patřil potlesk nadšených diváků.

Občanská statistika — listopad 08
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 21 dětí, z toho 8 chlapců a 13 děvčat. Přistěhovalo se 11, odstěhovalo 63 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky
v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 26 182, zemřelo
24. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková (25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Významné životní jubileum
Redakce NJ Zpravodaje
g

Dne 25. prosince 2008 se dožila významného životního
jubilea 101 let paní Štěpánka Nossková. Ve čtvrtek 18. 12.
2008 ji osobně navštívil místostarosta ing. Vladimír Bárta
a vedoucí odboru školství ing. Oldřiška Navrátilová a jménem města jí předali dárkový košík, kytici a popřáli jí mnoho
zdraví do dalších let.
Připojujeme se ke gratulantům a přejeme paní Štěpánce
Nosskové mnoho sil a zdraví do dalších let.

Vyhlášenými tématy diskusního fóra byly: Bezpečnost ve
městě, Úprava zeleně ve městě a rekonstrukce náměstí. Nejbohatší diskuse se rozvinula pod tématem Úprava zeleně ve
městě. Byl zde diskutován dotaz týkající se kanalizace, její
průchodnosti a umístění mříží na poklopech kanálů ve směru
jízdy. Zodpovědnost za jejich stav má vlastník, resp. ŘSD
(ředitelství silnic a dálnic), kraj nebo obec — v případě dálnic,
silnic II. a III. třídy a místních komunikací.
Odstranění kanálových poklopů ze silnic a jejich umístění
pod chodníkové těleso se neplánuje, a to z důvodu vysoké
finanční náročnosti. Poklopy se do chodníkových těles nově
umísují v případě budování nových kanalizací v některých
obcích, překládání starých kanalizací se nerealizuje z výše
uvedených důvodů.
Hojně byla diskutována problematika areálu tabákové továrny a připravované výstavby obchodních řetězců OBI a Interspar a také Tesca v Šenově, přičemž převažovala spíše
skepse a objevil se zde názor na zachování budov v areálu
a jejich využití pro občanskou vybavenost (jako úřady, vzdělávací instituce atd.).
Důkazem toho, že se naši občané zajímají o vztahy s partnerskými městy je i to, že byl vznesen dotaz, proč Ludwigsburg nemá uveden Nový Jičín jako své partnerské město. Je
to z důvodu, že dosud nebyla podepsána oficiální partnerská
smlouva. Přestože partnerství našich měst nebylo oficiálně
potvrzeno, lze konstatovat, že vztahy obou našich měst se
zdárně vyvíjí, čehož důkazem je velmi dobrá spolupráce na
poli kulturním, sportovním i uměleckém. Příkladem jsou mj.
i velkolepé městské slavnosti v barokním duchu, které se v loňském roce uskutečnily právě ve spolupráci s Ludwigsburgem.
Podtémata připomínky a podněty ke květinové výzdobě
a udržování a sečení zelených ploch byly ponechány bez připomínek a jakýchkoli návrhů, což svědčí o spokojenosti občanů a zároveň svědčí ve prospěch kvality práce odboru
životního prostředí a Technických služeb města Nový Jičín.
Objevil se zde také dotaz na vhodnost umístění motokrosové
dráhy v blízkosti hřbitova. Zde je třeba zdůraznit, že přes
občasný nepříjemný hlukový efekt je zvolení této lokality nesporně lepší, než aby se motorkáři projížděli po polích a lesích kolem Nového Jičína. Občané se také opakovaně pozastavovali nad tím, že jim chybí rubrika „různé“ — kam by mohli
psát své dotazy týkající se jiných než zvolených témat.
Problematika MHD byla poprvé od zavedení diskusního
fóra, na podzim loňského roku, hodnocena pouze jediným
příspěvkem, v předchozích obdobích to byla vždy nejhojněji
diskutovaná oblast.
V podtématu parky ve městě, jejich údržba a rekonstrukce
občany zajímala loni instalovaná kašna v Janáčkových sadech — netradiční tvarem i barvou. Diskuse nad tímto novým
prvkem dokládá zajímavost tohoto díla, nebo jen nezajímavé dílo zůstane přehlíženo a nevzbuzuje dotazy a pozastavení kolemjdoucích. Zajímavý byl podnět týkající se kácení
olší na ulici Slezské a následné úpravy koryta Rakovce až
po nefunkční splav u garáží na ulici Luční. K této úpravě
vodního toku Rakovec a jeho okolí došlo v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny, resp. její kanalizace, a proto bylo
třeba zajištění odvedení zvýšeného množství dešových vod
korytem. Vykácené dřeviny stromového i keřového patra budou nahrazeny náhradní výsadbou v termínu do 31. 12. 2009
a postupně tak dojde k obnovení ekologicko-stabilizační funkce
vodního toku a jeho údolní nivy jako významných krajinných
prvků.
V tematickém bloku bezpečnost ve městě občané nejvíce
diskutovali o nárůstu parkování automobilů na ulici Slovanské (a přilehlých ulic) v souvislosti se zavedením placeného
parkování u nemocnice. Otázky týkající se kamerového systému a jeho umístění nikoho k diskusi nezaujaly.
Problematika rekonstrukce náměstí zaujala pouze tři občany, kteří proběhlou rekonstrukci hodnotili kladně a všímali si hlavně nového osvětlení pod podloubím. Od 1. 1. 2009
dochází ke změnám v organizaci diskusního fóra, a tak doufáme, že veřejnost bude s jeho novou podobou spokojena.
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Krátký život jedinečné jedle
obrovské v Novém Jičíně
Ing.O. Kubálková, Ing. N. Davidová, od. životního prostředí

g

Před 11 lety jsme usoudili, že si naše mimořádné město
zaslouží i mimořádný strom — volba padla na jedli obrovskou
(Abies grandis, syn. Abies excelsior). Protože se jedná o jedinečný, zvláštní, vzácně vysazovaný druh, bylo pro jeho výsadbu vybráno exponované místo ve Smetanových sadech
v místech, kde by měl dostatečný prostor k rozvoji, v místech,
kde si jej mohou všichni prohlédnout, pozorovat jeho vývoj
a naše děti a generace po nich se kochat jeho grandiozností.
Byl vysazen jeden a půl metru vysoký šestiletý stromek.
Jedle obrovská dorůstá v České republice až 40 m, v domovině (druh pochází ze západu Severní Ameriky) dorůstá
až 70m. Dožívá se i 300 let. Typické je pro ni dvouřadé uspořádání jehlic, které jsou na větvičce nestejně dlouhé. Strom
bývá pravidelně kuželovitě rostlý s výrazně členěnými patry,
nádherného habitu. A to se jí stalo osudným…
Stromku, kterému bylo letos 17 let, se dařilo, ale jeho život
byl násilně ukončen o víkendu 6.— 7. 12. 2008. Svým pravidelným, kompaktním, kuželovitým tvarem přilákal oko a posléze i ruku člověka (zaslouží-li si vůbec toto pojmenování),
který zatoužil mít tuto krásu doma. Po jeho neurvalém zásahu zůstalo na místě pouze torzo — osm pater stromu (8 let
růstu). Tento vandal — nebo jak jinak jej slušně nazvat,
ušetřil pětistovku, jedle jej bude těšit možná jeden měsíc
jako vánoční strom, ale všem nám způsobil nesmírnou — z morálního hlediska nevyčíslitelnou škodu.

Komunitní plánování konečně
také v našem městě
Ing. Markéta Brožová, sekce péče o rodinu
g V polovině letošního roku jsem se v našem městě zapojila
do procesu komunitního plánování. Zaujalo mne, že mám takto
šanci dozvědět se něco podrobnějšího o stavu sociálních služeb v Novém Jičíně a hlavně, že budu mít šanci svým hlasem
ovlivnit plán jejich dalšího rozvoje.
Co to vlastně je komunitní plánování? Komunitní plánování
je poměrně mladý, ale jedinečný způsob, jak kromě poskytovatelů sociálních služeb (tedy organizace, které je zajišují)
a jejich zadavatelů (tedy zástupců města) přizvat k jednomu
jednacímu stolu také uživatele těchto služeb, tedy nás všechny, kteří některou ze služeb využíváme. Všechny tři strany tak
mají jedinečnou příležitost zamyslet se společně, kterým směrem by se měl rozvoj sociálních služeb v našem městě v budoucnu rozvíjet, co nám tady citelně chybí a které problémy
zaslouží přednostní řešení.
Tuto metodu, jak efektivně naslouchat skutečným potřebám občanů, už vyzkoušeli v mnoha městech po celé republice
a nyní máme tuto možnost i v Novém Jičíně. Právě ona vůle
zapojit uživatele do plánování rozvoje sociálních služeb ve
městě je velkou a neobvyklou novinkou v plánování a je vyjádřením snahy o posílení demokracie, úsilí vycházet občanům
v rámci možností co nejvíce vstříc a zajišovat pro ně služby
„šité na míru“, tzn. tak, aby odpovídaly specifikům daného
města. Jednání jednotlivých sekcí komunitního plánování je
otevřeno komukoliv, kdo má zájem se aktivně vyjadřovat ke
stavu sociálních služeb ve městě. V takovémto jednání může
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skutečně vyslovit svůj názor k projednávané věci každý z nás,
pokud máme pocit, že se nás daná problematika týká a máme
k ní co říci. Je to pro nás skvělá šance uplatnit svůj názor
a ovlivnit další dění v Novém Jičíně.
Jelikož jsem momentálně na mateřské dovolené, nemohla
jsem jinak, než se zapojit do sekce péče o rodinu (sekce byly
vytvořeny celkem čtyři: sekce péče o rodinu, sekce péče o seniory, sekce péče o hendikepované a sekce péče o sociálně
vyloučené). Jednání naší sekce probíhají poměrně často, zhruba každé 2— 3 týdny. Nejprve jsme se společně zamýšleli nad
šíří nabídky služeb pečující o rodinu, dále jsme diskutovali
nad tím, co by tuto nabídku mělo doplnit a jaké konkrétní
kroky by se pro to měly podniknout. Jednání bývají díky přítomnosti širokého profesního záběru přítomných velmi zajímavá a snad i plodná a jejich výstupem bude Komunitní plán,
který se bude předkládat k projednání zastupitelstvu.
Ačkoliv účastníci všech čtyř komisí jednají ve svém volném
čase a samozřejmě bez nároku na odměnu, přeci jen se rozhodli koordinátoři celého komunitního plánování uspořádat
pro nás milou předvánoční odměnu ve formě neformálního
setkání všech čtyř komisí ve svátečních prostorách auly MěÚ
a potěšit naše oči i chuové pohárky pestrým občerstvením
a uši malým koncertním vystoupením…

Jarmila Kudělková, sekce péče o seniory
g Toto setkání se uskutečnilo ve středu 10. 12. 2008 v aule
Městského úřadu Nový Jičín. Přítomné členy přivítala Lenka
Galiová, koordinátorka čtyř odborných sekcí pro plánování
sociálních služeb ve městě. Přednesla principy komunitního
plánu a návrh připravovaného jednacího řádu. Program byl
doplněn kulturním vystoupením žáků ze Základní umělecké
školy v Novém Jičíně, pod vedením paní Anežky Michálkové
a bohatým pohoštěním. Překrásně nazdobené stoly, doplněné ručními pracemi, připravili žáci Odborného učiliště
a Praktické školy na Sokolovské ulici v Novém Jičíně. Každý
člen obdržel dárek ve formě nástěnného kalendáře s fotografiemi Nového Jičína. Závěr setkání byl ukončen volnou
diskusí s ochutnávkou bohaté nabídky lákavých specialit
žáků OU a PŠ, za což si zaslouží vřelý dík jak oni, tak jejich
odborné vedení.
Tímto chci jménem všech přítomných poděkovat za krásné
přijetí netradičního setkání účastníků komunitního plánování a bohatý program, který byl pro nás připraven.

Klub rodáků a přátel města Nový Jičín zve všechny
své členy a příznivce ve
čtvrtek 15. ledna 2009
v 16 hodin do Galerky na Staré poště, Městské kulturní středisko Nový Jičín, na besedu o putování po jižní Americe —
zemí Peru. Vyprávět bude jednatelka klubu paní JUDr. Dagmar Jahnová a své povídání a vzpomínání bude doprovázet
fotografiemi.
Aristoteles řekl, že pouhý pohled, i jediné slovo skutečného přítele je potěšením. Dovolte nám tedy poděkovat za
všechna vaše dobrá slova, jakož i dobré činy ve prospěch
klubu, jimiž jste nám v uplynulém roce 2008 pomáhali. Do
nového roku léta Páně 2009 si vzájemně přejme především,
aby na zemi zavládl pokoj, nebo bez pokoje a klidu nemůže
člověk prožívat radost ani štěstí. Pokoj je základním kamenem šastného života. V každodenním životě potřebujeme
také dobrou vůli, bez které nejsme schopni se na ničem rozumném domluvit. A tak šiřme i jako členové klubu pokoj
mezi sebou a mezi lidmi a mějme dobrou vůli vůči svým bližním. V roce dvoutisícím devátém budeme, jak doufáme, v dobrém zdraví a duševním rozpoložení plnit svá předsevzetí,
plány, úkoly, touhy, zvláště pak slavit dvacet let naší občanské svobody. Přejme si v té souvislosti netoliko štěstí v míře
nejvyšší, alébrž také víru, nebo platí, že štěstí přichází k tomu, kdo ve štěstí věří. Věřme ve svou šastnou hvězdu a ona
nás nezklame. A je tedy svoboda, tento podivuhodný statek,
nám všem snadněji dostupný.
Výbor Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína

Snímek č. 65

Snímek č. 66

g

Jako obvykle vám nejprve
předkládáme výsledek předcházejícího prosincového
kola naší soutěže. Všechny
došlé odpovědi byly správné.
g Snímek č. 65: Na tomto
snímku je horní část cihelných sloupů s ohradní zdí
a částí dřevěných vrat do
dvora fary římskokatolické
církve v NJ, Žerotínova 24.
Budova fary byla postavena
v letech 1891—92 v novogotickém slohu s mansardovou
střechou a s mnoha zdobnými prvky. Dům si zachoval
dodnes původní podobu. V letech 2007—8 byla díky převážně štědrosti místních věřících zásadně obnovena
střecha. Přibližně v těchto
místech stála původní farní
budova, která byla postavena v r. 1769 a pro svůj zchátralý stav byla v roce 1891
zbourána. Její tehdejší podobu známe z akvarelu, který
namaloval Erwin Pendl v r.
1911 podle fotografie Augusta Thiryho.

g Snímek č. 66: Představuje část předsazené lodžie na
domě č. 2 v Tyršově ulici.
Dům stojí vedle budovy městského úřadu (bývalý krajský soud). Asi v letech 1904—5 si jej
nechala postavit Anna Riedlová podle projektu Otto Thienemanna z Vídně, který byl také autorem projektu budovy
krajského soudu a Německého spolkového domu (Beskydské divadlo). Tyto a další budovy v Tyršové ulici byly začátkem výstavby okružní třídy podle vzoru Vídně a Brna. Ulice

Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byla vylosována paní Božena Tomanová,
Hostašovice 76. Druhou cenu — propagační předměty města
získává paní Věra Nožičková, Riegrova 11, Nový Jičín.

Soutěž „Pozvedni oči“ končí, nová začne!
g Ano je to tak. Snímky číslo 65 a 66 jsou poslední z téměř
tříletého seriálu, který na poslední stránce Novojičínského
zpravodaje po tři roky nepřímo vyzýval naše spoluobčany
více pohlížet na budovy, které nás v našem městě obklopují
a možná nám už trochu zevšedněly. Že mnohé z vás toto téma
oslovilo dokládá na 600 došlých odpovědí. Skutečnost, že
pouhé dvě odpovědi byly chybné, svědčí o dobré znalosti, popřípadě značné trpělivosti, kterou jste se museli obrnit při
řešení náročnějších otázek.
Při setkáních s mnohými z vás jsem také zaznamenal, že
zdaleka ne všem se podařilo všechny z představených fragmentů novojičínských fasád odhalit. Všechny bez rozdílu nás
to snad vyprovokovalo k tomu, že jsme častěji a jinak nahlíželi na naše historické město, že jsme se tím „pozvedáváním
očí“ přidávali ke stále častěji přijíždějícím turistům a stejně
jako oni mnohdy znovu objevovali krásy Nového Jičína.
Chtěl bych společně s celou redakcí Novojičínského zpravodaje poděkovat všem, které náš soutěžní seriál zaujal. A to
jak těm, kteří své poznatky zasílali, tak i těm, kteří soutěžili
jen tak pro sebe.
Ty z vás, kteří dobře znáte své město a jste soutěživého
založení, snad potěší, že i do budoucna budete moci prokazovat svou znalost a možná trochu i fantazii. Od příštího čísla
Zpravodaje se budete na této stránce setkávat s neokoukanými záběry na město s úkolem uhodnout nejen co snímek
zachycuje (stručně), ale také odkud je snímek pořízen. Budou
to převážně záběry z věží, z dominantních budov i z vrcholků obklopujících Nový Jičín, ale někdy i jen teleobjektivem ozvláštněný záběr z ulice. Přirozeně bude vaše úsilí
oceněno publikací mající vztah k městu (pokud budete mít
štěstí při vylosování). Následující snímek je malou, zatím
nesoutěžní ukázkou.
Pavel Wessely

Autoři fotografií 5. obrazového vydání: Jaroslav Bělík, Pavel Wessely, Mgr. Hana Sirotová, Petr Havlík, Jaroslav Kotas, Rudolf Jarnot, pracovníci odborů MěÚ a další...

Redakce NJ zpravodaje, foto Pavel Wessely

se jmenovala v minulosti Am grünen Graben (Zelené příkopy) a později dostala název Döpperring, podle továrníka Augusta Ferdinanda Döppera, který měl obytný dům a továrnu
v dolní části ulice. V této továrně v roce 1832 poprvé použil
parní stroj v Novém Jičíně.
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