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Předvánoční akce začaly Mikulášským jarmarkem v prostorách
Žerotínského zámku. Foto Josef Gabzdyl.

Vánocní
ˇ jarmark 2009 – zábava a noblesa
g Podobný Vánoční jarmark Nový Jičín nepamatuje. Od 1. prosince do Nového roku se občané mohou těšit na noblesnější
jarmarčení, které bude kvalitativně na mnohem vyšší úrovni
než v uplynulých letech. „Podařilo se zajistit program, který
plně odpovídá významu našeho historického města. Troufám
si tvrdit, že letošní Vánoční jarmark bude mít určitě podobnou
atmosféru jako vánoční akce na západ od českých hranic,“
uvedl starosta Ivan Týle.
Z náměstí zmizí plátěné a jinak nevkusné prodejní stánky,
prodejci budou ve více než padesáti dřevěných domečcích.
Samozřejmostí zůstává prodej ryb a stromků. Ten největší,
desetimetrový smrk, už našel nové místo v rohu zrenovovaného náměstí.

Ani děti nečeká nuda, na ploše náměstí budou dva kolotoče
a vláček. Každý prosincový týden už tak sváteční atmosféru
povznese řada kulturních akcí. Na náměstí zazní blues, dětské pěvecké sbory, koledy i rock. První den roku 2010 přinese diskotéku a poté začne nebeské představení v podobě
novoročního ohňostroje.
Noblesní Vánoční jarmark se podařilo připravit díky sponzorům, především pak díky místním podnikatelům. Organizačně vše připravilo městské kulturní středisko, místní školy
a živnostenský odbor.
Vše podstatné o jarmarku najdete v letáčku, který je součástí prosincového Novojičínského zpravodaje. Takže hodně
zdraví, pohody a krásných zážitků!
Josef Gabzdyl

Zastupitelé jednali o Libhošti
a bývalé čepičárně
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Některé důležité body zastupitelstva konaného ve čtvrtek
19. listopadu jsou popsány v samostatných textech, proto vybíráme některé další zajímavosti. Bohužel vše se na stránky
Novojičínského zpravodaje nevejde, proto odkazujeme na
usnesení na webových stránkách města a na úřední desce.
Zastupitelé dostali informace o situaci v městské části Libhoš, kde přípravný výbor získal dostatečný počet podpisů pro
vyhlášení referenda, ve kterém by se mělo rozhodnout, zda
Libhoš zůstane součástí Nového Jičína, nebo se odtrhne. Předané materiály měly drobné vady, proto členové přípravného
výboru byli vyzváni k doplnění, což se 9. listopadu stalo. Termín libhošského referenda bude projednáván na prosincovém
jednání zastupitelstva.
Zastupitelé nepodpořili návrh na ukončení privatizace
městských bytů za stávajících podmínek.
Přítomní byli informováni o nové situaci v areálu bývalé
„čepičárny“ Tonak na Bezručově ulici. Náklady na demoliční
práce budou díky výběrovému řízení oproti předpokladům
nižší, než předpokládaná cena za prodej areálu, proto se město
musí zříci už schválené dotace z Evropské unie. Zároveň však
padla veškerá omezení při možném prodeji. Město by na uvolněné ploše rádo vidělo bytové domy nebo zařízení pro seniory.
Nepovedlo se schválit doplnění kontrolního výboru, žádná
ze stran nenavrhla svého kandidáta. Zástupci politických
stran se proto sejdou, aby se současnou složitou situaci podařilo brzy vyřešit.
Zastupitelé se také věnovali přípravě městského rozpočtu
na příští rok. 30. listopadu se sejdou na pracovním semináři
a na zasedání 17. prosince 2009 budou hlasovat, zda rozpočet
v navržené podobě přijmou.

Rozhodnutí o železnici
zatím nepadlo
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Poničená železnice z města do Hostašovic stále čeká
na konečný verdikt.
g Konečný verdikt města, zda červnovou povodní poničenou
železniční tra z Nového Jičína do Hostašovic bude požadovat obnovit, nebo vyjádří souhlas se zánikem, padne nejpravděpodobněji na prosincovém zasedání zastupitelstva.
I když tento problém byl už na programu listopadového
zasedání, na žádost radního Petra Orla ze Strany zelených
byl nakonec stažen z programu. „Dozvěděl jsem se nové skutečnosti. Vláda prý potřebné peníze, a to zhruba 80 milionů
korun, vyčlenila už v srpnu a počet cestujících je údajně vyšší,
než se dosud uvádělo,“ vysvětlil Orel a dodal, že také plánovaná cyklostezka místo železnice by nebyla zadarmo. „Musíme to ještě pořádně prodiskutovat,“ dodal Orel.

Stát odhaduje náklady na obnovu asi desetikilometrové trati
na zhruba 80 až 100 milionů korun. Novojičínské zastupitelstvo v červenci schválilo požadavek zachování trati, ale další
obce, jejichž katastrem koleje procházejí, tedy Hodslavice,
Hostašovice a Mořkov, sdělily krajskému úřadu, že na zachování netrvají a raději by zde viděly cyklostezku. Nový Jičín
tak se svou snahou tra zachránit zůstal sám a radní proto
na listopadovém jednání schválili doporučení, aby zastupitelé předchozí stanovisko změnili, změně využití nebránili,
ale jen pod podmínkou, že pozemky i budovy spojené s tratí
bezplatně přejdou pod město a obce. „O železnici budeme
znovu podrobně jednat na nejbližším jednání radních, předtím důkladně prověříme všechny skutečnosti uváděné kolegou Orlem. Poté dáme zastupitelstvu definitivní doporučení,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Milan Šturm.
Tra je jediným železničním spojením města s jihem, nejčastěji bývá využíván turisty pro cesty na Valašsko a do
Beskyd. Vytíženost vlaků se pohybuje od nuly do šedesáti cestujících na jeden spoj. Názory občanů jsou různorodé, například vládne obava, že i přes záchranu se železnice později ocitne v kategorii utlumovaných.
Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka potvrdil, že
pro novojičínskou tra je v rámci nápravy povodňových škod
vyčleněných 82 milionů korun. „Záleží však na stanovisku
obcí a nakonec krajského úřadu. Pokud finance nebudou
využity pro tra z Nového Jičína do Hostašovic, můžeme je
použít pro jinou obdobně postiženou železnici nebo částku
budeme muset vrátit do státního rozpočtu,“ uvedl mluvčí.

Odstranění porostů na
Fibichově náměstí
Text a foto ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g Po ukončení prací na přeložkách inženýrských sítí — vedení
elektrického napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu
na Fibichově náměstí v Novém Jičíně přistoupí odbor životního prostředí k plánované rekonstrukci zeleně v centrální
části plochy, a to v průběhu měsíce prosince 2009 na základě
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného
příslušným orgánem ochrany přírody.
Některé z mladších lip, které jsou zdravé a perspektivní,
budou přesazeny na vybraný městský pozemek v Novém Jičíně. V následujícím jarním období proběhne výsadba nových
stromů v počtu nejméně 18 jedinců, budou založeny keřové
živé ploty a oseta trávníková plocha. Ve spolupráci s odborem obecního podnikání budou na náměstí na základě zpracovaného návrhu upraveny provozní vztahy a doplněn mobiliář (lavičky, odpadkové koše).
Občanům bydlícím v lokalitě patří poděkování za strpění zvýšeného provozu v průběhu provádění prací a dalších souvisejících omezení do doby ukončení úpravy celého prostoru.

Pavučina elektrického vedení před položením do země.
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Největší sídliště propojila
cyklostezka
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

či technického zhodnocení. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku jsou celkové náklady na opravu přesahující 71 500 Kč,
maximální výše příspěvku je limitována sedmdesáti procenty celkových nákladů na opravu.
Formuláře žádostí pro poskytnutí příspěvku jsou k dispozici na podatelně městského úřadu na Divadelní ulici 1, dále
na kontrolním odboru městského úřadu na Divadelní ulici 8
a v elektronické podobě na internetových stránkách města.
Nejzazší termín pro podání žádosti byl stanoven na
pondělí 7. prosince do 17.00 hodin.
Bližší informace poskytne paní Anna Hubová, vedoucí kontrolního odboru městského úřadu, tel.: 556 768 298, e-mail
hubova@novyjicin-town.cz, mnohem více o podmínkách dotace také na městských internetových stránkách.

Město změnilo poplatky
za lešení
Josef Gabzdy, tiskový mluvčí
g

Novou sídlištní cyklostezku otevřeli (zleva):
generální ředitel Nosty Zdeněk Klos, novojičínský starosta
Ivan Týle a starosta Novellary Raul Daoli.
g

Cyklisté se už nemusejí při jízdě mezi největšími sídlišti
ve městě Dlouhá a Loučka obávat o svou bezpečnost. Zatímco
dosud projížděli po velmi frekventované Jičínské ulici, nově
mohou využít cyklostezky. Zhruba sedmisetmetrová trasa
přišla na přibližně 2,5 milionu korun a vede od Dlouhé ulice
okolo škol na stejnojmenné ulici a končí na sídlišti v Loučce.
Podél stezky pro cyklisty nechybí osvětlení a svody vody
z okolních svažitých polí. „Jde o akci nepříliš velkou délkou
i investicí, ale obrovskou významem. Největší sídliště ve městě
jsou propojena, nové stezky navíc mohou využít i děti z Loučky
při cestě do školy,“ uvedl starosta Ivan Týle.
Cyklostezku přibližně za měsíc a půl postavila novojičínská
stavební společnost Nosta a její generální ředitel Zdeněk Klos
označil výstavbu za bezproblémovou. „Jen jsme křížili inženýrské sítě, jinak bylo dílo hotovo dříve, než určoval původní
termín. Scházejí jen některé terénní úpravy, ale ty lze dodělat až na jaře,“ uvedl.
Otevření cyklostezky se zúčastnila i delegace z partnerského italského města Novellara. Starosta Raul Daoli uvedl,
že i u nich cyklostezky podporují. „Jízda na kole je nyní
módní, znamená zdravý životní styl, což se neliší na jihu ani
ve středu Evropy.“
Město by cyklostezku rádo protáhlo až na konec sídliště
v Loučce, nejlépe až k silnici vedoucí do Bernartic nad Odrou.
„Plánovaná trasa ale vede přes soukromé pozemky a vyjednávání nebude jednoduché,“ předvídal starosta a dodal: „Starousedlíci z Loučky jsou proti jakémukoliv zásahu velmi
obezřetní, protože ještě nezapomněli, jak bezohledně jim
komunisté vyvlastňovali a likvidovali statky kvůli výstavbě
sídliště. Nedivím se jim, ale věřím, že je o užitečnosti cyklostezky přesvědčíme.“
Město by ještě v letošním roce mělo otevřít cyklostezku
z Nového Jičína do Bludovic.

Nový Jičín
zřídil povodňový fond
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Město Nový Jičín kvůli čerpání dotací ze Státního fondu
rozvoje bydlení založilo Povodňový fond, ze kterého budou
poskytovány další příspěvky na odstranění následků povodní
na objektech určených k bydlení.
Příspěvek je určen vlastníkům objektů a lze jej použít na
financování takových oprav, které nemají charakter investice
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Lepší podmínky pro majitele domů, bič pro stavební firmy.
To je cílem změny vyhlášky se sazbou poplatku za užívání
veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení. Lidově řečeno — jde o to, kolik se bude platit za lešení na městském pozemku při například zateplování panelového domu.
Dosud se za 1. až 10. den platilo 5 korun za zabraný metr
čtverečný, 11. až 30. den 7 korun a od 31. dne se za zabraný
metr čtverečný platila desetikoruna. „Jenže se ukazuje, že
tyto sazby nejsou dostatečnou motivací, aby byly opravy co
nejrychlejší a tedy co nejméně obtěžující okolí,“ uvedl místostarosta Milan Šturm.
Město proto přistoupilo ke změně a zastupitelé schválili
nulový poplatek od 1. do 30. dne a od 31. dne se hned pokračuje deseti korunami. „Při rozumném využití může stavebník dosáhnout významných úspor, zvláště pokud si rozvrhne
postup umístění lešení okolo domu. Určitě to povede ke snaze,
aby bylo co nejvíce využito bezplatné období, vlastníci si tedy
musí najít takovou firmu, díky jejíž rychlé práci nezaplatí za
zábor ani korunu,“ uvedl Šturm.
Komunistický zastupitel Jiří Vávra navrhoval od 31. do 45.
dne pětikorunu a deset korun až od 46. dne, ale pro takové
změkčení podmínek nenašel většinovou podporu. Nová norma
začne platit od začátku roku 2010.

Poplatek za odpad zůstává
neměnný
Josef Gabzdy, tiskový mluvčí
g V roce 2010 zaplatí občané Nového Jičína za likvidaci odpadu 456 korun za osobu a rok, tedy stejně jako letos. Na
listopadovém zasedání to schválili městští zastupitelé.
„Když jsme na konci roku 2007 zvedali cenu pro další rok,
zdůvodnili jsme to i vysokým počtem černých skládek a dalšími neřestmi. Ale situace se znatelně zlepšila, technické
služby nemají s likvidací nelegálních skládek a nepořádkem
okolo popelnic tolik práce, za což občanům děkujeme a věříme, že se nastavený trend podaří udržet. Odměnou je i nezvýšení poplatku,“ uvedl místostarosta Milan Šturm.
Město mohlo jít na maximální hranici 500 korun za osobu
a rok, jak hojně činí mnohá jiná města, ale podle Šturma by
to nemělo smysl. „I tak město ze svého rozpočtu na odpad
výrazně doplácí a v době ekonomické krize se domníváme,
že není třeba občany dále zatěžovat.“
Jen ve formě ministerských plánů pak zůstává zvýšení
horní hranice poplatku na tisíc korun. Místostarosta si ale
myslí, že na takové úrovni už jsou poplatky v mnoha případech nevymahatelné.
„Kdyby pětičlenná rodina měla zaplatit pět tisíc korun, tak
to je už myslím za hranicí možného,“ konstatoval a zopakoval,
že lidé rozhodně ovlivní výši poplatku zodpovědným přístupem k odpadům.
„Bude to mít hned dva pozitivní výsledky: relativně nízký
poplatek a čistý Nový Jičín.“

Obnova aleje podél silnice
Skalky—Kojetín

Svoz odpadu o vánočních
a novoročních svátcích

Text Petr Orel, foto Hana Hůlová

Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí
g

V aleji mezi Skalkami a Kojetínem se pilně pracovalo.
Stromovou alej nedaleko Skalek čekají úpravy a omlazení.
g Na další části přestárlé stromové aleje podél silnice z Nového Jičína do Kojetína byl proveden pěstební zásah v porostu (výchovná a zdravotní probírka), který je součástí registrovaného významného krajinného prvku. Stav této aleje
způsobuje dlouhodobě provozní problémy a je nezbytná její
postupná rekonstrukce.
Úsek po levé straně silnice v délce asi 600 m na pozemku
soukromého vlastníka byl s jeho souhlasem členy Českého
svazu ochránců přírody Nový Jičín v sobotu 14. 11. upraven
tak, že byly ve stávajícím porostu uvolněny mladé stromové
dřeviny od náletů, výmladků a keřových podrostů, aby se staly
základem nového vícedruhového stromořadí. Břízy, lípy, javory, duby, habry a také akáty jsou vítanou náhradou za dožívající břízy, k jejichž odstranění z prostoru krajnice bude
moci správce silnice po nezbytém projednání přistoupit.
Obdobný plánovaný zásah do zeleně v přírodním prostředí
na území přírodního parku Podbeskydí realizoval odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín v roce 2007, kdy
upravil část pravostranné aleje mezi odbočkami na Svinec
a na Čerák a umožnil správci silnice následným vykácením
starých stromů rozšíření prostoru pro bezpečný průjezd aut
i autobusů na Kojetín.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
VYHLAŠUJE
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
g

na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín.
Jedná se o rodinný dům na ulici Msgr. Šrámka 33
č.p. 1061 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 385
(zastavěná plocha, nádvoří o výměře 164 m2), zastavěná plocha budovy č.p. 1061 je 90,83 m2 (pouze plocha
pod budovou) a prodej pozemku parcela č. st. 385
v k.ú. Nový Jičín — Dolní předměstí.
Nabízená nemovitost má jedno podzemní podlaží —
suterén, dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. V domě
se nachází jedna bytová jednotka s obytnými prostorami bez nájemního vztahu.
Prohlídkový den společných částí domu je stanoven na 8. 12. 2009 a 5. 1. 2010 od 9.00 do 10.00 hodin.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na
1.500.000,- Kč. Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne
25. 11. 2009 do 8. 1. 2010 10.00 hodin.
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá
Bc. Jana Havranová, majetkoprávní odbor MěÚ NJ,
tel.: 556 768 293; e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz
V Novém Jičíně dne 25. 11. 2009

Mgr. Ivan Týle, starosta

Svoz nádob (popelnic a kontejnerů) na směsný komunální
odpad bude probíhat v období nadcházejících svátků takto:
středa 23. 12. svoz beze změn; čtvrtek 24. 12. svoz nebude
prováděn; pátek 25. 12. svoz beze změn; 28. 12. až 30. 12.
svoz beze změn; čtvrtek 31. 12. svoz beze změn; pátek 1. 1.
2010 svoz nebude prováděn; pondělí 4. 1. svoz beze změn.
Náhradní termíny svozu: za čtvrtek 24. 12. bude svoz zabezpečen následující den, tj. v pátek 25. 12., svoz za pátek 1. 1.
2010 bude zabezpečen v předcházející den, tj. ve čtvrtek 31. 12.
Ukončení svozu biologicky rozložitelného odpadu! Svoz
biologicky rozložitelného odpadu byl ukončen na konci měsíce
listopadu. V tomto termínu došlo rovněž k odstranění veškerých nádob na biologicky rozložitelný odpad z jednotlivých lokalit. Opětovně bude svoz biologicky rozložitelného odpadu
zahájen v dubnu 2010.

Studenti zdravotnické školy
se rozhodně nenudí
Mgr. Jaroslava Šrámková
g Je již dlouholetou tradicí, že se vybraní studenti třetích
a čtvrtých ročníků naší Zdravotnické školy v Novém Jičíně
účastní zahraniční stáže v centru pro hendikepované nedaleko Londýna ve Velké Británii. Stejně tomu bylo také letos
na podzim. Práce v centru spočívala v každodenní péči o hosty,
kteří sem přijeli na rekreaci. Každému dobrovolníkovi byl přiřazen jeden host, o kterého se staral nejvíce. Kromě pomoci
se sebeobsluhou studenti své svěřence doprovázeli na téměř
každodenních výletech. Zúčastnění studenti svou zahraniční
praxi jen kvitují, a to z několika důvodů: zdokonalení úrovně
jazyka anglického, seznámení se s mentalitou místních obyvatel a dobrovolníky z jiných států. Cenná je také zkušenost
s problematikou práce s postiženými, díky výletům poznání
zejména Londýna, hlavního města Velké Británie.
Všechny zahraniční stáže, kterých se naši studenti účastní,
budou rozsáhleji prezentovány v rámci Dne otevřených dveří, který se koná ve středu 16. 12. 2009 od 9.00 do 16.00 hod.
na Mendlově střední škole v Novém Jičíně. Na Zdravotní škole, Divadelní 4 v Novém Jičíně dále proběhne velmi zajímavý
tematický program: „Den zdraví“, „24 hodin s hendikepem“,
„Den pro záchranu lidského života“, „Den pro duševní zdraví“.
Zveme rodiče a žáky nejen devátých tříd základních škol.
Přijte se seznámit s náplní studia na naší škole, potažmo
s náplní práce zdravotníků. Těšíme se na vaši účast!
Dále Den otevřených dveří proběhne také na zbývajících součástech školy, a to: Obchodní akademie, Dukelská 350, Šenov
u Nového Jičína a Střední odborná škola, Tyršova 9 v Novém
Jičíně.

Akce střediska Europe Direct
v prosinci 2009
Markéta Hanzelková, za kolektiv ED Nový Jičín
g

V měsíci prosinci si pro vás středisko Europe Direct připravilo tyto akce:
Ve čtvrtek 10. prosince od 13.00 hod.: v hotelu Praha se
uskuteční „Den zdravé výživy“. Součástí bude přednáška
prezentující zdravou výživu a také ochutnávka formou nabídky zdravých potravin. Pro zpestření budou k dispozici letáčky
s tématikou různých druhů ovoce a zeleniny v několika jazykových mutacích pro všechny věkové skupiny.
V úterý 15. prosince: proběhnou na Masarykově náměstí
„Vánoce s Europe Direct“. Ve stánku budeme nabízet zajímavé brožury: Vánoce v Evropě prezentující oslavy Vánoc
v různých zemích Evropské unie a také zajímavou sladkou
kuchařku s vánočními pamlsky z jednotlivých zemí EU. Děti
si mohou odnést vánoční omalovánku a sladký dáreček.
Srdečně vás všechny zveme!
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Představujeme sociální zařízení ve městě

Domov Duha, domov plný života
Mgr. Dana Jančálková, ředitelka

Závěrem prosím přijměte pozvání na „Vánoční výstavu“,
která se bude konat 17.—18. prosince od 12.00 do17.00 hodin
v prostorách našeho domova. Přijte mezi nás a společně
s námi si zpříjemněte vánoční čas a zhlédněte ručně vyrobené
vánoční ozdoby z keramiky, které máte možnost zakoupit
a podpořit tak naše uživatele v jejich další tvořivosti.
Více informací o Domově Duha získáte na našich webových
stránkách www.domovduha.cz Těšíme se na vás!

Hubertova jízda přilákala
desítky jezdců
Text Michal Polášek a Josef Gabzdyl, foto Michal Polášek

Domov Duha nabízí velmi atraktivní prosředí. Foto archiv DD.
g Člověk v průběhu života prochází různými etapami, z nichž
každá je něčím krásná a neopakovatelná tak, jako život
našich uživatelů v jejich domově — Domově Duha.
Domov Duha, Nový Jičín, Hřbitovní 41 je příspěvkovou organizací, zřizovanou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
poskytující dvě sociální služby, a to Domov pro seniory s kapacitou pro 100 uživatelů a Domov pro osoby se zdravotním
postižením s kapacitou pro 19 uživatelů.
Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytovou službu sociální péče seniorům ve věku 65 let a více. Usilujeme
o to, aby naši senioři mohli žít důstojný život a naší snahou je
udržovat a podporovat jejich schopnosti. Naším cílem je nastavit domácí prostředí a zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby.
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytovou službu sociální péče mužům s lehkou a středně těžkou mentální retardací ve věku 50 let a výše. Cílem této služby
je vytvořit činnosti, které směřují k upevňování a rozvoji
schopností uživatelů a podporování jejich samostatnosti.
Služby vyplývající přímo z naší činnosti, mezi něž patří ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost,
výchovně vzdělávací a aktivizační činnost, pomoc při uplatňování práv či oprávněných zájmů, zdravotní péče či základní
sociální poradenství poskytujeme každodenně. Zaměřuje se
a organizujeme především řadu aktivit, jejichž nabídka vychází především ze zájmů a přání uživatelů, jako je výtvarná
činnost, keramika, košíkářství, ruční práce, kavárna, kinokavárna, trénink paměti, stolní hry, canisterapie. Domov využívá služeb kadeřnice, pedikérky a holiče, kteří sem docházejí. Nabízíme řadu kulturně-společenských akcí, například
zájezdy regionálního charakteru, výlety do města, besedy,
zábavy, spolupracujeme s Pečovatelskou službou v Novém
Jičíně. Duchovní péče je zajištěna bohoslužbami přímo v Domově Duha.
Uživatelé mají možnost podávat v Domově Duha stížnosti
na kvalitu poskytovaných služeb.
Smyslem činnosti našeho domova je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů a umožnit jim v příjemném „domácím prostředí“ prožít důstojné, klidné a pokud
možno aktivní stáří. Každého uživatele vnímáme jako rovnocenného partnera s individuálním přístupem k jeho osobě.
Všechny služby poskytované v našem zařízení jsou v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Reflexi o naplňování standardů kvality sociálních služeb získáváme z pravidelného setkávání a z rozhovorů s uživateli a jejich blízkými.
Celkový provoz a chod našeho zařízení se řeší týmově s názorovým či diskusním zapojením pracovníků domova. Jsme
moderní organizace, která se nebojí změn, protože náš kolektiv ví, že vedou ke zvyšování kvality našich služeb a spokojenosti uživatelů.
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Vyslanec hraběte Kinského předává vedoucí Hubertovy jízdy
osobní povolení honu.
g Usedlost Bludička v Bludovicích u Nového Jičína ožila v sobotu 31. října desítkami koní a jezdců na tradiční Hubertově
jízdě. Pravidelné podzimní setkání chovatelů uzavřelo letošní
jezdeckou sezonu. Na účastníky čekal klasický hon na lišku
v lesích poblíž místní části.
Patron lovu svatý Hubert se v Bludičce v Bludovicích dočkal
své pocty už potřinácté. Po nezbytném stužkování zahájili hon
přerovští trubači. Zhruba čtyři desítky jezdců na koních a několik vozů dorazilo především z jezdeckých oddílů či od chovatelů v okolí.
Slavnostní zahájení Hubertovy jízdy se tradičně neobešlo
bez posvěcení z vyšších míst. Do bludovické Bludičky proto
přijel vyslanec Františka Josefa Kinského s jeho osobním povolením. „Dávám svůj souhlas slovutné Gabriele rytířce Žitníkové, aby k poctě a chvále svatého Huberta, patrona myslivců a lovců, byla na našich statcích v Bludovicích provedena
slavná Hubertská jízda,“ prohlásil vyslanec v podání historika
Muzea Novojičínska Emanuela Grepla.
Hubertova jízda vyvrcholila v podvečer tradičním Hubertovým soudem a také zábavou pro všechny účastníky honu.

Nezbytnou součástí Hubertovy jízdy se stali přerovští trubači.

Nový ředitel ZUŠ: Děti z Nového
Jičína mají renesanci v srdci

Návštěvě z Novellary
se líbil basketbal i město

Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g

Základní uměleckou školu
od srpna vede nový ředitel.
Po devatenácti letech odešel
do aktivního důchodu dosavadní první muž školy František Skoček a na základě
vyhraného výběrového řízení nastoupil čtyřicetiletý Jan
Machander, pro občany Nového Jičína naprosto neznámá
osoba.

Pro Nový Jičín jste takřka
muž bez minulosti. Co o sobě veřejnosti prozradíte? Pocházím z Jablonce nad Nisou a většinu života jsem strávil
v Libereckém kraji. Po studiích na konzervatoři v Brně, během nichž jsem učil v ZUŠ Mladá Boleslav, následovaly čtyři
roky v Grenoblu ve Francii, kde jsem působil v autorském
hudebním divadle Les Barbarins four-chus. Po návratu do
Čech mne zcela zaměstnala práce dramaturga a provozního
vedoucího v klubu Na Rampě na jabloneckém výstavišti a nakonec mě stejně přivábila hudba: začal jsem znovu soukromě
studovat hru na housle a hrát v Mladoboleslavském komorním
orchestru. Současně jsem sedm let na Základní umělecké
škole v Tanvaldu a Mnichově Hradišti učil hru na housle a kytaru.
Proč jste zamířil do vzdáleného Nového Jičína? Obvykle
se každý chce dostat blíže k Praze... Ve čtyřiceti letech jsem
si řekl, že to je možná poslední šance na výraznou životní
změnu, a proto jsem se přihlásil do novojičínského konkurzu.
Nový Jičín splňoval má kritéria na pracoviště a místo, kam
jsem byl ochoten jít. Šlo o školu na výborné úrovni, jejíž vedení vyžaduje od ředitele stálý odborný růst, nikoliv tedy profesní stagnaci. Chtěl jsem žít ve městě s historickým centrem, dále měly být blízko hory, na které jsem zvyklý, což vše
Nový Jičín splňuje. Část mé rodiny pochází z nedaleké Čeladné, takže jsem se nestěhoval do neznáma.
Spolupracujete s předchozím úspěšným ředitelem? Co
jste už stihl v nové funkci? S panem Skočkem samozřejmě
spolupracuji, hned na začátku jsme si o všem dlouze povídali
a stále u nás učí. Co jsem stihl? Poznal blíže školu a musel
řešit i naléhavé věci, třeba to, že jsme dostali v červnu do správy
budovu Derkova 3, kde sídlí náš pěvecký sbor Ondrášek. Zatím se nám tam pro výuku podařilo zprovoznit tři nové učebny
v přízemí.
Všechny jistě zajímá, co plánujete dále... Sousední budova má podmáčený sklep, takže to bude nyní nejnaléhavější úkol. Samozřejmě i my pociujeme nedostatek financí,
ale musíme vše zvládnout. Dalšími důležitými úkoly do budoucna je nalezení optimálního personálního zajištění výuky,
zpracování školního vzdělávacího programu, který bude zohledňovat tradiční know-how školy a současně vzdělávací
potřeby žáků. Tři obory a pěvecké sbory jsou v Novém Jičíně
skvěle fungující, v budoucnosti bych tady například rád viděl
větší oddělení elektrofonických hudebních nástrojů, ve sklepě
by mohla být výuka hry na bicí, o to vše je mezi mladými velký
zájem. Sám jsem vedl školní dívčí rockovou kapelu, tak k tomu
mám blízko. Jako houslistovi mi leží na srdci fungování oddělení smyčcových nástrojů, ale i udržení a rozvoj žesových
nástrojů, o něž je v současnosti celorepublikově menší zájem.
No a samozřejmě musíme zajistit podmínky pro provoz stávajících oborů, což je samo o sobě náročné.
Už jste zaregistroval nějaké rozdíly mezi dětmi z Nového Jičína a například severočeského Tanvaldu? Děti
jsou ve své podstatě všude stejné. Jen bych snad řekl, že
žáci, kteří docházeli do Tanvaldu, byli takoví tvrdší a přímější, prostě z hor. Kdežto tady jsou zase v jiném směru výše,
prostě aniž si to uvědomují, mají tu historičnost a renesančnost Nového Jičína v srdci a jsou tou krásou ovlivněni.

Mužská část italské návštěvy si dramatický basketbal natáčela
na mobil, vlevo starosta Raul Daoli.
g Máte tady trochu chladněji, jinak jsme si připadali téměř
jako doma. Tak hodnotili návštěvu Nového Jičína členové
delegace z italského partnerského města Novellara starosta
Raul Daoli, poradce pro sport a sociální péči Maria Ghizzi,
radní Francesca Luppi a poradce Salmi Youssef. Namátkou
si prohlédli renovované centrum Nového Jičína, podívali se
na Svinec i na ulici pojmenovanou podle jejich města, viděli
napínavý basketbalový zápas mezi Mlékárnou Miltra Nový
Jičín a Pardubicemi. „Také jsme jednali o další spolupráci.
Italští přátelé například navrhli společný projekt v rámci sociální oblasti, přizvali by ještě své partnery ze Švédska,“ řekl
novojičínský starosta Ivan Týle.
První novellarský muž si pochvaloval, že si připadal jako
na slunném jihu. „Historické centrum, podloubí, kultura na
vysoké úrovni, basketbal, krásná příroda, slunečné počasí,
prostě jako u nás. Je to tady moc pěkné a určitě se budu rád
vracet,“ poznamenal Daoli. Jeho kolegyně pak přispěchaly
s ukázkou unikátního snímku, na kterém jsou s novojičínskými
basketbalisty. „Bylo tady moc příjemně,“ shodly se obě ženy.

Skauti plánují novostavbu sídla
Václav Dobrozemský, vizualizace Kamil Mrva Architects
g Již více než rok pracuje čtyř-

členný tým na projektu novostavby skautského domu a vzniku centra pro volnočasové aktivity. Současný stav kluboven
na ul. U Jičínky není vyhovující
jak z kapacitního, tak z bezpečnostně-technického hlediska.
Další problémy přinesly červnové povodně. Proto jsme se rozhodli využít příležitosti, která
se naskytla členstvím ČR v EU
a požádat o dotaci ze strukturálních fondů EU. Nabídli jsme
spolupráci na projektu a zázemí v budově dalším neziskovým organizacím a jednotlivcům ve městě. Cílem projektu je
vytvoření vhodných podmínek pro činnost skautských oddílů
a rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit. V současné
době probíhá zpracování projektové dokumentace, oslovování sponzorů, zpracování studie proveditelnosti a dalších
podkladů pro žádost o dotaci na EU. Celkové náklady projektu činí cca 14 milionů korun. Středisko Pagoda musí zajistit spolufinancování v min. výši 7,5 % (cca 1 050 000,- Kč).
O půjčku ve výši 600 000,- Kč bylo požádáno město Nový Jičín, další žádosti byly podány na Nadaci ČEZ, Nadační fond
Evraz, Nadační fond Hyundai či Nadaci Vodafone. Příspěvek
na zpracování projektové dokumentace poskytla Nadace OKD
z grantového programu Pro Evropu (109 000,- Kč). Děkujeme.
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Sto událostí dvaceti
svobodných let (2. část)
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g V první části kroniky uplynulých dvaceti let věnované rokům
1990 až 1999 došlo při zmínce o výměně vedení na radnici v lednu
1990 k záměně křestních jmen, a to někdejšího prvního muže
města Josefa Cinka za Antonína Cinka, známého hudebníka.
Oběma pánům se velmi omlouváme.
g

2000: Městské slavnosti se poprvé konají ve dvou dnech.
V sobotu tradičně na náměstí, v neděli je na prostranství pod
Skalkami k vidění ukázka bitvy. / Jako hold Karlu Krylovi se
v amfiteátru na Skalkách koná první ročník hudebního festivalu Krylonoce. Bohužel vydrží jen pár let. / Po mnoha letech hraje v Beskydském divadle novojičínský soubor. Příběh
Tristana a Isoldy představuje těleso s názvem ToDivadlo. /
Město pořádně a úspěšně rozhýbalo trh s byty — začala privatizace městských bytů. / Byla odhalena zpronevěra hlavní
ekonomky Městského bytového podniku. Soud ocenil její počínání vězením, ředitel byáku nuceně končí ve funkci.

g 2001: Město získalo do dlouhodobého pronájmu za symbolickou jednu korunu bývalou ředitelskou budovu Tabačky,
postupně se zde přemisuje soukromá střední škola a pobočka
ostravské Vysoké školy podnikání. / Policie začala vyšetřovat
údajné zpronevěření sponzorských příspěvků v Dětském domově. Ředitel a jeho zástupkyně nakonec končí před soudem. / Novým ředitelem Městského bytového podniku se stal
Vojtěch Hývnar. / Situace na silnici R48 mezi Novým Jičínem
a Příborem se stává kritickou. Za devět dnů zde zahynulo
devět lidí, město žádá svodidla, což se povedlo v následujícím roce. / První svatba po širým nebem. Před hotelem Salaš
oddává místostarosta Ivan Týle Naděždu a Pavla Kramolišovy.
g

2002: Novým starostou se po podzimních komunálních volbách stal dosavadní místostarosta Ivan Týle. Novými místostarosty jsou Vladimír Bárta a Tomáš Vindiš. ODS má v radě
města pět členů z devíti. / Nový Jičín zvítězil v celostátní soutěži o nejlepší obnovu historického centra, stává se Historickým městem roku a s prestiží získává i milion korun. / Akce
Kulový blesk: osmdesát tisíc knih ze tří knihoven se stěhuje
do nové centrální na Husově ulici. / Krize v textilním průmyslu
se naplno projevuje, nejprve hlásí propuštění 100 šiček Tonak,
v listopadu končí s výrobou v bývalém areálu Karnoly firma
Spinopa. O místo přišlo 120 lidí. / Je otevřena silniční propojka Palackého-Sokolovská, která ulehčila dopravě v centru.

g

2003: V dubnu přijíždí na návštěvu města prezident Václav
Klaus. Na Masarykově náměstí ho vítají tisíce lidí. / Autobusové nádraží se zmenšuje, mizí velká budova ČSAD, nahrazuje ji menší. ČSAD Ostrava prodává část plochy k výstavbě
supermarketu LIDL. / Projekt na využití zdevastovaného „žilinského“ koupaliště předkládá podnikatel Jiří Nauš z Valašského Meziříčí. / Na Lidické ulici se objevuje první internetový kiosek. / Architekt Zdeněk Trefil a sochař Jan Zemánek
uspěli se svým návrhem na vodní prvek u autobusového nádraží v podobě kytary s vodními strunami.

vedeno i denní bakalářské studium a konají se první promoce dálkových studentů ostravské pobočky Vysoké školy
podnikání. / Začíná regenerace socialistického strašáku: sídliště v Loučce. / Město vydává reprezentativní knihu dobových pohlednic.
g

2006: ODS jednoznačně vítězí v komunálních volbách. Starostou se opět stává Ivan Týle, na místostarostovské pozice
nastupují Vladimír Bárta a nově Miloš Lossmann. ODS získává v radě města sedm míst z devíti a tvoří koalici se Stranou zelených. / Ve městě začíná fungovat systém městské
hromadné dopravy. / V březnu přijíždí na druhou návštěvu
prezident Václav Klaus. / Rozjíždí se velmi úspěšný projekt
dotovaných kompostérů. / Začíná oprava morového sloupu,
na křižovatce ulic Hřbitovní a Riegrova vzniká další okružní
křižovatka.

g 2007: Město rozšířilo své partnerské vztahy i do Francie,
konkrétně do města Epinal. / Nový Jičín se jako jediné město
v kraji stává sídlem střediska Europe Direct, které se zaměřuje na informování o Evropské unii. / Začíná rozsáhlá rekonstrukce Janáčkových sadů. / Rekordy na slavnostech pokračují. Po loňském největším počtu klobouků na hlavách
návštěvníků slavností se podařilo překonat český rekord
v délce obrazu o městě. / Vzniká další důležitá cyklostezka,
a to od hřbitova směrem na obec Rybí.
g

2008: Začíná dlouho očekávaná rekonstrukce Masarykova
náměstí. Stavebníci opravují podloubí a předpolí podloubí. /
Společnost Philip Morris prodala areál bývalé tabačky soukromé firmě, která chce tovární budovy zbourat a pozemky
prodat k výstavbě supermarketů OBI a Interspar. / Další český
rekord: z plastových víček se na náměstí podaří sestavit největší ekologický bod. / Kvůli opravě silnice mezi Hranicemi
na Moravě a Valašským Meziříčím je převedena veškerá doprava na silnici I/57 přes Nový Jičín. Městem se valí další
tisíce automobilů. / Na Anenské ulici je otevřena nová ekologická kotelna na dřevoštěpku.

g 2009: Obrovská katastrofa: 24. června večer se valí povodňová vlna, která pustoší městské části Žilina a Bludovice, ve městě jsou dva mrtví, několik zraněných a škody
jdou do stovek milionů korun. / Město otevírá rekonstruované Masarykovo náměstí s vodní fontánou a novou kašnou
se sochou svatého Mikuláše. / Po dvaceti letech se na radnici
vrací vítání občánků, zájem rodičů je obrovský. / V městské
části Libhoš vzniká přípravný výbor za osamostatnění. /
Krášlí se další části města: tržnice a prostor před Komerční
bankou, zadní strana radnice dostala novou sochu od Jana
Zemánka.

Zdroje: Novojičínský zpravodaj, Novojičínský deník,
Státní okresní archiv Nový Jičín

g 2004: Radniční kontrola odhalila závažné nedostatky v hospodaření ZŠ Komenského 68. Dlouholetá účetní školy nakonec končí ve vězení. Část opozičních zastupitelů neúspěšně
navrhuje hlasování o odvolání starosty coby někdejšího ředitele školy. / Na ulici Bohuslava Martinů se naplno rozjela
výstavba bytových domů. / Další zklidnění v centru města —
na Štefánikově ulici se objevil zpomalovací retardér. / V technických službách se mění ředitelé, novým se stal bývalý ředitel VOP 025 Oskar Šíma. / Město vede při se státem, který
odmítá sekat trávu na svých pozemcích tak často jako město.
g

2005: Novým tajemníkem se stal dosavadní místostarosta
Tomáš Vindiš, ve funkci druhého zástupce starosty ho do
voleb v roce 2006 nahrazuje bývalý starosta Pavel Wessely.
/ Občané mají možnost hlasovat o návrzích na rekonstrukci
Masarykova náměstí, zastupitelé nakonec vybírají projekt
novojičínského rodáka Pavla Pekára. / V Novém Jičíně je za-
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V dubnu 2003 přijel do Nového Jičína prezident Václav Klaus
s chotí Lívií. Zájem o jeho návštěvu byl obrovský.

Lidé sametově vzpomínali,
přinesli 250 předmětů
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

vali Nový Jičín na starých fotografiích nebo řešili kvíz týkající se sametové revoluce. „Předtím jsem o revoluci a komunismu moc nevěděl, ale nyní si určitě hodně zapamatuji.
Třeba že se při revoluci nosila trikolóra, nebo že se Masarykovo náměstí jmenovalo Leninovo,“ řekl Václav Kudělka
z vítězného týmu Základní škola Tyršova.

Nový kalendář
vábí do okolí města
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Výstava Sametové vzpomínání nabídla pestrou směsici
dobových předmětů.
g Obrovský zájem vyvolala sbírka předmětů z osmdesátých
let minulého století, kterou kvůli výstavě Sametová vzpomínka aneb Jak se žilo před dvaceti lety vyhlásilo Středisko
volného času (SVČ) Fokus v Novém Jičíně. „Lidé přinesli zhruba 250 předmětů, což nás velmi mile překvapilo,“ konstatoval
Martin Jakůbek z SVČ Fokus po vernisáži výstavy ve středu
11. listopadu.
Unikátní expozice například obsahovala gramofon, staré radiopřijímače, fotoaparáty, socialistické plakáty, psací stroj,
členské průkazky SSM i KSČ, časopisy a další předměty, které
nás za socialismu obklopovaly. „Hodně věcí přinesli rodiče
dětí, které chodí do našich zájmových kroužků. I pro nás to
bylo zábavné a poučné,“ dodal Jakůbek.
Zatímco starší lidé při pohledu například na sifonové lahve
cítili určitou nostalgii, školáci se u většiny exponátů smáli.
„Dobře znám jen céčka, o těch mi mamka vyprávěla, jak je
sbírala. Jinak u některých předmětů vůbec nechápu, k čemu
byly dobré,“ usmála se čtrnáctiletá Lucie Tomíčková a prohlížela si kopírovací papíry a starý typ fénu.
Se zájmem si retro-výstavu prohlédli i spoluzakladatelé
Občanského fóra v Novém Jičíně Miroslav Urban s Vlastimilem Šimíkem. „Když vidím fotografie milicionářů, jak pionýrům předávají za vítězství v soutěži maketu samopalu, tak
jsem opravdu rád, že tahle otřesná doba je pryč,“ konstatoval
Urban a přidal se Šimík: „Je dobře, že se totalita připomíná
takovou nenásilnou formou. Mladí si tak více zapamatují,
než kdyby se něco měli učit nazpamě.“ Výstava ve vestibulu
SVČ Fokus trvala do 20. listopadu.
Sametové vzpomínání poté pokračovalo ve velkém sálu Fokusu soutěží s názvem Dvacet listopadových klíčů. Soutěžící
například skládali portrét Václava Havla jako puzzle, pozná-

Děti věděly o sametové revoluci poměrně hodně, nakonec se
z vítězství radovala ZŠ Tyršova (vpravo).

Ukázka nového kalendáře — titulní strana.
g Zatímco kalendáře v uplynulých letech vyzdvihovaly půvaby

města, nový kalendář pro rok 2010 oslavuje krásy okolí Nového Jičína. Co obyvatelé vesniček a obcí v okolí vědí už
dávno a turisté putují za skvosty Novojičínska kilometry, to
nyní mohou poznat všichni majitelé nového kalendáře. Dominanty a malebná zákoutí například Kojetína, Starého Jičína, Kunína, Libhoště, Bludovic a dalších míst nás tak budou
provázet po celý příští rok.
Výsledná výtvarná podoba kalendáře je dílem zkušeného
mistra oboru Josefa Šamaje, překvapení však možná někdo
zaznamená u autorky snímků, amatérské fotografky Lenky
Malinové z Šenova u Nového Jičína. Na svém účtu však má například výstavu snímků nejrůzněji pojatých zákoutí města
z loňského října. „Fotografování mám moc ráda a kalendář
byl velkou výzvou. Moc jsem se na práci těšila, i když přiznávám, že jsem se trochu obávala, jak vše dopadne a obávám
se stále,“ uvedla Malinová.
Úkol pojala s nadšením sobě vlastním. U vytipovaných míst
pečlivě zvažovala nejatraktivnější záběry a mnohdy neváhala
podstoupit riziko, nad kterým by váhali i muži. „Chtěla jsem
pochopitelně nafotit obce i z nadhledu. Někdy k tomu posloužila kostelní věž, jindy vyvýšenina. Občas to bylo docela náročné, v cestě stály stovky schodů nebo ohrady s dobytkem,“
popsala s úsměvem. Každá obec je díky ní zastoupena nejen
nejatraktivnějšími místy nebo svým symbolem či památkou,
ale také detaily, kterých si člověk běžně nevšimne.
Nový kalendář je k dostání v městském informačním centru
v Úzké ulici a v knihkupectví Fiala na ulici 28. října.
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Sametová revoluce v Novém Jičíně — nikdy nepublikované snímky
Text Josef Gabzdyl, foto Jan Plášil, Státní okresní archiv v Novém Jičíně, archiv Pavla Bártka
g Ačkoliv se Novojičínský zpravodaj dvaceti letům od sametové revoluce ve městě obšírněji věnoval v minulém čísle, přesto se několika
snímky k tomuto výročí vracíme. Zdroje dobových snímků jsou totiž velmi skromné a v době přípravy listopadového čísla Zpravodaje nebyl
k dispozici žádný dochovaný obrázek. Nakonec se několik unikátních fotografií naštěstí objevilo a byla by škoda o ně čtenáře ochudit.

g Dvouhodinové generální stávky v pondělí 27. listopadu se na tehdejším Leninově
g Jestliže někoho z účastníků generální stávky poznáte, ozvěte se prosím na e-mail

náměstí zúčastnily tisíce lidí.
jgabzdyl@novyjicin-town.cz

nebo na telefon 603 889 312. Děkujeme.

g K lidem promlouvá tehdejší předseda MěstNV Josef Cink, okolo členové Občanského fóra Miroslav Urban (vlevo), uprostřed
v klobouku Vlastimil Šimík, vpravo v čepici Alois Válek a vedle něj v brýlích Luděk Zapletal g Člen Občanského fóra Ivan Junášek
odstraňuje z budovy současné České pojišovny tabuli s nápisem Leninovo náměstí. Pomáhají mu Pavel Bártek a Miroslav Hrynyšin.

g
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g Členové Občanského fóra se představují: zleva Zdeněk Přadka, Josef Kvita, Pavel Bártek a Petr Řezníček.
V květnu 1990 přijel do Nového Jičína na mítink před prvními svobodnými volbami ministr financí Václav Klaus.
Vpravo od něj paní Anna Zelenková, Petr Wessely a Petr Řezníček.
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B E S K Y D S K É

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

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
g Úterý 1. prosince v 19.00 hod. JAKO ZÁZRAKEM... Poezie francouzských básníků a hudba skladatelů působících v Paříži. V pořadu zaznějí skladby těchto autorů: J. P.
Rameau, W. A. Mozart, J. Ibert, C. A. Franck, M. de Falla,
Ferdinando Carulli, Gabriel Furé a dalších. Verše těchto
básníků: P. Verlaine, Ch. Baudelaire, J. Prévert. T. Medvecká — umělecký přednes, J. Riedlbauch — flétna, M. Klaus
— kytara. České doteky hudby, M-ART Praha. Kruh přátel hudby, Malý sál. Předprodej od 10. 11.
g Čtvrtek 3. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ Nový Jičín. Předprodej v foyer Beskydského divadla 1. a 2. 12. od 14.00 do 17.00 hod.
g Neděle 6. prosince v 16.00 hod. Jiří Kahoun: ZIMNÍ
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ. Úprava: Z.Tomeš, M.
Sajlerová. Pohádky o včelích medvídcích Brumdovi a Čmeldovi, ale také o Pučmeloudovi a ostatních postavičkách znají
děti z oblíbených televizních večerníčků. Provázejí je milé
a rytmické písničky Petra Skoumala a Zdeňka Svěráka.
Divadlo Krapet, Praha. Předplatné sk. Rolnička. Předprodej od 10. 11.
g Pondělí 7. prosince v 19.00 hod. Jiří Suchý: ŠLITR S NÁMI (a zlý pryč). Padesátou sezonu oslavilo divadlo Semafor ohlédnutím za dávnou i nedávnou minulostí. Mozaika
dostala formu kabaretu, který perfektně střídá a vzájemně
doplňuje čísla nostalgická s veselými, rozverná s těmi tak
trochu na vážnou notu. V režii J. Suchého hrají: J. Suchý,
J. Molavcová a další. Divadlo Semafor, Praha. Předplatné
sk. A. Předprodej od 10. 11.
g Úterý 8. prosince v 19.00 hod. Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA. Komedie o všedních věcech nevšedního
divadelního života. Úspěch nastávající premiéry má rozhodnout o existenci divadelní společnosti, jejíž jádro tvoří
členové jedné rodiny a největší zodpovědnost leží právě
na její „hlavě“, režisérovi a představiteli hlavního hrdiny
Cyrana v jedné osobě. Divadelní společnost Háta, Praha.
Předprodej od 10. 11.
g Pátek 11. prosince ve 20.00 hod. Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers: PŘÍBĚH JAZZU. Hudba, která rozhýbala 20. století. HOT JAZZ Praha. Předprodej od 10. 11.
g Středa 16. prosince v 19.00 hod. Peter Shaffer: VEŘEJNÉ OKO. Bláznivý příběh netypického, trochu šokujícího
manželského trojúhelníku o hledání ztracené lásky, o chvále
moudrého bláznovství, o smyslu zápasu o lásku a o hledání
ztracené víry. V režii O. Zajíce hrají: L. Vaculík, I. Jirešová,
H. Čermák. AP PROSPER, Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 1. 12.
g Pátek 18. prosince v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT.
Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín vystoupí pro dříve narozené.
g Sobota 26. prosince v 16.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Jako host vystoupí ženský pěvecký sbor Píseň
Odry pod vedením Jitky Jakubíkové. Beskydské divadlo
ve spolupráci s Muzeem Novojičínska. Trámový sál
Žerotínského zámku. Předprodej od 1. 12.

Výstava ve foyer od 11. 12. do 26. 1. Fotografie z kalendáře horolezeckého oddílu KAILAS Nový Jičín.

g

2009

KINO KVĚTEN
g Po 30. až st 2. prosince v 18.00 a ve 20.15 hod. CHCEŠ
MĚ, CHCI TĚ. Americká komedie aneb s drzostí nejdál
dojdeš. K. Heiglová a G. Butler v komedii o partnerských
vztazích. Do 12 let nevhodný, 96 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. prosince v 16.00 hod. VÁNOČNÍ KOLEDA.
Nový snímek je dalším animovaným filmem a byl inspirován stejnojmennou dětskou knihou spisovatelky J. Barett.
Mládeži přístupno, 90 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. prosince v 18.00 hod. KNĚŽNA LIBUŠE.
Americko-český film. Kdysi dávno žil vládce jménem Krok,
který měl tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši. Hrají: Winter Ave
Zoli, Vera Filatova, Veronika Bellová, Marek Vašut aj. Mládeži přístupno, 99 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. prosince ve 20.00 hod. HALLOWEEN 2.
Americký horor. Film režiséra Roba Zombieho navazuje
přesně v místě, kde končil jeho hit Halloween z roku 2007
a sleduje dohru vražedného řádění Michaela Myerse očima
hrdinky Laurie Strode. Mládeži nepřístupno, 101 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Po 7. až st 9. prosince v 18.00 a 20.00hod. SAW VI. Americký horor. Kdo si tentokrát zaslouží bojovat o svůj život?
Jaké hračky čekají na ne zcela nevinné oběti? Mládeži nepřístupno, 100 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. prosince v 17.30 a 20.15 hod. 2012. USA
/ Kanada sci-fi film. Největší filmový trhák roku! Před
mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy končí, a popisem toho, co se
odehraje. Do 12 let nevhodný, 158 min., titulky, 80,- Kč.
g Po 14. až st 16. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. LÁSKA
NA DRUHÝ POHLED. Americký romantický film. Když
to nejméně čekáš, může přijít. Hrají Aaron Eckhart, Jennifer Aniston. Mládeži přístupno, 109 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. prosince v 18.00 hod. JULIE A JULIA.
Americký film. O tom, jak autorka slavné kuchařské knihy
ovlivnila život své následovnice. Hrají Meryl Streep, Amy
Adams. Mládeži přístupno, 123 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. prosince ve 20.15 hod. TWILIGHT SÁGA:
NOVÝ MĚSÍC. Americký milostný horor. Strhující milostná
upírská sága pokračuje. Do 12 let nevhodný, 130 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Po 21. až st 23. prosince v 18.00 a 20.00 hod. 3 SEZONY
V PEKLE. Český film. Velká milostná romance na pozadí
historických proměn r. 1947 přináší herce Kryštofa Hádka
v jeho nejlepší roli od Svěrákova Tmavomodrého světa. Mládeži přístupno, 110 min., 75,- Kč.
g Pá 25. až ne 27. prosince v 16.00 hod. DOBA LEDOVÁ
3: ÚSVIT DINOSAURŮ. Animované dobrodružství lenochoda, šavlozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů. Dětský film, 94 min., dabing, 65,- Kč.
g Pá 25. až ne 27. prosince v 18.00 hod. PAMĚTNICE. Český film. O životě dnešních seniorů, o jejich vztazích s rodinou, se společností a vztazích mezi generacemi. V hlavní
roli L. Švormová. Mládeži přístupno, 97 min., 65,- Kč.
g Po 28. až st 30. prosince v 18.00 hod. BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ. Americká komedie. Bral ženy jednu za druhou.
Do 12 let nevhodný, 101 min., titulky, 70,- Kč.
g Pá 1. až ne 3. ledna v 16.00 hod. PRINCEZNA A ŽABÁK.
Animovaná komedie zasazená do New Orleansu. Dětský
film, 97 min., dabing, 75,- Kč.
g Pá 1. až ne 3. ledna v 18.00 a ve 20.00 hod. PARANORMAL ACTIVITY. Americký horor. Není nic hrůzostrašnějšího, než když se člověk doma necítí bezpečně. Mládeži
nepřístupno, 86 min., titulky, 75,- Kč.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

1. 12. (út) Čajovna Archa, 18.00
hod., MTG Slayers, klub hráčů
Magic the Gathering TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče
Magic the Gathering TCG. Hraní
a výměna karet, zkušeností atp.
Akce trvá do 21.00 hod.
g 2. 12. (st) Čajovna Archa, 18.00
hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší
o neviditelném světě; setkání nad
tématy, která vás zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 2. 12. (st) Hudební kavárna,
19.00 hod., HardPost — Death.
Tahle Smrt je už mrtvola. Ve své
době byla eponymem žánru. Klasická alba Scream Bloody Gore,
Leprosy nebo Spiritual Healing
mluví za sebe. Nic než Smrt. A Brndi jako uvaděč.
g 4. 12. (pá) Klub Galerka, 20.00
hod., 130,-, 150,- Kč. Traband; originální trojband. Osobitá, originální skupina, která se během krátké doby stala kultem.
g 6. 12. (ne) Čajovna Archa, 18.00
hod., Deskové hry; tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 8. 12. (út) Čajovna Archa, 18.00
hod., MTG Slayers; klub hráčů
Magic the Gathering TCG.
g 9. 12. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., Lesson Black vol.
2; přednáška. Pokračování průvodce norským black metalem. Po roce a trochu zevrubněji. S komentářem odborníka
na slovo vzatého, Reného Sojky.
g 11. 12. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. LU + Transwaggon; kapitální indie rock. Původně příborská indie rocková kapela LU vyhrála Malou alternativu a bylo to zjevení.
Stejně jako její neočekávaná odmlka.
g 12. 12. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 30,- Kč. DJ Forest aka Franta Klaus (dva balíci na poště); dj set. Předvánoční elektronické bakchanálie v podání DJ Foresta, který tu
býval jako doma.
g 12. 12. (so) Čajovna Archa, 17.00 hod. Finanční svoboda;
turnaj ve společenské hře. Zápolení šesti párů v moderní
deskové hře, jež nenásilnou formou učí zacházet s penězi.
g 15. 12. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers; klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 16. 12. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals;
Satoshi Kon — Paprika. Animovaná jízda snem. Co se stane,
když ničemové ukradnou přístroj, který umožňuje navštěvovat sny jiných, ukáže Elementál.
g 17. 12. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod., Reggaenerace;
Natiruts Reggae ao vivo. Tentokrát se na plátně přeneseme
do brazilského Sao Paula. Koncert, kde publikum je desátým členem kapely.
g 18. 12. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod. 5. večer básníků;
Jana Menšíková Jennufa. Slovo a obraz propletené jako vlasy.
Jana představí své verše v další sbírce edice Stará pošta.
Ruční práce. Co kus, to originál.
g 19. 12. (so) Čajovna Archa, 7.00 hod. Expediční čajovýlet;
ponor do přírody. Zase si posvítíme pod lampu — přesun přes
Puntík (500) a Libhošskou hůrku (493) zakončíme zevrubným průzkumem lesa Roveň. Sraz v 7.00 hodin u čajovny.
Čaj a návštěva skrytých prostor přírody zahrnuta v ceně.
g 20. 12. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. PEXESO; turnaj
pro všechny. Finalisté si zahrají ultratěžké pexeso s pravolevou orientací. Největší pamětníci dostanou cenu.
g
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g Po—pá 30. 11. — 4. 12., 9.00— 2.00, 13.00—19.00 hod., vestibul
SVČ: PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA. Svá dílka předvedou členové výtvarných kroužků a dospěláci z keramiky.
g Pátek 4. 12. od 10.00 hod., Masarykovo náměstí: DEN S MIKULÁŠEM. Mikuláš přijde pozdravit malé i velké děti se svými andělskými i čertovskými pomocníky. Dopolední program
pro MŠ, odpoledne pro ŠD i veřejnost, v 17.30 hod. rozsvícení
velkého vánočního stromu. Dárek dostává každé dítě, které
přijde v 16.30 hod. v čertovském, andělském či mikulášském
kostýmu.
g Sobota 12. 12. od 15.00 do 18.00 hod. Sál SVČ Fokus. SOBOTNÍ KERAMIKA. Modelování, pedig, hedvábí, korálky.
Vždy v pondělí od 16.00 do 19.00 hodin v ateliéru SVČ, vstup
40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g Neděle 13. 12. od 15.00 do 18.00 hod. Sál SVČ Fokus. HVĚZDIČKOVÝ BÁL. Předvánoční maškarní bál pro děti. Program:
maškarní diskotéka, hry a soutěže,vyhodnocení nejkrásnějších masek. Vstup děti 30,- Kč, dospěláci 10,- Kč.
g Pondělí 14. 12. v 18.00 hod., SVČ Fokus. STAŇ SE MISS
DÍVKOU 2010. Připravujeme nový ročník této soutěže. Hledáme dívky od 14 do 16 let, které by rády nastartovaly dráhu
modelingu. Informační schůzka, blíže na jakubek@fokusnj.cz
nebo 733 613 032.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (3., 4., 10., 11., 17. a 18. 12.). Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. 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. VÝTVARNÁ DÍLNA. (7.
12., 14. a 21.12.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. V ateliéru SVČ, vstup 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.

PŘIPRAVUJEME:
Od 7. do 28. 1. 2010: VÝSTAVA FOKUS V OBRAZECH.
Vernisáž 7. 1. v 17.00 hodin výstavní síň Stará pošta.
g Od 1. do 5. 2. 2010: GRUŇ: Pojme si užít zimní zábavy
lyžařského kurzu v nádherném prostředí Starých Hamrů na
kopci Grúň. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro zkušenější
lyžaře a snowboardisty, kterým budou k dispozici zkušení
instruktoři. Čeká vás zábavný program v kolektivu mladých
lidí. Pro kluky a holky ve věku od 13 do 17 let. Kontakt: Jiří
Kučera, 605 925 798, kucera@fokusnj.cz
g
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22. 12. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers; klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 23. 12. (st) Hudební kavárna, 18.00 hod. Předvánoční reggae pohodička. Horký, předvánoční večer v rytmu reggae
bude zpestřený vystoupením novojičínských bubeníků Napkelte (maarsky východ slunce).
g 29. 12. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers; klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 29. 12. (út) Hudební kavárna, 20.00 hod. Předčasný Silvestr; tradiční, předběžné vítání nového roku.
g 30. 12. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Válečné filmy VI;
večer na téma „Guadalcanal“. Tentokrát nás čeká vylodění
na Guadalcanalu (7. srpna 1942) a přehled filmů, které šly
až ve druhé vlně: „Tenká červená linie“, „Guadalcanal: Ostrov
smrti“ (trojdílný dokument) a „Bitva o Guadalcanal“ (dokument).
g

g

Do 28. února 2010: ...A UTLUČEM JE ČEPICEMA. 210. výročí založení kloboučnické firmy
Hückel v Novém Jičíně. Výstava představuje unikátní soubor fotografií pořízený před 100 lety
v provozních částech novojičínské kloboučnické
továrny a kolekci vojenských a služebních pokrývek hlavy 19. a 20. století. Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku.
g Do 31. ledna 2010: ADOLF ZÁBRANSKÝ — MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. 1909—1981. Ilustrátorská a volná tvorba rodáka
z Rybí u Nového Jičína. Nová galerie Žerotínského zámku
v Novém Jičíně.
g Do 28. února 2010: MIROSLAV SOPUCH — KRESBY,
OBRAZY, PLASTIKY. Kamenná síň Žerotínského zámku.
g Sobota 26. prosince 2009, 16.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Účinkují: Tradiční koncert Komorního orchestru P. J.
Vejvanovského. Jako host vystoupí ženský pěvecký sbor Píseň
Odry pod vedením Jitky Jakubíkové. Vstupné: v předprodeji
v pokladně Beskydského divadla 120,- Kč, na místě 150,- Kč.
Trámový sál.
g Otevírací doba: úterý — pátek 8.00 až 12.00 hodin, 13.00
až 16.00 hodin, neděle, svátky od 9.00 do 15.00 hodin, sobota zavřeno. Otevírací doba o vánočních svátcích: čtvrtek
24. až pátek 25. 12. zavřeno, sobota 26. 12. od 9.00 do 15.00
hod., neděle 27. 12. od 9.00 do 15.00 hod., 29. 12. až 31. 12.
8.00—12.00, 13.00—16.00 hod., pátek 1. ledna 2010 zavřeno.

Bohumír Kuba:
Zasloužil se o naši svobodu
Josef Filipík
g Oslavy dvacetileté české
demokracie přinesly už první
pokus o celostátní seznam
bojovníků za svobodu. Václav
Havel připomenul v dlouhém
výčtu jmen také novojičínského zpěváka protestsongů, básníka, politického emigranta
Karla Kryla. Protože Krylův
příběh je zdokumentovaný,
všeobecně rozšířený a město
Nový Jičín mu už projevilo náležité uznání, které není jen
symbolické, je vhodné obrátit pozornost k méně známé
osobnosti z regionálního disentu.
Jde o již nežijícího Bohumíra Kubu, který byl ke dni
Ing. Bohumír Kuba.
27. 10. 2009 vyznamenán meArchiv B. Kuby ml.
dailí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
„Ing. Bohumír Kuba (1924 — 2002), in memoriam. Učitel na
Střední průmyslové škole v Uničově a Kopřivnici, aktivní
účastník protinacistického odboje, během 70. let byl za své
postoje několikrát vězněn, rehabilitován po roce 1989.“
Cituji celé zdůvodnění ceny, je ale natolik strohé, že nabízím širší medailon muže, který se zasloužil mimo jiné o pád
komunistického režimu.
Pocházel ze Znojma, do Nového Jičína se dostal v 60. letech.
Zde vstoupil (opět po 17 letech) do Svazu protifašistických
bojovníků a brzy převzal vedení početné místní organizace.
Mezi odbojáři panovala otevřenější názorová atmosféra. Jako
středoškolský profesor se zabýval i návrhy na přepracování
školního dějepisu, šířil téměř neznámou tehdy Všeobecnou
deklaraci lidských práv. Přišlo udání se záměrem, aby byl zbaven učitelského místa, ale zasáhlo nečekané období svobod —
Pražské jaro 1968. Ing. Kuba se v regionu stal přední postavou nekomunistického reformního proudu, který se pokoušel
o nápravu společnosti. SPB jako organizace Národní fronty
na čele s B. Kubou mohla svolat občanský mítink k odstraňování zločinů totalitního režimu, navrhnout přejmenování

hlavního náměstí zpět na Masarykovo, pod hlavičkou SPB byl
založen Klub 231 sdružující bývalé politické vězně.
Humanista, masarykovec, křesanský intelektuál byl činný
v KAN, při znovuodhalení Masarykova pomníku v Kopřivnici,
publikoval, kontaktoval se s reformními lidmi. V červenci
1968 přijal kandidaturu do České národní rady. V létě už byl
sledován Státní bezpečností a po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy byl na něj jako „vnitřního nepřítele“ zaveden
signální svazek ANTI. Sovětský velitel města ho předvolal ke
zvláštní rozmluvě. Předseda SPB odmítající „bratrskou pomoc“ byl na podzim 1968 pro frakci kolaborující s okupanty
už naprosto nepřijatelný.
Po zákazech klubů K 231 a KAN odhadl možnosti ještě existující Společnosti pro lidská práva (okresní odbočka byla
ustavena v závodním klubu Autopal 10. 12. 1968). Lidská práva
mu byla nad politickými režimy. Vystoupil v regionu na shromážděních k úmrtí studentů Jana Palacha a Jana Zajíce,
který měl pohřeb ve Vítkově. V létě 1969 byl ještě zvolen do
federálního ÚV SPB, ale v září 1969 ho nečekaně postihl zákaz vyučovat a nastalo období jeho pronásledování. Zaměstnání hledal marně, v životě ještě několikrát. Všechny nedávné
aktivity se staly předmětem soudní žaloby. Pro podvracení
republiky byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří
roků nepodmíněně (1970—1973). Při druhém uvěznění, které
následovalo v r. 1974 na základě odposlouchaného telefonního rozhovoru, byl obviněn z pobuřování podle pověstného
§ 100 tr.z. Utrpěl újmy na zdraví. Následky prožitých útrap,
mnohahodinových domovních prohlídek, zákazů se přenesly
i na jeho rodinu.
Amnesty International jej zařadilo mezi vězně svědomí.
Právě osudy perzekuovaného B. Kuby jsou dokladem, jakou
podobu měla v husákovském Československu před občany
často skrývaná represe. Jeho názorový vývoj šel přirozeně
k nezávislým občanským iniciativám na Ostravsku: podepsal
Chartu 77 a jako člen Hnutí za občanskou svobodu (HOS)
i manifest „Demokracie pro všechny“.
Odkaz Bohumíra Kuby není dokončený, pracoval totiž —
stejně jako Karel Kryl — nejen na obraně občanských a politických práv, počítal s etickou, duchovní revolucí v nás.
Novojičínský signatář Charty Alois Válek o něm říká: „Když
měl v Ostravě 1971 soud, byl jsem tam a překvapilo mne, že
se sám obhajoval. Pak jsem ho nevídal roky. Až jednou v Praze
(na Škroupově náměstí v Den lidských práv 10. prosince) jsem
hovořil s Tomášem Hradílkem, to byl tehdejší mluvčí Charty,
a já jsem se zeptal i na Kubu, odpověděl mi: Kuba zrovna podepsal Chartu. To bylo roku 1988. Obrátil jsem se na ing. Kubu
a za jeden měsíc jsem Chartu 77 podepsal i já. Vídali jsme se
dále na schůzkách v Ostravě u paní Šavrdové, v bytě zemřelého básníka-chartisty Jaromíra Šavrdy. V období Občanského
fóra byl více teoretikem změn, ale stanul v občanské komisi,
která prováděla prověrky u bezpečnosti v Novém Jičíně.“

Výstava Příběhy povodní
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Humanitární

organizace ADRA ve spolupráci s Městským
úřadem Nový Jičín pořádá výstavu fotografií Aleny Dvořákové, Viktora Fišera a Radka Burdy s názvem PŘÍBĚHY POVODNÍ. Vernisáž unikátního dokumentu z těžkého období
po červnové ničivé povodní začne 11. prosince v 16.00 hod. ve
vestibulu radniční budovy na Masarykově náměstí 1. V programu vystoupí žáci novojičínské ZUŠ. Na pomoci po záplavách se vedle Adry podílely další humanitární organizace Člověk v tísni, Krizové centrum Ostrava, Charita, Český červený
kříž, Slezská diakonie a Armáda spásy.
Povodňová vlna z 24. června napáchala obrovské škody. Na
Novojičínsku zahynulo osm lidí, desítky lidí přišly o střechu
nad hlavou, škody se vyšplhaly přes miliardu korun. Humanitární organizace sehrály nezastupitelnou úlohu, bez jejich
pomoci by se následky přírodní katastrofy zvládaly mnohem
obtížněji.
Výstava přináší snímky zachycující právě lidskou sounáležitost a vzájemné pochopení v okamžicích, kdy mnoho lidí
přišlo takřka o vše, někteří dokonce i o své nejbližší.
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Životní příběh Josefa Rottera
Karel Chobot, foto Státní okresní archiv Nový Jičín

Dílna u domu č. 20 Dolní brána, kde začal Josef Rotter
4. 10. 1879 vyrábět kočárové svítilny.
g

Sto třicáté narozeniny si 4. října 2009 zcela určitě připomenuli zaměstnanci jednoho z nejstarších novojičínských podniků, nesoucí dnes název Visteon-Autopal, s.r.o. Nový Jičín.
V té souvislosti si připomeňme, že v druhé polovině 19. století, kdy naše město zažívalo bouřlivý průmyslový rozmach
a měnilo se i urbanisticky, byla založena celá řada významných firem. Nový Jičín byl odedávna městem textilním, v 18.
století ve výrobě sukna po Jihlavě a Brnu třetím nejvýznamnějším na Moravě. Ve stínu textilní slávy, především výroby
klobouků, si mnohdy ani neuvědomujeme, že právě v druhé
polovině 19. století mimořádné, ba prvořadé postavení získaly na Novojičínsku, a v Novém Jičíně zvláště, firmy, spjaté
s výrobou dopravních zařízení. Roku 1879 zahájil Josef Rotter
ve své novojičínské dílně výrobu kočárových svítilen a ekonomický úspěch mu umožnil, aby v roce 1892 zřídil v Šenově
továrnu. Řečeno úsečně a velmi stručně. Významné výročí
si ale zcela určitě zaslouží bohatší objasnění.
Víc než zajímavý životní příběh Josefa Rottera začal prozaicky. Narodil se 12. května 1856 v Pulkavě, malebném historickém pohraničním městečku, jehož počátky sahají do
první poloviny 13. století. Městečko se rozkládá v údolí horního toku řeky Pulkavy v severních Dolních Rakousích nedaleko moravských hranic, asi 25 km od Znojma. Rodina Rotterů
ale pochází ze severní Moravy, nebo Josefův otec se narodil
v Ondřejově u Rýmařova v rodině kovářského mistra. Kovářské řemeslo se mu příliš nezamlouvalo, a tak se vydal poznávat svět. A protože v mládí často přicházel v otcově kovárně
do styku s koňmi, našel si místo kočího. Na vandru se jako
kočí seznámil právě ve vinařské vsi Pulkavě s mladou vdovou
po obchodníku s vínem, oženil se a zplodil syna.

Tolik otec, který dílem nepříznivého osudu záhy zemřel na
tyfus. To byly malému Josefovi čtyři léta. O šest roků později,
když dovršil věku deseti let, mu zemřela matka. A protože
poručník Vincenc Gartner zcela zaneprázdněn zaměstnáním
neměl zájem o výchovu svého svěřence, předal ho ústavu. Tak
Josef Rotter jako sirotek prožil neutěšené mládí v sirotčinci
ve Vídni.
Po skončení školní docházky, tenkrát ve dvanácti letech,
odešel do učení. Vyučil se klempířskému řemeslu u mistra
Augusta Kirchbergra, který sídlil v domě v ul. Schiffamtsgasse
ve II. okrese Vídně, poté pracoval jako tovaryš na několika
místech, aby se zdokonalil. V říjnu 1876 nastoupil vojenskou
službu a v roce 1878, po propuštění z armády, se odebral na
Moravu, kde v únoru 1879 nastoupil místo v továrně na kočáry firmy Julius Šustala v Kopřivnici. Zaměstnání vedoucího mistra dílny mu sice vyhovovalo, nicméně zatoužil po
vlastním podniku. A tak požádal Okresní hejtmanství v Novém Jičíně o udělení živnostenského listu na provozování
klempířské živnosti, kterou hodlal otevřít v okresním městě
v dílně v domě číslo 20 na Dolní bráně, majetku paní Josefy
Hiklové. Žádost byla vyřízena kladně, a Josef Rotter na základě živnostenského listu dne 4. října 1879 zahájil provoz
klempířské živnosti. Kromě běžných klempířských prací začal rovněž vyrábět kočárové svítilny, které dodával továrně
na kočáry firmy J. Šustala v Kopřivnici. Záhy získal široký
okruh zákazníků, závod se vzmáhal, rostl, zakázek přibývalo,
po výrobcích byla značná poptávka.

Brzy Josef Rotter usoudil, že je nutné podnik rozšířit. Protože prostory na Dolní bráně byly stísněné a nevyhovovaly,
začal uvažovat o jiném vhodném místě na výstavbu továrny.
Podařilo se mu získat pozemek na katastru obce Šenova
a tady začátkem 90. let začal budovat nový závod.
Výrobní program továrny Josefa Rottera na počátku 20.
století tvořila výroba svíčkových, petrolejových, acetylenových svítilen, kočárových lamp, lamp pro motorová vozidla
a různého drobného zboží pro postroje, povozy a kočáry.
Zároveň se podařilo získat státní dodávky na výrobu svítilen
pro lokomotivy a železniční dopravu. Speciální revizní svítilny
z továrny Josefa Rottera se užívaly na všech rakouských
železnicích až do konce první světové války. Za vzorné plnění
dodávek státu získal titul dvorního dodavatele.
Vzhledem k zhoršení zdravotního stavu předal v roce 1911
vedení továrny svým synům, ing. Josefu Rotterovi a Rudolfu
Rotterovi. V Badenu u Vídně si vystavil soukromou vilu a počátkem roku 1912 se z Nového Jičína do nově zvoleného bydliště odstěhoval. Tady také dokončil svou životní pou 26. listopadu 1932, kdy ve věku 77 let odešel na věčnost.
Továrna prošla válečnými bouřemi i hospodářskou krizí
třicátých let a pod jménem Autopal pokračovala ve svém
rozvoji po roce 1945 až do dnešních dnů.

Občanská statistika, říjen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Dílna fy J. Rotter v novém závodě v Mostecké ulici.
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Narodilo se 27 dětí, z toho 10 chlapců a 17 děvčat. Přistěhovalo se 27, odstěhovalo 31 občanů. Bylo uzavřeno 9 sňatků
v Novém Jičíně, 5 v Kuníně. Počet obyvatel 26 032, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

VÁNOCE 2009. Byla noc.
Tenkrát. Zdánlivě se nedělo
nic. Svou cestou šel svět. Jen
děátko se narodilo. V tom
chlévě s trochou sena a slámy. Chudé ženě, chudému tesaři
z Nazareta. Chlév, to bylo místo někde až tam na konci světa.
Betlém zvali tu ves. Dům chleba v jazyce našem.
Běh soumračných dnů adventních spěje ke svému naplnění, na něž se všichni těšíme: s radostí v srdci z narození
Ježíška přivítáme Vánoce, šastné Vánoce, uvádějící nás v iluze
dětství, posilující niterné vazby mezi rodiči a dětmi, radostné
Vánoce, přivádějící pocestného zpět k hořícímu krbu do jeho
ztichlého domova… Ano, opět přichází Betlémská noc.

Dostaveníčko
s Mikulášem a čertem
Vítězslav Černoch
g Dr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a hen-

dikepované děti, s podporou Všeobecné zdravotní pojišovny
ČR a hokejisty NHL Rostislava Klesly srdečně zve zdravotně
postižené děti z Nového Jičína na Dostaveníčko s Mikulášem
a čertem, které se uskuteční 9. prosince od 10.00 hodin v Pizzerii Rustys’ na zimním stadionu v Novém Jičíně. Děti čeká
Mikulášská nadílka, zábavný kulturní program a občerstvení.
Vstup je zdarma.

Starý rok 2009 se nezadržitelně chýlí ke svému konci. V latině ovšem finis — konec znamená rovněž účel, cíl a vrchol.
V křesanské tradici, která v sobě nashromáždila moudrost
věků, vrcholí rok tím, že lodička našeho klopotného celoročního usilování, smýkána mocným proudem času, o svatém
večeru spočine v klidném přístavu. V něm se vlnobití každodenního dění ztiší a promění v čisté bytí. Je možné, že i černé
díry astrofyziků jsou s to zastavit čas, ovšem zcela určitě
má tuto moc hvězda betlémská. Její tiché světlo nás přenáší
do krajiny dětství. Křísí v nás onu naivní, a přesto věčně trvající víru v dobro, bez níž není žádného velkého lidského díla.
Hvězdičko naděje, zasvi nám!
Popřejme si tedy šastné a radostné vánoční dny, které
trvají až do Tří králů, v souladu s představami a sny, ukrytými v koutku srdce, v nitru naší duše. A těšme se na blízká
setkávání při adventních, vánočních a novoročních koncertech, které nám v našem městě každý rok přinášejí mnohou
radost, poezii a hudební či zpěvnou líbeznost.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své
členy v pátek 18. prosince 2009 ve 20 hodin do kavárny
Praha na tradiční posezení v předvánočním čase. Předpokládána beseda s doprovodnými digitálními snímky z letošního putování klubu po stopách novojičínských rodáků
v Rakousku, Itálii a Německu se uskuteční v nové klubové
místnosti na baště na ulici Gen. Hlao až v lednu 2010, nebo
v této chvíli tu probíhají stavební úpravy.
Výbor klubu

Mikuláš se svou družinou přijdou i do pizzerie
na zimním stadionu. Ilustrační foto Josef Gabzdyl.

Hudební život
na Gymnáziu v Novém Jičíně
Andrea Dostálová, Gymnázium a SOŠ Nový Jičín
g

Bezpečnostní stojany —
bezpečí pro vaše kolo
Lenka Galiová a Josef Gabzdyl
g Zloděje kol čekají v No-

vém Jičíně zlé časy. Město v zájmu podpory cyklistů a ochrany majetku
občanů totiž úspěšně zažádalo o finanční dotaci
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality, díky
čemuž byl podpořen projekt „Kolo mám v bezpečí“.
V praxi to znamená instalaci bezpečnostních
stojanů na jízdní kola na nejvíce frekventovaných místech.
Bezpečnostní stojany jsou volně přístupné, může je používat
každý, kdo si pořídí speciální zámek. Zámek není součástí stojanu, ale bude možno ho zakoupit v Informačním centru, ulice Úzká 27, Nový Jičín. Na každém stojanu je umístěna
informační tabulka s podrobným popisem použití stojanu.
Tyto stojany jsou postupně instalovány na mnoha místech
ve městě, kde dochází ke zvýšenému pohybu obyvatel. Můžete se s nimi v průběhu prosince setkat například u bazénu,
tržnice, úřadu práce, pošty, nemocnice, vlakových nádraží,
hřbitova nebo v areálu Skalky.
Bezpečné stojany se objeví v ulicích Nového Jičína. Foto Archiv MěÚ.

Nový školní rok už je v plném proudu, stejně jako příprava
hudebních akcí studentů novojičínského gymnázia. A co že
je letos a příští rok čeká?
Nejdříve se obě tělesa, smíšený sbor Puellae et Pueri a vokální seskupení Sextet+, ve dnech 4. až 6. 12. 2009 vydají do
Bratislavy. Pod taktovkou pánů dirigentů Karla Dostála a Josefa Zajíčka budou reprezentovat školu a město Nový Jičín
na Mezinárodním festivalu duchovní a adventní hudby.
Studenti 2.A a 2.B připravují velmi netradiční hudební bonbónek pro milovníky muzikálů. V jejich podání máte možnost
18. prosince v 18.00 hodin v novojičínském Středisku volného
času Fokus slyšet muzikál známého anglického skladatele
A.L. Webbera „Joseph and his amazing technicolor dreamcoat“ v hlavních rolích se studenty 4. ročníku Petrou Bělůnkovou a Pavlem Feilhauerem.
Pro obyvatele našeho města připravují obě tělesa na
neděli 3. 1. od 15.00 hod. zajímavé pěvecké vystoupení v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně. Sextet+ si
v této sezoně navíc zazpívá 12. 1. 2010 v olomoucké Redutě.
V březnu 2010 se pak studenti pokusí získat co nejlepší umístění na festivalu Young Prague, přičemž Sextet+ pojede obhajovat zlaté pásmo získané na tomto festivalu již v letošním
roce.
Vrcholným koncertem by se mělo stát vystoupení obou gymnaziálních těles a zahraničního hosta z Francie v Beskydském
divadle dne 14. 4. 2010 k 5. výročí založení smíšeného sboru
Puellae et Pueri. Jako pomyslná „tečka“ za sborovou sezonou je pro naše studenty ve dnech 16.—18. 4. zajištěn pobyt
v Českém Krumlově. Zazpívají si společně s tamním pěveckým
sborem Medvíata.
Sezona uteče rychle. Ostatně, jako vždy. Doufejme jen, že
našim studentům na ni zůstanou ty nejpěknější vzpomínky.
A vás ostatní na všechny jmenované akce srdečně zveme!
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HOKEJISTÉ ZDÁRNĚ BOJUJÍ O PLAY OFF. Malý novojičínský hokejový zázrak pokračuje. Ačkoliv by se podle
počtu mladých nezkušených hráčů mohlo zdát, že se hokejisté
budou ve druhé lize potácet na chvostu tabulky, mužstvo prohání mnohem zkušenější soupeře a drží se v závěsu za špičkou tabulky, tedy na pomezí pátého místa. „Mladíci hrají dobře,
skvěle do hry zapadly posily a také brankář Jirka Slovák podává vynikající výkony,“ vysvětlil manažer klubu Milan Urban
a přidal další z možných důvodů dosavadního kvalitního umístění: „Jednoznačně se projevuje těžký, nicméně kvalitní letní
trénink. Jenom na zkušenostech a jménech nemůžete stavět.
Když se proti profesorsky hrajícímu týmu postaví naše mladé,
fyzicky dobře připravené mužstvo, tak prostě naši kluci jsou
u puku dříve. Je to hodně i o bojovnosti a zápalu do hry.“
Listopad však nebyl jen potěšující, domácí zápasy s vedoucím Valašským Meziříčím nebo ambiciózní Opavou skončily
nedobře.
Urban současně upozorňuje, že základní část se teprve
dostala do poloviny a tým čeká mnoho obtížných zápasů.
„Pochopitelně se chceme dostat do osmičky zaručující play
off. Máme to dobře rozehrané, ale ještě nemůžeme slavit. To
by byla obrovský chyba, je potřeba pořád naplno makat,“
uvedl Urban po vítězství 4:1 nad Technikou Brno.
Zároveň věří, že kvalitní hokej, který mužstvo předvádí,
přiláká do ochozů ještě více diváků. Nalákat může i atraktivní divácká soutěž ve střelbě na branku, z níž si vítěz odnese mobilní telefon, tedy před vánočními svátky vítaný dáreček.
Josef Gabzdyl

KVS Laguna opět potvrdil, že v České republice je prostě nejlepší.
Na snímku jsou všichni, kdo se o národní titul zasloužili.
týmy bojovaly také s marodkou, takže se na vítězství projevila nejen všestrannost mladých sportovců, ale i kvalita tréninkové základny.
Ve vítězném týmu KVS Laguny Nový Jičín startovali žáci
a absolventi ZŠ Komenského 68 a vzorně reprezentovali Nový
Jičín. K zisku 35 medailí: 10 zlatých, 3 stříbrných a 10 bronzových a osmičce klubových rekordů přišla ploutvařům Laguny pogratulovat ředitelka školy RNDr. Svatava Hajdová.
V kategorii mladších žáků (E) reprezentovali: Lukáš Fojtík,
Roman Pabiš, Jiří Penc, Klára Křepelková, Petra Kuncová,
Pavlína Machová.
Starší žáci (D) bojovali ve složení: Ondřej Dofek, Matěj Bartek, Tomáš Bolek, Martina Hanzelková, Karolína Šugarová,
Nikola Jurečková.
Za dorost (C) nastoupili: Jan Bartek, Petr Španihel, Radka
Svobodová, Vendula Figarová.
Text a foto KVS Laguna
g

Nejkrásnější okamžik: brankář soupeře loví puk z branky
a hráči Nového Jičína oslavují. V tomto případě zvýšení na 3:1
s Technikou Brno. Foto Josef Gabzdyl.
g

PLOUTVAŘI DOMINUJÍ: OBHÁJILI TITUL ČR. Ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna dobyli před zraky svých
diváků v domácím bazénu ligový titul před silnými soupeři
z Aqua Klubu Liberec a z tréninkové základny potápění Nema
Zlín.
Do Nového Jičína se na finále Ligy mládeže ČR, nejtěžší
a nejvšestrannější klubové soutěže dětí a mládeže v plavání
s ploutvemi, sjelo šest finálových týmů, postupujících z celoroční vícekolové soutěže patnácti ligových družstev. Finalisté
se postavili na startovní bloky bazénu a bojovali od nuly o finálové body a titul nejlepší základny mládeže pro rok 2009.
Do národního finále se letos probojovaly tři české kluby:
Liberec, Most, Tábor a tři moravské kluby Žár nad Sázavou, Zlín a Nový Jičín, přičemž každý ze šesti finalistů vyslal
do bojů šestnáct ploutvařů, jejichž vyplavané body se v sedmadvaceti individuálních bazénových disciplínách sčítaly a spolu
s výsledky tří štafetových závodů započetly do celkového pořadí klubů.
Soutěž je o to těžší, že vypsané disciplíny v dané kategorii
jsou pro všechny členy týmu povinné a závodníci musí startovat v monoploutvích ve sprintech i na dlouhých tratích,
v podvodních disciplínách na nádech i technicky náročných
„erpéčkách“ s potápěčským přístrojem, v krátkých ploutvích
pak v kraulových disciplínách a na závěr ve štafetách. Letošní
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BASKETBALISTÉ STÍHAJÍ MATTONI NBL I EVROPSKÝ POHÁR. Šest výher a dvě porážky. Taková je listopadová bilance basketbalistů Mlékárny Miltra Nový Jičín. Silnější byli jen hráči mistrovského Nymburku a maarského
Paksu ve Středoevropské lize. „Nymburk zase Mattoni NBL
dominuje, ale myslím, že jsme měli na lepší výsledek. A v Maarsku se proti nám postavil takový tamní Nymburk, v jejich
lize ještě neprohráli. Škoda, že se nám tam více střelecky
nedařilo. Porážka o šest bodů je sice nepříjemná, nicméně
v domácím prostředí překonatelná,“ hodnotil trenér týmu Zbyněk Choleva.
Naopak velmi potěšila výhra u rivala z největších (Prostějova) a prvotřídní basketbal byl k vidění v nervydrásajícím
domácím souboji s Pardubicemi se šastným vítězstvím 83:82.
Trenéra hlavně těší, že se vyprazdňuje marodka a doufá, že
zdraví hráčům už vydrží. Na palubovku se po vleklém zranění vrátil pivotman Robert Šarovič a hned ukázal, že ze svého
basketbalového umění nic nezapomněl. „Jenže zdravotní potíže má zase Varnelis, ale snad se brzy vrátí,“ podotknul
Choleva po vítězném utkání s Poděbrady. V prosinci mužstvo
čekají další utkání Středoevropské ligy, a to doma s Paksem a rakouským Kapfenbergerem, stranou nezůstane ani
Mattoni NBL, z níž nejvíce
láká domácí odveta za porážku v Děčíně. „Naše ambice velí
vyhrávat a v poháru postoupit, takže v prosinci věřím jen
ve vítězství,“ dodal Choleva.
Rozehrávač Levell Sanders, mozek týmu, při utkání s Pardubicemi. Text a foto J. Gabzdyl.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 11. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely

KINO KVĚTEN

Kino Květen Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail: kino@novy-jicin.cz

KE KNIZE A SUVENÝRŮM I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!
HLASOVACÍ LÍSTKY NOVĚ PŘIJÍMÁ I MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA ÚZKÉ ULICI !

g Nápověda pro jedenácté kolo: Vyvýšenina, ze které je
dnešní záběr pořízen, není nikterak výrazná a v současné době
na ni nevede ani veřejná cesta. Je pouhých čtyřicet metrů
nad úrovní Masarykova náměstí, ale přesto nabízí pohled na
převážnou část Nového Jičína. Věděli to i naši předci, jak
dokládají i dobové pohlednice.
Jeden takový panoramatický snímek je spolu s novodobým
širokoúhlým záběrem představen v publikaci „Nový Jičín
na dobových pohlednicích“. A právě tento novodobý snímek
od Jaroslava Bělíka by vám mohl pomoci uhádnout, odkud
byl zhotoven dnešní záběr. Postačí zaslat název části města,
popřípadě ze které světové strany, posuzováno z centra města, byl snímek pořízen.
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se jedenáctého
kola soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Svůj tip, ze kterého
místa byl snímek pořízen a co autor zachytil, napište na papír, přilepte k němu kupon s číslicí soutěžního kola, který vystřihnete v dolním rohu stránky, a nezapomeňte připsat své
jméno, příjmení, adresu, případně telefonní kontakt. Vše vložte
do obálky, na kterou napište SOUTĚŽ. Obálku poté předejte
pracovníkovi informací v hale radniční budovy nebo nově
vložte do schránky v informačním centru na Úzké ulici,
a to do středy 14. prosince do 12.00 hodin.
Informační centrum jako nové místo pro sběr lístků jsme
zvolili kvůli možnosti odevzdat tip s kuponem i o víkendech
od 9.00 do 12.00 hodin nebo v pracovní dny až do 17.00 hodin.
Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ zašlete poštou
na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový
Jičín. Poštovní razítko musí být nejpozději z pátku 11. 12.

Vyhodnocení desátého kola: Mimořádný snímek Bedřicha
Huňky z roku 1963 vzbudil neobvyklý zájem. Autor tehdy zachytil z velké části zmizelou část Nového Jičína z obilného
sila Zemědělského zásobování a nákupu stojícího už na katastru obce Šenov u Nového Jičína. Největší radost jste měli
ze zachycení už neexistující benzinové stanice za železničním přejezdem, dále jste na fotografii poznali komín současného Dotexu (tehdy Strojtex), ulici Dolní brána a další objekty až po pivovar Bocheta a Skalky.
Mnozí jste přidávali své vzpomínky, například Jaroslav
Graclík coby stavbyvedoucí Pozemních staveb n.p. Ostrava
popsal stavbu sila na začátku 60. let novou stavební technologií (posuvným bedněním) a ukončením stavby za úctyhodných třicet dní. Paní Radmila Gášková tudy chodila až do
roku 1967 do školy a vzpomínala na prodejnu řeznictví s prodavačkou paní Mrlíkovou, uhelné sklady, zasklívání-rámování obrazů a pohostinství U Zlatého kříže.
Moc děkujeme za velký zájem a upozorňujeme, že další
snímky „zmizelého“ Nového Jičína si můžete prohlédnout do
10. prosince na výstavě „Nový Jičín před rokem 1989 a nyní“
ve vestibulu radniční budovy na Masarykově náměstí 1.
Výherci desátého kola: Díky losování vyhrává jednu ze
tří krásných knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru, tedy
první cenu, Petra Vávrová, Na Lani 214, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina Květen na film z prosincové programové nabídky, a to opět dle vlastního výběru, získává Jan Jurečka,
ulice Gen. Hlao 4, Nový Jičín a z propagačních předmětů
města Nového Jičína se může těšit Pavel Hruzík, Divadelní
14, Nový Jičín.
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