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Děti okamžitě po příchodu opravdové zimy radostně obsadily
zasněžené svahy ve městě. Foto Josef Gabzdyl.

g

Zima ukázala svou krásu i sílu

Ještě v prosinci zima připomínala dámu, která občas předvede, co dokáže, ale svá nejlepší léta má už za sebou. Ale leden
ukázal, že je stále energickou až ráznou vládkyní, které se
lidé musejí přizbůsobit.
Nejprve v průběhu jednoho dne až třiceticentimetrová sněhová nadílka a poté teploty pohybující se až pětadvacet stupňů
pod bodem mrazu. A aby si lidé nemysleli, že jde o náhodu,
ještě své dovádění zima několikrát zopakovala.
Pro pracovníky technických služeb znamenal leden téměř
nepřetržitý provoz, protože podle nového tzv. chodníkového
zákonu se město stará o zhruba 105 kilometrů chodníků, což
je o čtyřicet kilometrů více než minulý rok. Do úklidu se za-

pojili i lidé z veřejné služby. „Pochopitelně se vždy najdou
místa, která se nepovedlo hned a dostatečně uklidit, ale podle
ohlasů z jiných měst se domnívám, že jsme obstáli se ctí,“ uvedl
místostarosta Milan Šturm.
Zároveň děkuje všem lidem, kteří, ač nemuseli, odklidili si
závěje před svým domem. „Moc nám to pomohlo, jsme rádi,
že mnozí občané se zachovali takto vstřícně.“
Město přikoupilo několik nových strojů, které pomáhají
zvládnout sněhovou kalamitu. „Je jasné, že takovou porci nemůžeme zvládnut jen lidskou silou. Vybrali jsme stroje vyrobené ve Skandinávii, protože tam mají se zimou bohaté zkušenosti,“ přiblížil místostarosta.
Pokračování na str. 2

Zima ukázala svou krásu i sílu
(dokončení)

Mobilní značky zajistí úklid
sněhu i parkování

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Ulice tak brázdí dva finské stroje, z toho jeden se speciálním kartáčem, které budou využitelné i od jara do podzimu
(viz následující článek). Novinkou je i švédská fréza, mnohem
výkonnější než tuzemské.
Samostatnou kapitolou se staly převisy sněhu na střechách
a obří rampouchy. Zde však za stav a případné zranění odpovídá majitel budovy. „Plošina se téměř nezastavila. Někdy
jsme ale záměrně neuklízeli chodník pod střechou, kde hrozil
pád masy sněhu, protože bychom občany pod hrozbu sněhového převisu navedli,“ uvedl Šturm.
Město také začalo na některé ulice stavět mobilní značky
se zákazem stání, aby umožnilo zimní úklid a zároveň co nejméně omezilo parkování automobilů. Také o tomto tématu
více další článek. Sněhu je věnována i fotostrana, protože leden 2010 se do historie vepíše jako měsíc, který připomněl
zimy našich předků.

Nový stroj s kartáčem pomůže
se sněhem
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Čistící stroj má výrazně pomoci se zimní údržbou v uličkách města.
g

Město zakoupilo nového pomocníka v boji se sněhem. Po
úzkých historických ulicích, ale i na sídlištích, začaly jezdit
dva finské stroje AVANT, z toho jeden se speciálním kartáčem. „Staráme se o více než sto kilometrů chodníků, nově
zhruba o čtyřicet kilometrů. To nemůžeme zvládnout jen lidskou silou a pluhy se do některých našich uliček nevejdou,“
vysvětlil místostarosta Nového Jičína Milan Šturm.
Jeden stroj s unikátní šířkou jeden metr přišel na milion
korun, kartáč na dalších tři sta tisíc korun. „V republice moc
takových strojů nejezdí. Kromě kartáče můžeme využít další
příslušenství, například sněhovou frézu, lopatu a vidle, takže
na rozdíl například od fréz nebudou novinky zahálet ani od
jara do podzimu,“ vysvětlil místostarosta výhodnost nákupu.
Nový stroj je kromě ideální šířky velmi vhodný i pro likvidaci tzv. sněhové břečky, jejíž odstranění bylo zatím problematické. Bez obtíží odstraní i čerstvě napadaný sníh, složitěji likviduje jen zmrzlou nebo ušlapanou sněhovou vrstvu.
Kvůli plynulejší práci nových odklízecích strojů bude mít řidič
k dispozici jednoho až dva pracovníky veřejné služby.
„Odstraní zmrazky, upozorní lidi, a si kvůli přejezdu
stroje přejdou na druhý chodník, případně pomohou přenést
například kočárky. Přemístí zavazející popelnice nebo uvolní průchod k přechodům pro chodce. Prostě aby nový stroj
co nejméně zastavoval a uklidil co nejvíce chodníků,“ dodal
Šturm.
Nový Jičín do konce zimy ještě přikoupí kartáč k druhému
stroji a tím považuje strojový park určený pro letošní zimní
měsíce za dostatečný.

Nové značení, které umožní úklid sněhu i parkování.
g Nové mobilní dopravní značení má zajistit zdánlivě nemožnou věc: úklid přívalů sněhu v úzkých historických uličkách s co nejmenším omezením parkování podél těchto silnic.
Úspěch plánu však předpokládá disciplinovanost řidičů.
Nový Jičín vloni na jaře zavedl nový parkovací systém, který
některé ulice zjednosměrnil a zároveň tak rozšířil počet parkovacích míst na obě strany. Jenže při zimní údržbě to znamená komplikaci. Řešením by byly pevné značky se zákazem
stání, jenže k tomu město nechce přistoupit. „Takovou máme
například na levé straně ulice Dolní brána, ale stání je tak
omezeno i za mírné zimy. Proto za mnohem vhodnější považujeme mobilní značení se zákazem stání i s uvedením hodin, kdy se bude konkrétní ulice uklízet. Technické služby
se těmto hodinám při zimní údržbě přizpůsobí a řidiči tak
po většinu dne mohou na ulici stát, jen před zahájením úklidu
musejí přeparkovat,“ přiblížil místostarosta Milan Šturm s tím,
že až pomine složitá sněhová situace, značky budou opět
odstraněny.
Nové značení se zatím objevilo na šesti ulicích, například
na Hoblíkově, Komenského, Slovanské nebo Žižkově. Celkově
je ale navrženo 23 lokalit, které jsou osazeny podle aktuální
situace. Týká se to například ulic Novellara, Gregorova, Vančurova, Luční nebo Lužická.
Místostarosta Šturm zopakoval, že mobilní značení je jednoznačně ve prospěch řidičů. „Když budou krátkodobé omezení respektovat a před dobou uvedenou na značce přeparkují, nebudou pak muset stát mezi hromadami sněhu a riskovat poškození svých vozů jinými automobily nebo odklízecím
strojem. Nechceme přistupovat k pokutám a odtahům, to je
až poslední možnost, pokud nám nic jiného nezbude.“

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
VYHLAŠUJE
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
g

Na prodej pozemku parcela č. 720 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 145 m2 v k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí. Minimální kupní cena je vyhlašovatelem stanovena na 120.000,- Kč/předmět nabídky.
Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 18. 1. 2010
do 1. 3. 2010 do 15.00 hodin.
Popis a podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Nový Jičín a na webových stránkách města Nový Jičín: www.novy-jicin.cz,
příp. na tel.: 556 768 293; e-mail: kballer@novyjicin-town.cz

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

2

Radní poděkovali bývalému
řediteli nemocnice

Ředitel archivu Karel Chobot
dostal od ministra ocenění

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Josef Gabzdyl tiskový mluvčí

g Radní města se na začátku jednání v úterý 12. ledna rozloučili s dosavadním ředitelem Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně Radanem Gocalem. Za jeho vedení nemocnice
postoupila v kvalitě péče o mnoho příček výše, do Nového Jičína přišly pracovat lékařské kapacity, které se věnovaly nejen
onkologickým pacientům z celé Moravy a Slezska, ale také
ostatním. Znatelně se také zvýšila přístrojová vybavenost nemocnice.
„Kdysi ve vestibulu čekali pacienti dlouho, nebylo to důstojné prostředí. Za ředitele Gocala se zase začalo slušně
léčit,“ podotkl místostarosta Milan Šturm a starosta Ivan
Týle dodal, že udržení úrovně kvality léčby a personálního
obsazení je z pohledu občanů nejdůležitější.
Novým ředitelem nemocnice se z rozhodnutí krajských radních stal Tomáš Nykel, naposledy primář Městské záchranné
služby Ostrava.
Dalším bodem byla zpráva o bezpečnostní situaci za loňský
rok. Ředitel městské policie René Škoda uvedl, že strážníci
řešili více přestupků, což ale bylo dáno i květnovou změnou
parkovacího systému v některých částech města. Za výbornou označil spolupráci s Policií České republiky po červnových
povodních. Letos se strážníci zaměří například na kontrolu
nalévání alkoholu mladistvým.
Radní také kvůli zvýšenému zájmu rodičů zvýšili kapacitu
Mateřské školy Máj od 1. září 2010 z 255 dětí na 280.
Zároveň také schválili seznam navržených sportovců na
ocenění za rok 2009, jména ale zůstanou utajena až do únorového sportovního plesu v SVČ Fokus.
Místostarosta Milan Šturm informoval o průběžném stavu
zimní údržby a radní také schválili vyvěšení vlajky Tibetu
10. března.
Další informace z Rady města najdete na webových stránkách a na úřední desce. Případné dotazy zasílejte na jgabzdyl
@novyjicin-town.cz

Montáž bezpečnostních
řetízků stále pokračuje
Ilona Majorošová, Městská policie Nový Jičín

Karel Chobot přebírá ocenění od ministra Martina Peciny.
Foto ministerstvo vnitra.
g Neoprávněně poněkud stranou mnoha důležitých událostí
loňského roku zůstalo ocenění pro jednu z nejvýraznějších
osobností novojičínského kulturního života. Bylo by však chybou tuto událost opomenout, proto napravujeme.
Ministr vnitra Martin Pecina v minulém roce udělil medaili
Za zásluhy o české archivnictví řediteli Státního okresního
archivu v Novém Jičíně Karlu Chobotovi. „K archivům mám
velmi pozitivní vztah, protože už kdysi jsem poznal, že úspěch
podniku tvoří dvě věci: lidé a právě archivy,“ řekl ministr při
předávání v budově Národní archivu v Praze. Tyto medaile
byly uděleny teprve potřetí v historii a dostalo je celkem dvacet
význačných osobností archivnictví za celoživotní zásluhy
v této oblasti.
Práce Karla Chobota se však neomezuje jen na archivnictví.
Jako spoluzakladatel literárního klubu se stal neodmyslitelnou součástí tohoto seskupení objevující krásy literárních
děl i poezie dalším lidem. Každoročně s elegancí sobě vlastní
a nádhernou češtinou moderuje městské slavnosti, jeho rukopis nesou stovky vědeckých i publicistických článků, je pilným přispěvatelem do Novojičínského zpravodaje.
V loňském roce oslavil životní jubileum a v pořadu literárního klubu Růže pro Karla řekla spoluzakladatelka klubu
Jana Homolová za všechny občany Nového Jičína: „Karel je
velkým přínosem pro nás i pro město, a v roli historika, či
moderátora, recitátora, i jako místopředseda klubu rodáků.
Je to vlastně významná kulturní osobnost Nového Jičína. A my
si toho taky plně ceníme a ceníme si ho taky jako kamaráda.“

Seznam obřadních dnů r. 2010
schválený Radou města NJ
Odbor vnitřních věcí
Strážníci připevní řetízky na dveře bezplatně. Foto J. Gabzdyl.
g

Strážníci Městské policie Nový Jičín pokračují v montáži
bezpečnostních řetízků na dveře v rámci projektu ,,Bezpečí
nejen pro seniory“. Doposud bylo nainstalováno 165 řetízků
seniorům v Novém Jičíně a jeho místních částech, kteří si
o montáž požádali. Jelikož bylo zakoupeno 200 kusů těchto
řetízků, budou strážníci v montáži pokračovat do vyčerpání
zásob.
Senioři mají stále možnost požádat telefonicky na čísle
556 768 280 nebo osobně na služebně Městské policie Nový
Jičín na Divadelní 8 o bezplatnou montáž těchto řetízků.
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g Únor: pátek 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., sobota 20. 2.
g Březen: pátek 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., sobota 20. 3.
g Duben: pátek 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., sobota 17. 4.
g Květen: pátek 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., sobota 15. 5.
g Červen: pátek 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6., sobota 19. 6.
g Červenec: pátek 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., sobota 17. 7.
g Srpen: pátek 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8., sobota 21. 8.
g Září: pátek 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9., sobota 18. 9.
g Říjen: pátek 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10.,

sobota 16. 10.
g Listopad: pátek 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., sobota 20. 11.
g Prosinec: pátek 3. 12., 10. 12. 17. 12., sobota 11. 12.

Výlukový jízdní řád

Veletrhy cestovního ruchu

České dráhy, a.s.

Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ

Vážení cestující, s ohledem na dosud neuzavřenou otázku
zprovoznění trati 326 Hostašovice — Nový Jičín, Horní nádraží
po povodni v červnu roku 2009, bude od 1. 2. 2010 zaveden na
trati výlukový jízdní řád. Všechny vlaky budou v úseku Hostašovice (vlak Os 23150 již ze stanice Valašské Meziříčí) — Nový
Jičín, Horní nádraží a opačně nadále nahrazeny autobusy
náhradní dopravy.
Autobusy budou přijíždět do stanice Nový Jičín, Horní nádraží později než dle železničního jízdního řádu, naopak
v opačném směru budou odjíždět dříve, tak aby byl zajištěn
přestup na vlaky Ostrava — Frýdlant nad Ostravicí — Valašské
Meziříčí a opačně. Ve všech spojích náhradní autobusové
dopravy jsou cestující tarifně odbaveni jako ve vlaku ČD.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: Valašské Meziříčí na zastávce MHD před staniční budovou;
Hostašovice před staniční budovou; Hostašovice, Domoraz
mimořádně zřízená zastávka na zastávce linkových autobusů „Hostašovice, Domoraz“, cestující z této zastávky jsou
odbaveni jako ze stanice Hostašovice; Mořkov na zastávce
linkových autobusů „Mořkov, železniční stanice“; Hodslavice
na zastávce linkových autobusů „Hodslavice, dolní konec“;
Bludovice na zastávce linkových autobusů „Nový Jičín, Bludovice, samoobsluha“; Nový Jičín, Horní nádraží na zastávce linkových autobusů „Nový Jičín, Tonak“.
Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce
„CESTOVÁNÍ VLAKEM — jízdní řády — traové jízdní řády“.
České dráhy, a.s. se omlouvají a děkují za pochopení.

g Tradičně začátkem roku startují veletrhy cestovního ruchu.

g

Město daň z nemovitosti
nezvýšilo
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Daň z nemovitosti pro letošní rok se sice zvedla o dvojnásobek, ale město svůj koeficient ponechalo v původní výši.
„V době ekonomické krize nechceme občany dále finančně
zatěžovat,“ uvedl starosta Ivan Týle.
Základní sazby daně z nemovitosti zvýšil stát, stejnou možnost měla i města, některá tak učinila, ale většina ji ponechala v původní výši. Při srovnání měst, které provedla Mladá
fronta DNES, tak vyšla v Novém Jičíně daň u bytu s plochou
75 metrů čtverečných na 450 korun, což je stejná částka jako
u většiny srovnatelných měst a Nový Jičín se tak řadí do levnějšího průměru celorepublikové tabulky.
Podobně se letos nezvyšují ani poplatky za psy nebo za
odpady, zvýšilo se jen regulované nájemné v městských bytech mimo sociálních a v domech s pečovatelskou službou.

Bylo tak tomu i v letošním roce, ten první se konal 14.—17. 1.
2010 na brněnském výstavišti pod tradičním názvem REGIONTOUR ve spojení s prezentací cestovních kanceláří pod
názvem GO.
Na největším veletrhu cestovního ruchu u nás nechyběla
ani prezentace Nového Jičína. Celková návštěvnost veletrhu
podle odhadu překonala loňských 32 tisíc osob. Regiontour
opětovně představil turistickou nabídku všech krajů České
republiky, tuzemských regionů, měst, incomingových agentur a ve zvýšeném počtu i regionů z okolních zemí.
Díky přestěhování do nového pavilonu P se celý Regiontour
včetně doprovodného programu vešel pod jednu střechu. Návštěvníci přivítali nové produktové členění, které jim usnadnilo orientaci v nabídce turistických produktů. Krize se tohoto veletrhu kupodivu nedotkla, jelikož návštěvnost především v sobotu a v neděli byla v průběhu celého dne vysoká.
Nový Jičín se představil jako každý rok ve velkém stánku
Moravskoslezského kraje, měl svou část společně s Lašskou
bránou a Frenštátskem v rámci sdružení Beskydy-Valašsko.
Zájemcům nabídl klasickou sadu propagačních materiálů
obohacenou o dva nové a to „Panorama“ Nového Jičína, kde
jsou na panoramatické fotografii, pořízené z věže radnice,
vyznačeny turisticky významná místa a na zadní straně je
k nim popis. Druhým novým materiálem je „Cykloturistická
mapa Novojičínska“, která zahrnuje oblast od Fulneku na
severu po Valašské Meziříčí na jihu a východ-západ od Frýdecka po Hranicko. V centru je tedy Nový Jičín a odtud jsou
pak vyznačeny a popsány trasy do okolí, včetně výškových
profilů. Je koncipována s maximální přesností v terénu tak,
aby turista nezabloudil. Oba tyto materiály jsou k dostání
v Informačním centru Nového Jičína.
Hned následující týden se konaly obdobné výstavy na výstavišti Flora Olomouc a Incheba Bratislava, kde se Nový Jičín
prezentoval obdobným způsobem.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ
v NJ pro školní rok 2010/2011
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
g Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Sady
Nový Jičín, Revoluční 52, Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62
a Libhoš 90, po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín
budou přijímat od 29. března do 2. dubna 2010 v době od
8.00 do 15.30 hod. žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2010/2011 (tj. od 1. 9. 2010).
Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti
(občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad o stanoveném pravidelném očkování dítěte a odolnosti
dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví. Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená pracoviště na území města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Jubilejní 1; MŠ Nový Jičín,
Vančurova 36; MŠ Nový Jičín-Loučka, Císařská 115.
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Smetanovy sady 6; MŠ Nový
Jičín, Jiráskova 10; MŠ Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143.
Mateřská škola Trojlístek NJ, Máchova 62, p.o., odloučená pracoviště: MŠ NJ, Trlicova 8; MŠ NJ, Komenského 78.
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhoš 90.

Hlášení o produkci
a nakládání s odpady za r. 2009
Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí
g

Upozorňujeme původce odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více
než 100 t ostatních odpadů a oprávněné osoby na blížící se
termín podání ročního hlášení — do 15. února 2010 obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému dle místa
provozovny.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách
města nebo přímo na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín (tel.: 556 768 365, e-mail: dholubova@novyjicin-town.cz).
Pro vyplnění hlášení je možno využít i interaktivní formulář
dostupný na adrese www.inisoft.cz
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Údržba zeleně
v Janáčkových sadech

Nezapomeňte si vyměnit
řidičský průkaz!

Ing. Hana Bělunková, odbor životního prostředí

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g V průběhu minulých let proběhla na celé ploše Janáčkových sadů obnova keřových porostů. Podle zpracovaného projektu byly vysazeny mladé stromy, keře a záhony květin. Město
Nový Jičín bylo úspěšné při získání financí z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí.
K dnešnímu dni jsou práce ukončeny a počátkem jara dojde
k předání ploch do běžné údržby technickým službám.
Protože jsou dřeviny živými organismy a jejich stav se může
v průběhu času měnit, byly i během prací vzrostlé stromy
kontrolovány a posuzovány. V listopadu proběhly v korunách
stromů ořezy suchých větví větších průměrů, u lípy velkolisté
rostoucí nedaleko kostela Nejsvětější Trojice bylo pro zvýšení
stability přidáno bezpečnostní vázání.
Tomuto stromu je pracovníky odboru životního prostředí
dlouhodobě věnována zvýšená pozornost. Podélně prasklý
dutý kmen se ve výšce přibližně čtyř metrů rozděluje na dvě
mohutné kosterní větve. Jedná se o velmi starý strom, jehož
životní síla pomalu sestupuje blíže ke kořenům. Vrcholové
části koruny nejsou plně zásobeny živinami, silně prosychají
a jsou napadeny jmelím. Dochází k vylamování větví větších
průměrů.
Vzhledem k tomu, že nelze tento proces zastavit a dá se
předpokládat zhoršování stability dřeviny jak v místě dvojení kmene, tak v koruně, shodli se pracovníci odboru životního prostředí, při vědomí osobní zodpovědnosti za provozní
bezpečnost dřevin, na nutnosti nahrazení lípy mladým stromem. S přihlédnutím k původním, již neexistujícím druhům
v Janáčkových sadech, byla pro následnou výsadbu zvolena
dřevina čeledi jilmovitých, rodu jilm, nebo břestovec.

Náhledy řidičských průkazů, které se musí vyměnit.
g Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000 se musejí mít na pozoru! Platnost jejich
dokladu totiž končí na konci letošního roku, a proto by neměli
s výměnou čekat. Jinak riskují, že při známé vlastnosti mnoha
lidí nechávat takové vyřizování na poslední chvíli, budou
čekat na vyřízení mnohem déle, než tomu je nyní. Te je jednoznačně nejlepší čas pro podání žádosti o výměnu.
S sebou musíte mít platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5
centimetrů a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Peníze si chystat nemusíte, protože povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. Nový řidičák bude vydán nejpozději do dvaceti dnů ode dne podání žádosti, popřípadě do
pěti pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč.
Více informací naleznete na webových stránkách www.vymentesiridicak.cz
Výměnu vyřídíte na odboru dopravy a silničního hospodářství v budově městského úřadu na Divadelní 1 (bývalý okresní
úřad): pondělí a středa 08.00—11.00, 12.00—17.00 hodin, úterý
a čtvrtek 08.00—11.00, 12.00—14.00. Využijte úterků a čtvrtků,
kdy chodí méně žadatelů!

NJ na globální síti Facebook
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Lípě v Janáčkových sadech docházejí životní síly.
Foto Hana Bělunková.
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Nový Jičín má oficiální stránku na celosvětové sociální síti
Facebook. Je tak prvním větším městem Moravskoslezského
kraje, jehož radnice nechybí na této populární síti. Hodlá tak
dát možnost diskuse i mladším občanům, ačkoliv na Facebooku jsou pochopitelně lidé všech věkových kategorií. Vedení města zajímají jejich postřehy, návrhy, tipy. Město má
zároveň mnoho příznivců, někteří žijí tisíce kilometrů daleko. I ti se jistě rádi zapojí.
Za radnici bude s přihlášenými fanoušky města komunikovat tiskový mluvčí Josef Gabzdyl. Stránku najdete na
adrese: www. facebook.com/
novyjicin. Registrovaným uživatelům stačí ve vyhledávači
Facebooku zadat město Nový
Jičín, další zájemci se mohou
zaregistrovat. Počítáme s tím, že na Facebook bude přímý
odkaz z webových stránek města. Na síti existuje několik neoficiálních stránek o Novém Jičíně, radniční stránka se proto
zaměří zejména na informování o aktualitách na úřadě i ve
městě, chybět nebude ani zpravodajství nebo zajímavé snímky
ze současnosti i historie Nového Jičína. Jde o zcela novou
službu, ale snad se Facebook postupně stane neodmyslitelnou součástí neúřední komunikace mezi radnicí a občany.
Na Facebooku je v provozu i stránka městského kulturního střediska, kde jsou např. pozvánky na koncerty a další
kulturní akce. „Jsme organizace, která je blízká mladým lidem, takže s nimi musíme držet krok i v tomto směru,“ vysvětlil programový pracovník střediska Jiří Macíček.

Upozornění na zákonné
oznamovací povinnosti osob
podnikajících v ochraně ovzduší
Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
g Upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují střední stacionární zdroje znečišování ovzduší, na následující povinnosti:
Vypočítat z údajů roku 2009 poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet úřadu obce s rozšířenou
působností nejpozději do 31. března 2010.
Odevzdat souhrnnou provozní evidenci středních zdrojů
znečišování ovzduší nejpozději do 31. března 2010. Formuláře jsou k dispozici na www stránkách města popř. na www
stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Uvedené
zákonné povinnosti se týkají:
1. Spalovacích středních zdrojů znečišování ovzduší, tj.
zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW až 5000 kW
včetně.
2. Technologií a zemědělských zdrojů znečišování ovzduší
spadajících do kategorie středních zdrojů, viz Nařízení vlády
č. 615/2006 Sb.
3. Zdrojů emisí těkavých organických látek spadajících do
kategorie středních zdrojů, viz vyhláška 509/2005 Sb.
Provozovatelé středních stacionárních zdrojů, kteří jsou
zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost
podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů, ohlašují povinné údaje za rok 2009 již prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují zpoplatněné malé stacionární zdroje znečišování ovzduší, jsou povinni nejpozději do 31. března 2010 odevzdat příslušnému obecnímu úřadu podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok. Tato zákonná povinnost se týká:
1. Malých zpoplatněných spalovacích zdrojů znečišování
ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu 50—199 kW.
2. Malých zdrojů emisí tuhých znečišujících látek (skládky
paliv a materiálů, stolárny, pily, obrábění kovů, svařování
kovových materiálů, broušení, zpracování kamene apod.).
3. Malých zdrojů emisí těkavých organických látek (autoservisy, tiskárny, odmašování a čištění povrchů kovů a jiných materiálů, lakování apod.).
Formuláře jsou k dispozici na www stránkách města Nový
Jičín. Bližší informace k výše uvedeným zákonným povinnostem podá ing. Dagmar Tomanová, referent ochrany ovzduší
odboru ŽP Městského úřadu Nový Jičín, tel. 556 768 358.

Představujeme sociální zařízení ve městě

Renarkon, o.p.s.
Michal Raška
g

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RENARKON.
Renarkon je obecně prospěšná společnost, která se zabývá
prevencí a léčbou závislostí na nealkoholových drogách.
Drogový problém zasahuje jak děti a mládež školou povinné,
tak lidi dospívající, dospělé a jejich rodinné příslušníky. S těmito odlišnými skupinami lidí je třeba se o drogách bavit různě. Závisí na jejich věku, míře závislosti i motivaci skoncovat
se svou drogovou kariérou. Záleží na tom, jaké informace
jsou schopni a ochotni v danou chvíli vstřebat.
Pro každou skupinu má Renarkon, o.p.s. zřízena specializované zařízení. Centrum primární prevence se zaměřuje
na školní děti a mládež a provádí besedy o drogách, ale ne jen
o nich. Pro rodiče a děti je zde drogová, rodinná a sociálně
výchovná poradna. Pro lidi, kteří aktuálně drogy berou a také
pro rodiče, kteří potřebují poradit má Renarkon zřízeny dvě
K-centra, a to ve Frýdku Místku a v Ostravě.
Pro lidi, kteří se rozhodli léčit se ze své drogové závislosti
je Terapeutická komunita v Čeladné. Dále pak mohou být klienti ubytováni v následném sociálním zařízení a tím je Dům

na půl cesty v Ostravě, a pak zařazeni do programu Klubu
absolvent, což jak již sám název napovídá, je pro klienty, kteří
prošli zařízeními Renarkonu a abstinují.
Poslední sociální službou, kterou jsem ještě nezmínil, je
Terénní program na Novojičínsku. Cílem této služby je vyhledávat a kontaktovat drogami ohrožené lidi a motivovat je k odpovědnějšímu přístupu k svému i veřejnému zdraví. Tento
terénní program funguje již tři roky i v Novém Jičíně. Více
informací o jednotlivých zařízeních se dočtete na naší webové stránce www.renarkon.cz
Co se skrývá pod pojmem „streetwork“? Streetwork,
neboli terénní práce. Je to druh sociální práce při níž sociální
pracovník či pracovník v sociálních službách nečeká na klienty ve své kanceláři, ale vydává se za nimi do ulic, parků,
zkrátka do míst, kde cílová skupina tráví svůj čas. Z jistého
úhlu pohledu je to velmi invazivní metoda, nebo pracovník
vstupuje do teritoria klientů, kde nemusí být vždy vítán. Proto
musí mít pracovník vždy na paměti, že je zde na návštěvě
a svou pomoc nabízet vhodnou formou.
Kdo nás může kontaktovat? Jsme tady pro lidi, kteří jsou
závislí na nealkoholových drogách, nebo jsou experimentátoři, popřípadě mají nějaké dotazy, týkající se drog. Věková
hranice je patnáct a více let. Vyhledáváme obtížně dosažitelnou skupinu uživatelů. O pomoc se na nás obracejí také rodiče či blízké osoby. Těm pak poskytujeme základní sociální
poradenství ve vztahu k řešení akutních potíží a odkazujeme
na návazné služby řešící konkrétní problém.
Kým je program financován? Program je financován vícezdrojově, tzn. že prostředky pocházejí z různých rozpočtů
měst, ministerstev a rad. Největšími donátory jsou Rada vlády
pro koordinaci protidrogové politiky a Krajský úřad MSK.
Terénní program má v síti sociálních služeb v Novém Jičíně své nezastupitelné místo. Program je určen převážně osobám, jež vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Je to jediná sociální služba v Novém
Jičíně a blízkém okolí, která se specializuje na cílovou skupinu uživatelů drog.

Místo, kde žijeme
Vlasta Foltová, koordinátorka projektu
g Místo, kde žijeme — tak zní zkrácený název projektu Pozná-

ním k udržitelnému rozvoji regionu, jehož obsahem je inovace
a modernizace výukových forem tvorbou interaktivních materiálů a prezentací zaměřených na vzdělávací oblast Člověk
a jeho svět na 1. stupni základní školy. Tento projekt byl připraven pracovníky Základní školy Nový Jičín, Komenského
68 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide… a Krása lidové architektury jsou názvy prvních výukových programů, kterých se
zúčastnili žáci 5. ročníků v rámci tohoto projektu. Programy
připravil Mgr. Jaromír Polášek z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Bylo tak zahájeno tříleté období, kdy budou mnohé
aktivity žáků 1. stupně financovány z Evropského sociálního
fondu EU prostřednictvím projektu Poznáním k udržitelnému
rozvoji regionu — Místo, kde žijeme. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Záměrem projektu je seznamovat žáky se světem, který je
bezprostředně obklopuje, tudíž s regionem Novojičínska, s jeho
historií i současností, s jeho zajímavostmi i s přírodní charakteristikou. Do projektu se zapojí všichni žáci I. stupně tak,
že se budou aktivně účastnit výuky prostřednictvím interaktivních metod a budou mít možnost pracovat s moderními
výukovými pomůckami, s PC a multimédii ve výuce. Pro výuku
žáků bude do každé třídy zakoupena prezentační technika
(PC a dataprojektor), různé pomůcky a vybavení pro výuku
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, jako jsou mikroskopy,
dalekohledy, drobné pomůcky pro pokusy. Budou také vyrobeny regionální mapy, přizpůsobené pro mladší školní věk
a různé pracovní listy do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Na žáky čekají exkurze do okolí Nového Jičína i na jižní Moravu a týdenní pobyty v přírodě, zaměřené na ekologickou
výchovu.
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Skauti usilují o miliony z EU

Tři králové vybrali téměř
čtvrt milionu

Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín

Gabriela Žitníková, koordinátorka sbírky
g

Objekt na ulici U Jičínky v roce 1980. Archiv MěÚ.
Stejný pohled na základnu v současnosti. Foto Josef Gabzdyl.
g

Členové střediska Pagoda již více než rok pracují na projektu „Středisko Pagoda — centrum pro volnočasové aktivity“,
který řeší demolici stávajícího a výstavbu nového objektu
skautských kluboven na ulici U Jičínky. Jestliže středisko
s projektem uspěje a dotaci obdrží, vznikne v Novém Jičíně
zcela nový objekt skautských kluboven, který však bude sloužit i jako centrum pro volnočasové aktivity, kdy objekt budou
moci využívat i další organizace ve městě. Spolupráci máme
uzavřenu s více jak desíti subjekty.
Po usilovné práci všech, kteří se na projektu podílejí, byl
dne 15. ledna 2010 podán projekt se žádostí o dotaci na Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v Ostravě, který prostředky z fondů EU rozděluje. Celkové náklady
projektu dosáhly necelých 17 milionů korun, z čehož 7,5 %
činí spolufinancování žadatele. Město Nový Jičín poskytlo příslib půjčky ve výši 600 tisíc korun, ústředí Junáka příslib
půjčky ve výši 400 tisíc korun, další finanční prostředky poskytli sponzoři a dárci. Zda dotaci z EU obdržíme, by mělo být
známo v červnu 2010.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na projektu podílejí,
zejména členům projektového týmu Mgr. Lucii Janyškové,
ing. Lence Urbanové a ing. Zdeňku Jaškovi ze střediska Pagoda Nový Jičín; Kamilu Herůdkovi — externímu poradci ve
stavebně-technickém odvětví; ing. arch. Kamilu Mrvovi — autoru
návrhu budovy; Bc. Veronice Ba urové ze společnosti TORQUIS s.r.o., která je metodickou konzultantkou projektu
v souvislosti s žádostí o dotaci EU; Nadaci OKD, která poskytla finanční příspěvek z grantového programu pro Evropu
na zpracování projektové dokumentace; členům projektového týmu skautského centra VANAIVAN v Kopřivnici, kteří
realizovali obdobný projekt financovaný EU a poskytli nám
jak podklady, tak cenné rady a zkušenosti; subjektům a neziskovým organizacím, se kterými jsme uzavřeli dohody o budoucí spolupráci na využití objektu; a všem dárcům a sponzorům, kteří poskytli finanční podporu projektu.

Desáté výročí „Tříkrálové sbírky“ ukázalo praktický význam organizací, jež dokážou být připraveny pomoci lidem
ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba. Ničivé povodně loňského
roku i nyní velmi aktuální zemětřesení na Haiti vzbudilo v lidech neskonalou vlnu solidarity i uvědomění si, že kdokoliv
z nás se může během okamžiku ocitnout bez přístřeší a základních potřeb nutných k životu. Je krásné, že „Tři králové“
mohou pomoci otevřít nejen vaše srdce pro lidské utrpení, ale
i donést do vašich domovů tolik potřebné Boží požehnání...
Celkem se na území města (včetně místních částí Bludovice, Žilina a Libhoš) v letošním roce vybralo 215.101,- Kč,
což je téměř o 25.000,- Kč více než loni. Podrobný rozpis naleznete ve farním zpravodaji Okénko nebo na webu farnosti
www.fnj.cz
Tři králové byli úspěšnější než v minulých letech.
Foto Gabriela Žitníková.

Farní maškarní ples
Gabriela Žitníková

Vizualizace možné Pagody budoucnosti. Foto Kamil Mrva.

Ples vtipně moderovali Marcel Brož (vlevo) a Jiří Adamec.
Foto Gabriela Žitníková.
g

Pod záštitou rodinného klubu Hnízdo se v neděli 24. ledna
uskutečnil tradiční farní maškarní ples, který je oblíbenou
akcí zvláště pro rodiny s dětmi. Duší celého odpoledne byla
osvědčená moderátorská dvojice Marcel Brož a Jiří Adamec
v roli Macha a Šebestové. Již vstupní scénka ze stejnojmenného večerníčku přítomné pobavila a naladila na správnou
veselou notu. Průvod masek a následné společenské hry,
výborné občerstvení, krásná tombola a především nápadité
a roztomilé masky dotvořily celkový pohodový dojem tohoto
zábavného dopoledne. Titul nejhezčí maska připadl letos
dvojici klaunů, kterým tímto gratulujeme!
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Čestný občan města Nový Jičín
slaví devadesátiny

ZŠ Komenského 66 otevřela
moderní učebny

Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Foto a text Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Čestný občan Nového Jičína Max Mannheimer se v sobotu
6. února dožívá devadesáti let. Vedení města proto zaslalo
této osobnosti blahopřejný dopis s poděkováním za šíření
dobrého jména města po celém světě a s přáním, aby své
zkušenosti rozdával co nejdéle.
Max Mannheimer se v roce 1920 narodil do zcela jiného
Nového Jičína, než jaký známe dnes. Většinu obyvatelstva
tvořili občané německé národnosti, spolu s Čechy zde žila
i židovská menšina, jejíž synagoga dosud stojí na Havlíčkově
ulici. Slavný rodák vždy rád vzpomíná na Nový Jičín, například
dával k dobru, jak coby kluk chodíval do kavárny Heinrichshof (dnes Praha) upomínat otce hrajícího karty, že by měl
jít domů.
Poměrně poklidný život tragicky zpřetrhal vzestup nacismu, což se projevilo vypleněním novojičínské synagogy v listopadu 1938 (synagoga nebyla vypálena jen díky blízké plynárně) a nuceným odchodem prakticky všech Židů a většiny
Čechů do vnitrozemí. Po okupaci zbytku republiky v roce 1939
přišlo to, co nelze nazvat lidským činem. Po transportu do
koncentračního tábora v Terezíně následoval přesun do polské
Osvětimi. Tam Mannheimer přišel o rodiče, první manželku
a další příbuzné. Zůstal mu jen mladší bratr.

Max Mannheimer (uprostřed) při převzetí čestného občanství.
Vlevo starosta Ivan Týle, vpravo místostarosta Miloš Lossmann
a předseda klubu rodáků Pavel Wessely.
Celkem přežil čtyři koncentrační tábory. Po válce se na
chvíli vrátil do Nového Jičína, kde poznal druhou ženu, Němku
z rodiny protifašistického bojovníka. Společně se vydali do
světa, až zakotvili u Mnichova. Do Nového Jičína zavítal v letech 1992 a 2008.
Když Mannheimer vloni v květnu v Židovském kulturním
centru na náměstí svatého Jakoba v centru bavorské metropole přebíral plaketu pro čestného občana, neskrýval dojetí.
„Nový Jičín je prvním městem, jehož jsem čestným občanem.
Mému rodnému městu moc děkuji, je mi velkou ctí,“ řekl předseda táborového výboru bývalých vězňů koncentračního tábora v Dachau a doktor mnichovské univerzity. Vzápětí poslal
vzkaz českým spoluobčanům: „Chraňte demokracii a bojujte
proti všem totalitám!“
Jedna malá vzpomínka na závěr. Jako bývalý novinář jsem
obvykle k nabízeným autoritám lehce skeptický a raději
počkám na osobní zkušenost. Max Mannheimer však zcela
předčil očekávání. Skromný, pokorný, starostlivý, i po více
než šedesáti letech po odchodu z Nového Jičína stále bezvadně česky mluvící.
Všude na světě se někteří lidé pasují do role vzorů, ale
Max Mannheimer by se v učebnici lidství jako dobrý člověk
měl objevit určitě.

Učebna digitálních technologií pomůže žákům zvládnout
fotografie i film.
g Žáci ze Základní školy Komenského 66 využívají osm nových učeben. Škola na modernizaci získala dotaci 5,8 milionů
korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,
město se podílelo téměř půlmilionem korun.
Zatímco kdysi školáci používali jen kalamáře a ještě před
třiceti roky maximálně kotoučový magnetofon nebo diapozitivy, na Komenského 66 mají multifunkční katedry, interaktivní tabule nebo dataprojektory. „Díky úspěšnému projektu
s názvem Novými technologiemi k novým poznatkům jsme
přebudovali a nově vybavili jazykové a počítačové učebny.
Asi největší chloubou je však třída digitálních technologií
s plazmovou televizí nebo skenerem. Žáci se zde naučí pracovat s fotografiemi nebo si natočí a sestříhají vlastní film,“
přiblížila ředitelka školy Emílie Řeháková. Jak dodala, dotace pokryla i kurzy pedagogů zaměřené na obsluhu nové
techniky.
Obnovou prošly i počítačové sítě a nutné byly další stavební
úpravy. „Určitě se lépe pracuje. Dříve byli u jednoho počítače
dva žáci, což bylo složitější i na výuku. Nyní máme více kvalitnějších přístrojů,“ uvedl učitel informatiky Ludvík Orlík.
Škola však s plány na modernizaci nekončí, uspět může
další projekt s názvem Od Darwina k Tyršovi, který by v případě přílivu evropských peněz vylepšil přírodovědnou učebnu
i školní tělocvičnu a postavil multifunkční hřiště s umělým
povrchem.
Město školy v získávání dotací podporuje a počítá s nutnou
finanční spoluúčastí. „Jsem rád, že naše školy zachytily trend
digitalizace a modernizace výuky. Samozřejmě je k tomu zapotřebí kvalifikovaný učitel, toho žádné stroje nenahradí,“
řekl starosta Ivan Týle, sám bývalý ředitel základní školy.

Děti poznávají taje počítačů v moderních učebnách.
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Leden 2010 — zima, na kterou se nezapomíná
Text Josef Gabzdyl, foto Josef Gabzdyl a Jan Kopera

g

Grafické znázornění první sněhové nadílky v pátek 8. ledna g Se sněhem si „užili“ i Tančící Kravařané — symbol města.
g Někteří řidiči si pořídili sněžnou garáž. (1—3).

g

g

Technické služby odvážely nejméně desítky tun sněhu g Pracovníci shazovali i nebezpečné převisy na střechách.
g Mnozí občané se pustili do „sisyfovského“ odklízení sněhu. (4—6).

Snad jedině děti měly radost z pořádné zimy a okamžitě vyrazily na zasněžené svahy g Další zase s rozkoší sledovaly,
jak jim dospěláci staví obří sněhuláky. (7—9).

g

9

Obří rampouchy: velké nebezpečí pro lidi g Vstup na radniční věž jasně ukazuje míru sněhového přídělu.
g Silný mráz poškodil vodovod na Divadelní ulici. (10—12).
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Středa 3. února v 19.00 hod. Yasmina Reza: BŮH MASAKRU. Dva manželské páry se setkají v bytě jednoho
z nich, aby nadmíru počestně rozhodli o konfliktu mezi
jejich malými nezdárnými syny. Snaha o korektní domluvu
mezi dospělými ale vezme postupně za své. V režii O. Sokola hrají: J. Dulava, I. Chýlková, M. Pleštilová, V. Kratina.
Činoherní klub Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od
5. 1.
g Čtvrtek 4. února v 19.00 hod. Jaroslav Dušek: ČTYŘI
DOHODY. Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz
zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody založené na
staré toltécké moudrosti nabízejí silný kód chování, který
dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody,
opravdového štěstí a lásky. Účinkují: J. Dušek, Pjér La Šéz
a Z. Konopásek, světelný design V. Zborník. (Zakoupením
lístku na toto představení přispějete na MŠ a ZŠ speciální
„Dětské centrum“ Nový Jičín a sirotčinec v Bukavu Kongo). Divadlo Vizita, Praha. Předprodej od 5. 1.
g Neděle 7. února v 19.00 hod. Eric Assous: PŘÍBUZNÉ
SI NEVYBÍRÁME. Tři bratři a jejich manželky na oslavě.
Rozbuškou je příchod mladé, vyzývavé sekretářky, který
vyvolá paniku u přítomných mužů a manželky pojmou podezření — čí je to milenka? V režii J. Nováka hrají: S. Skopal,
M. Zahálka, J. Čenský nebo V. Vydra, J. Boušková nebo L.
Skopalová, E. Janoušková, S. Postlerová nebo E. Režnarová, L. Zahradnická. Agentura Harlekýn, Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 12. 1.
g Úterý 9. února v 19.00 hod. Robert Balogh, Igor Vejsada:
THE BEATLES & QUEEN (balet). Dvě skupiny, jejichž
členové své hudební a pěvecké začátky datují do druhé
poloviny minulého století, dokáží nadchnout stále stejně
své vrstevníky, tak jako současné teenagery. Taneční výpově nejen jedné generace. Moravské divadlo Olomouc.
Předplatné sk. A. Předprodej od 12. 1.
g Čtvrtek 11. února v 19.00 hod. VLACHOVO KVARTETO. Jana Vlachová, housle; Karel Stadtherr, housle; Georg
Haag, viola; Mikael Ericsson, violoncello. Vlachovo kvarteto Praha navazuje na bohatou tradici české komorní
hudby. Je pokračovatelem proslulého Vlachova kvarteta,
jehož primáriem byl Josef Vlach, otec Jany Vlachové. Na
koncertě zaznějí skladby těchto autorů: J. Haydn, L. Janáček, A. Dvořák. Praha. Kruh přátel hudby. Malý sál.
Předprodej od 12. 1.
g Sobota 20. února v 16.00 hod. Vlastimil Peška: O SMOLÍČKOVI aneb POHÁDKA Z KUFRU. Jelen žije se Smolíčkem spokojeně v chaloupce u lesa. Jenže kolem brousí
jezinky, které by si rády Smolíčka odnesly. Samozřejmě
se jim to podaří, ale jelen to nenechá jen tak, a vydá se
Smolíčka zachránit. Divadlo Radost, Brno. Malý sál.
Předplatné sk. Rolnička. Vyprodáno v předplatném.
g Pondělí 22. února v 19.00 hod. Jaromír Břehový: SBOROVNA. Česká komedie z prostředí sborovny odborného
učiliště. Hrají: Pavel Trávníček, Luboš Xaver Veselý, Uršula
Kluková, Kateřina Kornová, Hana Tunová. Divadlo Pavla
Trávníčka, Praha. Předprodej od 2. 2.

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

g

2010

KINO KVĚTEN
g Pá 29. ledna až ne 7. února v 17.00 a 20.15 hod. AVATAR.
Thriller USA. Největší filmová událost roku 2009! Oscarový
režisér James Cameron. Mládeži přístupno, 161 min., dabing, vstupné 75,- Kč.
g Po 1. až st 3. února v 15.00 hod. ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA. Pozor, hrajeme v 15 hodin. Francouzský film. Podívaná pro malé i velké. Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním
příběhu o malém hrdinovi. Mládeži přístupno, 93 min.,
dabing, vstupné 65,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. února v 15.00 hod. ASTRO BOY. Pozor,
hrajeme v 15 hodin. Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk — Astro Boy. Mládeži přístupno, 94 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Po 8. až st 10. února v 18.00 a 20.00 hod. DVOJKA. Český
film ze Skandinávie. Roadmovie ve třech. Pětiletý vztah staršího Michala a Veroniky dospěl na rozcestí. Zatímco on už
v mysli plánuje děti a rodinu, ona cítí, že ještě nic nezažila
a chce se bavit. Žijí vedle sebe aniž by spolu skutečně byli.
Pod tlakem hádek a strachu z rozchodu vymyslí Michal
pro Veroniku tajemnou dovolenou. Do 12 let nevhodný,
89 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. února v 18.00 hod. TRABLE V RÁJI.
Komedie USA. Čtyři manželské páry si vyrazí na dovolenou na tropický ostrov. Do 12 let nevhodný, 113 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. února ve 20.15 hod. SAMEC. Romantické drama USA. Touží po něm každá, ale ne každá ho
může mít. Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který
si vybírá zkušenější partnerky. Do 12 let nevhodný, 97 min.,
titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 15. až st 17. února v 18.00 a 20.00 hod. DOKONALÝ
ÚNIK. Americký horor. Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla
Jovovich) jsou mladý pár dobrodruhů, který tráví své líbánky
na cestách po nejkrásnějších a nejodlehlejších plážích na
Havaji. Mládeži nepřístupno, 97 min., titulky, vstupné
70,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. února v 16.00 hod. HERKULES. Americká rodinná komedie. Malý Herkules, který je polobohem,
žije se svým otcem, Diem, nejvyšším z bohů, a vychovává
ho Sokrates. Mládeži přístupno, 92 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. února v 18.00 a 20.00 hod. FAME — CESTA
ZA SLÁVOU. Americký muzikál. Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného života.
Tito nadaní teenageři cvičili a připravovali se celé dětství,
aby dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nejlepších. Mládeži
přístupno, 107 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 22. až st 24. února v 18.00 a 20.00 hod. PARANORMAL
ACTIVITY. Americký horor. Není nic hrůzostrašnějšího,
než když se člověk doma necítí bezpečně. Mladý pár, který
se přestěhuje do nového domu, zažívá útoky a teror čehosi
nevysvětlitelného. Mládeži nepřístupno, 186 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. února v 16.00 hod. DEŠŤOVÁ VÍLA.
Česká pohádka. Živly, které ovládají zemi (Vzduch, Oheň,
Země a Voda) provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Mládeži přístupno, 100 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 25. až st 3. března v 18.00 a 20.00 hod. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU. Dobrodružný film USA. Bohové
Olympu žijí i ve 21. století. Mohou se zamilovat do smrtelníků a mít s nimi děti, které se mohou stát velkými hrdiny.
Většinu z nich však potká strašný osud v rukou netvorů.
Mládeži přístupno, 112 min., titulky, vstupné 70,- 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

Městské kulturní středisko Nový
Jičín a Tomáš Záborec si vás dovolují pozvat na výstavu „Dřevomalby“. Od 2. do 26. února 2010.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—
—11.00, 14.30—17.00 hod. Výstavní
síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20, výstava
Aleš Koblowský „PLESKLOSKLO“. 22. ledna—13. února 2010.
Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00
do 22.00 hod.
g Hudební kavárna „Stará pošta“,
výstava Tereza Odložilová „Malba, foto, plastika, videoart“. Od
13. února do 11. března 2010. Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00 do
22.00 hodin.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 2. 2. (út) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Canisterapie, odborná přednáška s výstavou.
g 2. 2. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 3. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, která vás
zajímají.
g 3. 2. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Hard post, Rage
Against The Machina.
g 5. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. RuiNU, noise
electronic z Prahy.
g 7. 2. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, tradiční
i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 9. 2. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 9. 2. (út) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. MEXIKO —
to nejlepší z Yucatánu, cestopisná přednáška.
g 11. 2. (čt) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Tradiční
čínská medicína a Čchi kung, přednáška a cvičení Qigong.
Přednáška a po ní pro zájemce o Qigong i cvičení k posílení
imunity, účinné mimo jiné i jako silná prevence chřipkových
onemocnění. Přednáší Mgr. Marian Volanský.
g 12. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Once.S &
Občasband, dvojkoncert.
g 13. 2. (so) Čajovna Archa, 7.00 hod. Expediční čajovýlet.
Cestování za přírodní kulturou. Dobrodružná výprava po naučné stezce Jana Karafiáta a naučné stezce Klenov s přírodní
rezervací a skalním hradem, z Valašského Meziříčí do Vsetína.
Sraz v 7.00 hodin na autobusovém nádraží v NJ, stanoviště
5. Odjezd v 7.10 do Valašského Meziříčí. Čaj z ohně a návrat
večer.
g 16. 2. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 19. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. BOO, opět na
scéně.
g 19. 2. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod. Divadlo „CHYBÍ“.
Divadelní avantgarda polomáčených umělců.
g 20. 2. (pá) Biograf Artefakt, 20.00 hod., 120,-Kč předprodej/150,- Kč na místě. HONZA HOMOLA (WOHNOUT) +
XAVIER BAUMAXA, dvojkoncert fenomenálních kytaristů
a textařů!
g 21. 2. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Městečko Palermo,
turnaj ve společenské hře.
g 23. 2. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers, klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
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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

POZOR! OD 1. 2. JE PŘIPRAVENA BOHATÁ
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ!
(samostatné plakáty na www.fokusnj.cz)
Pondělí 1. 2. od 9.30 do 15.00 hod. Sál SVČ Fokus. JARNÍ
PRÁZDNINY — SPORTOVNÍ PONDĚLÍ. Turnaj ve stolním
tenise, 9.30—12.30 hod., (20,- Kč). Střelecká soutěž se vzduchovkou, 13.00—15.00 hod. (20,- Kč).
g Pátek 12. 2. od 19.00 hod. SVČ Fokus. MEXICKÝ TANEČNÍ
VEČER. Skvělá hudba, tanec, tombola, doprovodný program
a soutěže i malý taneční kurz, a to vše v mexickém stylu!
Vstupné s večeří 180,- Kč (vstupenky pouze v předprodeji
v SVČ Fokus), hraje skupina APAČI.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. Ateliér SVČ. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST (4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. 2.).
Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Vstupné děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
(8. 2., 15. 2., 22. 2.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. V ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g Každé pondělí v 18.00 hodin v SVČ Fokus. MISS DÍVKA
NOVÉHO JIČÍNA. Před dubnovým finále absolvují dívky pohybový a modelingový kurz. Ještě stále nemáme kompletní
dvanáctku, najdi odvahu a přihlas se!
g Pondělky od 16.00 hod. DESKOVÉ A KARETNÍ HRY.
Přij te si zahrát moderní deskové hry plné dobrodružství,
obchodování a válečné strategie jako Osadníci z Katanu, Sabotér, Shogun, Puerto Rico, St. Petersburg a jiné. Hry rozvíjejí logické a taktické myšlení a v neposlední řadě fantazii.
Také se můžete pobavit u běžných karetních her jako je Prší,
Ferbl, Žolík, Poker, BANG! Cena: 300,- Kč/pololetí, 10—15 let.
g Pátek 26. 2. od 19.30 hod. Sál SVČ Fokus. MĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců,
kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2009. Hraje hudební
skupina TNT. Vstupné 220,- Kč s večeří a bohatým doprovodným programem. Slavnostní ocenění sportovců proběhne od
20.00 do 21.00 hod. Předprodej vstupenek od 1. 2., SAZKA —
SPORTKA, Masarykovo náměstí.
g

PŘIPRAVUJEME:
5.—7. 3. Sál SVČ Fokus. CRAVATACON 2010. Co vás čeká
a nemine: Přednášky o historii, fantasy, sci-fi, herní linie, workshopy, „šopák“ (neboli všehochu), DRD, DDR a možná i nějaký ten slavný spisovatel… Více na www.cravatacon.info
g 12.—14. 3. SVČ Fokus, Beskydské divadlo. OPONA 2010.
Další ročník dětské, studentské a experimentální divadelní
přehlídky. Propozice a přihlášky na www.fokusnj.cz
g PŘEDTANEČNÍ 2010. Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, šest
lekcí společenského chování, latinsko-amerického, standardního i diskotékového tance. Přihlášky samostatně na webu,
není nutné mít partnera nebo partnerku.
g
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25. 2. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Reggaenerace,
PETER TOSH, live.
g 26. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Funny Fellows (Sk), old jazz.
g 27. 2. (so) Čajovna Archa, 17.00 hod. Finanční svoboda,
turnaj ve společenské hře.
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 Žerotínského zámku.
g Do 28. února 2010. MIROSLAV SOPUCH — KRESBY,
OBRAZY, PLASTIKY. Kamenná síň Žerotínského zámku.
g Muzejní čtvrtky: 25. února, 16.30 hodin. VŠEDNÍ ŽIVOT
NAŠICH VOJÁKŮ V NAPOLEONSKÉ EPOŠE. Přednáška
spojená s ukázkou výstroje a výzbroje vojsk c. a k. rakouské
armády na počátku 19. století. Přednášející: Mgr. Karel Sáček,
vojenský historik. Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál Žerotínského zámku.

Péče o zvěř v zimním období
aneb ze života Mysliveckého sdružení Straník
Čestmír Pavlík

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

Gymnazisté nastudovali
muzikál v angličtině
Text a foto Josef Gabzdyl

Studenti předvedli takřka profesionální výkon.
g Třicet gymnazistů z Nového Jičína se rozhodlo nastudovat muzikál slavného skladatele Andrew Lloyd Webera na
motivy biblického příběhu Josef a jeho úžasný pestrobarevný
pláš. A aby to neměli příliš snadné, celé více než hodinu
trvající představení se naučili v původním znění, tedy anglicky. „Studenty druhého ročníku muzikál nadchnul. Půlka
se učila role, druhá vytvářela kulisy a kostýmy. Pomáhali
rodiče, známí, bylo to obrovské nadšení,“ uvedla autorka
scénáře a profesorka Andrea Dostálová.
Někteří dokonce zvládli více rolí. Hlavních postav Josefa
a vypravěčky se však zhostili starší studenti, maturanti Pavel
Feilhauer z Fulneku a Petra Bělůnková z Nového Jičína. Nejprve si však museli vštípit do hlavy mnoho stránek anglického
textu. „To mi naštěstí nedělalo problémy, na jazyky asi mám
talent. Dokonce jsem si celý text přeložila, takže jsem dobře
věděla, co a proč zpívám,“ řekla dívka, která se chce zpěvu
věnovat i po gymnáziu. „Hlásím se na konzervatoř a právě
muzikály mě moc baví. Byla to skvělá zkušenost.“
Studenti na přelomu roků vystoupili už pětkrát a diváci
zpočátku nevěřili, že nezpívají na playback. „Vše je naživo,
jen hudební základ jsme sehnali ze zahraničí,“ ujistila Dostálová. Obecenstvo bylo výkonem mladých interpretů nadšeno,
premiéra i reprízy končily dlouhotrvajícím potleskem.
Nápad na muzikál se zrodil na jaře, nacvičování začalo
v září. I když se zdálo, že kvůli náročnosti technické vybavenosti studenti muzikál už nepředvedou, profesorka Dostálová
před uzávěrkou Zpravodaje prozradila, že další reprízy se
velmi pravděpodobně uskuteční už v březnu.

g Pohled z okna na zasněžené louky, pláně a lesy v nás evokuje zimní poetickou náladu. Jízdou na běžkách vnímáme
krásy okolní přírody a rychle zapomínáme na problémy
s množstvím napadaného sněhu a jeho úklidem. Příroda však
žije svým vlastním životem dále. Zvláště zvěř to nemá v tomto
období jednoduché a dožaduje se pomoci, jak vyplývá z následujících řádků.
Honitba, o níž je řeč, se rozkládá jihozápadně od Nového
Jičína — začíná Skalkami, dále pokračuje přes Čerák, Bludovice, Kojetín, Straník a končí na hranici novojičínského
okresu v Hostašovicích. Ochranu a péči o zvěř zajišují členové Mysliveckého sdružení Straník.
Nejdůležitější povinností v zimním období je starost o zvěř,
kterou myslivci pravidelně přikrmují v krmelcích, rozmístěných po celé rozloze honitby. Pro přikrmování se používá
seno, které je zajištěno z vlastních zdrojů, nasušené v letních
měsících. To ovšem nestačí, a tak je dále zakoupeno 30 q ječmene a ovsa, 10 q speciálních granulí, výborné jsou také kaštany a žaludy. S jejich sběrem pomáhají žáci z novojičínských
základních škol na ulicích Jubilejní a Tyršova a děti z mateřské školy Smetanovy sady.
Každoročně v zimním období probíhá léčení zvěře proti
parazitům, na které se používají speciální směsi. I v zimním
období je hlavně důležité také co největší zajištění klidu pro
všechny druhy zvěře. Proto myslivecké sdružení žádá návštěvníky přírody, aby se k okolí chovali co nejohleduplněji,
používali jenom označené trasy, a turistické či určené lyžařům na běžkách, a nenechali volně pobíhat své psy.

Ve jménech
vedou Eliška a Jakub
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g V uplynulém roce se v novojičínské porodnici (nejde tedy jen

o děti z Nového Jičína) narodilo 1 103 dětí, z toho 558 dívek
a 545 chlapců. V hitparádě dávaných jmen se příliš nezměnilo. V dívkách vede Eliška, následují Natálie a Adéla. Mezi
chlapci vévodí Jakub, druhou příčku obsadil Lukáš a bronzovou Jan.
V posledních letech přibývají i nezvyklá a exotická jména.
Podíl na tom mají jak zahraniční rodiče, tak i současná móda
dávání ne zcela obvyklých jmen. Mezi novorozenými dívkami
se v loňském roce proto objevily Olívie, Sheila, Sandy, Joannie
Bindi, Lilly Sarah, Mia, Ebru, Ashley, Lola, Eliana, Zoe, Inge
a Ruby Anouk. Chlapci zase dostávali jména jako Dario, Rolando Achil, Viliam, Kryšpín, Tristan, Sahim, Mauricius, Justin, Marcus, Nikodém, Anas, James Anthony.
Ve veřejnosti se také „zabydlela“ možnost dávání dvou křestních jmen, čehož rodiče v roce 2009 využili čtyřiadvacetkrát.
(Zpracováno na základě informací matriky MěÚ Nový Jičín.)

Novojicínský
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Povídání o železniční trati
Nový Jičín — Hostašovice
Václav a Marie Bubeníkovi

První jízda vlaku po znovuobnovení trati v říjnu 1941.
Foto Oldřich Bubeník.
g Století páry přisupělo v roce 1847 i do našeho okolí. Dne
1. května toho roku přijel první vlak Severní dráhy císaře Ferdinanda i do stanice Suchdol nad Odrou, tehdy zvané Zauchtel.
Novému Jičínu se tento pokrok, a na tu dobu to určitě obrovský pokrok byl, zcela vyhnul. Město, kde již úspěšně vyrábělo
mnoho průmyslových závodů, se tak dostalo mimo dosah
dění. Tehdejší městští představitelé asi nebyli moc nápadití,
když nevyvinuli větší úsilí k tomu, aby dráha vedla přes město.
Ještě dlouhých 33 let, a to až do 20. 12. 1880, jezdily do Nového Jičína jen koňské povozy.
Toho dne se ale konečně zablýskalo na lepší dopravní časy.
Po zcela nové trati městské lokální dráhy, která spojila Nový
Jičín se Suchdolem nad Odrou, konečně přijel první vlak i do
našeho města. Na její stavbě včetně nádražní budovy stanice
Nový Jičín město se významně podílel rodák ze Žiliny u Nového Jičína, původně zednický učeň, později baron Karl von
Schwarz. Ale to nebylo vše. Na základě koncese z roku 1886
bylo společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda uloženo
vystavět tzv. Dráhu moravsko-slezských měst z Nezamyslic
přes Kojetín, Kroměříž, Hulín, Valašské Meziříčí a Těšín do
Bílska, dnes Bielsko Biala v Polsku.
V daném prostoru se již tři menší místní dráhy nacházely,
bylo jich proto pro daný účel využito. Na stavbě se podílely
firmy Petr Kraus, Mathoni-Union a Redlich & Berger. Drážní
provoz na celé 170 km dlouhé trati byl zahájen už 1. června
1888. Ve stejné době začala společnost Severní dráhy císaře
Ferdinanda stavět i odbočku ze stanice Hodslavice (nyní Hostašovice) do Nového Jičína, na níž zahájili dopravu 1. června
1889. Společnost však tra ukončila nedaleko Hückelovy továrny na klobouky, kde bylo vystavěno nádraží původně
zvané Severní, později přejmenované na Horní. Ačkoliv ke
spojení s tratí od Suchdolu nad Odrou zbývalo jen něco kolem jednoho kilometru, nikdy k propojení nedošlo.
O zahájení provozu psaly i tehdejší noviny. Zmiňovaly se
zejména o tom, že nedojde k žádnému slavnostnímu zahájení,
protože první vlak bude z Nového Jičína vypraven již v 6.15
hodin ráno. Pisatel zároveň kritizoval, že vlaky budou jezdit
jen ve všední dny a doporučoval, aby se slavné podnikové
ředitelství dráhy nad celou věcí zamyslelo a v neděli a svátky
vypravovalo vlaky alespoň za dobrého počasí, aby tak mohli
občané Nového Jičína navštěvovat krásné domoracké lesy.
Celá tra z Hodslavic (Hostašovic) až do Nového Jičína měla
délku 10,18 km, začínala v nadmořské výšce 323 a končila
v nadmořské výšce 285 m n.m. Na trati bylo celkem pět stanic:
Hodslavice (později Hodslavice-Hostašovice, nyní jen Hostašovice), Mořkov, Straník-Hodslavice (nyní jen Hodslavice),
Bludovice a Nový Jičín Severní nádražní (nyní Horní nádraží).
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V době zahájení provozu zaměstnávala stanice Nový Jičín-Horní nádraží pět lidí. Byl to přednosta stanice, telegrafista
a pokladník, manipulant a vlakvedoucí, nakládač a výhybkář.
O 33 let později, v roce 1925, to již ale bylo 15 zaměstnanců.
V té době jsme tu mohli nalézt vedoucího závodu a vrchního
inspektora, inspektora, hlavního pokladníka, přednostu stanice, vrchního revidenta, revidenta, nákladního pokladníka,
drážního mistra, tři výpravčí vlaků, strojmistra a tři vlakvedoucí. Ostatně provoz ve stanici tomu asi odpovídal, nebo jí
využívaly všechny velké podniky v okolí a mnoho cestujících.
Na to si velmi dobře vzpomínala má maminka, která ve svém
dětství bydlela s mou babičkou v domech firmy Hückel. Vyprávěla, jak vždy pozorovaly davy lidí jdoucí od vlaku.
Na podzim roku 1938 byly koleje mezi Hodslavicemi a Bludovicemi vytrhány a doprava německými okupačními úřady
přerušena. Ke zprovoznění došlo až v říjnu 1941, o čemž svědčí
fotografie pořízená mým otcem. I po druhé světové válce zde
byl značný dopravní ruch.
Svoji vlečku tu měl nadále Tonak, později i VOZ Bludovice,
v Mořkově pila a uhelné sklady. V důsledku automobilové
kamionové dopravy však jednotliví uživatelé pomalu přestávali trati používat. Poslední dobou po trati již jezdily jen motorové vlaky pro osobní přepravu. Dnem 30. dubna 2008 došlo
k ukončení obsluhy cestujících i v pokladně Horního nádraží
a cestující byli odbavováni ve vlaku. Paní Rýdlová z Bludovic
a paní Matalíková z Hodslavic tak byly posledními zaměstnankyněmi tohoto nádraží po 119 letech.

Budova Severního nádraží (nyní Horní nádraží) asi v roce 1925.
Archiv V. Bubeníka.
Potom už přišla jen strašlivá noc z 24. na 25. června 2009,
kdy obrovský příval vod zničil z podstatné části celou tra,
ale i mnoho domů a životů v okolních obcích. Jak to s obnovením trati dopadne, zatím nikdo neví. Někdo by chtěl z drážního tělesa vybudovat cyklostezku, mnoho lidí však požaduje
její obnovu. Přikláním se k druhému názoru, nikdo totiž
podle mého názoru neví, jak se situace v dopravě bude dále
vyvíjet. V případě zrušení trati by ji již nikdo nevybudoval.
A proto bych přál našim potomkům, aby mohli děti vozit vláčkem alespoň v neděli a ve svátky do krásných lesů zvaných
Domorac, jak chtěl i pisatel článku v novinách z roku 1889.

Občanská statistika, prosinec
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 32 dětí, z toho 10 chlapců a 22 děvčat. Přistěhovalo se 30, odstěhovalo 52 občanů. Bylo uzavřeno 5 sňatků
v Novém Jičíně, 2 v Kuníně. Počet obyvatel 26 041, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve své členy
i příznivce ve středu 3. února 2010 v 16.30 hodin na besedu s projekcí snímků a případně filmovými záběry z letošního putování klubu po stopách novojičínských rodáků v Rakousku, Itálii a Německu. Beseda, která se v měsíci lednu
kvůli technickým problémům nerealizovala, se uskuteční poprvé v klubové místnosti na baště na ulici Gen. Hla o.

Ondrášek
zazpívá v Itálii a v Irsku
Text a foto Josef Gabzdyl

Zároveň zveme všechny členy ve čtvrtek 18. února v 16 hod.
do malého sálu Beskydského divadla na tradiční bilancující
členskou schůzi, kde kromě zprávy o činnosti se členové klubu
vyjádří, doplní a schválí program klubu pro rok 2010.
Výbor klubu

Škola nabízí
moderní výuku i prostředí
Josef Gabzdyl a Michal Polášek

Interaktivní tabule jsou chloubou školy. Foto Josef Gabzdyl.
g Základní školy v Novém Jičíně se doslova předhánějí v na-

bídce moderních tříd. Také ZŠ Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56
uspěla v evropském projektu, získala téměř čtyři miliony
korun a učebny vybavila špičkovými pomůckami. „Částku
jsme dali na vybavení a modernizaci jak komunikačních, tak
i informačních technologií. Pro žáky je výuka daleko zajímavější, protože využíváme interaktivní učebnice nebo interaktivní tabule. To bylo i cílem celého projektu,“ uvedla zástupkyně ředitele Jana Maloušková.
Ve škole si libují především před interaktivními tabulemi.
Ty nejenom promítají text či obrázky na plochu, ale také reagují na dotek či pohyb pomocí ruky nebo speciální tužky.
„Text mohu zvětšit, takže jej žáci lépe vidí. Mohu vzít pero,
text posunout, podtrhnout, co je důležité, dát do kolečka.
Tabuli lze díky výukovým programům využít ve většině předmětů,“ přiblížila učitelka Jitka Jeřábková.
Jak dále Maloušková uvedla, také na prvním stupni mají
dvě interaktivní tabule a dostanou se i do odborných učeben.
„Samozřejmě moderní technika nebude prozatím v každé
třídě, protože jde o obrovské finanční prostředky. Přemýšlíme ale nad střídáním, aby toho využilo co nejvíce dětí,“ řekla
Maloušková.
Peníze na nové vybavení přišly z projektu Škola 21. století,
do kterého se přihlásila celá sloučená škola. Kromě počítačů, interaktivních tabulí či audiovybavení jazykové učebny
se z evropských peněz a příspěvku města platila i kompletní
rekonstrukce počítačové učebny včetně nové podlahy či oken.

Ondrášek při novoročním vystoupení
s Komorním orchestrem P. J. Vejvanovského.
g Bohatý program čeká dětský pěvecký sbor Ondrášek v prvním pololetí letošního roku. Úvodní akci mají „Ondrášci“ a jejich přípravné sbory Hrášek, Rarášek a Kulihrášek za sebou.
Na jevišti Beskydského divadla i přes sněhovou kalamitu
téměř vyprodali dva novoroční koncerty a specialitou bylo
společné vystoupení s Komorním orchestrem Pavla Josefa Vejvanovského. „Diváci si jistě přišli na své, společně jsme představili krásné pastorely. I pro nás bylo společné vystoupení
s tak významným orchestrem velikým zážitkem,“ uvedl sbormistr Ondrášku Josef Zajíček.
Samozřejmostí se už stalo šíření kvality českého dětského
sborového zpěvu i v zahraničí a nejinak tomu bude i ve 43.
koncertní sezoně Ondrášku. V dubnu zamíří do Itálie, kde se
mladší kategorie dětí zúčastní tříkolové soutěže. „Moc se na
Itálii těšíme a děláme v současnosti všechno pro to, abychom
tam naši image potvrdili a obstáli,“ komentoval Zajíček. Na
konci dubna vyjedou Ondrášci až do Irska. „Chystáme se tam
s komorním sborem. Tamní soutěž je nesmírně náročná, je
to festival, kterého se může zúčastnit jen top třída,“ dodal
sbormistr.
Děti z přípravných oddělení čeká tradiční soustředění v Chorvatsku a sbormistr se těší i na spolupráci se souborem z Dačic (okres Jindřichův Hradec). V Beskydském divadle by tak
v květnu mělo zaznít Otevírání studánek od B. Martinů.

Miss Dívka předchází
modelingový kurz
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Letošní Miss Dívka postoupila téměř na profesionální úro-

veň. Samotné dubnové klání o nejpůvabnější a nejsympatičtější děvče předchází pohybový a modelingový kurz s odborníky a jak řekl Martin Jakůbek z pořádajícího Střediska volného času Fokus, zbývá několik volných míst pro soutěžící
ve věku 14 až 16 let.
„Pro dívky, které najdou odvahu a přihlásí se do soutěže,
je připraven opravdu intenzivní kurz. Kromě jarních prázdnin bude další soustředění, dívkám se bude věnovat profesionální choreograf, ale také vizážista, stylista, vlasový designér
a čeká je další poradenství v oblasti volných disciplín,“ přiblížil Jakůbek.
Dějištěm finále by se mohlo stát velmi prestižní prostředí
Beskydského divadla a Jakůbek slibuje i zajímavé ceny pro
nejúspěšnější účastnice. „To je zatím překvapení, ale myslím, že se dívky mohou těšit.“
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Sportovní aktuality
g KDE SI PROTÁHNOUT TĚLO? Ztrácíte víru, že letos
konečně dodržíte novoroční předsevzetí zdravě se pohybovat? Chcete si protáhnout tělo a nevíte, na koho se obrátit?
Nemáte přehled, jaká cvičení v Novém Jičíně existují?
Už v březnovém čísle Novojičínského zpravodaje přineseme
přehled možností, kam zajít na aerobik, pilates, spinning
a další tělulibé činnosti. Zároveň vyzýváme provozovatele
těchto aktivit, aby na e-mailovou adresu jgabzdyl@novyjicin-town.cz do středy 17. února napsali: druh cvičení, kde se
cvičí, pro koho je aktivita určena, kdy se cvičí, kdo předcvičuje a kontakty. Prosím, nepište rehabilitační a masážní služby, těm se budeme věnovat jindy. Stejně tak ostatní sporty,
například lyžování či plavání, nemáme zájem ani o prodejny
sportovních potřeb. Seznam by byl dlouhý a nepřehledný.
Jak jsme už zmínili, zatím máme zájem o aktivity typu pilates, jóga, posilování, různé chodící pásy atd. Není v naší
moci samostatně vyhledávat kontakty, proto záleží jen na
aktivitě provozovatelů, jestli o sobě dají vědět. V příštím čísle
Novojičínského zpravodaje uvidíte, zda se to povedlo.

Josef Gabzdyl
g BASKETBALISTÉ ZVLÁDLI SÉRII SNŮ. Pokud se basketbalistům Mlékárny Miltra Nový Jičín podaří zopakovat
lednovou sérii snů, tedy porazit doma mistrovský Nymburk
i ambiciózní Prostějov, a k tomu deklasovat na jejich palubovce stále lepší Pardubice, budou mít našlápnuto k triumfu
v Mattoni NBL. „I když máme z toho obrovskou radost, protože asi jen málokterý fanoušek věřil, že všechny velmi těžké
soupeře porazíme, tak pořád jde jen základní část. V play off
se začíná prakticky od nuly,“ chladil vášně trenér Zbyněk
Choleva.
Jako třešničku na dortu věnovali basketbalisté postup
v evropském poháru, když v základní skupině obsadili před
ma arským Paksem a rakouským Kapfenbergem první místo
a postoupili do finále soutěže. Final four se odehraje na začátku února v rumunské Kluži, kromě domácích a Nového
Jičína se turnaje zúčastní opět ma arský Paks a další rumunský celek z Temešváru. „Rumunské celky jsou velmi běhavé
a mají svou kvalitu. Vždy Kluž předčila i Prostějov. Navíc
nás tam jistě čeká bouřlivé jižanské prostředí, takže to nebude
jednoduché. Chceme ale medaili,“ uvedl Choleva.

Kenneth Walker brání nymburského Ladislava Sokolovského.
V době uzávěrky natáhli basketbalisté patnáctý korálek
na šňůru po sobě jdoucích vítězství v Mattoni NBL a čekal je
těžký zápas v Poděbradech. „Pochopitelně čím delší tato
série bude, tím lépe. Ale není důležité, kdo bude lize dominovat nyní, ale kdo získá pohár pro celkového vítěze. Soutěž
je ještě dlouhá,“ zopakoval trenér a poukázal na utkání s Opavou, ve kterém oslabený soupeř držel krok s naším celkem
déle než poločas. „Snad kromě Vyšehradu není slabých soupeřů a musíme pokorně pokračovat v kvalitních výkonech.“
Text a foto Josef Gabzdyl
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Lukáš Bacul ohrožuje branku Frýdku-Místku.
g HOKEJ: CÍL PLAY OFF ZŮSTÁVÁ. Prostě slušnej klub!
Po vzoru legendárního oddílu STS Chvojkovice-Brod z filmu
Jáchyme, ho ho do stroje se v letošní druholigové sezoně
činí novojičínští hokejisté. Mladíci, odchovanci Nového Jičína,
doplněni několika zkušenými hráči, byli před začátkem soutěže pasováni do role bezejmenných, kteří mohou potrápit,
ale jistě jim budou patřit spodní patra tabulky.
Jenže i v lednu Nový Jičín favority pořádně proháněl a drží
si pátou příčku, tedy jistotu play off. „Vyřazovací část zůstává naším cílem, i když to bude velmi náročné. Ostatní ambiciózní kluby, jako například Orlová, Hodonín nebo Přerov,
se výrazně posilují,“ uvedl manažer klubu Milan Urban. I jemu
se ozývá řada hráčů, protože považují klub za solidní. „Ale
jejich požadavky jsou nad naše možnosti, takže máme pár
mladíků z Třince na střídavý start a budeme pokračovat se
stávajícím kádrem. Ten prokázal, že umí bojovat a hrát kvalitní hokej,“ uvedl Urban.
V lednu zkrachoval prvoligový Havířov, hráči se rozutekli,
ale nikdo z nich neobleče dres se zavinutou střelou na hrudi.
„Byli jsme v kontaktu jen s hráčem Červenkou, ale nakonec
dal přednost prvoligovému Šumperku. Pochází z Kopřivnice,
takže kdyby šel do druhé ligy, tak prý jedině k nám,“ zakončil Urban.
Text a foto Josef Gabzdyl
g FOTBALISTÉ DŘOU V MRAZECH NA JARO. Novojičínští fotbalisté tvrdě ladí formu na jaro, což nyní představuje
neoblíbené nabírání kondice a turnaj v takřka sibiřských podmínkách. Na domácí umělé trávě hostí soupeře z krajského
přeboru a o stupeň vyšší divize, trenér Alois Holub si přitom
terén pochvaluje. „Turnaj je opět velice dobře připraven
a navíc je zapotřebí poděkovat tělovýchovné jednotě, protože
to, co udělala letos v těžkých zimních podmínkách, jak připravila terén na fantastické úrovni, je myslím kus dobře
odvedené práce.“
Příprava bude trvat devět týdnů, z čehož tři neděle je v plánu
drsné nabírání kondice, poté se hráči s míčem více pomazlí.
Tým zahájil přípravu bez tří velkých opor. Dlouholetý hráč
Milan Dvořák pomalu končí s kariérou a ze zdravotních důvodů se do tréninku ještě nezapojili Pavlík a Chromečka.
V družstvu je nyní nahradí mladí odchovanci.
Přípravná utkání budou hrát fotbalisté pouze na domácí
půdě. V tradičním zimním turnaji je čekají týmy jako Frenštát p. R., Ústí u Hranic, VOKD Poruba či Valašské Meziříčí.
Nový Jičín si v krajském přeboru vybojoval po podzimu pátou
příčku. Tabulce kraluje Lískovec, na druhou Čeladnou ztrácí
novojičínští fotbalisté čtyři body.
J. Gabzdyl a M. Polášek
Fotbalisté se připravují na umělém trávníku. Foto J. Gabzdyl

Soutěž „Poznáváš své město?“ 13. 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 třinácté kolo: Marné bylo několikatýdenní čekání na pročištěné ovzduší v našem městě, které by
umožnilo zajímavý záběr na naše město v zimním hávu. A tak
nezbylo než sáhnout do archivu fotek z loňského roku a předložit vám jiný neotřelý záběr, který má sotva kdo z našich
příznivců šanci pořídit. O to snadnější by měl být pro vás,
milí čtenáři, dnešní úkol, o to víc vás může usilovat o jednu
ze tří cen určených vylosovaným autorům správné odpovědi
na známou otázku: Odkud byl pořízen dnešní snímek? Jaké
objekty na snímku poznáváte?
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se třináctého
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
nebo složený papír s odpovědí poté předejte pracovníkovi
informací v hale radniční budovy nebo vložte do speciální
schránky v Informačním centru na Úzké ulici, a to do středy
17. února do 12.00 hodin. Schránky v informačním centru
můžete využít v pracovní dny do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00
do 12.00 hodin. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ

zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1,
741 01, Nový Jičín. Poštovní razítko musí být nejpozději z úterý
16. února.
Vyhodnocení dvanáctého kola: Po dosti těžkém úkolu
v prosincovém vydání Novojičínského zpravodaje jsme pro
první letošní číslo zvolili pohled z budovy novojičínského
Finančního úřadu na ulici Svatopluka Čecha. A že tam čas
od času musí mnozí z našich čtenářů, potvrdil rekordní počet
odpovědí. Ani jeden z lístků neobsahoval chybnou odpově
a všichni rovněž poznali známé dominantní objekty našeho
města při pohledu od severovýchodu. Pro ty, kterým zajímavý pohled dosud unikal, je to třeba námět pro příští
návštěvu „berňáku“.
Výherci dvanáctého kola: Při losování se usmálo štěstí
jen na ženy, ostatně muži v četnosti odpovědí zaostávají.
Jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle vlastního
výběru, tedy první cenu, vyhrává Věra Dobrozemská, Máchova 61, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina Květen na film
z únorové programové nabídky, a to opět dle vlastního výběru, získává Pavlína Růžová, Bartošovice 390 a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může těšit Ludmila Zuzaňáková, Suvorovova 27, Nový Jičín.
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