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Nový Jicín
ˇ
ˇ se poklonil Václavu Ptáckovi
g

Pocta Václavu Ptáčkovi neboli slavnostní koncert novojičínského sboru Základní umělecké školy Ondrášek a hostů
v sále Beskydského divadla ve středu 20. října v 19.00 hodin.
Strohé oznámení, ve skutečnosti nádherný večer plný hudby,
zpěvu a gratulací výjimečné osobnosti, profesoru Mgr. Václavu Ptáčkovi, novojičínskému rodáku, skladateli, upravovateli lidových písní, pedagogu, bravurnímu muzikantovi,
klavíristovi a varhaníkovi, vynikajícímu sbormistrovi, zakladateli dětského pěveckého sboru Ondrášek, který v zářijových dnech letošního roku oslavil významné životní jubileum
osmdesátých narozenin.
Koncert jakoby potvrzoval slova starého latinského přísloví
Dignum laude virum Musa perire vetat (Horatius, Ódy), neboli
Muži hodnému chvály Múza zahynout nedá. Možná, že je

Václav Ptáček převtělením antiky do současnosti. Rozhodně
je ale člověkem druhé poloviny 20. století se všemi vítězstvími, vzestupy, nespravedlnostmi, pády, slávou i snahou o zapomnění, nebo to vše stačil ve svém životním příběhu prožít
osobně. Svými činy, dílem a usilováním rozhodně patří mezi
novojičínskou tvůrčí intelektuální kulturní elitu. Pokud by
v našem městě, jeho rodném Novém Jičíně, vznikla galerie
slávy, pak by mu tam dle mého soudu náleželo čestné místo.
Jest nevyvratitelnou skutečností, a koncert to bezezbytku
potvrdil, že až do času obdivuhodných osmdesátých narozenin ho Múza štědře navštěvovala, navštěvuje a doufejme, že
navštěvovat bude. (Dokončení na str. 8)
Karel Chobot, foto Vladimír Hampl

Komunální volby vyhrála ODS,
v senátních uspěl Besta z ČSSD
Text Josef Gabzdyl, foto Michal Polášek

Hlasovat přišlo přibližně čtyřicet procent voličů.
g

Voliči rozdali v polovině října politické karty ve městě na
další čtyři roky dopředu, v případě Senátu pak dokonce na
šest.
Komunálních voleb se v Novém Jičíně zúčastnilo 39,27 %
oprávněných voličů, což je přibližně o 5 % více než v komunálních volbách před čtyřmi roky. Do klání o vedení města se
přihlásilo deset stran a sdružení, což je v novodobé historii
nejvyšší počet. Popáté získala největší důvěru novojičínských voličů ODS (27,40 %, devět zastupitelů), o necelá 4 %
zpět, ale s nejlepším dosavadním výsledkem zaostala ČSSD
(23,60 %, osm zastupitelů). Následují KSČM (12,41 %, čtyři
zastupitelé), KDU-ČSL (8,12 %, dva zastupitelé), SNK-ED
(8,00 %, dva zastupitelé), SZ (5,98 %, dva zastupitelé)
a premiérově TOP 09 (5,91 %, dva zastupitelé). Pod pětiprocentní hranicí vstupu do městského zastupitelstva skončily
nové strany a sdružení Strana svobodných občanů (3,27 %),
Věci veřejné (3,17 %) a Strana Práv Občanů-Zemanovci
(2,16 %).
Mezi jednotlivými kandidáty vyhrál v počtu preferenčních
hlasů dosavadní starosta Ivan Týle (ODS), následován dalšími kandidáty ODS, místostarostou Vladimírem Bártou a Karlem Davidem. Povolební vyjednávání o podobě možné koalice
či opozice nebylo v době uzávěrky Novojičínského zpravodaje
u konce, ustavující zastupitelstvo by se mělo konat přibližně
v polovině listopadu. O jeho svolání bude veřejnost jako vždy
informována.
Noví zastupitelé podle stran a sdružení (v závorce počet preferenčních hlasů): ODS: Mgr. Ivan Týle (2 533), ing.
Vladimír Bárta (2 375), Karel David (2 288), Martin Jakůbek
(2 272), MUDr. Vladimír Maňásek (2 268), MVDr. Milan Šturm
(2 142), Miloš Lossmann (2 151), Petr Jaroň (1 942), ing. Daniel Chrustawczuk (1 999). ČSSD: ing. Břetislav Gelnar CSc.
(2 117), Josef Nekl (2 056), ing. Václav Dorazil (2 053), PhDr.

Konec hlasování, členové komise začínají sčítat.

Jaroslav Dvořák (2 031), Miroslav Rešl (1 987), Bc. Pavel Rozbroj (1 966), Bc. Blanka Faluši (1 935), ing. Milan Grestenberger (1 899). KSČM: Jaroslav Kotas (1 479), ing. Kateřina
Konečná (1 385), PaedDr. Jiří Vávra (1 085), Marie Pavlíčková
(999). KDU-ČSL: ing. Gabriela Žitníková (962), Mgr. Jiří Adamec (827). SNK-ED: ing. Přemysl Kramoliš (1 315), MUDr.
Ivo Vaněček (953). SZ: Petr Orel (1 400), Mgr. Pavel Bártek
(999). TOP 09: MUDr. Miroslav Kobsa (1 099), Mgr. Jiří Pometlo (771).
O senátorský post se ucházelo 9 kandidátů. Účast v prvním
kole byla v celém novojičínském obvodu 43,99 %, přímo ve
městě 36,78 %. Do druhého kola postoupil ing. Zdeněk Besta
(ČSSD — 22,21) společně s dosavadním senátorem Mgr. Milanem Burešem (ODS — 16,54 %). Následovali Drahomír Strnadel (Naše Beskydy — 12,30 %), RSDr. Karel Kuboš (KSČM
— 11,63 %), ing. Sylva Kováčiková (VV — 11,50 %), ing. Jaroslav Šula (KDU-ČSL — 10,72 %), MUDr. Miroslav Kobsa (TOP
09 — 10,16 %), Zdeněk Krajčír (Zemanovci — 2,83 %) a ing. Antonín Hrabánek (Suverenita — 2,07 %). V Novém Jičíně byly
výsledky obdobné, jen Miroslav Kobsa z TOP 09 povyskočil
ze sedmého na třetí místo. Ve druhém kole za mnohem menšího zájmu voličů (22,51 %, v NJ 22,16 % ) zvítězil Zdeněk
Besta (60,32 %), Milan Bureš získal 39,67 %. Novým senátorem za Novojičínsko se tak stal sociální demokrat, bývalý
poslanec a současný starosta Zbyslavic (obec správně spadající pod Ostravu) ing. Zdeněk Besta.
Zdroj: volby.cz

Z bývalých zahrad vznikl ráj
pro cyklisty a in-line bruslaře
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Nový areál rádi využívají in-line bruslaři, chodci i cyklisté.
g Nový sportovně-odpočinkový areál vznikl z nevyužívaného
prostoru bývalých zahrad pod gymnáziem. Lokalita podél
Palackého ulice ležela v posledních letech ladem, nyní se
z prostoru od Jiráskovy ulice až po garáže a sídlo stavební
firmy stala dráha pro stále oblíbenější in-line bruslení a cykloturistiku. Součástí projektu jsou dále hřiště na petanque, malý
altánek, posezení, parkové úpravy, parkoviště pro cca 25
automobilů a nové přemostění přes říčku Grasmanku.
Na přeměnu místa získal Nový Jičín dotaci z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko ve výši 16,3 milionů
korun, tedy 92,5 % plánovaných nákladů. Uvedená částka je
však ve skutečnosti nižší, pohybující se okolo 12 milionů korun,
protože díky výběrovému řízení se náklady na stavbu podařilo snížit. Stavět se začalo letos v dubnu. „Když jsme zvažovali, co s prostorem, který nebyl delší čas využíván, rozhodlo
umístění v sousedství stadionu, se kterým se díky novému
přemostění může propojit,“ uvedl místostarosta Vladimír
Bárta a dodal, že zahrady pod gymnáziem jsou první etapou
modernizace a zvelebení celé stadionové části města. „Máme
projekt i na přeměnu areálu stadionů, kam by se protáhla
cyklostezka i in-line dráha, vznikla nová lezecká stěna, šatny
pro sportující veřejnost a skateboardové centrum,“ uvedl
místostarosta.
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Podle stavbyvedoucího Zdeňka Janiše vadilo deštivé počasí, zvláště pak to květnové. Zhruba patnáct dnů se kvůli
dešti nedalo pracovat, přesto se dokončení podařilo ještě
asi tři dny před plánovaným termínem.
Starosta Ivan Týle je rád, že se podařilo zachránit i mnoho
zeleně. „Obávali jsme se nutnosti masivního vykácení ovocných stromů a jsme rádi, že se jabloně podařilo vhodně
zakomponovat. V létě budou nabízet dostatek stínu na posezení a zároveň to bude prostor, který lze využít pro moderní
sporty,“ uvedl starosta.
Prostor si hned získal mnoho příznivců. „Je to tady nádherné, jen doufám, že to hned neponičí nějací vandalové,“
řekla Věra Myslíková. Podobně hovořil i Tomáš Novák: „Nedávno jsme si koupili koule na petanque, tak si přijdeme
zahrát. A moc fajn je ten most, nic nemusíme obcházet.“
(Více fotografií najdete na str. 9)

Město nabízí k pronájmu prostory
pro kavárnu a prodejnu klobouků
Text a foto Josef Gabzdyl

Smetanovy sady se změnily
nejvíce za letním kinem
Text a foto Josef Gabzdyl
Dům v sousedství radnice, ve kterém vznikne návštěvnické
centrum s kavárnou a prodejnou klobouků.

Pergola vyzdobila prostor mezi letním kinem a Španělskou kaplí.
g

Největší městský park, Smetanovy sady, se začínají měnit.
V říjnu byla dokončena první etapa jejich rekonstrukce, která
zahrnovala přeměnu prostoru za letním kinem, dále pak repliku hudebního altánku, vytvoření nových veřejných záchodků,
úpravu vstupního prostoru od ulice K Nemocnici a obnovu
meteorologického sloupku. Ten po více než půlstoletí opět ukazuje atmosférickou teplotu, tlak a další meteorologické údaje.
Nejvíce se změnilo prostranství mezi letním kinem a Španělskou kaplí. Místo zelené plochy, kterou nejvíce využívali
chovatelé psů se svými mazlíčky, je nyní moderní dětské
hřiště s pergolou a historizující kamennou zdí nahrazující
dosavadní ošklivé plechové oplocení kina. „Dodrželi jsme
původní rozvržení parku a zvolili styl, který je Smetanovým
sadům vlastní, takové malé retro. Zda se to povedlo, musejí
posoudit občané. Například pergola u hřiště má částečně
odkazovat na pergolu, která kdysi stála u vstupu,“ uvedla
projektantka Iva Škrovová.
Podle starosty Ivana Týleho Smetanovy sady obnovu potřebovaly. „Park už má něco za sebou a jsou tady velké možnosti zlepšení vzhledu a vlídnější tváře prostranství. Je to
největší park, který by se měl stát důstojným místem pro odpočinek,“ uvedl starosta. Před vstupem do parku se objevila
i velká informační tabule s popisem zajímavé historie Smetanových sadů, což je dílem Klubu rodáků a přátel Nového
Jičína.
První etapa přišla na šest a půl milionu korun a byla uhrazena z rozpočtu města. Další fáze by měla stát něco méně
než čtyři miliony a zahrnovala by např. úpravu prostoru
kolem hudebního altánu a meteorologického sloupku, renovace by se dočkal i prostor okolo Mendelova památníku,
počítá se i s obnovou laviček, osvětlení a dalšího mobiliáře.
(O historii Smetanových sadů si přečtěte na str. 7, další fotografie
jsou na str. 9.)
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g Město nabízí k pronájmu prostory v připravovaném návštěvnickém centru v měšanském domě na Masarykově náměstí, známém jako místo skonu slavného vojevůdce Laudona.
Prostory s plochou přes 20 metrů čtverečních mají být využity pro reprezentativní prodejnu klobouků, další prostory s plochou přes 40 metrů čtverečních budou využity pro
stylovou kloboukovou kavárnu. Otevření kavárny i prodejny
se předpokládá 1. června příštího roku.
Termín pro uzávěrku obou nabídkových řízení byl stanoven na 19. listopad v 11.00 hodin. Veškeré požadavky
a další podmínky nabídkového řízení mohou zájemci zjistit
na městských webových stránkách www.novyjicin.cz, případné dotazy vyřizuje ing. Ivana Kovaříková, oddělení rozvoje
města, tel.: 556 768 232, e-mail: ikovarikova@novyjicin-town.cz
Město na projektu Nový Jičín — město klobouků spolupracuje s Muzeem Novojičínska. Náklady se pohybují přes 13 milionů korun, město však v loňském roce získalo dotaci zhruba
11 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Návštěvnické centrum bude sídlit v rekonstruovaném měšanském domě na náměstí a přemístí se zde i informační
centrum, nyní sídlící v Úzké ulici. Turistům i návštěvníkům
města tak pod jednou střechou bude nabídnut kompletní servis,
nebo zde získají potřebné informace, poučení i atraktivní
zábavu spojenou s jedním ze symbolů Nového Jičína. Město
po kloboukové části plánuje rekonstrukci dalších prostor
v objektu, kde by byla připomenuta i osobnost generála Laudona. Kdy se tak stane, však záleží na finančních možnostech.

Strážníci řešili hlavně dopravu
Bc. Ilona Majorošová, tisková mluvčí
g

V měsíci září vypisovali rajonoví strážníci při pochůzkové
činnosti ve svých rajonech především výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku v dopravě, kterých bylo celkem 105,
na místě vyřešili sedmnáct dopravních přestupků.
Dále v devatenácti případech přijali oznámení občanů (telefonicky, e-mailem, osobně), která dále prověřovali. Při práci
v terénu umisovali v rámci projektu prevence kriminality
„Auto není trezor“ na vozidla zaparkovaná na větších parkovištích informativní výzvy, které upozorňují na řádné zabezpečení vozidla a volně odložených věcí uvnitř vozidla s varováním, že v loňském roce bylo v Novém Jičíně vykradeno
57 vozidel.
Při pochůzkové činnosti zaznamenali dva vraky, nahlásili
sedm závad, poruch, poškození a předali třikrát nalezené věci.
Dále doručili dvanáct obsílek, které nebylo možno doručit
jiným způsobem.

Vánoční jarmark nabídne
dárky i kulturní program
Obecní živnostenský úřad, foto Josef Gabzdyl

Tradiční součástí jarmarku je i mikulášská nadílka.
g

Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně se bude od středy
1. prosince do čtvrtku 23.prosince konat tradiční Vánoční
jarmark. Pro prodej budou v letošním roce opět využity dřevěné stánky. Na vánočně vyzdobeném náměstí si budete moci
nejenom koupit dárky nebo vánoční stromeček, ale se i pobavit, něco dobrého ochutnat a užít si kulturní program.
Nabídka bude široká — především vánoční zboží (vánoční
stromky, kapři, svíčky, ozdoby, jmelí), ruční výroba (keramika, výrobky ze dřeva, ozdoby, přívěsky) a samozřejmě i občerstvení (čaje, cukroví, perníky, marcipán, medovina, svařené
víno, speciality na roštu, párky, řeznické speciality, klobásy
a sýrové korbáčiky), sklo, galanterie, bižuterie, parfumerie,
hračky, textil, balonky a mnoho dalšího zboží. V menší míře
bude prodej především vánočního zboží probíhat také v podloubí na prodejních stolech.
Také kulturní program jistě nezklame (uveřejníme v příštím
čísle Novojičínského zpravodaje) a nezapomněli jsme ani na
děti, pro které budou připraveny kolotoče a další atrakce.

Zhodnocení činnosti
Slezské diakonie

Na základě podnětů ze strany rodičů se odbor sociálních
věcí rozhodl uspořádat setkání, jehož cílem bylo zhodnotit
přínos Slezské diakonie pro občany Nového Jičína. Setkání
se uskutečnilo dne 19. 10. 2010 v aule Městského úřadu Nový
Jičín. Na setkání byli pozváni zástupci Slezské diakonie,
Základní školy speciální a Mateřské školy speciální Nový Jičín a Denního stacionáře Školy života a samozřejmě klienti
těchto zařízení včetně jejich zákonných zástupců, ale také
veřejnost.
Výše zmíněné organizace se stručně představily a poté odpovídaly na dotazy týkající se jak provozu jednotlivých zařízení, tak možného rozšíření služeb pro osoby s mentálním
postižením, např. o odlehčovací služby. Z reakcí osob, které
se setkání zúčastnily, je zřejmé, že setkání bylo přínosné pro
všechny strany — rodiče se dozvěděli mnoho zajímavého (např.
i zkušenosti s poskytováním sociálních služeb, které má Slezská diakonie z jiných měst), organizace navzájem si mohly
předat své poznatky a dohodnout se na další spolupráci.
S politováním lze jen konstatovat, že zájem rodičů nebyl
tak velký, jak jsme doufali. Přesto nás potěšila reakce jedné
z účastnic: „Je to úžasné, že se tady díky městu a Slezské
diakonii podařilo rozjet další stacionář a nemusíme ty naše
„děti“ dávat někam daleko — bylo by to pro nás rodiče opravdu
těžké. Jen mě mrzí, že nás včera nebylo více, protože nejsem
určitě sama, kdo to dokáže ocenit. Pevně věřím, že se příští
schůzka vydaří lépe — možná to chce ještě nějaký čas, než si
lidé zvyknou, že se musejí starat a zajímat i sami...“

Při ekoshow se vybraly dva
metráky elektrospotřebičů
Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g

Nový Jičín v pátek 2. října 2010 navštívil kolektivní systém
Elektrowin, a to se svou informačně zábavnou kampaní zaměřenou na podporu zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Na každého, kdo se akce s názvem Zatočte s elektroopadem zúčastnil, čekala spousta užitečných a zajímavých
informací o systému sběru, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení.
Pokud navíc přinesl i vysloužilý spotřebič, mohl si zasoutěžit o ceny. V průběhu dne se tak na Masarykově náměstí
i přes podobné akce uspořádané v uplynulém období nashromáždilo celkem 200 kilogramů tohoto odpadu, což činí v přepočtu 0,008 kg na 1 obyvatele.

Bc. Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
g Již téměř dvacet let poskytují v Novém Jičíně organizace
služby hendikepovaným občanům. Poslední tři roky nově působí na území města Nový Jičín Slezská diakonie. V současné
době zde provozuje dvě sociální služby — denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu, od ledna příštího roku navíc chráněné bydlení. Tímto se výrazně rozšířila nabídka sociálních
služeb pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením.

Slezská diakonie provozuje i terapeutické dílny. Foto Josef Gabzdyl.

Lidé odevzdávali například vysloužilé žehličky. Pořadatelé hráli
dětem divadlo na téma odběru elektrospotřebičů. Foto J. Gabzdyl.
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Město a obce žádají bezúplatný
převod železničních pozemků
Text a foto Josef Gabzdyl

Koleje postupně mizejí, měla by je nahradit cyklotrasa.
g Nový Jičín udělal v říjnu první krok k tomu, aby na zanikající železniční trati z města do Hostašovic vznikla v budoucnosti cyklotrasa, a to využitelná i pro in-line bruslaře.
Zástupci města se sešli s představiteli obcí, kterými tra
prochází (Hodslavice, Hostašovice, Mořkov), dále pak s pracovníky krajského úřadu, ministerstva dopravy, ministerstva
obrany a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).
„Na stanovisku města ani obcí se nic nemění. Vzhledem
k vysokým finančním nákladům na zřízení cyklotrasy, které
by se podle hrubých odhadů mohly pohybovat okolo třiceti
milionů korun, žádáme o bezúplatný převod pozemků pod
tratí nebo nějakou formu dlouhodobé výpůjčky,“ uvedl místostarosta Vladimír Bárta. Na jednání se objevila nabídka SŽDC
k pronájmu pozemků za cenu vyšší než milion korun ročně
nebo možný pozdější odkup, což Nový Jičín odmítl.
Ministerstvo obrany uvedlo, že svou nevyužívanou vlečku
mezi novojičínskou městskou částí Bludovice a Hodslavicemi,
která vede do bývalých vojenských opraven, bezúplatně převede na město a obce. „Považujeme to za první vstřícný krok.
Nakonec jsme se dohodli, že vypracujeme přesný seznam,
co bychom žádali bezúplatně převést,“ uvedl místostarosta
s tím, že město a obce budou jednat v součinnosti s krajským
úřadem, který už dříve ústy náměstka Miroslava Nováka slíbil pomoc při jednání o bezúplatném převodu.
Zatím nebylo stanoveno, kdy se o cyklostezce bude jednat
dále, do rozhovorů totiž vstoupily komunální volby. „Až se
povolební situace ve městě i v obcích uklidní a začnou jednat
nová zastupitelstva, jistě se bude brzy pokračovat,“ uvedl
Bárta.
Zhruba deset kilometrů dlouhou železnici z Nového Jičína
do Hostašovic poničila v červnu 2009 blesková povodeň. Novojičínské zastupitelstvo třikrát odhlasovalo, že chce tra zachovat, krajský úřad však s odkazem na dosavadní ekonomickou
nehospodárnost provozu na trati neobjednal další vlakovou
dopravu. Dosud zde funguje náhradní autobusová doprava.
SŽDC mezitím odstranilo koleje na nejvíce poničených místech, která by se i v případě zachování trati musela vyměnit.
Cyklotrasa by spojila Nový Jičín s turisticky velmi vyhledávanými místy v Pobeskydí. „Zároveň by se trasa pro cyklisty a in-line bruslaře vedoucí až po dosavadní nádraží za
Hodslavicemi stala základem pro napojení na podobné trasy
na Valašsku,“ dodal místostarosta Bárta.

Barokní socha se stěhovala
k restaurátorovi do Ostravy
Text a foto Josef Gabzdyl
g

Pískovcová socha sv. Antonína z Padovy opustila 6. října
ráno na několik měsíců místo na ulici K Nemocnici v Novém
Jičíně. Barokní kulturní památka se přestěhovala do dílny
ostravského restaurátora Jakuba Gajdy.
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Po zevrubné prohlídce díla z roku 1751 Gajda konstatoval,
že stav sochy není dobrý. „Materiál je hodně narušený, svatozáře svatého Antonína i Ježíška jsou poničené. Tam, kde
se v minulosti necitlivě opravovalo betonovou směsí, se socha
drolí. Hodně je i porostlá mechem a lišejníky,“ popsal Gajda.
Práce podle něj potrvají do konce roku, socha se na původní
místo vrátí v jarních měsících za příznivého počasí. „Sochu
musím například pořádně očistit, vyspravit poškozená místa,
šetrně zakonzervovat a vyrobit repliku poničených svatozáří,“
vypočítal sochař, který už v Novém Jičíně renovoval morový
sloup na Masarykově náměstí, sochu sv. Jana Nepomuckého
na Riegrově ulici nebo kříž v Janáčkových sadech.
Socha i s podstavcem s kartuší byla dokončena 6. listopadu
1751 a stala se součástí poutní cesty vedoucí od centra Nového Jičína ke kapli Panny Marie Bolestné, dnes známé pod
názvem Španělská kaple. „Je poslední sochou z celého souboru, která po více než dvou stoletích zůstala na původním
místě. Jejím někdejším donátorem byl novojičínský občan
Pavel Viros,“ řekl Radek Polách z Muzea Novojičínska.
Na opravu Antonína z Padovy, řečeného Paduánského, získalo město z celkových nákladů 163 900 korun dotaci ministerstva kultury ve výši 123 000 korun, zbylých 40 900 korun
hradí z rozpočtu. „Pokračujeme tak v opravách historicky
cenných děl. V příštím roce bychom rádi renovovali Mendelovo sousoší, které tvoří dominantu Smetanových sadů,“ uvedl
místostarosta Miloš Lossmann.
Socha svatého Antonína Paduánského se stěhuje do Ostravy.

Vyhněte se dlouhým frontám,
vyměňte si řidičský průkaz
Josef Gabzdyl
g

Ještě přibližně 1 500 řidičů z Nového Jičína a jeho okolí si
dosud nevyměnilo řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31.prosince 2000. Jejich platnost přitom skončí už v závěru letošního roku a jako několikrát v minulosti hrozí, že
místo klidu před vánočními svátky budou lidé stát v dlouhých
frontách. Vyhněte se tomu a vyři te si řidičský průkaz už
v listopadu.
Řidiči musejí mít při vyřizování platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetrů a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. 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. Nutná doba na vydání nového dokladu však znamená, že řidiči, kteří na úřad
přijdou až v prosinci, riskují vydání nového průkazu až na
začátku dalšího roku. Přitom od ledna už budou staré průkazy neplatné, takže hrozí postih.
Výměnu zájemci vyřídí na odboru dopravy a silničního hospodářství v budově MěÚ na Divadelní 1, a to v pondělí a ve
středu (8—11 a 12—17 hod.), v úterý a ve čtvrtek (8—11 a 12 —
14 hod.). Právě v úterky a ve čtvrtky přichází méně lidí, takže
tyto dny jsou pro vyřízení výměny průkazů nejvhodnější.

Tělocvičnu vzala povodeň,
senioři už ale mají novou

Připomenutí Dne stromů 2010
a soutěž pro šikovné fotografy

Text a foto Josef Gabzdyl

Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g Jako v předcházejících dvou letech oslavili členové Českého

Seniorky si hned při otevření tělocvičny vyzkoušely cviky s míčem.
g Naprostá devastace. Tak lze dvěma slovy shrnout podobu
tělocvičny v Domě s pečovatelskou službou U Jičínky po loňské
bleskové povodni. „Vody bylo až po strop. Něco odplavalo,
zbytek se musel vyhodit,“ popsala vedoucí Pečovatelské služby Nový Jičín Alice Hynčicová zničující stav vloni na konci
června. Senioři tak přišli o prostor, kde mohli zlepšovat svůj
pohyb a udržovat fyzickou kondici. Od začátku října však už
mají zcela novou tělocvičnu s rotopedy, šlapadly, míči a dalšími pomůckami pro pohybové aktivity uzpůsobenými pro
seniory.
Na náklady ve výši přibližně 50 tisíc korun přispěla 45 tisíci
korunami Nadace OKD, zbytek uhradilo město. „Jsme moc
rádi, že nám Nadace OKD tak výrazně pomohla a senioři tak
zase mají svou oblíbenou tělocvičnu. Je velmi důležitá i z rehabilitačního a psychického hlediska,“ uvedla Hynčicová.
Místostarosta Miloš Lossmann poznamenal, že něco hodně
špatného alespoň přineslo i něco dobrého. „Možná to zní zvláštně, ale i když krutá povodeň zničila starou tělocvičnu, tak
nyní po rekonstrukci mají obyvatelé domu s pečovatelskou
službou novou, a to mnohem krásnější, než byla ta předešlá,“
uvedl a přidal se vedoucí sociálního odboru Antonín Urban:
„Kvalita života seniorů se tím zvýší a za to děkuji všem, kteří
se na zřízení nové tělocvičny podíleli.“
Tělocvičnu nevyužívají jen obyvatelé DPS, ale například
také senioři z denního stacionáře Domovinka. Hned při otevření si někteří nové stroje vyzkoušeli. „Rychle si na cvičení
zvykneme, hodně nám chybělo. Vyzkoušela jsem si rotoped
a docela se zadýchala. Musíme tady chodit častěji,“ poznamenala s úsměvem Věra Fusková. I Pavla Bitalová si novou
tělocvičnu pochvalovala: „Potřebuji nějaké cviky na páteř,
a proto je moc dobře, že máme novou tělocvičnu. Chci tady
chodit pravidelně.“

svazu ochránců přírody v Novém Jičíně Den stromů výsadbou. Po lokalitě u kapličky na začátku cyklostezky směrem
na Libhoš a Rybí, kde jsou od roku 2008 pěstovány dvě lípy
srdčité, a zastavení č. 11 Naučné vlastivědné stezky Fr. Palackého na spojnici mezi Kojetínem a Straníkem u odbočky na
Petřkovskou hůrku, kde byla vloni vysazena lípa velkolistá,
bylo tentokrát vybráno místo, které je častým cílem procházek. Nachází se opět u jednoho ze zastavení naučné stezky —
u oboustranné informační tabule č. 7 na hřebeni Svince.
Zvolili jsme druh dřeviny, který z krajiny pozvolna mizí.
Jedná se o naši domácí jabloň —jaderničku. Tři na korunku
zapěstovaní jednici byli umístěni v trojsponu do vrcholové
partie, kde lze očekávat poměrně extrémní podmínky.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s odborem životního
prostředí Městského úřadu Nový Jičín, za finanční spoluúčasti
města a po odsouhlasení záměru ze strany Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, který pečuje o zvláště
chráněná území, a to z toho důvodu, že lokalita je součástí
přírodní rezervace Svinec vyhlášené v roce 1994. Na území
byl dále zřízen ve stejném roce přírodní park Podbeskydí
a výsadba původního druhu dřeviny je v souladu se zájmy
ochrany přírody a krajiny. Posílí druhovou rozmanitost přírodního prostředí a zvýší ekologickou stabilitu oblasti. Na
holém vrcholu Svince se po čase stanou jabloně pohledovou
dominantou viditelnou z širšího okolí.
SOUTĚŽ: V součinnosti s informačním střediskem Europe
Direct Nový Jičín, které sídlí v prostorách Informačního centra
na ulici Úzká v Novém Jičíně, vyhlašujeme u příležitosti Dne
stromů 2010 fotografickou soutěž s názvem „Dřevina ve
čtyřech ročních obdobích“. Zájemci vyberou svůj oblíbený
strom nebo keř a zachytí fotoaparátem jeho proměny při jarním rašení a v květu, v plné zeleni léta, v pestrém podzimním zbarvení listů či plodů a v období zimního odpočinku,
kdy dřeviny vyniknou strukturou kůry nebo uspořádáním
větví v koruně.
Na stránkách Novojičínského zpravodaje i prostřednictvím dalších informačních zdrojů vám budeme soutěž pravidelně
připomínat a upřesníme také podmínky
soutěže, jejímž vyvrcholením bude uspořádání výstavky prací v Informačním
centru města Nový Jičín, a to příští rok
20. října u příležitosti Dne stromů 2011.
Mladé jaderničky nově zdobí Svinec.
Foto Hana Hůlová

Europe Direct vyhlásil soutěž
se sněhem a o stromech
Bc. Mirka Krbová

Už při otevření tělocvičny došlo na zkoušky nových strojů.

g Zapojte se do soutěže „EU v zimě“, kterou vyhlásilo
středisko Europe Direct Nový Jičín. Vytvořte ze sněhu
libovolné dílo týkající se Evropské unie. Svůj výtvor
vyfotografujte, popište a doručte do střediska Europe
Direct. Termín ukončení soutěže je 31. března 2011.
Plakát najdete na webu ED Nový Jičín.
Europe Direct Nový Jičín vyhlašuje v rámci dne stromů výtvarnou soutěž s názvem „V lese“, která je určena pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ. Výtvarná technika je koláž s použitím jakéhokoliv přírodního materiálu. Do 30. listopadu musí být výkresy
doručeny do střediska Europe Direct, poté budou vystaveny
v jeho minigalerii.
V rámci Evropského dne jazyků pořádá Europe Direct představení jazyků hravou formou. Výuka bude probíhat ve třech
světových jazycích a je určena pro základní a střední školy.
Bližší informace o těchto akcích sledujte na našich internetových stránkách: http://novyjicin.europe-direct.cz
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Smetanovy sady mají zajímavou
historii, zakládali je ženisté
Pavel Wessely
g

Při letošní podzimní procházce Smetanovými sady jistě
mnohé překvapí jejich podoba po první etapě rozsáhlé inovace. Málo je však veřejnosti známa téměř stoletá historie
tohoto oblíbeného relaxačního místa.
Největší novojičínský park (jeho rozloha je 4,5 hektaru) prodělal několik vývojových etap. Také jeho pojmenování se v průběhu času měnilo: nejdříve byl občany nazýván „válečný“
(s ohledem na jeho vznik — viz níže), od r. 1924 dostal usnesením rady města název Městský a o několik let později byl
přejmenován na Mendlův park. Po II. světové válce dostal
název Smetanovy sady.
O zřízení parku bylo rozhodnuto v roce 1910, kdy už bylo
možno zrušit katolický hřbitov, který se nacházel v zadní
jihovýchodní části vybrané lokality. Tam se pochovávalo od
roku 1843 až do roku 1890, kdy byl na severovýchodním okraji
města založen hřbitov nový. Další významnou část budoucího
parku bylo hřiště využívané zdejšími školami (podél dnešní
ulice K Nemocnici) a poslední zhruba třetinu tvořila stará
kaštanová alej, soukromá zahrada (jejímž majitelem byl novojičínský továrník, od roku 1892 čestný občan a v letech 1901
až 1905 starosta města Wilhelm Grohmann) a stromková
školka Okrašlovacího spolku.
Roku 1911 zpracoval zdejší stavební úřad projekt budoucího řešení celé této části města. Okrašlovací spolek, který
byl požádán o posouzení plánu, odmítal zejména obklopení
budoucího parku novými 12 metrů širokými ulicemi (prodloužení dnešní Purkyňovy ulice a ulice B. Benešové) a zbourání
původní hřbitovní zdi, ale i vykácení starých stromů. Proto
v roce 1913 požádal ing. Gustava Stumpfa ze Zemské vlády
v Opavě o jiný návrh. Ten už vyloučil původně zvažované dopravní komunikace, ponechal vzrostlé stromy, respektoval
směřování občany mezitím „vyšlapaných“ chodníků a chtěl
i ponechat staré hřbitovní zdi.
Projekt byl všeobecně přijat a tak rada města 8. 7. 1915
vše schválila s podmínkou zbourání části tolik diskutované
zdi. S ohledem na válečnou dobu však pro realizaci vyčlenila
zatím pouhých 500 Kč. Předseda Okrašlovacího spolku Ferdinand Tillemann využil okolnosti, že ve městě byl pobytem
16. záložní pěší pluk a podařilo se získat k dispozici jeho ženijní jednotku, která zahájila hrubé stavební práce. Už v roce
1916 byl srovnán terén a provedeny komunikace v celém
prostoru budoucího parku. Bylo k tomu dovezeno 100 vozů
kamenů, 50 vozů písku a 1 500 vozů kameniva. Místní lokální
dráha poskytla vyřazené pražce, ze kterých byly zhotoveny
lavice.
V letech 1917—18 pak byly zřízeny travnaté plochy a výstavba vlastního parku byla roku 1919 završena vysázením
676 křovin a 43 stromů.
S nově vytvořeným parkem zřejmě kontrastovala Stará alej
v prostoru mezi restaurací Staré slunce a silnicí vedoucí na
Skalky, a tak byl dle projektu zahradního ředitele Meissnera
tento prostor roku 1926 přebudován. Vstupní části ve směru
od města dominovala pergola navržená a nákladem 40 000 Kč
zbudovaná stavební firmou R. H. Blum. Na ni navazovaly ve
směru ke Skalkám květinový záhon a dvě pravoúhlé travnaté
plochy olemované promenádním chodníkem,
ze strany ulice křovinami a tzv. mysliveckým
plotem. V horní části směrem na Skalky byl
zřízen veřejný záchodek. Prostor byl následující rok doplněn meteosloupkem, o jehož
podobu a umístění vyvstal zřejmě velký boj,
což dokládá rozmanitost dochovaných projektů (více je možno se dočíst na právě zrestaurovaném sloupku v parku).
O pět let později byl poblíž zmíněné pergoly postaven z iniciativy Okrašlovacího spolku další artefakt. Měl být poctou jednomu
z největších německých básníků Josefu von
Eichendorffovi, který byl úzce spjat se zdejJeden z nerealizovaných návrhů
meteorologického sloupku.
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Socha Darmošlapa u altánu s pergolou.
ším krajem zvaným Kravařsko. Často pobýval a tvořil na svém
zámečku v nedalekých Sedlnicích. Hrdinu jeho nejznámějšího díla, Darmošlapa, ztvárnil do bronzové sochy novojičínský rodák, tvořící hlavně ve Vídni, Leopold Hohl. Slavnostní
odhalení památníku se uskutečnilo v rámci slezských kulturních dnů 5. 7. 1932. V současné době je bronzová socha ke
zhlédnutí v Muzeu Novojičínska v Žerotínském zámku, jeho
kopii najdeme díky krajanům v německém Ludwigsburgu.
Už v roce 1923 navrhoval novojičínský hudební spolek zřízení altánku pro hudební produkce uprostřed parku. Opět
vzniklo více návrhů, které jsou vyobrazeny na velké popisné
tabuli u nového vstupu do parku. Městská rada tehdy se záměrem souhlasila, ovšem bez příslibu financování. Až o čtyři
roky později svým usnesením poměrem hlasů 5:4 odsouhlasila jeho realizaci a téhož roku ho postavila opět firma R. H.
Blum. Úhrady nákladů ve výši 34 500 Kč se ale dočkala až
z rozpočtu roku 1928.
Dominanta celého parku, největší známý památník Johanna
Gregora Mendla, po němž byl park pojmenován, byl postaven
roku 1931. O něm bude šířeji pojednávat připravovaná informační tabule poblíž památníku.
V nejjižnějším cípu parku, v prostoru za Španělskou kaplí,
byl okolo roku 1938 zbudován malý vyhlídkový pavilon. Byl
asanován zřejmě v 50. letech minulého století, kdy se v tomto
prostoru budovala vodní nádrž původně určená i pro rekreaci.
Z technických příčin došlo brzy ke zcela jinému využití —
bazén byl přebudován na letní kino, jak je známe dodnes.
Tehdy také byla, po více než půl století, provedena přestavba
parku, jehož součástí bylo nové trasování chodníků a z iniciativy Pěveckého sboru Ondráš také instalování památníku —
busty Bedřicha Smetany. Žel byl tehdy zřejmě záměrně upozaděn zmíněný Mendlův památník a také vzala za své pergola,
jež do té doby utvářela vstupní prostor parku.
Dokumenty ze zdejších archivů dokládají, že bylo dokonce
zvažováno v tomto parku postavit muzeum (návrh viz na tabuli před parkem). V době zakládání parku zde byla rovněž
idea vytvořit kout pro děti za Španělskou kaplí. K její realizaci došlo právě letos v rámci probíhající velké rekonstrukce
celých Smetanových sadů.
Někdejší podoba největšího městského parku.

Nový Jičín se poklonil Václavu
Ptáčkovi (dokončení ze str. 1)
Text Karel Chobot, foto Vladimír Hampl
g Slova uznání a vřelé gratulace zazněly od všech účinkujících a hostů. Starosta města Nového Jičína Ivan Týle připomenul, že není mnoho měst, které by se takovou osobností
mohlo chlubit a s úctou sklonit před jeho dílem. Nový Jičín
oplývá velkým bohatstvím spočívajícím v kulturním a duchovním odkazu zdejších rodáků, nejen mistrů výtvarného umění,
autorů technických vynálezů, ale i tvůrců hudby, kde jubilant
zaujímá jednu z nejpřednějších příček. Starosta zdůraznil,
že Rada města Nového Jičína na svém posledním zasedání
jednomyslně doporučila ke schválení městskému zastupitelstvu návrh Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína na
udělení čestného občanství Václavu Ptáčkovi.
Bezprostřední a srdečná byla i další blahopřání: předsedy
Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína Pavla Wesseleho,
ředitele Základní umělecké školy Jana Machandera, Beskydského divadla Pavla Bártka, Státního okresního archivu Karla
Chobota, ředitelky Muzea Novojičínska Sylvy Dvořáčkové,
uměleckého vedoucí Javorníku Svatoslava Válka či Ilony Rudelové, zastupující taneční oddělení základní umělecké školy
(škoda, že posledně dva jmenovaní blahopřáli až v pozdním
večeru po koncertu při malém posezení).
Gratulanty se stali i účinkující na jedinečném večeru — pěvecký sbor Ondráš, flétnové trio, Novojičínský sextet Pohoda,
pěvecký sbor novojičínského gymnázia Puellae et pueri, Žákovský orchestr ZUŠ v Novém Jičíně, dechová hudba Starojičané, která mimochodem skvěle doplnila sváteční náladu
večera vystoupením před zahájením koncertu ve vestibulu
a o přestávce na schodech divadla.
Dominující byly zákonitě gratulace prezidentky Sdružení
přátel novojičínského dětského pěveckého sboru ZUŠ Ondrášek paní Svatoslavy Lenartové, uměleckého vedoucího sboru
Josefa Zajíčka, dlouholetého Ptáčkova spolupracovníka a autora mnohých textů, jubilantem zhudebněných, Ivana Janíka,
členů komorního a koncertního sboru Ondrášek i jeho III.
přípravného oddělení Kulihrášku, s dojímavým ukládáním
růží do připravených váz, kde končily i květiny ostatních.
Nutno říci, že nejde jen o vyjmenování účinkujících. Stěžejním dárkem bylo jejich vystoupení, hudba a zpěv skladeb
či úprav písní, jak je jubilant v autorské dílně za dosavadní
životní éru vytvořil. Posluchači se nechávali unášet krásou
tónů například čtyř písní Ivana Janíka a Marie Šimíčkové
(zpíval Kulihrášek), tří lidových písní (komorní Ondrášek),
kouzelného zvonku (koncertní Ondrášek), Ave Maria a úprav
dalších tří lidových písní v podání komorního a koncertního
Ondrášku, v houslovém doprovodu Jana Marchandera, flétnovém Pavly Sungové, klavírním jako vždy charismatické Marie Válkové.
Nadchla i vystoupení hostů: hudba z televizního seriálu Co
nevěděl Archimédes v podání Žákovského orchestru ZUŠ
Nový Jičín pod vedením Boženy Varajové za klavírního doprovodu Kateřiny Strobachové, bravurní zpěv studentů gymnázia
pěveckého sboru Puellae et pueri sbormistrů manželů Dostálových a Josefa Zajíčka, zvláště skladby Kouzelný čas, Ptáčkova zhudebněného textu novojičínského básníka Jaroslava
Merendy, pohodové vystoupení sextetu Pohoda uměleckého
vedoucího Pavla Štůly, mj. v úpravě Václava Ptáčka, Docela
všední obyčejný den Jana Hammera, lidové písně v podání
smíšeného pěveckého sboru Ondráš sbormistryně Evy Poláškové, kde se v sólových partech zaskvěli Renáta Heraltová,
Jaroslav Najzar a mírně unavený, zřejmě nastydlý Pavel Štůla.
Společné vystoupení všech účinkujících v úpravě lidové písně
Pod našima vršíčkama pod dirigentskou taktovkou jubilanta
bylo důstojnou tečkou báječného večera.
Václav Ptáček byl koncertem viditelně vskutku poctěn,
dojat a vše si radostně užíval. Spolu s ním jeho přátelé, což
pro onen večer bylo veškeré publikum zaplněného sálu Beskydského divadla, které mu vzdalo hold a poklonu povstáním
v průběhu i závěru. Sám jubilant hrou na klavír v doprovodu
Antonína Cinka u bicích potvrdil, že můzy se mu nevyhýbají,
i přes občasné zdravotní potíže je stále aktivní, pohodový
a pozitivně naladěný.

Slavnostní koncert byl opravdovou kulturní, vysoce uměleckou událostí letošního roku. A to nebývá vždy pravidlem při
takovýchto příležitostech, kde emoce mají přednost a mnohdy
vítězí. Zde byla vidět radost, nadšení a um účinkujících. Troufám si říci, že hlavními vítězi projektu, pokud se tak dá hovořit, byli jak jubilant, středoškolský profesor Mgr. Václav Ptáček, tak účinkující, ale též a možná i především dvě osobnosti:
moderátor, dlouholetý Ptáčkův spolupracovník a přítel Ivan
Janík, a autor nápadu, scénáře a režisér večera v jedné podobě Josef Zajíček. Všem náleží poděkování, byl to nezapomenutelný večer.
Jubilantovi ještě jednou blahopřejeme a přejeme pevné
zdraví, hojnost darů bohyně štěstěny, vitality, lásky a tvůrčí
autorské pohody. Václave, nejméně do sta let!
Na počest zakladatele sboru zazpívali i zahráli Ondrášci.

Oslavenec s chutí vedl sbor složený z většiny účinkujících.

Symbol nádherného večera — růže pro novojičínskou osobnost.
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Nový Jičín zkrásněl — Smetanovy sady a zahrady pod gymnáziem
Text a foto Josef Gabzdyl

Tak prostor za letním kinem vypadal před rekonstrukcí. Další dva snímky už ukazují novou, mnohem půvabnější podobu.

Porovnání podoby meteorologického sloupku před a po rekonstrukci. / Hudební altánek se opět zaskvěl v někdejší eleganci.
/ Nový vstup do Smetanových sadů.

Radikální změna prostoru pod gymnáziem. Z nijak nevyužívané plochy vznikl sportovně-odpočinkový areál.

Nový areál si okamžitě získal velkou oblibu, a to jak u rodičů s dětmi, cyklistů, bruslařů i hráčů petanque.

9
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B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142
g http://divadlo.novy-jicin.cz
g 12.—13. listopadu. PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010.
VIII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů.
g Neděle 14. listopadu v 16.00 hod. Petr Slunečko na motivy Václava Čtvrtka: KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA.
Pohádky z mechu a kapradí už léta baví dětské publikum
z televizní obrazovky. Tentokrát se s Křemílkem a Vochomůrkou potkáme v divadelní podobě. Malá scéna Zlín.
Předplatné sk. Rolnička. Předprodej od 26. 10.
g Pondělí 15. listopadu v 18.00 hod. KVARTETO MARTINŮ, YOSHIHIRO KONDO — klavír. Koncert Kvarteta Martinů ((Lubomír Havlák 1. housle, Libor Kaňka 2. housle,
Zbyněk Pa ourek viola, Jitka Vlašánková violoncello) a jeho
hosta japonského klavíristy Yoshihiro Kondo. Na koncertě
zaznějí skladby těchto autorů: Samuel Barber, Fryderyk
Chopin, Vilém Rajský, Robert Schumann. Praha. Kruh
přátel hudby. Předprodej od 26. 10.
g Středa 17. listopadu v 19.00 hod. EMIGRANTES. Tanečně-divadelní představení o chlapci, který musel opustit
důvěrně známé místo zvané „domov“. Choreografky Tereza
Ondrová (tanečnice roku 2010) a Veronika Kotlíková se
nechaly inspirovat dětským viděním světa i spontánností
jejich pohybového projevu. Představení vzniklo v koprodukci
s divadlem Archa Praha. VerTeDance Praha. Předprodej
od 26. 10.
g Čtvrtek 18. listopadu v 19.00 hod. Rob Becker: CAVEMAN — OBHAJOBA JESKYNNÍHO MUŽE. Slavná one
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Režie: Patrik Hartl. Hraje: Jan Holík.
Point Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 26. 10.
g Pátek 19. listopadu v 19.00 hod. DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO. Dan Bárta a Robert Balzar trio
(Robert Balzar — acc. bass, Stanislav Mácha — piano, Jiří
Slavíček — drums) představí na koncertě své nové akustické album, které vychází v říjnu 2010. Praha. Předprodej od 26. 10.
g Úterý 23. listopadu v 19.00 hod. BESÍDKA 2010. Tradiční Besídka je každoročně obměňována těmi nejlepšími
nápady, písněmi a scénkami v podání samotných autorů,
kterými jsou: David Vávra, Jiří Burda, Milan Štajndler,
Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, František Váša. V kapele vyhrávají: David Noll, Jiří Podzimek,
Hana Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska, Marta
Marinová. Divadlo Sklep Praha. Předprodej od 2. 11.

PŘIPRAVUJEME:
Středa 1. prosince v 19.00 hod. Oscar Wilde: IDEÁLNÍ
MANŽEL. Možná by se zdálo, že anglická politika sklonku
19. století nám nemá co říci, ale tato komedie vás přesvědčí
o opaku. Režie: Janusz Klimsza. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Předplatné sk. A. Předprodej od 9. 11.
g Čtvrtek 2. prosince v 19.00 hod. Alexandr Sergejevič
Puškin: EVŽEN ONĚGIN. Původní dramatizace jednoho
z nejslavnějších milostných příběhů všech dob. Režisér Jan
Mikulášek obdržel za režii této inscenace Cenu Českého
literárního fondu. Divadlo Petra Bezruče Ostrava. Předplatné sk. B. Předprodej od 9. 11.
g

2010

KINO KVĚTEN
g Čt 28. až st 3. listopadu v 16.00 a 18.00 hod. JÁ, PADOUCH. Americká animovaná komedie. Kla asové už
nefrčí. Mládeži přístupno, 95 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 4. až ne 7. listopadu v 18.00 ve 20.00 hod. SALT. Akční
film USA. Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA.
Když je přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní nečinnou špionkou, uteče, aby očistila své jméno. Mládeži nepřístupno, 100 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 8. až st 10. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. LEGENDA
O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI. Slovenský film. Podle staré
legendy kdysi žil v klášteře ztraceném v horách znalec
věd a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemný mnich
Cyprián. Lidé říkají, že si sestrojil létající stroj a jednoho
dne na něm odletěl do neznáma. Do 12 let nevhodný, 108
min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. listopadu v 18.00 a ve 20.15 hod. WALL
STREET 2: Peníze nikdy nespí. Americké drama. Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka
Gordona Gekka. Do 12 let nevhodný, 132 min., titulky,
75,- Kč.
g Po 15. až st 17. listopadu v 18.00 hod. KARATE KID.
USA, Čína. Dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba
kariéra jeho matky zavede do Číny, stane se objetí šikany,
které musí čelit. Mládeži přístupno, 140 min., dabing,
75,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. POSTRADATELNÍ. Americký akční film. Příběh nás zavede mezi
vysoce kvalifikované a nebezpečné žoldáky, kteří si říkají
„Expendables“. Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky. Hrají: Sylvester Stallone, Jason
Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Mickey
Rourke. Do 12 let nevhodný, 99 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 22. až st 24. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. RESIDENT EVIL: Afterlife. Sci-fi, thriller, horor, akční USA,
UK, Germany. Čtvrté pokračování úspěšné série RESIDENT
EVIL je opět založeno na velmi oblíbené sérii videoher…
Mládeži nepřístupno, 97 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 25. až st 1. prosince v 15.00 a v 18.00 hod, so 27. a ne
28. listopadu v 10.00 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI. Americký dobrodružný film. Jelikož Harry bude
mít za chvíli 17 let a tím se stane v kouzelnickém světě dospělým, ztratí se ochrana, kterou mu poskytoval dům Dursleyových. Fénixův řád se ho přesto rozhodne přemístit
na jiné místo, což se jim s nemalými problémy i podaří.
Harry se spolu s Ronem a Hermionou rozhodne odejít ze
školy. Mládeži přístupno, 150 min., dabing, 100,- Kč.
g Čt 25. až st 1. prosince ve 20.30 hod. HABERMANNŮV
MLÝN. Česko, Německo, Rakouské drama. Legendární
režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců.
Do 12 let nevhodný, 104 min., 70,- Kč.
g Čt 2. až ne 5. prosince v 16.00 hod. SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ. Belgický animovaný film. Film vypráví příběh
mořské želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti.
Mládeži přístupno, 88 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 2. až ne 5. prosince v 18.00 hod. SCOTT PILGRIM
PROTI ZBYTKU SVĚTA. Americká komedie. Někdy láska
doopravdy bolí. Roztomile potrhlá romantická komedie říznutá akcí, světem videoher a vizuálními i slovními fóry. Do
12 let nevhodný, 112 min., titulky, 75,- Kč.
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... a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“ 2.— 26. listopadu 2010, výstava obrazů, JAN BILL, NOVÝ
JIČÍN A OKOLÍ. Vernisáž: pondělí 1. listopadu 2010 v 18.00 hodin. Otevřeno: po — pá
9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin.
gggggggggggggggggggggggggggggg

2., 9., 16., 23., 30. 11. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC: THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG.
g 3. 11. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST, surprisse. Tentokrát se nechejte příjemně překvapit, „Brndi“
něco chystá, leč ještě nikdo netuší, co má za lubem?
g 3. 11. (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 5. 11. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod. HORROR NIGHT,
párty. Rakvičky, krvavá záda, vzteklý pes, mozeček. Vstup
s převlekem 30,- Kč, bez 60,- Kč.
g 5. 11. (pá) Klub Galerka, 18.30 hod., 30,- Kč. DIVADLO NA
KRAJI, experimentální a studentské divadlo.
g 6. 11. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. ALMÁRA,
beskydské etno.
g 10. 11. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. AMAZONSKÝM PRALESEM K INDIÁNŮM KMENE WAORANI,
přednáška s projekcí. Z letadla vypadá Amazonie jako nekonečný zelený koberec pokrývající téměř polovinu kontinentu, který je dekorován hnědými stuhami klikatých přítoků
vlévajících se do pramáti všech řek, do Amazonky. Průzkum
území pralesních indiánů započal až v 16. století a dodnes
existují místa, kam noha „moderní“ civilizace nevkročila.
Náš příběh začíná v osadě indiánského kmene Waorani, odkud jsme se na kánoích a pak pěšky prodírali zpět do civilizace. Provází ostřílený kudrnovec Bazi.
g 11. 11. (čt) Biograf Artefakt, 19.00 hod. BRATŘI V DHARMĚ, dokument USA.
g 11. 11. (čt) Hudební kavárna, 20.00 hod. DIRTY PROJECTORS, film a káva.
g 12. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 90,- Kč. MAGNETIK,
analog rave party z Vatikánu.
g 13. 11. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. BASTARDO
DENTRO (ex eL J.O.C) + HC3, …a bude se křtít!
g 13. 11. (so) Čajovna Archa, 17.00 hod. DRAHÉ KAMENY,
přednáška o drahých kamenech a jejich účincích na lidský
organismus. V závěru přednášky možnost nákupu.
g 13. 11. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. MAMA KIBERA ANEB JAK SE ŽIJE ŽENÁM VE SLUMU, přednáška s projekcí. Kibera je druhým největším slumem v Africe. O radostech i starostech těch, kteří v ní žijí bude povídat
Eva Krutílková, studentka Mezinárodních rozvojových studií, která ve slumu půl roku působila jako dobrovolník.
g 14. 11. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie Bang!,
Carcassone, Osadníci z Katanu, Magic TCG, Abalone, Puerto
Rico, Scrabble a další desítky her.
g 15. 11. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 40,- Kč. SHAMBALLA, přednáška spojená s léčebnou meditací. Nové silnější celistvé vicedimenzionální léčení a duchovní cesta, jejíž součástí je i Reiki. Povídání se bude týkat také roku 2012
a bude zakončeno léčebnou meditací. Přednáší mistr Shambally a Reiki.
g 15. 11. (po) Městská knihovna, 18.15 hod. MÍSTO CÍRKVE
V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI, přednáška České křesanské
akademie Nový Jičín. Přednáší František Lízna, český kněz,
jezuita, který se zaměřuje zejména na pastoraci Romů, vězňů
a bezdomovců. Za minulého režimu byl několikrát vězněn,
byl signatářem Charty 77. V letech 1995—2004 pracoval jako
vězeňský duchovní na Mírově. Podnikl několik pěších cest —
poutí, o kterých pojednává ve svých knihách.
g 18. 11. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. PO HUDEBNÍM CHODNÍČKU V MLHÁCH, Siouxsie and the Banshees. Původně punková skupina, později zakladatelská ikona
a estetický vzor gothic rocku.

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853

g

fax: 556 706 692

g

e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz

g

www.meks.novy-jicin.cz

g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Pátek 19. 11. od 17.00 do 21.00 hod. Zážitkový seminář
na téma „Hledání vnitřní hudby“. Muzikoterapie využívá
hudbu, hlas, rytmus, vibrace a vše, co s tím souvisí, k navození pozitivních změn v oblasti tělesné i duševní. Rozehrajeme
svou duši a budeme hledat svou vnitřní hudbu s pomocí
afrických a šamanských bubnů a tibetských misek a dalších
etnických nástrojů. S sebou: pohodlné oblečení, karimatka,
deka, zapůjčení bubnů možné. Lektorka: Naděžda Smazová.
Cena 400,- Kč (v ceně zapůjčení hudebních nástrojů). Přihlášky na infu ve Fokusu nebo na webu. Informace a přihlášky: nadezda.smazova@seznam.cz
g Čtvrtky a pátky 15.00—19.00 hod. Keramika pro veřejnost (4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. 11.) Pro všechny zájemce,
kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Vždy čtvrtky a pátky
od 15.00 do 19.00 hod. v ateliérech SVČ pod vedením pí Mitášové. Vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,-Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. Výtvarné odpoledne (1.,
8., 15., 22., 29. 11.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. Vždy
v pondělí od 16.00 do 19.00 hod. v ateliéru SVČ, vstup 40,- Kč.
Pod vedením pí Mitášové.
g Sobota 20. 11. v 15.00 hod., velký sál SVČ. Hvězdičkový bál.
Předvánoční hvězdičkový bál pro prince a princezny, hvězdičková diskoshow pro nejmenší s vyhodnocením masek, hry
a soutěže se sladkou odměnou, hvězdičková tombola, minibar. Vstupné 30,- Kč.

P Ř I P R A V U J E M E
g 1. 12.— 30. 12., výstavní síň MěKS Stará pošta. Vánoční výstava „Fokus v obrazech“. Výstava fotografií z akcí SVČ
Fokus, ukázky vánoční keramiky a prací malých výtvarníků.
Vernisáž výstavy ve středu 1. 12. 2010 v 17.00 hodin.
g Neděle 5. 12. v 15.00 hod. Mikulášská zábava pro nejmenší, čertovské hry a diskotéka. Přijde i velký Mikuláš a odmění
všechny malé čertíky a andílky. Vstupné 30,- Kč.
g Zahájení kurzu 23. 9. 2011, SVČ Fokus. Taneční kurz společenského tance 2011. Rekonstruovaný sál, lektoři manželé Syrkovi, kolona, závěrečný večer tanečních s živou kapelou. Cena 1 300,- Kč, přihlášky naleznete na našem webu
od 25. 10. 2010.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 20. 11. (so) Čajovna Archa, 6.00 hod., ČAJOVÝLET DO
ODERSKÝCH VRCHŮ, kulturně přírodní expedice. Sraz
v 6.15 hod. na vlakovém nádraží Nový Jičín-město, 6.29 hod.
odjezd do Suchdola n. O. a pak do Fulneku. Trasa: FulnekKamenka-Klokočůvek-Spálov-Luboměř-Odry s množstvím únikových tras pro čajíčky. Lesní čaj. Návrat večer.
g 20. 11. (so) Hudební kavárna, 19.00 hod., 30,- Kč. TAPES
NIGHT, večírek.
g 24. 11. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. MALOVÁNÍ, klub
malířů. Otevřený spolek pro všechny patlaly a profesionální
malířské amatéry.
g 26. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& ELENA SONENSHINE TRIO, standard vocal jazz.
g 27. 11. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. NORD
STREAM, audiovizuální průnik Islandem.
g 27. 11. (so) Městská knihovna, 9.00—14.00 hod. DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU, zábavné dopoledne v knihovně. Zavítejte opět do knihovny na 3. ročník celostátní akce.
g 28. 11. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. BANG! Turnaj v karetní hře. Muly a koně nechte u brány.

g

Do 21. listopadu 2010: VÍDEŇSKÁ ARCHITEKTURA KOLEM ROKU 1900. Ve spolupráci
s Rakouským kulturním fórem v Praze. Rytířský
sál Žerotínského zámku.
g 28. listopadu 2010 až 27. února 2011. MALÍŘ
KRAVAŘSKA — FRANTIŠEK KLEDENSKÝ.
Ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Nový Jičín, Moravským
zemským archivem v Brně, městem Fulnek a o.s.
Comenius Fulnek. Vernisáž výstavy se uskuteční
v sobotu 27. listopadu 2010 v 10.00 hod. Rytířský sál Žerotínského zámku.
g Do 9. ledna 2011: LUDĚK MAJER — KRESBY A OBRAZY.
Nová galerie Žerotínského zámku.
g Sobota 27. listopadu 2010, 8.30—14.00 hod. MIKULÁŠSKÝ
JARMARK. Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského
zámku s kulturním programem. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30,- Kč.
g 29. listopadu až 10. prosince 2010. VÁNOCE VE MĚSTĚ.
Předvádění lidových technik spojených s obdobím adventu
a Vánoc. Tematický program pro děti s možností vlastní výroby tradičních vánočních ozdob — zadáno pro školy.

Málokdo tuší, že jméno Strauss je spojeno také s Novým
Jičínem. V roce 1835 se pronajímatelem velkého sálu v domě
č. 45 na novojickém náměstí stal Sebastian Bilimek, otec známého muzejníka, přírodovědce a rodáka Dominika Bilimka
(1813 —1887). A právě jeho pozvání přijal tehdy již proslulý
a velmi populární hudební skladatel Johann Strauss starší
(1804 —1849). V roce 1826 se poprvé představil veřejnosti se
svým vlastním orchestrem, se kterým zahájil v r. 1834 první
velké turné po Evropě.
Následně roku 1843 se stal dokonce ředitelem císařských
dvorních bálů. Se svým orchestrem vystoupil 17. listopadu
1845 v osm hodin večer za velkého aplausu v tanečním sále
v Novém Jičíně. V následujících letech zde zavítal také jeho
syn Johann Strauss mladší (1825—1899). Novojičínský bál za
účasti Johanna Strausse staršího dokladuje jediný dochovaný exemplář plakátu na koncertování na Moravě, který je
součástí dnešní stálé expozice.
Všechny unikátní sbírkové exponáty lze zhlédnout v rámci
prohlídky stálých expozic Muzea Novojičínska v Žerotínském
zámku v Novém Jičíně. Otevírací doba pro veřejnost: úterý až
pátek 8 —12, 13 —16 hod.; v sobotu a neděli 9 —15 hod.

Den pro dětskou knihu
nabídne pohádku a výstavy

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00. 13.00—16.00 hod.,
sobota, neděle 9.00—15.00 hodin.

Poklady novojičínské expozice
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska

Radmila Grofová, oddělení pro děti a mládež
g Městská knihovna v Novém Jičíně si opět dovoluje pozvat
své malé i velké čtenáře na letos už tradiční akci pro děti s názvem Den pro dětskou knihu. I na tento rok jsme se snažili
připravit bohatý program, který povede především k propagaci dětských knih, četby a v neposlední řadě i knihovny.
Dveře dětského oddělení novojičínské knihovny se otevřou
v sobotu 27. listopadu 2010 v 9.00 hodin. Jako první bude
na programu divadelní představení Knihovnická pohádka,
kterou zahrají členové studia „Bez kliky“. Divadelní představení je určeno dětem předškolního a mladšího školního věku.
Po skončení představení v době od 10 do 13 hodiny budou probíhat ukázky výroby ručního papíru, připraven je i prodej
a výroba vánočních dekorací z textilu, prodejní výstava vánočních skleněných ozdob, tradiční prodej nových knih pro
děti, soutěže, hry, kvízy a v neposlední řadě zveme příznivce
i na malé občerstvení. Během celé akce mohou rodiče své
děti přihlásit do knihovny zdarma. Ve 13.00 hodin pak bude
začínat odpolední představení Knihovnické pohádky.
Cena vstupenky na divadelní představení je 20,- Kč na
osobu a je nutné si je zakoupit nebo rezervovat v předprodeji
na dětském oddělení od pondělí do pátku 12.00 —17.00 hodin,
tel. 556 785 174. Vstup na ukázky tvoření a výstavu, které
budou probíhat mezi divadelními představeními, je zdarma.
Srdečně zveme malé i velké příznivce čtení a naší knihovny.

Klub rodáků a přátel města NJ
přiblíží přírodu Poodří
Karel Chobot
zve všechny své členy a příznivce na čtvrtek 18. listopadu 2010 v 16.00 hod., kdy
začne zajímavá beseda s přednáškou nazvanou Poodří včera, dnes a zítra. O unikátní přírodní oblasti pohovoří pan
ing. Radim Jarošek, předseda Sdružení přátel Poodří a vedoucí redaktor vlastivědného časopisu Poodří. Beseda se
uskuteční v klubových místnostech na baště na ul. Gen. Hla o.

Občanská statistika, září

Foto 1. Johann Strauss starší. Foto 2. Dochovaný plakát
na novojičínský bál pod taktovkou věhlasného skladatele.
g

Plakát na koncert Johanna Strausse st. Stálá expozice
historie města Nového Jičína v období 19. a 20. století s názvem „VE ZNAKU ZAVINUTÉ STŘELY II“ nabízí svým návštěvníkům množství unikátních sbírkových exponátů z fondů
Muzea Novojičínska. Poj me si přiblížit další z nich.

Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 25 dětí, z toho 10 chlapců a 15 děvčat. Přistěhovalo se 34, odstěhovalo 77 občanů. Bylo uzavřeno 16 sňatků
v Novém Jičíně, 11 v Kuníně. Počet obyvatel 25 980, zemřelo 19.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Socha Zdeněk (24. 3. 1911).

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Povídání o ulici K Nemocnici
(2. část — dokončení)
Text Václav Bubeník, foto Muzeum Novojičínska
g Tam, kde je dnes dům č. 42, bývala již od dob napoleonských
válek první novojičínská nemocnice. Velkou zásluhu o ni měl
krejčí, později v letech 1820 až 1828 starosta města Martin
Ritz. První nemocné zde přijali už v roce 1804. K jejímu slavnostnímu vysvěcení došlo ale až na svátek Petra a Pavla 1807.
Mohlo se tu umístit až 24 osob. Během následujících let se
zde léčili nemocní z různého prostředí, včetně vojáků ruské
armády. V roce 1868 zde působil jako odborný poradce zdejší
praktický lékař a krajský fyzik MUDr. Václav Klicpera, synovec známého dramatika a vlastence Václava Klimenta Klicpery. U něho dne 11. května 1861 zemřel dramatikův těžce
nemocný syn Fridrich.
Zajímavé je, že v místě domu č. 48, kde ještě donedávna
provozovali restauraci Tenis Club, byla i v 19. století hospoda.
Nazývala se Zum Weißen Rössel čili U Bílého koníčka. K jejímu vchodu vedlo několik strmých schodů, tak jako ostatně
k mnoha domům v sousedství. Mezi okny zavěšený firemní
štít s koníkem jako mluvící znamení lákal hosty k návštěvě
(viz snímek).

Záběr na dávno zaniklé pohostinství U Bílého koníčka (vlevo).
Dům č. 21 zná asi každý starší obyvatel města pod názvem
sodovkárna. Jednu dobu se tu skutečně bublavá voda vyráběla. Původně to ovšem byla vila Aloise Hosche, později Johanna Kesslera a jeho manželky Josefy. Uvedeným náležel
i vedlejší objekt č. 23, což není nic jiného než dnešní mládežnické zařízení Fokus a dům č. 25, který již neexistuje a na
jehož místě je v současnosti prodejna nábytku a administrativní budova obchodní organizace Jednota.
Dnešní Fokus, původně Hoschova, později Kesslerova pivnice, to byl ve městě skutečně pojem. Díky velkému sálu,
prosklené verandě, pěkné zahradě a kuželně byla v 70. a 80.
letech 19. století jedním z nejnavštěvovanějších hostinců

Pohled na Hoschovu, později Kesslerovu pivnici (vlevo), za ní
hostinec U černého orla. Vpravo Staré slunce.
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(viz snímek). Vystupoval tu hudební i pěvecký spolek, měšanstvo pořádalo slavné bály i divadelní představení. Po první
světové válce došlo k přestavbě objektu a jeho změně na
Lidový dům. Nápis Volkshaus na jeho fasádě jsme mohli vidět až do nacistické okupace, kdy zde úřadoval pracovní úřad.
Po roce 1948 si několik generací už objekt pamatuje jen jako
Pionýrský dům. V 80. letech uplynulého století došlo k přestavbě docela pěkné budovy v nevzhlednou krabici.
V místě dnešní správní budovy Jednoty č. 25 stával hostinec Zum Schwarzen Adler — U Černého orla. I on náležel
do majetku rodiny Hoschovy, později Kesslerovy. Dne 26. 1.
1833 tu vznikl požár, v jehož důsledku vyhořel nejen celý
hostinec, nýbrž i 27 okolních stodol a jedna sýpka. Strůjcem
ohně byl údajně nějaký italský voják z pluku arcivévody Albrechta. Budovu bývalého hostince obnovili a ještě kolem
roku 1960 zde byla prodejna mléka. Následně však došlo
k jeho demolici. Na druhé straně silnice bývala Wolschanského zahrada, opatřená dřevěným plotem. V ní se vyjímal
turecký letohrádek postavený roku 1811 obchodníkem Johannem Nepomukem Ruprechtem, který tu provozoval jednu
z prvních městských kaváren. V roce 1910 na zdejší parcele
postavila stavební firma Blum rezidenci pro starostu města
a majitele soukenické továrny Heinricha Czeicznera. Budova
dnes slouží jako městská knihovna.
Součástí ulice jsou i Smetanovy sady, ale o nich se více
dočtete na jiném místě Novojičínského zpravodaje.
Již nejméně od roku 1785 je v nepřetržitém provozu hostinec U Starého slunce, původně U Zlatého slunce. Ještě dnes
žije mnoho pamětníků, kteří si zajisté vzpomenou na plechové pozlacené slunce s paprsky, které viselo nad vchodem
do hostince. Jako děti jsme ho velmi obdivovali. Posléze se
však budova již moc neudržovala a hrozila jí zkáza. Žalostný
stav, propadlé stropy a naprostá devastace ukončily v polovině 80. let 20. století zdejší provoz. V roce 1990 však budovu
od města odkoupilo tehdejší ZD Starojicko a obnovilo ji.
Zajímavou historii má i dům č. 62 na nároží ulic Jiráskovy
a K Nemocnici. Výrobu varhan zde totiž provozovali Johann
a Karl Neusserové. Oba, otec i syn, stavěli varhany pro celé
široké okolí. V roce 1848 postavili varhany i pro kostel na
svatém Hostýně, které byly této mariánské svatyni věnovány
z darů občanů Nového Jičína. Varhany firmy se nacházely
v Hukovicích, Hošálkové, Jasenné, Šenově u Nového Jičína,
Valašském Meziříčí, Starém Jičíně atd. Do dnešních dnů můžeme jejich zvuk slyšet v Ratiboři u Vsetína v evangelickém
kostele. Stalo se to 23. května roku 1883, kdy ještě za hluboké noci vyjelo z obce pět „fasuňkových“ vozů vystlaných
slámou a opatřených plachtami, aby z Nového Jičína od Neusserů přivezlo drahocenný náklad. Tak na to ještě dodnes
Ratibořští vzpomínají.
V budově dnešního ředitelství nemocnice číslo 76 se původně vůbec neúřadovalo. Ba právě naopak, je více jak pravděpodobné, že tu bylo velmi veselo. V letních měsících roku
1820 tu totiž začal čepovat pivo hostinský F. Till. Svůj hostinec nazval „Zu den drei Linden“ — U Tří lip a začal konkurovat ostatním hospodám v okolí. Pochopitelně musíme zmínit
nemocnici, ale ta má natolik zajímavou historii, že si zaslouží
větší prostor. Jistě se najde v některých z dalších čísel Novojičínského zpravodaje.
Na druhé straně můžeme vidět Španělskou kapli. Dne
24. července 1621 strhla se v okolí Nového Jičína bitva mezi
vojsky vévody Jana Jiřího Krnovského a zdejší císařskou
posádkou, která se rekrutovala ze španělských vojáků pod
velením plukovníka Gauchiera. Císařští byli vesměs pobiti.
Obyvatelstvo pohřbilo padlé do společných hrobů, nad nimiž
byla postavena dřevěná kaple. V roce 1724 až 1726 ji přestavěli z pevného materiálu a vysvětili 24. 9. 1727. Nepřečkala však reformní snahy Josefa II. a po jejím zrušení roku
1787 ji používali jako skladiště soli. K jejímu obnovení došlo
až po roce 1834, kdy ji koupil F. X. Mech. Od jejího posvěcení
9. 5. 1841 uteklo již 169 let, během kterých byla několikrát
přestavěna a renovována.
Vedle Španělské kaple, na místě dnešního parkoviště, stávaly domy číslo 41, 39 a 37, postavené z materiálu zdejší
zrušené křížové cesty. Dále byla již jen pole a samota Bocheta. To už ovšem není dávno pravda.

Dětští zastupitelé se chystají
do Kremnice a na kulatý stůl

Školáci poznávali Novojičínsko

Barbara Havlíčková

g V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, jak
probíhal loňský rok v naší Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, p.o. projekt Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu — Místo, kde žijeme. I letos již žáci absolvovali několik
exkurzí v rámci tohoto projektu. Třeáci se zúčastnili vycházky
městem s průvodkyní, při které si upevnili znalosti o svém
městě.
Čtvráci se již vydali dál a poznávali města našeho regionu.
Při exkurzi okresem, která byla součástí vyučovacího předmětu Společnost a příroda, navštívili Odry, Fulnek, Bílovec
a sanatoria v Klimkovicích. Všude byli seznámeni se stručnou
historií města, byli upozorněni na významné budovy, ve Fulneku se nesmělo zapomenout na osobnost Jana Ámose Komenského. Ve škole pak zpracovali o jednotlivých městech
regionu projekty.
Další exkurzí, která byla realizována v rámci projektu,
byla exkurze do Chráněné krajinné oblasti Poodří. V pátek
8. října je čekala v Bartošovicích u Dolního rybníka paní
Bakalová ze Střediska ekologické výchovy Hájenka. Vysvětlila žákům poslání chráněných krajinných oblastí, ukázala
na mapě rozlohu CHKO Poodří, také je seznámila se čtyřmi
národními parky v České republice a poukázala na rozdíl
v ochraně přírody. Seznámila žáky s chráněnými druhy živočichů a rostlin, více se zastavila u seznámení s dravcem moták pochop, který je nově uváděn ve znaku CHKO Poodří.
Při procházce kolem rybníka znemožňovala hustá mlha
rozhled po vodní krajině a pozorování vodního ptactva.
U každé informační tabule Zámecké naučné stezky se vždy
všichni zastavili a vyslechli si zajímavý výklad. Děti nejvíce
zaujalo pozorování „létajících kaprů“, kteří se
vymršovali nad hladinu pomocí vodních vírů.
Pro žáky však exkurze nekončí pouze touto aktivitou. Ve škole pak musí vypracovat pracovní
list, při jehož zpracovávání si osvěží a upevní
vědomosti, které v terénu získali.
Všechny tři výše uvedené aktivity byly hrazeny z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu.
Školáci při poznávání CHKO Poodří.

g

Dětští zastupitelé jsou v našem městě již mnoho let. Že
jste o nich nikdy neslyšeli? To je ale chyba! Proto pokládám
tuto otázku: Co je to dětské zastupitelstvo a proč je vlastně
potřebujeme? Co můžou takové „děti“ udělat?
Odpově není zas tak složitá, jak by se mohla zdát. Dětské
zastupitelstvo by mělo fungovat jako pojítko mezi mladými
lidmi ve školních lavicích a městem. Tyto „děti“ si nechtějí
jen hrát, nebo snad kopírovat to, co dělají dospělí a „dospělácké zastupitelstvo“. Mají svou vlastní roli v tomto příběhu.
Jedná se o volené zástupce ze školních parlamentů a samospráv. Členem se však mohou stát také „dobrovolní“ členové, kteří chtějí něco udělat pro své vrstevníky, pro malé děti,
podílet se na charitativních akcích, tvořit vlastní akce a šířit
myšlenku participace. Což je vlastně hlavní myšlenka dětského zastupitelstva v našem městě. Podporovat ekologii,
předávat názory a nápady mladých lidí z města jako semínka
rostlinek, která díky nim mohou padnout na úrodnou půdu.
Šířit myšlenku participace? Kdyby někoho napadlo sednout
k slovníku cizích slov nebo snad zalovit na internetu, usnadním vám práci. Participace znamená účast, podílet se. Mladí
lidé se chtějí podílet na dění ve svém městě, ale také v zemi,
ve které žijí. (Podrobnější informace naleznete na stránkách
www.participace.cz nebo na schůzce novojičínského zastupitelstva, jehož webové stránky jsou: www. zdmnj.wz.cz)
S příchodem podzimu a čerstvě napadaného listí mají dětští
zastupitelé zase napilno. Chystá se Národní parlament dětí
a mládeže, jehož zasedání se koná v Praze a kterého se zastupitelé našeho kraje chystají zúčastnit. Také přijali pozvání
do partnerského města na Slovensku. V Kremnici se členové
našeho zastupitelstva zúčastní setkání mladých lidí nadšených pro stejnou myšlenku vrcholící plesem. V listopadu připravují kulatý stůl, besedu s dospěláky na témata, která
zajímají mládež z novojičínských škol.

Výstava přiblíží unikátní dílo
Text a foto Radek Polách, Muzeum Novojičínska
g Jako každoročně proběhne na závěr roku v prostorách
areálu Žerotínského zámku v Novém Jičíně tradiční Mikulášský jarmark. V letošním roce bude jeho konání obohaceno
o slavnostní zahájení výstavy Malíř Kravařska — František
Kledenský.
Výstava návštěvníkům přiblíží unikátní dílo fulneckého
rodáka a malíře — vedutisty Františka Kledenského (1766 až
1853), který ve své době zcela jedinečným způsobem zachytil
architekturu a život regionu včetně srdce Kravařska — města
Nového Jičína. Výstava prezentující na dvě stě reprodukcí
Kledenského kreseb bude doplněna také o několik dochovaných originálních exemplářů z muzejních a archivních sbírek.
Na vernisáž výstavy se zájemci o dílo tohoto malíře mohou
dostat pouze s platnou vstupenkou, děti mají vstup zdarma.
Vernisáž proběhne v sobotu 27. listopadu v 10.00 hod. v prostorách Rytířského sálu. Srdečně zveme všechny zájemce
o architekturu, historii a výtvarné umění počátku 19. století.

Veduta Nového Jičína z roku 1817 od Františka Kledenského.

Vlasta Foltová, koordinátorka projektu

Představení vládnou děti
Eva Friedlová
g Beskydské divadlo nabídne 17. listopadu od 19.00 hodin
tanečně-divadelní představení Emigrantes taneční skupiny
VerTeDance.
Inscenace Emigrantes vznikla na základě intenzivní práce
choreografek Terezy Ondrové a Veroniky Kotlíkové s dětmi
v Ateliéru kreativního pohybu při Divadle Archa v Praze a originálním způsobem nahlíží na fenomén uprchlictví. Tvůrkyně
se nechaly inspirovat dětským viděním světa i spontánností
jejich pohybového projevu. Inspirací k Emigrantes byly jednak
reálné příběhy dětí z uprchlických rodin, s nimiž pracovaly
v Ateliéru kreativního pohybu a dále stejnojmenný komiksový
příběh z pera Shauna Tana.
Choreografie a režie představení vychází z hledání přirozeného vyjádření dětí, jemuž se dospělí tanečníci ve své pohybové a interpretační stylizaci přizpůsobují. Síla choreografie je především v její nenucenosti, v citlivosti, s níž vede
děti (a dospělé) k přirozenému vyjádření emocí pohybem.
Klíčem k inscenaci je atmosféra, nikoli fabule. Emigrantes
tvoří pásmo tematicky propojených obrazů, které jsou vždy
metaforou k určité situaci naznačené střípkem monologu.
Atmosféra inscenace nepřestává balancovat na hranici mezi
nostalgií a groteskou. Představení vládnou děti. Jejich spontánnost, odvážnost, snění a hravost dává prostor vtipu i tanci.
Magickou atmosféru umocňuje a dramaturgickou linku vede
hudba skupiny DVA, která je velmi abstraktní, enigmatická,
takřka spirituální a je s nadsázkou charakterizována jako
„folklór neexistujících národů“. Představení je vhodné pro
všechny věkové kategorie. Ukázku představení je možné zhlédnout na: www.vertedance.org/projekty/emigrantes-2010/
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Sportovní aktuality
g BASKETBALISTÉ SE ROZJÍŽDĚJÍ, TĚŽKÉ PROVĚRKY JE TEPRVE ČEKAJÍ. Pohodově, i když s jednou kaňkou,
vstoupili do nové sezony Mattoni NBL basketbalisté Unibonu
Nový Jičín. Přesvědčivě porazili slabší soupeře, i přes výpadek
ve třetí čtvrtině se těšili z výhry nad silným Děčínem. Jediným zklamáním tak byla prohra na ostravské palubovce proti
nadšeně hrajícímu domácímu týmu. „Ta prohra mě opravdu
mrzí, ale jinak si myslím, že se dobře rozjíždíme,“ uvedl trenér
Zbyněk Choleva, ale hned dodal, že pořádné prověrky výkonnosti týmu přijdou velmi záhy: „Hned na začátku listopadu
hrajeme doma s Pardubicemi a poté v Prostějově, což při
absenci Nymburka (hraje v Adriatické lize — pozn. red.) jsou
zřejmě nejsilnější celky. Až tyto zápasy ukáží, jak na tom
opravdu jsme.“
Za slabinu trenér považuje dosavadní hru pod košem, protože Pelikán laboruje se zraněním nohy. „Také na rozehrávce
musíme zapracovat. Ubilla i Channels jsou mladí kluci, ještě
se s týmem musejí pořádně sžít. Ale jsem přesvědčen, že to
bude dobré,“ řekl Choleva.
Na dotaz, zda je letošní tým schopen stejně vynikajících
výkonů, jaké předvádělo novojičínské mužstvo letos v lednu
a v únoru, Choleva jen zakroutil hlavou. „Zatím ne, ale věřím,
že se k tomu co nejvíce přiblížíme.“
Při hodnocení posil chválou šetří, ale nezaznívají ani kritická slova. „Vošlajer je ještě mladý hráč a musí se pořádně
vyhrát, Channels je snaživý, ale musí si na evropskou hru
ještě zvykat. Ubillu známe, hrál tady a známe jeho schopnosti, s týmem si myslím postupně bude rozumět. Pečiukas
předvádí to, co jsme od něj očekávali. Ondru Šošku všichni
dobře známe, ani ho nebereme jako nováčka v týmu,“ zhodnotil trenér.
Listopadová domácí utkání Unionu Nový Jičín: 3. 11. JIP
Pardubice, 13. 11. USK Praha.
Josef Gabzdyl

Wesley Channels útočí na koš Plzně. Foto Josef Gabzdyl.
g NOVOJIČÍNŠTÍ PLAVCI SBÍRALI MEDAILE. Druhý
říjnový víkend se do Nového Jičína sjelo 278 plavců z 23 klubů
z celé České republiky na tradiční plavecké závody, které se
konají na začátku nové plavecké sezony. Bohužel letos opět
nepřijely pozvané slovenské kluby, které daly přednost domácím závodům. I tak byla konkurence veliká. Jsme také rádi,
že do Nového Jičína přijelo osm českých reprezentantů.
Prvním vrcholem bylo sobotní podvečerní finále na 50 m
volný způsob, plavané jako Cena Moravské brány. Zvítězil
Martin Šlechta časem 0:23,31, druhé místo obsadil Karel Beníček ze Zlína a třetí místo si vybojoval Jan Dvorský z Olomouce. Mezi ženami byla nejrychlejší Markéta Strapková ze
Zlína časem 0:26,41, druhé místo obsadila nová posila novojičínského plavání a reprezentantka ČR Petra Klosová a třetí
místo si vyplavala Hana Lefnerová z Brna. V této soutěži si
vedli dobře i domácí. Kromě výše uvedené Petry Klosové se
probojoval do semifinále i Marek Zetocha, v nabité konkurenci mezi muži skončil před branami finále.
Atraktivní bylo zařazení štafet do programu, a to 4 x 50 m
polohový závod a také 4 x 50 volný způsob, obliba těchto
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štafet je příslibem do budoucnosti a nalákání dalších plavců
do dalších ročníků naší soutěže.
O to více si ceníme toho, že naši muži i ženy skončili na
druhých místech v polohových štafetách, ženy přidaly 4. místo
i v kraulové štafetě a muži v této štafetě skončili na 3. místě.
Mezi muži byla nejrychlejší čtveřice plavců ze Zlína, druhá
skončila naše štafeta ve složení Marek Zetocha, Jakub Radina, Vojtěch Kulišák a Martin Radina, třetí doplavala štafeta Univerzity Brno. V kraulové štafetě potom zvítězili muži
z Ostravy, druhý byl Zlín a třetí naši ve složení Zetocha,
Zumer, Martin Radina a Kulišák. Mezi ženami byla nejlepší
děvčata ze Zlína před našimi ženami, třetí místo obsadily
ženy ze Zlína B. Naše děvčata plavala ve složení Podzemná,
Kulišáková, Klosová a Horutová.
V sobotu se taktéž rozdělovaly poháry nejúspěšnějším žákovským družstvům, 1. místo si odvezli žáci a žákyně z Ostravy, 2. ze Zlína a 3. z Vyškova, těsně 4. místo obsadili domácí
žáci. Celkově se do soutěže zapojilo 14 žákovských družstev.
Do soutěží se zapojilo také 18 domácích plavců, nejlépe si
vedl starší žák Jakub Knesl (1996), který vybojoval 3 x 1. místo
v disciplínách 100 motýlek, 100 znak a 100 polohový závod.
Třetí místo přidal v disciplíně 100 polohový závod Jiří Maňásek. Výše zmiňovaná nová posila mezi novojičínskými ženami
Petra Klosová zvítězila v disciplínách 100 volný způsob a 100
polohový závod, 50 prsa a druhá byla na 50 znak a 50 motýlek.
Do elitní první šestky se dvakrát podíval i Vojtěch Kulišák.
Na závěr dovolte, abych vyzdvihla bezchybnou práci rozhodčích, poděkovala všem sponzorům za pomoc a všechny příznivce pozvala na 8.— 9. října 2011, kdy se koná další ročník.
Bc. Pavlína Skřičková, Plavecký klub
g HOKEJISTŮM SE DAŘÍ, REZERVA V DERBY ROZDRTILA KOPŘIVNICI. Úspěšné období prožívají novojičínští
hokejisté. Druholigový první tým na vlastním ledě poráží
všechny, kteří se mu postaví do cesty, a poprvé zvítězil i na
soupeřově ledě v Brně. Rezerva po počátečním rozpačitém
úvodu v krajském přeboru také začala vyhrávat. „Nejvíce si
pochopitelně cením vítězství šest ku dvěma na ledě okresního rivala z Kopřivnice. To je skvělý výsledek,“ poznamenal
manažer klubu Milan Urban. Také áčko podle něj jede podle
představ a umístění v horní půlce druholigové tabulky je výborné. „Sezona začala dobře, neplánujeme už žádné posily.
Myslím, že oba týmy jsou na dostatečné kvalitativní úrovni,“
dodal manažer.
Mezi mládežnickými celky Nový Jičín trápí to, co i ostatní
kluby v zemi, tedy nedostatek mladých hráčů. „Kdysi jsme
si mohli vybírat, dnes to není možné. Dětí je méně, což je znát.
Přesto se myslím většinově výsledkově daří, i když samozřejmě
je stále co zlepšovat.“ Druhým problémem, a také nikoliv jen
novojičínskou specialitou, je nedostatek peněz. „Zajistit finančně chod klubu je prvořadý úkol, což pro všechny sportovní kluby v současných ekonomických podmínkách bývá
složité,“ uvedl Urban.
Listopadová domácí utkání HC Gedos Nový Jičín: 6. 11. HC
Uherské Hradiště, 13. 11. SHK Hodonín, 20. 11. HC Orlová.
Josef Gabzdyl

Novojičínští hokejisté mají dost důvodů k radosti. Foto J. Gabzdyl.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 22. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely
Kino Květen, Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail:kino@novy-jicin.cz

g

Nápověda pro 22. kolo: Dnešním soutěžním snímkem
upouštíme po delší době od dálkových pohledů na Nový Jičín
a vracíme se ke středu města. Všem jistě známý úsek významné komunikace byl i tentokrát fotografován se značným přiblížením. Jako vždy je i dnes ctěn princip, že záběr bývá
pořízen z místa přístupného veřejnosti nebo z nesoukromé
budovy či objektu. Některé objekty (nebo jejich části) však
bývají přístupné jen výjimečně! K této indicii přidávám ještě
další: jedna ze zachycených budov napovídá, že snímek musel být pořízen dříve než na konci letošního října.
Jak tipovat, pozor na kupon: Soutěžíte o pět cen! Kromě
reprezentativní knihy o Novém Jičíně, dvou vstupenek do kina,
suvenýrů města a dvou vstupenek do Muzea Novojičínska
můžete získat nový film o Novém Jičíně na DVD. Disk s tříminutovým klipem a osmdesátiminutovým filmem získá ten,
kdo zašle nejzajímavější, nejvtipnější či nejpřesnější odpově , což ohodnotí členové redakční rady.
Svůj tip napište na papír, přilepte k němu kupon s číslicí soutěžního kola, který vystřihnete v dolním rohu stránky, a nezapomeňte připsat své jméno, příjmení a adresu. 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 pondělí 22. listopadu
do 12.00 hod. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ
zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín. Poštovní razítko musí být nej-
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později ze čtvrtku 18. listopadu. Nově můžete poslat svůj tip
internetem na adresu: jgabzdyl@novyjicin-town.cz, samozřejmě bez kuponu.
Vyhodnocení 21. kola: Nebylo lehké najít v lesíku na vyvýšenině, odkud byl minulý snímek pořízen, průhled na střed
města. Úspěšní soutěžící uhodli, že se jednalo o vršek mezi
Bludovicemi a Žilinou. Bludovičtí jej většinou znají coby
Černý kopec, Žilinští si ho někdy tak trochu přivlastňují —
říkají mu Žilinský, avšak na současných mapách najdeme
pojmenování Hýlovec. Na předválečných mapách je nazýván
Gimpelberg. Není dnes zrovna nejlépe přístupný, ale kdo se
z něj chce podívat na Nový Jičín, může z jeho vršku, na kterém dnes stojí stožár vykrývacího vysílače, objevit i nové
pohledy na Beskydy.
Výherci 21. kola: První cenu (jednu ze čtyř reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru) získává
Pavlína Plešková, Poděbradova ulice, Nový Jičín. Vstupenky
pro dvě osoby na film z listopadové programové nabídky kina
Květen, a to opět dle vlastního výběru, dostane Ivan Poruba,
Sportovní ulice, Nový Jičín. Držitelem dvou vstupenek Muzea Novojičínska se stala Rita Trubačová, ulice Na Lani,
Nový Jičín-Loučka a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů
města Nového Jičína, se může těšit Marie Randýsková, Palackého ulice, Nový Jičín. Držitelkou DVD s filmem o městě
za nejzajímavější odpově , dokonce s básničkou a šifrou na
březové kůře, se stala Zdeňka Kačerová-Procházková, Vančurova ulice, Nový Jičín.
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