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Nový starosta Břetislav Gelnar (uprostřed) přijímá gratulaci od dosavadního starosty Ivana Týleho.
Přihlíží tajemník Tomáš Vindiš. Foto Josef Gabzdyl.

g

Nový Jicín
ˇ povede nová koalice

V letech 2010 až 2014 bude Nový Jičín řídit zcela nová koalice tvořená levicovými stranami ČSSD a KSČM se Sdružením nezávislých kandidátů Evropští demokraté. O změně ve
vedení města se rozhodlo v pondělí 15. listopadu na ustavujícím zastupitelstvu. Středolevou koalici podpořili rozhodujícími hlasy i dva zastupitelé zvolení za TOP 09. V opozici tak
skončily dosavadní koaliční strany ODS a Strana zelených,
stejně tak i KDU-ČSL.
Kdo další čtyři roky bude stát v čele města? Novým starostou se stal pedagog ing. Břetislav GELNAR CSc. (ČSSD), místostarosty historik PhDr. Jaroslav DVOŘÁK (ČSSD) a středoškolský učitel ing. Přemysl KRAMOLIŠ (SNK ED). V nově zřízené funkci uvolněného radního byl odhlasován dosavadní
vedoucí finančního odboru na Městském úřadu ve Vítkově
ing. Milan GRESTENBERGER (ČSSD).

Dalšími radními jsou podnikatelka Bc. Blanka FALUŠI
(ČSSD), ředitel plavecké školy Josef NEKL (ČSSD), ekonom
ing. Václav DORAZIL (ČSSD), ortoped MUDr. Ivo VANĚČEK
(SNK ED) a podnikatel PaedDr. Jiří VÁVRA (KSČM). V devítičlenné radě města tak šest pozic získala ČSSD, dvě SNK ED
a jedno KSČM.
V devětadvacetičlenném zastupitelstvu koalici tvoří osm
zastupitelů ČSSD, čtyři KSČM a dva SNK ED. Opozici devět
zastupitelů ODS a po dvou zastupitelích mají SZ a KDU-ČSL.
Ne zcela zřejmá je pozice dvou zastupitelů zvolených na kandidátce TOP 09.
Rozdělení a personální složení městských odborných výborů
a komisí by se mělo uskutečnit na dalším jednání městských
zastupitelů v pondělí 20. prosince.
Josef Gabzdyl
(Rozhovor s novým starostou a další informace na str. 2.)

Gelnar: Musíme se zaměřit
na zaměstnanost

Rozdělení kompetencí členů
vedení města

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Nový Jičín má po osmi letech
nového starostu. Po Ivanu Týlem
přebral zodpovědnost za město
Břetislav Gelnar (61 let), který
sice v poslední době učil na Vyšší
odborné škole v Kopřivnici, ale
v Novém Jičíně už po dvě volební
období působil v zastupitelstvu
a stejnou dobu vedl místní sociální demokraty.
Můžete se občanům blíže představit, tedy například co se týče
profesní kariéry? Region znám,
protože dětství jsem strávil v devět kilometrů vzdálené obci Mořkov. Střední školu jsem už stuBřetislav Gelnar
doval v Ostravě a vysokou školu
v Brně. Následoval nástup do Tatry Kopřivnice. Při zaměstnání jsem absolvoval postgraduální
studium na výrobu karosérií a externí studium vědecké aspirantury. Kvůli zaměření na vědu a vývoj jsem z Tatry odešel
do Vítkovic, kde jsem se stal vědeckým pracovníkem v oblasti
strojírenské technologie a později tento útvar vedl. Když v Kopřivnici vznikala Vyšší odborná škola, byl jsem osloven, a pomohu rozvoji této školy, protože jsem už měl zkušenosti s externím vyučováním na Vysoké škole báňské.
Můžete na sebe něco prozradit i z osobního života? Mám
tři děti a čtyři vnoučata, to je má velká radost. Desítky let se
věnuji dvěma velkým zálibám. Plavání, které jsem dlouhou
dobu i trénoval, a turistice.
Starostovat okresnímu městu asi není příliš častý sen
vedoucího pracovníka se zaměřením na strojírenství…
Ještě nepříliš dávno by mě nenapadlo, že skončím ve vedoucí
funkci mimo dosavadní profesní obor. A je to výrobní nebo
správní organizace, tak jsou si v některých částech řízení podobné. Chtěl bych využít získaných zkušeností. Samozřejmě
jsou odlišnosti, na které si zvykám já i spolupracovníci. Do
ČSSD jsem vstoupil před devíti lety a postupně se stal předsedou městské organizace. Osm let jsem také působil v zastupitelstvu, takže nějakou orientaci v chodu úřadu jistě mám.
Ve funkci jste dva týdny, udivilo vás na radnici něco?
Ani neudivilo, se základním fungováním úřadu jsem byl seznámen. Je to zatím o zvykání si na nové prostředí a komunikaci s novými spolupracovníky. Všechny vedoucí odborů
si chci obejít a v detailnějších debatách se hodlám seznámit
s jejich prací, s jejich názory, co se dá zlepšit. Chci odbory porovnat i kapacitně, tedy vytíženost odborů. Z toho vzejdou
úvahy, zda budeme něco měnit, doplňovat, případně reorganizovat.
A cíle mimo úřad, tedy to, co občany nejvíce zajímá? To
se pochopitelně začíná rozvíjet souběžně. Tým lidí nejen ze
sociální demokracie, ale i z jiných stran, připravuje průnik
programů. Ale musíme se zaměřit zejména na zaměstnanost, musíme zjistit, co se ještě dá zachránit v průmyslovém
parku, a tam není jen jedna hala, což je pro mne nepřijatelné.
Zvýšení zaměstnanosti by znamenalo i zastavení vylidňování.
Co se týče školství, tak by bylo dobré rozšířit veřejnoprávní
bakalářské studium, zejména ve spolupráci s Vysokou školou
báňskou, tedy pro technické obory, protože takoví zaměstnanci tady scházejí.
Jak vnímáte Nový Jičín a jak dlouho vlastně ve městě,
které nově vedete, žijete, když nejste rodákem? V Novém
Jičíně bydlím patnáct let a všechny každodenní problémy jsem
vnímal společně s občany. Samozřejmě díky ČSSD i působení v zastupitelstvu jsem mnohé poznal ještě podrobněji.
Nový Jičín je i trochu emoční záležitost. Jezdil jsem tady
z Mořkova se svým dědečkem na trhy a utkvělo mi v paměti,
jak jsme chodili z nádraží na náměstí a já byl městem okouzlen. Nyní mám s Novým Jičínem a jeho občany pocit lidské
sounáležitosti.

g Nástupem nového vedení na městský úřad se pro občany
při vyřizování nejrůznějších záležitostí nic nemění. Prvním
místem pro jednání jsou samozřejmé jednotliví pracovníci
daného odboru či oddělení, případně jejich vedoucí. Starosta,
místostarostové a uvolněný radní už ale mají rozděleny kompetenční oblasti, kterými se budou zabývat, případně se na
ně podle následujících řádků můžete při řešení svých záležitostí obrátit.
Starosta Břetislav Gelnar (556 768 225, bgelnar@novyjicin-town.cz): městská policie, útvar interního auditu a kontrolní odbor, samozřejmě spolupráce s ostatními členy vedení
v jejich oblastech.
Místostarosta Jaroslav Dvořák (556 768 228, jdvorak@
novyjicin-town.cz): odbor sociálních věcí (např. oddělení dávek hmotné nouze, oddělení sociální a bytové nebo oddělení
dávek pro seniory a zdravotně postižené občany), organizační
odbor, pečovatelská služba, odbor životního prostředí (např.
oddělení odpadů a ochrany ovzduší), odbor dopravy a silničního hospodářství (např. oddělení registru vozidel a řidičů,
oddělení správní), odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a odbor informatiky.
Místostarosta Přemysl Kramoliš (556 768 394, pkramolis@novyjicin-town.cz): odbor správních deliktů, odbor vnitřních věcí (oddělení evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, oddělení matrik), majetkoprávní odbor, odbor
územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče,
živnostenský úřad (např. informační centrum, oddělení registrační a oddělení kontrolní a správní).
Uvolněný radní Milan Grestenberger (556 768 229, mgrestenberger@novyjicin-town.cz): finanční odbor a odbor obecního podnikání (oddělení investiční, oddělení komunálního
hospodářství, oddělení rozvoje města).

Část vedení města při jednom z prvních hlasování v nových funkcích. Zleva: místostarosta Přemysl Kramoliš, místostarosta Jaroslav
Dvořák a starosta Břetislav Gelnar.

Výměna občanských průkazů
po vzniku nové obce Libhoš
Odbor vnitřních věcí
g

Ke dni 1. lednu 2011 vznikne nová obec Libhoš . Upozorňujeme občany starší 15 let, kteří mají trvalý pobyt v obci
Libhoš , na nutnost výměny občanského průkazu. Stávající
občanský průkaz je platný, by obsahuje od 1. ledna 2011
nesprávný údaj o místu trvalého pobytu občana, a to až do
rozhodnutí MěÚ Nový Jičín o skončení jeho platnosti.
Občanům Libhoště doporučujeme výměnu občanského průkazu bezodkladně, nejpozději do 31. března 2011. Pro starší
občany Libhoště bude zajištěna možnost podat žádost a vyzvednout si nový občanský průkaz přímo v Libhošti. O místu
a termínu nabírání žádostí a předávání nových občanských
průkazů budete včas informováni! K vyřízení nového OP je
nutné doložit: jednu dokladovou fotografii (aktuální podoba)
a stávající OP. Výměna občanského průkazu je bezplatná!

Novojicínský
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Stovky milionů dotací budou
investovány v dalších letech
Text a foto Josef Gabzdyl

lokality Za Humny, tedy od místního zahradnictví po Lipovou
ulici. V Žilině pak velké části obce od restaurace Kolonie,
známé pod názvem U Mola, až po sousední obec Životice u Nového Jičína. Kanalizace bude dostupná většině domácností.
Výjimkou zůstane rozptýlená zástavba, kde by to bylo příliš
nákladné. Takových objektů však není mnoho. Kanalizace
bude dovedena na okraj soukromých pozemků. Nyní se zpracovává veškerá dokumentace a vyřizují povolení. Podle harmonogramu se má začít stavět v červnu 2011 a s ukončením
se počítá v srpnu 2012.

Zloděje stromky jistě nepotěší
Ing. Hana Bělunková, odbor životního prostředí
g

Jedním z posledním projektů s dotační podporou se stala přeměna
zahrad pod gymnáziem v odpočinkový areál.

Město Nový Jičín informuje občany o provedeném chemickém ošetření mladých stromků. Jehličnaté stromy byly ošetřeny chemickým roztokem, který se při pokojové teplotě
rozkládá a vydává intenzivní nepříjemný zápach.
K tomuto preventivnímu opatření proti krádežím přistoupilo
město po negativních zkušenostech z minulých let. V předvánočním čase se totiž stávalo, že kvůli krátkodobému využití
v době vánočních svátků byly nenahraditelně ničeny i vzrostlé
jehličnany. Opatření snad takovým praktikám svou intenzitou účinně zabrání.

Přijte vytvořit rekord

g

Město může v následujících třech letech proinvestovat až
čtyři stovky milionů korun z různých dotací. Nově už jen formální záležitosti brání zisku významné podpory ze Státního
fondu životního prostředí na druhý separační dvůr a na protipovodňové opatření na řekách Jičínka a Zrzávka. V případě
protipovodňových opatření se jedná například o hlásiče stavu
vody na horních tocích, což by umožňovalo mnohem rychlejší
informace o zvednutí hladiny než tomu bylo doposud. Dále
by Nový Jičín získal bezdrátový městský rozhlas. Separační
dvůr by stál na Propojovací ulici nedaleko technických služeb,
což by město posunulo o velký kus dále v možnostech odpadového hospodářství a dalšího třídění odpadu. Na separační
dvůr v nákladech téměř 16 milionů korun by město získalo
dotaci přes 13 milionů korun. Protipovodňová opatření za 15
milionů korun fond podpoří téměř 13 miliony korun.
Mezi schválené a zčásti už zahájené dotační projekty patří
například celková modernizace sídliště Máj, výstavba kanalizace v městských částech Žilina a Loučka nebo výstavba
mostů a lávek v Žilině a v Bludovicích, které vloni poničila
povodeň, dále úprava zahrad ve školkách, zateplení některých
školních budov a bezbariérové úpravy ve SVČ Fokus.
Město také připravovalo projekty například na nákup nových autobusů městské hromadné dopravy. „Nový Jičín má
velmi schopné úředníky, kteří umějí napsat velmi kvalitní
projekty, což už několikrát různé komise ohodnotily,“ podotkl
v polovině listopadu bývalý místostarosta Vladimír Bárta.
Co z projektů přichystaných letos a v uplynulých letech se
uskuteční, bude však záležet na posouzení nového vedení
města, zvláště pak co se týče ekonomické náročnosti a vhodnosti zaměření.

Dotace pomůže odkanalizovat
část Loučky a Žiliny
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Nový Jičín začne v příštím roce budovat kanalizaci v městských částech Žilina a Loučka. V rámci Svazku obcí regionu
Novojičínska, ve kterém vedle Nového Jičína jsou Kopřivnice,
Mořkov a Životice u Nového Jičína, se tak podaří zbavit většiny splašků v povodí toků Jičínka a Lubina. Náklady na celý
projekt činí zhruba 580 milionů korun, z čehož na Nový Jičín
připadá přibližně 124 milionů korun. Svazek získal velkou dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která činí 70 procent nákladů, tedy celkově 406 milionů. Dalších 10 procent
zajistí zvýhodněný úvěr Státního fondu životního prostředí
a zbytek hradí města a obce.
Nový Jičín už sice splňuje povinnost osmdesáti procent odkanalizovaného zastavěného území, přesto se pouští do dalších
částí města. V Loučce se pokládaní kanalizace týká zejména
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Bc. Markéta Kvitová, Dis.
g Město Nový Jičín zve všechny bez rozdílu věku ve čtvrtek
9. prosince na Masarykovo náměstí, kde se uskuteční pokus
o netradiční rekord! Hromadně vypustíme 500 kusů balonků,
pokus začne okolo patnácté hodiny. Přij te si všichni poslat
svá přáníčka Ježíškovi na baloncích a poj te s námi překonat
rekord z r. 2008! Balonky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma
těsně před akcí, která je součástí projektu Český Ježíšek.

Sídliště Máj se výrazně změní
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Největší novojičínské sídliště Máj prochází obrovskou proměnou. Přibližně před rokem získalo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši přibližně 100 milionů korun.
Celkem projekt s názvem Integrovaný plán rozvoje města
(IPRM) při svém vzniku počítal s investicí přibližně 176 milionů korun, což zahrnuje evropskou dotaci, finance ze státního
rozpočtu, městské pokladny a prostředků majitelů domů.
Částka se dělí: přes 66 milionů půjde na obnovu veřejných
prostranství a zhruba 110 milionů na bytové domy.
Sídliště Máj je ohraničeno ul. Palackého, Anenská a Dlouhá.
Zástavba je zde smíšená. Od výstavních vilek postavených
před druhou světovou válkou, přes první bytové domy z padesátých let až po známé panelové věžáky z konce socialismu.
Také veřejná prostranství, například dětská hřiště, schodiště nebo zelené plochy potřebují výraznou obnovu. Projekt
částečně řeší i naléhavý problém nedostatku parkovacích
míst. Práce na regeneraci sídliště potrvají až do roku 2014,
v oblasti žije přes pět tisíc lidí.
V první fázi bylo letos zatepleno a dále opraveno osm bytových domů na ulicích Dlouhá, Karla Čapka a Vančurova,
projekt pokračuje druhou výzvou, jejíž stavební část bude
viditelná v následujícím roce. Město zcela zrevitalizuje panelový věžák na Dlouhé 19. „Objekt bude například nově zateplený, opraví se fasáda, provede se výměna oken a změní se
i vchod. Vše by mělo být hotovo už v červenci,“ uvedla Kateřina Nehasilova z odboru obecního podnikání.
Obnovou projdou i další domy bytových družstev a sdružení vlastníků na ulicích Dlouhá a Karla Čapka.
Stavební zásahy se v roce 2011 poprvé výrazněji dotknou
i veřejného prostranství. V lokalitě mezi ul. Dlouhá a Karla
Čapka vzniknou dvě dětská hřiště, opraveno bude poničené
schodiště, vymění se lavičky, osvětlení a další mobiliář, omlazovací kůrou projde i zeleň. Podobný zásah čeká i lokalitu
ohraničenou ulicemi Jubilejní, Budovatelů a Palackého. Pracovat se začne i na území od ul. Budovatelů k sídlišti Loučka
a mezi ulicemi Vančurova a Anenská.

Zničený symbol povodní
v Bludovicích má nástupce
Text Josef Gabzdyl, foto Gabriela Žitníková

Krásná scenérie Pobeskydí ladila s romantikou Hubertovy jízdy.
Foto Občanské sdružení Bludička.

Řezbář Jan Kroupa při tvorbě díla.
g Jeden ze symbolů tragické bleskové povodně z června 2009,
zničený kříž z roku 1866 stojící u kaple sv. Michala v Novém
Jičíně-Bludovicích získal v listopadu důstojného následovníka. Na místě vedle kaple stanul nový kříž, který novojičínský farář Alois Peroutka posvětil. „Je to symbol naděje a také
důkaz, že lidé v Bludovicích i jinde v povodní postižených
místech se osudu nepoddali,“ uvedl Peroutka.
Původní kamenný kříž stál v Bludovicích 143 let. Po nárazu
automobilu v roce 2001 se restauroval a vloni byl definitivně
poničen dravou povodňovou vlnou z jindy poklidného potoku
Zrzávka. Jenže Gabriela Žitníková z místního občanského
sdružení Bludička a další občané z Bludovic se se zánikem
bludovické památky nesmířili a v jezdeckém klubu Bludička
uspořádali sbírku. „Vynesla přes tři tisíce korun a začali se
hlásit další lidé a sdružení, kteří chtěli pomoci. Bylo to povzbuzující, například pan Libor Dobeš hodně pomohl. Jemu i dalším děkuji,“ uvedla Žitníková.
Na nový kříž dále přispěli například historičtí vojáci z pluků
Harrach č. 7 a husarského szekelského, členové Klubu rodáků
a přátel Nového Jičína i jednotlivci. Spolupodílelo se také
město. „Vybírali jsme do klobouku a získali tak několik tisícovek. Pravidelně se účastníme akcí v Bludovicích a přišlo
nám samozřejmé, že alespoň trochu pomůžeme,“ uvedl předseda klubu vojenské historie Harrach č. 7 František Holub.
Nové dílo ze dřeva vytvořil mladý řezbář Jan Kroupa, který
v Bludovicích vyrůstal.
Ještě před svěcením kříže se v kapli konala mše svatá, a to
poprvé od povodně, která také zle poničila kapli. „Mše i nový
kříž symbolizují návrat k normálním poměrům. Povodeň byla
strašná a snad nás už nikdy nic podobného nepostihne. Jsem
ráda, že lidská solidarita a pomoc stále existují,“ zakončila
Žitníková. (Další snímky najdete na straně 9.)

Hubertova jízda v Bludovicích
se konala již patnáctý rok
Gabriela Žitníková, Občanské sdružení Bludička
g Členové a přátelé Občanského sdružení Bludička uspořádali v Bludovicích poslední říjnovou sobotu tradiční Hubertovu jízdu, která se letos konala již po patnácté. Důstojnost
tomuto výročí dodalo slavnostní svěcení znovuobnoveného
kříže před místní kapličkou, jejíž součástí byla troubená mše
svatá (více předcházející článek).
Zahájení se neslo v duchu poděkování všem, kteří projevili
solidaritu s lidmi postiženými loňskou povodní. Povolení k lovu
předal sám vyslanec hraběte Kinského v podání fenomenálního pana dr. Emaunela Grepla, slavnostní fanfáry Přerovských trubačů a přítomnost členů historického pluku Harrach
č.7 dodalo této chvíli na vznešenosti. Svatý Hubert i letos držel
nad jezdci ochranou ruku a seslal to nejkrásnější říjnové počasí, jež umocnilo výjimečnost Hubertova dne.

Po projíž ce malebnou krajinou následovala přestávka na
Čer áku, jež je možností také pro diváky prohlédnout si koníky a jezdce, poslechnout si lovecké fanfáry a seznámit se
např. s nejmladším účastníkem honu v sedle koně, kterým
letos byla šestiletá Anička z Hostašovic. Závěrečné halali je
nezapomenutelnou dramatickou podívanou, jejímž cílem je
určit vítěze honu — seniora, juniora a vozatajců. Nejinak tomu
bylo i letos, všem, kteří prožívali pocit vítězství, gratulujeme.
Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu Hubertovy jízdy a také městu Nový Jičín za
finanční příspěvek v rámci grantu.
Vyslanec hraběte Kinského slavnostní jízdu povolil. Foto J. Gabzdyl.

Europe Direct nabídne lahůdky
Za kolektiv střediska ED Markéta Kvitová
g

Středisko Europe Direct vás zve na akci „Vánoce
v Evropě“, která proběhne 9. 12. od 13.00 do 16.00 hod.
na Masarykově náměstí. Součástí bude prezentace Belgie formou ochutnávky specialit z této země. Ve stánku
střediska Europe Direct budou zdarma k dispozici brožury Evropská vánoční kuchařka a Vánoce v Evropě
a také další publikace týkající se Evropské unie. Po sladké
ochutnávce vás zveme na obdobnou akci, tentokrát na téma
„Zdravá výživa“, která se uskuteční v úterý 14.12. od 13.00 do
16.00 hod. na Masarykově náměstí. Kromě nabídky materiálů na toto téma bude připravena netradičně zdravá ochutnávka. Součástí obou akcí budou soutěže o drobné dárky.
V průběhu celého měsíce prosince můžete ve středisku Europe Direct navštívit výstavu „Úspěšné projekty Moravskoslezského kraje“. Na dvaceti panelech jsou popsány jednotlivé projekty spolufinancované z Regionálního operačního
programu.
Kolektiv střediska Europe Direct vám děkuje za přízeň
v roce 2010 a bude se na vás těšit také v příštím roce, kdy
pro vás chystá spoustu zajímavých akcí. Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011.
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M-centrum už má nové sídlo
Radka Filipíková, ředitelka M-centra, foto J. Gabzdyl

Hned po zahájení se M-centrum zaplnilo rodiči s dětmi.
g

M-centrum poskytuje v našem městě své služby již pět let.
Nabízí rodičům zázemí, kde mohou aktivně trávit čas s dětmi
ve věku od prvních měsíců do tří let. Budoucím a čerstvým
maminkám nabízí podporu, pomoc a radu. A dětem? Zábavu,
legraci, nové zážitky s kamarády i spousty užitečných činností a kroužků. Jedná se o občanské sdružení, které vzniklo
v roce 2005 na popud několika maminek. Zkratka M-centrum
pochází z původního zkrácení názvu Mateřské centrum. Nyní
je to oficiálně centrum rodinné. Přestože služeb využívají
zejména maminky na rodičovské dovolené, množství aktivit
pořádá centrum pro celé rodiny a těhotné ženy. O klienty
nemá centrum nouzi.
V září 2010 se obměnilo vedení M-centra a od 1. října našlo
občasné sdružení nové sídlo a prostory pro své aktivity na
ulici Hoblíkově 34, v těsné blízkosti ZŠ Komenského 66. Své
původní prostory v Mateřské škole na ulici Karla Čapka muselo centrum opustit. Město tyto prostory potřebovalo pro
otevření dalšího oddělení mateřské školky. Tato událost nastartovala řadu změn. Od listopadu funguje M-centrum nově
a v novém. Stávající tým maminek, které se podílí na jeho
vedení, navázal na předchozí nabídku služeb M-centra, po
kterých je v našem městě největší poptávka. Postupně bude
nabídka rozšiřována o nové aktivity.
Jaká je tedy nabídka centra? Pro budoucí maminky předporodní kurz a příprava k rodičovství a dvakrát týdně cvičení pod vedením fyzioterapeutky. Pro maminky po porodu
nabízí centrum rovněž cvičení, které je prospěšné vzhledem
k poporodní rekonvalescenci. Od ledna 2011 bude centrum
otevírat laktační poradnu, kde se nastávající maminky a maminky po porodu dozvědí více o technikách kojení a řešení
případných problémů s kojením.

Děti se v novém M-centru nenudí a dávají to patřičně najevo.
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Rodičům s dětmi nabízí centrum zejména možnost využití
herny, která bývá otevřena sedmkrát v týdnu včetně soboty
odpoledne. Zejména v chladných měsících a za nepřízně počasí, kdy nejde využívat hřiště, je herna velmi žádaná. Nově
centrum připravuje hernu pro rodiče s postiženými dětmi.
Od nového roku chce M-centrum nabídnout také službu miniškoličky pro děti od 1 do 3 let. Jde o 2—3 hodinové hlídání dětí
s pestrým programem, kde se děti naučí samostatnosti, komunikace s vrstevníky i „paní učitelkou“ a postupně se připraví na vstup do mateřské školky. Stejně jako v minulých
letech mohou maminky s dětmi chodit do tzv. Ma&Mi klubů,
což je cvičení pro rodiče s dětmi. To bylo rozšířeno i o mladší
věkové kategorie ve věku 0—12 měsíců, kde se maminky naučí
zejména správné manipulaci s miminkem, hře a cvičení s dětmi, které přispěje k jejich správnému psychomotorickému
vývoji. Rodiče nepřijdou také o tradiční jednorázové akce,
například lampionový průvod, zahradní slavnost aj. a oblíbené bazárky dětského oblečení a potřeb.
Pravidelná činnost M-centra byla již několikátým rokem
podpořena grantem města Nový Jičín, v minulých letech také
Ministerstvem práce a sociálních věcí a sponzorskými dary.
V současné době hledáme sponzory na dovybavení nových
prostor a podpoření činnosti centra. Více informací najdete
na www.mcentrumnj.cz, příp. na tel.: 773 97 97 96.

Ochránci přírody stavěli hnízda
pro chráněné živočichy
Petr Orel, vedoucí ČSOP Nový Jičín

Ochránci přírody při stavbě orlího hnízda. Foto ČSOP Nový Jičín.
g

V minulých dnech členové ochránců přírody z Nového Jičína aktivně řešili vytváření nových hnízdních možností pro
tři druhy ptáků. V prvním případě to byla úprava hnízdní
plošiny výra velkého v bývalém kamenolomu. V daném případě hnízdní plošina a okolí zarůstalo náletem, který začal
znemožňovat bezproblémový přílet této naší největší sově.
V druhém případě šlo vyřešení hnízdních možností pro orly
mořské. Mladý orlí pár, který poprvé hnízdil, si nevybral místo
k výstavbě hnízda úplně ideálně, a to se stalo také osudné
pro vylíhlá mlá ata. Hnízdo ve velmi nepříznivém květnovém
počasí spadlo i s nimi. Na stromě jsme proto připevnili ze smrkové kulatiny obvodový rám ve výšce cca 30 metrů, spodní
část hnízda zajistili pevným pletivem a vytvořili tak základ
pro první výstelku z větví. V průběhu instalace této hnízdní
podložky jsme zjistili, že pár začal stavět hnízdo cca 80 metrů
od původního, tento základ hnízda zde ještě před třemi dny
nebyl. Přesto jsme podložku dokončili a při následných kontrolách s potěšením zjistili, že orlí pár začal stavět a přistýlat
hnízdo na původním místě, tedy na námi vybudované podložce, která je bezesporu bezpečnější než hnízdo náhradní.
V květnu letošního roku spadlo vlivem nepřetržitých deš ů
také jedno z historických hnízd čápa černého na Novojičínsku.
Podařilo se nám vybudovat na stejném stromě (mohutném
buku) ve výšce cca 12 metrů, náhradní hnízdní plošinu.
Nutno ještě dodat, že tyto práce jsou bezesporu fyzicky
velmi náročné a vyžadují velkou opatrnost, ale i nápaditost
a improvizaci.

Nespalujte nekvalitní paliva
a odpad, chraňte čisté ovzduší

Zámek nespí ani v zimě,
chystá nádherné akce

Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí

Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín

g

Významný podíl na kvalitě ovzduší našeho regionu mají
emise z malých zdrojů znečiš ování ovzduší, zejména z lokálních topeniš — domovních kotelen. Využívání nekvalitních
pevných paliv, popř. materiálů, které jako palivo ani označit
nelze, má bezprostřední vliv na kvalitu ovzduší přímo tam, kde
je zdroj umístěn. V místních částech Nového Jičína a lokalitách
města s převažujícím způsobem vytápění domácími topeništi
tak mohou dosahovat koncentrace škodlivin v ovzduší vysokých hodnot, zejména za nepříznivých rozptylových podmínek (bezvětří, inverze). Upozorňujeme proto vlastníky domácích topeniš :
Odpad (plastové lahve a jiné plasty, staré okenní rámy, dřevotříska, lakované nebo mořené dřevo, hadry a jiné textilie,
gumové materiály, stará obuv, železniční pražce apod.) do kamen a kotlů nepatří! Vznikající karcinogenní látky dýcháte
vy i vaše děti!
Spalování odpadu je zákonem o ochraně ovzduší zakázáno.
Přesto je tato nezákonná činnost v domácnostech vytápěných
kotli na tuhá paliva nebo kamny neustále provozována. V domácích topeništích na rozdíl od specializovaných spaloven
odpadů dochází k nedokonalému spalování látek v odpadu
obsažených. Škodliviny, které takto vznikají, jsou jedovaté
i v malých koncentracích a při dlouhodobém působení rakovinotvorné. Tyto látky navíc zvyšují náchylnost lidského organismu k onemocněním plic a dýchacích cest, cukrovce
a ischemické chorobě srdeční. Těžké kovy obsažené v emisích
z plastů poškozují játra, ledviny a vyvíjející se plod v těle
matky. Nikdy proto nelikvidujte odpad spálením v kamnech
nebo kotlích. Patří do kontejnerů na odpad, popelnic, na separační dvůr, do spaloven odpadů nebo na legální skládky.
Kvalitu ovzduší můžete významně ovlivnit také používáním
kvalitních druhů paliv. Nespalujte proto nekvalitní paliva
(hnědé uhlí, lignit, uhelné kaly, proplástky apod.)!
Upozorňujeme na obecné zásady, kterými může každý provozovatel domácího topeniště ovlivnit množství vypouštěných
emisí: k topení používejte kvalitní paliva; používejte kotel
s vysokou účinností spalování; spalujte v kotli pouze předepsané palivo; nespalujte odpad — je to zákonem zakázáno;
provozujte kotel pouze na projektovaný výkon; kotel si nechte
pravidelně seřídit — je to důležité pro jeho úsporný provoz;
pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem.

Díky dámské jízdě vévodily
Eiffelově věži městské symboly
Josef Gabzdyl, foto Jana Střítezská
g Nový Jičín se dostal na jednu z nejznámějších staveb na
světě, Eiffelovu věž v Paříži. A to díky skupině žen z Novojičínska, které si do hlavního města Francie vyrazily na výlet.
A rozhodly se, že pořádně zviditelní i naše město. „Nový Jičín
je naší srdeční záležitostí, podobně máme rády i Paříž. Tak
padl návrh, že by se tato dvě města mohla propojit,“ přiblížila důvody propagační akce jedna z novojičínských patriotek Jana Střítezská. Dalšími byly Pavla Matulová, Hana Podmolová a Šárka Hrubá.
Volba padla na prostory v nejvyšším patře
Eiffelovy věže přístupném veřejnosti. Do zavazadel si výletnice přibraly vlaječku a samolepku se znakem Nového Jičína. Samotná
akce proběhla bez obtíží. Samolepka spočinula na místě s výhledem na pařížské Trocadero, nakonec i vlaječka po prvním neúspěšném pokusu byla zavěšena na důstojném místě v sousedství státních vlajek se
vzdáleností jejich hlavních měst od Paříže.
„Doufáme, že samolepka i vlaječka vydržely na místě co nejdéle. Naše město však
určitě zaregistrovaly tisíce lidí z celého světa,“ potěšilo Střítezskou.

g Adventní, vánoční a vůbec zimní atmosféru si budou moci
vychutnat návštěvníci, kteří o víkendu 4. a 5. prosince zavítají do barokního zámku v Kuníně. Zámek zcela poprvé otevře
své brány návštěvníkům v nádherném období adventu. Ve
slavnostně vyzdobených pokojích a sálech zámku návštěvníci
na vlastní oči uvidí, jak se vytvářejí vánoční aranžmá a ozdoby, odborníci na slovo vzatí před nimi připraví ty nejlahodnější sváteční nápoje a cukrářské speciality. Na slovo vzatými
odborníky, kteří se na inspiracích budou podílet, je například
floristka Michaela Kamasová a vicemistryně světa a třetí nejlepší barmanka světa Šárka Janová. Bude možné zakoupit
také malé dárky pro své blízké a hlavně nechat se v tomto
čase inspirovat kouzelnou atmosférou zimního zámku.
Zámek bude otevřen v sobotu a neděli 4. a 5. prosince
od 9.00 do 18.00 hodin.
Skutečnou hudební lahůdku připravili organizátoři na samotný závěr na neděli 5. prosince. Na jedinečném koncertu
zazní pod názvem Císařská hudba v adventním čase hudba
císaře Leopolda I. Habsburského a jeho skladby, které zkomponoval pro svého celoživotního přítele hraběte Ferdinanda
Bonaventuru I. Harracha. Zapomenuté skladby, uložené původně v knihovně Harrachovského rodového sídla na rakouském zámku v Rohrau, se během událostí 2. světové války
dostaly také do jiných knihoven — New York Public library
a Bibliothéque Royal de Belgique — a po dlouhých staletích
zazní v rámci unikátního cyklu Harrachovské hudby na
zámku v Kuníně na tomto barokním harrachovském sídle.
A to ve skutečně reprezentativním provedení mezinárodního souboru Lacrime amorose, specializujícího se na interpretaci barokní hudby: novozélandské sopranistky Lauren
Armishaw, Sarah L. Ridy — barokní harfa (USA) a Jana Čižmáře — theorba, loutna (Holandsko, ČR).
Koncert začíná v 19.00 hodin a pro velký zájem je vhodné
zaregistrovat si místa na sezení ve Velkém sále zámku v pokladně zámku předem.
Tradiční Štěpánský koncert ve velkém sále zámku v Kuníně
zazní v neděli 26. prosice v 18.00 hodin. V provedení vynikajícího barokního souboru Ardor musicus zazní skladby J. S.
Bacha, B. M. Černohorského, G. Ph. Telemanna, A. Vivaldiho,
J. Ph. Rameauho, L. Vinciho, A. Scarlattiho, G. F. Händla, M.
Regera, A. V. Michny, J. J. Božana a dalších. Více informací
na: www.zamek.kunin.cz

Provoz knihovny na konci roku
Renáta Domoráková
g

Městská knihovna v Novém Jičíně na ulici Husova upozorňuje čtenáře a návštěvníky knihovny na uzavření v době mezi
svátky na konci roku. Knihovna bude pro návštěvníky uzavřena od pondělí 27. 12. do pátku 31. 12. 2010. Na vaši návštěvu se budeme těšit opět v pondělí 3. 1. 2011.
Zdraví, štěstí, spokojenost, příjemné Vánoce a úspěšný rok
2011 vám přejí všichni pracovníci městské knihovny.

Samolepka Nového Jičína s výhledem na Trocadero.
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80. výročí budovy městského kina

Bohoslužby o Vánocích 2010/11

Text Karel Chobot, foto Muzeum Novojičínska

Mgr. Antonín Urban
g

Budova kina tvoří už 80 let nároží ulic Havlíčkova a Resslova.
g Jak stvrzují archivní dokumenty, světelné obrázky, magická

síla 20. století, se do Nového Jičína dostaly okolo roku 1902.
Každý rok pak vystupovalo ve zdejším německém Spolkovém domě, dnes Beskydském divadle, známé elektrické divadlo podnikatelů Öser und Saxinger, od r. 1911 pak firma
Kummers Wiener Weltbioskop, zatímco formou putovního
biografu se první kinoodvážlivci a nadšenci představovali
na náměstí v různých cirkusových vystoupeních. Od r. 1911
se trvale hrálo rovněž v sále hostince U Nového slunce, kde
koncesi získala firma Streublovo novojické elektrické kino.
Provoz obou biografů se omezoval na zimní období a byl přerušen první světovou válkou. Po vzniku Československé republiky se obě firmy spojily v jednu společnost a promítaly
jak ve Spolkovém domě, tak U Nového slunce, kde se navíc
jednou týdně konalo představení pro novojičínskou českou
menšinu. Na sklonku 20. let naráželo promítání v obou budovách na nejrůznější technické problémy, a proto se městská
rada rozhodla situaci řešit.
Na svém zasedání 22. dubna 1930 schválila zakoupení staré
sladovny pivovaru Siegfrieda Herze, která stála na místě, kde
dnes nacházíme současné kino. Stará sladovna vzala za své,
konečně, pivovar již dávno nebyl funkční, objekt byl zbourán
a již koncem srpna téhož roku se započala stavba nové budovy podle plánů vídeňského architekta Lea Kammela, vítěze
konkurzu tří projektů. Budova kina byla vystavěna novojičínskou stavební firmou Czeike und Wondra, dokončena v prosinci a veřejnosti předána prvním filmovým představením
o Vánocích 25. prosince 1930.
Finanční náklady ukázky funkcionalistické architektury
se vešly do částky 3 576 335 Kč včetně vnitřního zařízení,
technického vybavení a aparatury. Budova sama stála jen
2 872 295 Kč. Samotného obřadu otevření kina se zúčastnil
tehdejší starosta města Nového Jičína dr. E. Schollich, který
pronesl pozdravný projev, podobně jako hejtman Okresního
úřadu v Novém Jičíně dr. Břetislav Ščáva. O rok později, léta
Páně 1931, zažilo město Nový Jičín další významný mezník
v historie kinematografie. Ve dnech 20.— 23.února totiž toto
městské kino uvedlo první zvukový film „Der unsterbliche
Lump“ (Nesmrtelný lump) s tehdejší hvězdou německého
filmu Gustavem Frölichem.
Od roku 1931 pak zaznamenalo novojičínské kino netušený
rozmach, způsobený expanzí zvukového filmu. V polovině třicátých let došlo z důvodů hospodářské krize k citelnému poklesu návštěvnosti, ale již v roce 1936 se situace poznenáhlu
měnila a kino znovu začalo být ziskové. Po roce
1945 budova biografu
dále plnila svůj účel až
do roku 1966, kdy došlo
ke generální opravě. Po
třech letech, v roce 1970
je kino opět zprovozněno. Kino báječně slouží
dodnes.
Původní interiér vstupních prostor.
7
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CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ: ne 19. 12., čtvrtá neděle
adventní (mše sv. jako v neděli); pá 24. 12., Štědrý den, v 6.45
hod. adventní mše sv. ve farním kostele; v 15.00 hod. vánoční
mše sv. ve Španělské kapli; v 16.00 hod. vánoční mše sv. v Šenově u N.J.; ve 21.30 hod. půlnoční mše sv. v Kuníně; ve 22.00
hod. půlnoční mše sv. ve farním kostele v Novém Jičíně; so
25. 12., slavnost Narození Páně — závazný zasvěcený svátek
(mše sv. jako v neděli); ne 26. 12., svátek sv. Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa (mše sv. jako v neděli s obnovou manželských
slibů), 9.00 hod. mše sv. v kostele v Žilině; pá 31. 12. 2010 na
poděkování za starý rok s prosbou o požehnání do nového roku
2011 (ranní mše sv. nebude); 15.00 hod. mše sv. se sv. požehnáním, farní kostel Nový Jičín; 16.00 hod. mše sv. se sv. požehnáním, farní kostel Šenov; 16.30 hod. mše sv. se sv. požehnáním, Kunín; so 1. 1. 2011, slavnost Matky Boží, P. Marie, Nový
rok, závazný zasvěcený svátek (mše sv. jako v neděli). V ostatní všední dny mše sv. jako obvykle; ne 2. 1. 2011, druhá neděle po Narození Páně (mše sv. jako v neděli), 9.00 mše sv.
v kostele v Žilině. Mše sv. v neděli: v 7.30 hod. a 10.00 hod.
ve farním kostele v Novém Jičíně, 8.45 hod. v Kuníně, 10.15
hod. v Šenově u Nového Jičína.

Divadlo a náměstí rozezněly
stovky mladých zpěváků
Text a foto Josef Gabzdyl

Starobylé Masarykovo náměstí se stalo ideálním dějištěm
závěrečného koncertu sborů.
g V kulisách historického Masarykova náměstí v Novém Jičíně
skončil v neděli 14. listopadu osmý ročník soutěže dětských
pěveckých sborů Porta Musicae. Přibližně tři stovky mladých
zpěvaček a zpěváků sestavily unikátní sbor, který přihlížejícím občanům předvedl, co všechno muzikálního jeho členové
dovedou. „Počasí se opravdu vydařilo a myslím, že sledovat
sbory na náměstí bylo zážitkem,“ uvedl Josef Zajíček, sbormistr pořádajícího novojičínského Ondrášku.
Jednu píseň dirigoval i skladatel, zakladatel Ondrášku a významná osobnost novojičínského hudebního života Václav
Ptáček. „Bylo to velmi příjemné, vždy písně a sbory jsou celým
mým životem,“ řekl osmdesátiletý Ptáček.
Soutěž se konala od pátku v prostorách Beskydského divadla, kde se utkalo třináct sborů z celé České republiky.
Vítězství si nakonec získalo těleso Pražská kantiléna. Porota
udělila diplom i hostitelskému sboru, tedy Ondrášku, za vynikající program k jubileu Václava Ptáčka (blíže jsme informovali v minulém čísle Novojičínského zpravodaje).„Soutěž
dává šanci i méně známým sborů. Ostatně už v minulosti se
stalo, že v Novém Jičíně zvítězil začínající sbor, který je nyní
už velmi známý,“ zakončil Zajíček. Více se dozvíte na stránkách Ondrášku www.ondraseknj.cz (Více fotografií z koncertu
na náměstí na straně 9.)

Fokusu se daří, v kroužcích
má tisíc dětí a dospělých

Tanec ve městě rozhodně
neskomírá

Text a foto Josef Gabzdyl

Text a foto Josef Gabzdyl

Ve Hvězdičkovém bálu nemohl chybět ani zpěv.
g

Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně se podařilo
zcela naplnit téměř všechny ze sedmdesáti oddílů a zájmových
kroužků, což čítá přibližně tisícovku dětí a dospělých z města
a jeho nejbližšího okolí. „Jako tradičně byl největší zájem o taneční a sportovní činnosti, které byly naplněny velmi rychle,“
uvedla ředitelka SVČ Fokus Hana Růžová. Menšímu zájmu
se těšily kroužky, kde zdárné výsledky nejsou tak rychle vidět
a vyžadují více trpělivosti. „Tedy například v jazycích nebo
v keramice. Chystáme ale novou keramickou dílnu, snad přilákáme více zájemců,“ přiblížila ředitelka.
Do konce roku chystají ve Fokusu řadu akcí, z nichž některé
mají historickou premiéru. Hned první prosincový den se na
zimním stadionu koná Mikulášská nadílka na ledě, o pět dní
později v neděli přímo ve Fokusu tradiční Mikulášská zábava
a 12. prosince Předvánoční bleší trh. „První prosincový den
na Staré poště na Masarykově náměstí začíná výstava Fokus
v obrazech, kde představíme vše, co jsme v uplynulém roce
dělali,“ dodala Růžová. Speciální akcí je pak projekt Místo
na střídačce je volné a čeká na tebe, o kterém více informujeme na jiném místě Novojičínského zpravodaje.
Jednou z posledních akcí Fokusu byl Hvězdičkový bál určený pro malé děti a jejich rodiče. Na princezny, prince a další
pohádkové postavy čekalo mnoho soutěží a cen, samozřejmostí byla tombola plná krásné keramiky. „Je to tady moc
pěkné a děti se viditelně baví. Na víkendové odpoledne ideální akce,“ řekla Žaneta Randýsková z Nového Jičína, která
přišla s manželem, pětiletou Anetkou a desetiměsíční Natálkou. Mezi nejmenší účastnice bálu patřila roční Maruška
Anastázie Lošáková. „Má rok, což je nejvhodnější doba pro
uvedení do společnosti. Rodiče byli zaneprázdněni, tak jsem
vše zorganizovala,“ smála se její babička Věra Lošáková.
Středisko se rovněž chystá na investice. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se budova
Fokusu na ulici K Nemocnici stane v příštím roce bezbariérovou, například přibude výtah.

Miroslav Gilar vylepšuje styl jednomu z tanečních párů.
g

Pokud by se někdo domníval, že tanec v Novém Jičíně upadá, rozhodně by se mýlil. Kroužky ve Středisku volného času
Fokus jsou většinou plné mladých tanečníků, zájem je i o ještě
nedávno ne tolik známé formy tance a ani klasika nevyklízí
pozice. Tomuto pohybu na pomezí kultury a sportu například
propadlo deset tanečních párů, které se pod vedením tanečního mistra Miroslava Gilara scházejí jednou týdně ve sportovním centru Tatrovanka. „Nejde o nějaké soutěžení, nebo
prvotřídní výkony. Lidé tady si jen chtějí zatancovat a protáhnout si tělo. Na lekcích vládne bezvadná nálada,“ řekl Gilar.
Zájemci se rekrutují bu z řad bývalých závodních tanečníků, kteří někdejší zálibu nemohou opustit, nebo z párů,
které se tanci rády oddávají i mimo plesovou sezonu. „Určitě
to je dobrá průprava na různé bály. Ale s manželem chodíme
tančit hlavně kvůli tomu, že jsme spolu a bez dětí. Je to prostě
relaxace,“ uvedla s úsměvem další pádný důvod Gabriela
Barvíková. Tanečníci si opakují figury klasických tanců jako
například valčíku nebo polky, velmi oblíbené jsou i latinskoamerické tance například ve stylu jive. „Kurzy dospělých jsou
oblíbené, mnoho lidí si nechce vystačit s někdejšími tanečními
a touží po rozvíjení taneční kultury pohybu. Je to moc příjemné zjištění,“ konstatoval Gilar.

Gymnázium získalo nové učebny
Josef Gabzdyl a Michal Polášek

g Studenti novojičínského gymnázia a střední odborné školy
se mohou těšit z výukových novinek. Za peníze z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko prošlo modernizací osm učeben či místností. Škola je bude využívat jak k výuce přírodovědných předmětů, tak i studijním a pohybovým
aktivitám studentů.
Ke dvěma učebnám biologie a fyziky, fyzikální přípravně
a laboratoři biologie přibyla opravená knihovna a studovna,
nová posilovna a také multifunkční sál. Projekt pod názvem
Modernizací výuky k žákům 21. století vyšel na 4,3 milionů
korun a vznikl už na podzim loňského roku. Stavět se začalo
na počátku letošních prázdnin.„Dodávka nábytku, techniky
a dalších věcí probíhala za provozu, museli jsme mnohé řešit provizorně, ale vše se zvládlo,“ uvedl manažer projektu
Patrik Kočí.
Podle ředitele gymnázia Zbyňka Kubičíka nyní přijde na
řadu další těžká práce, a to, aby pedagogové zvládli hodiny
s využitím multifunkčních tabulí a bezezbytku využili i například videomikroskopy. „Bude to vyžadovat spoustu času
na přípravu, aby moderní pomůcky byli schopni zrealizovat
ve výuce. Čili není to o technice, ale zase o lidech,“ uvedl ředitel.

Roční Marušku Lošákovou bálový mumraj viditelně zaujal.
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Listopad — bavili se dospělí i děti, v Bludovicích světili kříž
Text Josef Gabzdyl, foto Josef Gabzdyl, Lenka Malinová a Gabriela Žitníková

Broučková noc na ZŠ Komenského 68 děti nadchnula, soutěže a výroba postaviček z přírodních materiálů je bavila.

Módní show v závodním klubu Autopalu měla vynikající úroveň. Účesy lákaly, móda zaujala a kulturní vystoupení potěšilo.

Soutěž dětských sborů zakončilo vystoupení za asistence „Tančících Kunval anů“ (vlevo), uprostřed sbor Kopretina z Orlové,
Václav Ptáček měl velký aplaus.

Vlevo zbytky původního kříže, další snímky už ukazují instalaci nového bludovického symbolu a jeho vysvěcení.

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

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: J. 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. Divadlo
Petra Bezruče, Ostrava. Předplatné sk. B. Předprodej
od 9. 11.
g Pondělí 6. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ Nový Jičín. Předprodej ve foyer BD 1.
a 2. 12. od 14.00 do 17.00 hod.
g Úterý 7. prosince v 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO. Vánoční koncert našeho předního houslového virtuosa Jaroslava Svěceného za klavírního doprovodu Václava Máchy. Subiton Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 9. 11.
g Středa 8. prosince v 19.00 hodin. ONDŘEJ HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS uvádějí PÍSNĚ KRÁSNÉ
AŽ K NESNESENÍ. Program tohoto koncertního show
bude sestaven převážně z českých písní, jež jsou vskutku
mimořádně krásné v upřímném i ironickém slova smyslu:
Kombiné něžné, Hrály dudy, Život je krásný... HOT JAZZ,
Praha. Předprodej od 9. 11.
g Čtvrtek 9. prosince v 19.00 hod. JAKO THELMA & LOUISE. Scénář a režie: Jakub Nvota. Thelma a Louise utíkají
na malý výlet, aby se alespoň na chvíli uvolnily ze svého
stereotypního života. Divadelnímu představení byl předlohou a inspirací slavný film Ridleyho Scotta. Divadelní spolek Frída, Brno. Předplatné sk. P. Předprodej od 9. 11.
g Neděle 12. prosince v 16.00 hod. Zora Vondráčková, Filip Huml: ŠTĚDREJ VEČER NASTAL. Představení poskládané z koled, vyprávěnek a z potěšení setkat se s vámi,
dětmi i dospělými. Dozvíte se, co ještě nevíte, uvidíte, co
jste neviděli, uslyšíte, co jste neslyšeli o všem, co se může
stát na Štědrý den. Jestlipak víte, že sám Anděl Páně zlámal sáně? Divadlo Drak, Hradec Králové. Předplatné sk.
Čtyřlístek. Předprodej od 9. 11. Vstupné: 110, 90, 70,- Kč.
g Úterý 21. prosince v 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU ONDRÁŠ. Nový Jičín. Předprodej od 30. 11. Vstupné: 50,- Kč.
g Neděle 26. prosince v 16.00 hodin. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Jako host vystoupí Daniel Svoboda — klarinet
a Roman Mžik — housle. Beskydské divadlo ve spolupráci
s Muzeem Novojičínska. Trámový sál Žerotínského zámku. Předprodej od 30. 11. Vstupné v předprodeji: 120,-,
na místě: 150,- Kč.
g Středa 29. prosince v 18.00 hod. Richard Bayer: SMÍŠENÉ (PO)CITY. Tato broadwayská komedie uchopila
téma milostné romance lidí středního věku s tak chytrým
humorem a lidskostí, že si právem zasloužila svůj divácký
úspěch. Režie: Luděk Munzar. Pražská divadelní agentura, Česká Lípa. Předplatné sk. S. Předprodej od 30. 11.
g

Všem divákům přejeme klidné a příjemné Vánoce
a v novém roce krásné divadelní zážitky.

2010

KINO KVĚTEN
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. Za svůj život mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů,
aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily.
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. Scott Pilgrim proti zbytku světa je všechno,
jen ne tradiční film. Roztomile potrhlá romantická komedie říznutá akcí, světem videoher a vizuálními i slovními
fóry. Do 12 let nevhodný, 112 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 6. až st 8. prosince v 18.00 a ve 20.00 hod. ONDINE.
Drama, fantasy, Irsko, USA. Byl jednou jeden rybář a vylovil z moře krásnou mladou ženu, řekla jen, že se jmenuje
Ondine. Hrají: Colin Farrell, Alicja Bachleda. Film je novodobou lyrickou pohádkou, milostným příběhem mezi mořem,
zemí a nebem, kterým režisér Neil Jordan navazuje na linii mystických příběhů. Do 12 let nevhodný, 103 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. prosince v 18.00 hod. RED: Ve výslužbě
a extrémně nebezpeční. Akční komedie USA. Film vypráví
příběh penzionovaného agenta CIA, který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej nové vedení CIA
rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na
smrt mezi špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým zbytkem CIA. Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman. Do 12 let
nevhodný, 99 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. prosince ve 20.00 hod. MACHETE. Americké akční drama. Dostal nabídku, která se neodmítá. Danny Trejo vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl
ideálním kandidátem na to, aby na něj hodili vraždu. Ale
ukázalo se, že je to Machete, legendární bývalý elitní agent,
kterého se nevyplatí naštvat. Mládeži nepřístupno, 105
min., titulky, 75,- Kč.
g Po 13. až st 15. prosince v 18.00 a 20.00 hodin. TACHO.
Česká akční komedie. Černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním
závodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit
a podřizuje jí vše. Režie: Mirjam Landová. Hrají: Daniel
Landa, Olga Lounová, Rudolf Hrušínský ml. Do 12 let nevhodný, 102 min., 80,- Kč.

Vánoční dárek kina Květen v Novém Jičíně všem
filmovým fandům a divákům každého věku.
Od čtvrtku 16. prosince se naše kino zařadí do množiny kin
v České republice vybavených digitální promítací technologií DCI — standard doplněnou o 3D projekci. Zavedení této
nové promítací technologie se podařilo za finančního přispění Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie a města Nový Jičín.
Od čtvrtku 16. do neděle 19. prosince vám předvedeme
tuto novou techniku promítáním filmů ve 3D projekci. Sestavený program bude uveden na plakátech, letáčcích a webových stránkách kina od 10. prosince 2010.
Rezervace on-line: www.disdata.cz
Program kina: www.kino.novy-jicin.cz
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... a Klub Galerka
Výstavní síň „Stará pošta“ Masarykovo nám. 20, 2.—30. prosince 2010, vánoční výstava „FOKUS V OBRAZECH“. Vernisáž 1. prosince 2010 v 17.00 hodin. Výstava fotografií z akcí
SVČ Fokus, ukázky vánoční keramiky a prací malých výtvarníků. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hod.
g Coffee Music Bar „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20,
1.— 31. prosince 2010. Výstava černobílých fotografií BARCELONA, LAĎKA SOURALOVÁ. Otevřeno: úterý až čtvrtek
12.00—22.00 hod., pá 12.00—24.00 hod., so 16.00 až 24.00 hod.

g

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

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
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1. — 23. 12. Městská knihovna, VÁNOČNÍ OZDOBY, výstava vánočních skleněných baněk s nejrůznějšími motivy.
Oddělení pro dospělé, po až pá 8.30—18.00 hodin.
g 1. 12. — 31. 1. 2011, Městská knihovna, DÁMY MINULÝCH
EPOCH. Výstava porcelánových panenek, které představují
slavné postavy světové literatury. Dozvíte se např. co měla
na sobě madam Bovary, Jana Eyrová, Anna Karenina nebo
lady Chatterleyová. Oddělení pro dospělé po až pá 8.30 až
18.00 hodin (od 24. do 31. 12. knihovna uzavřena).
g 1. 12. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST,
Monsters Of Death. Nejlepší klipy největších monster, bude
to tvrdý, to musíte prostě vidět.
g 1. 12. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. MALOVÁNÍ, klub
malířů. Otevřený spolek pro všechny patlaly a profesionální
malířské amatéry.
g 3. 12. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod., 30,-/60,- Kč. RETRO
PÁRTY. Discoteque 70., 80. léta. Céčka, žvýkačky Pedro, vycpávky v ramenou, mrkváče, legíny, nablýskané hadry atd.
Vstup s převlekem 30,- / bez 60,- Kč.
g 3. 12. (pá) Městská knihovna, 18.15 hod. CESTA DO COMPOSTELY. Přednáška České křes anské akademie Nový Jičín. Jaké to je, ujít pěšky téměř 900 km a dojít až na samotný
„konec světa“? Večer plný fotek, vyprávění a chůze. Přednáší
Kateřina Urbanová a Andrea Krůpová.
g 4. 12. (so) Čajovna Archa, 7.00 hod. EXPEDIČNÍ ČAJOVÝLET. Ponor do přírody. Zase si posvítíme pod lampu —
přesun přes Puntík a Libhoš skou hůrku zakončíme zevrubným průzkumem lesa Roveň. Čaj a návštěva skrytých prostor přírody zahrnuta v ceně.
g 7. 12. (út) Městská knihovna, 18.15 hod. BÁJE, ČERTOVSKÉ POVÍDKY A LIDOVÉ PÍSNIČKY ZE ŠTRAMBERKA
A OKOLÍ, přivítání nové knihy. Na jejím vzniku se podíleli
dva autoři ze Štramberka, již známá regionální autorka paní
Jaroslava Grobcová a pan Augustin Hykel.
g 7., 14., 21. 12. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC: THE
GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro
všechny hráče Magic: The Gathering TCG.
g 11. 12. (so) Čajovna Archa, 19.00 hod. REGGAENERACE,
večer z cyklu věnovaného reggae. Představíme vám skupinu
Resistencia suburbana, velmi oblíbenou v Argentině, s nezapomenutelným hlasem vokalisty Luisa Alfy.
g 12. 12. (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. 12. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS. Film & Coffee (The Deer Hunter & Presso with cream).
g 17. 12. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod., 60,- Kč. NEULAND & CHE, dvojkoncert.
g 18. 12. (pá) Hudební kavárna, 18.00 hod., 55,- Kč. PETR
VÁŠA, fyzické básnictví. Literát, skladatel, performer a výtvarník. „Představte si, že někdo stojí na pódiu a mává rukama a do toho mluví a skoro zpívá.“
g 18. 12. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. ŽAMBOŠI. Vsetínská
hudební formace Žamboši, kterou společně tvoří písničkář
Jan Žamboch, jeho žena a zpěvačka Stanislava Žambochová
a v roli stálého koncertního hosta perkusista Jiří Nedavaška.
g 28. 12. (út) Hudební kavárna, 20.00 hod. PŘEDČASNÝ SILVESTR, tradiční, předběžné vítání nového roku.
g
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g Středa 1. 12., 9.30—11.00 (mateřské školy), pondělí 6. 12.
13.30—14.30 hod. (školní družiny), zimní stadion, Nový Jičín.
MIKULÁŠ NA LEDĚ. SVČ Fokus ve spolupráci s HC Nový
Jičín vás srdečně zvou na bruslení a soutěžení s Mikulášem.
Cena: pro všechny v kostýmech Mikulášů, čertů a andělů bruslení zdarma, bruslící děti a mládež bez kostýmů 20,- Kč, doprovod zdarma.
g Pátek 3. 12. od 10.00 hod., Masarykovo náměstí, DEN S MIKULÁŠEM. Dopolední program od 10.00 do 12.00 pro MŠ,
odpoledne pro ŠD i veřejnost a v 17.00 hod. rozsvícení velkého
vánočního stromu. Dárek dostává každé dítě, které přijde
v 16.00 hodin v kostýmu Mikuláše, čerta nebo anděla.
g Neděle 5. 12. v 15.00 hod. SVČ Fokus. MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Mikulášská zábava pro nejmenší, čertovské hry a diskotéka. Přijde i velký Mikuláš a odmění všechny malé čertíky
a andílky. Vstupné 30,- Kč.
g Neděle 12. 12. od 8.00 do 14.00 hod., SVČ Fokus. PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH. Nemáte vánoční dárek pro své blízké? Bleší trh vám v tom třeba pomůže. Rezervace míst pro
prodejce je nutná nejpozději do 10. prosince na www.fokusnj.cz nebo na telefonním čísle 737 970 008.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (2., 3., 9., 10., 16., 17. 12.). Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou pod vedením pí Mitášové. Vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,-Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA (6. 12.,
13. 12., 20. 12.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. V ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Soutěž nabízí zábavu i zážitky
Josef Gabzdyl
g

Baví vás sport v aktivní i divácké podobě? Pak jste takřka
ideální účastník soutěže s názvem Střídačka je prázdná
a čeká na tebe, kterou přichystalo Středisko volného času
(SVČ) Fokus společně se sportovními kluby.
Za trochu námahy, či spíše zábavy, může nejšikovnější fanynka či fanoušek prožít jeden mistrovský zápas na střídačce
s těmi, kterým jindy fandí z diváckého ochozu. Se svými oblíbenci bude i v šatně při udělování trenérských pokynů. K výhře patří také vstupenky na sportovní utkání a překvapení
od sponzora soutěže. „Zúčastnit se může opravdu kdokoliv
od dvanácti let věku. Jako středisko volného času tady nejsme
jen pro děti, jistě i dospělí si rádi zasportují a zasoutěží,“ uvedl
pedagogický pracovník Fokusu Pavel Sedlář.
Prvním ze sportů se stal hokej a v listopadu proběhlo základní kolo. Úkol zněl zdánlivě snadně. Každý ze soutěžících
měl co nejvíce z patnácti puků za co nejkratší čas vystřelit
z modré čáry přesně do branky. „Docela mi střílení šlo. Kdyby
se mi podařilo vyhrát a sedět s hokejisty áčka na střídačce,
byl by to fajn zážitek,“ uvedl Michal Kovařík, který zaznamenal výtečných čtrnáct úspěšných zásahů. Celkem se první části
základního kola zúčastnilo 31 střelců, další se mohli o štěstí
pokusit poslední listopadový den.
Hokejové finálové kolo je naplánováno na 11. prosince v přestávce po první třetině utkání Nového Jičína s Opavou. Vítěz
si splní sen 22. prosince při střetnutí HC Nový Jičín s Technikou Brno. Po hokeji bude následovat basketbal, termíny
základního i finálového kola v době dokončení Zpravodaje
ještě nebyly známy.

g

Do 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. Rytířský sál Žerotínského zámku.
g Do 9. ledna 2011: LUDĚK MAJER — KRESBY
A OBRAZY. Nová galerie Žerotínského zámku.
g Do 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).
g Neděle 26. prosince 2010, 16.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Trámový sál Žerotínského zámku.

Výstava v muzeu představuje
malíře Kravařska Kledenského
Text a foto Josef Gabzdyl

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00. 13.00—16.00
hod., sobota, neděle 9.00—15.00 hodin.
Otevírací doba během vánočního období: pátek 24. 12.
zavřeno; sobota 25. 12. zavřeno; neděle 26. 12. od 9.00 do
15.00 hod.; 28. 12. až 30. 12. 8.00—12.00, 13.00 — 16.00 hod.;
pátek 31. 12. od 8.00 do 12.00 hod.; sobota 1. 1. 2011 zavřeno; neděle 2. 1. 2011 od 9.00 do 15.00 hod.
Historik Radek Polách ukazuje Kledenského originál kresby
Nového Jičína z roku 1817.

Poklady novojičínské expozice
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska

Hoteliér Heinrich Hohl. Vzpomínka na kavárnu
a hotel Heinrichshof.
g

HEINRICH HOHL A KAVÁRNA HEINRICHSHOF. 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.
Blíží se doba Vánoc a ta je v Novém Jičíně
každoročně spojena s výročím otevření proslulé kavárny a hotelu Heinrichshof (dnes
Hotel Praha). Stalo se tak 23. prosince roku 1899, kdy hoteliér Heinrich Hohl (1868 Nový Jičín — 1933 Nový Jičín) slavnostně přivítal první hosty. Dostavil se velkolepý úspěch a jeden z návštěvníků tehdy poznamenal: „Viděl jsem vídeňskou
kavárnu s vídeňským životem.“
Objekt byl postaven podle plánů novojičínského stavitele
Josefa Bluma a v letech 1906 —1907 k němu byla podle projektu vídeňských stavitelů Huberta a Franze Gessnerových
přistavěna secesní přístavba hotelu. Věhlas někdejšího vídeňského podniku dnes již odvál čas, přesto jeho svědectvím
jsou unikátní sady kavárenského nádobí a příborů, prezentované ve stálé expozici historie města poblíž fotografie
Heinricha Hohla.
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 neděli 9—15 hodin.

g

Kdyby František Kledenský žil v éře fotografie, jistě by po
Novojičínsku nadšeně chodil s fotoaparátem. Jenže na začátku 19. století mu nezbylo nic jiného, než vzít štětce s výkresem a pustit se do malování. Kreslil však tak často a natolik šikovně, že ještě po dvou staletích odborníci hodnotí dílo
dosud nepříliš známého dokumentaristy života na Kravařsku
s neskrývaným úžasem. Desítky jeho unikátních kreseb mohou lidé spatřit na výstavě Malíř Kravařska — František Kledenský, která slavnostně začala v Žerotínském zámku v Novém Jičíně v sobotu 27. listopadu.
Práce fulneckého rodáka Kledenského (1766—1853) je o to
mimořádnější, že se vyučil soukeníkem a malování měl jen
jako koníček. „Možná si tím pak i přivydělával, velmi spolupracoval s fulneckých kronikářem Jaschkem, kroniky jsou
plné úžasných kreseb,“ řekl historik Radek Polách z Muzea
Novojičínska, který je společně s ředitelem Slezského zemského archivu v Opavě Karlem Müllerem autorem výstavy.
Kledenský maloval města, lidi, zvířata i mnoho dalších výjevů tehdejší doby. Dosud je známo více než 250 kreseb a odborníci nepochybují, že jich bude ještě podstatně více. Podobu
Kledenského však paradoxně nikdo nezná. „Namaloval desítky úžasných portrétů, ale že by zvěčnil i sebe, o tom nevíme.
Možná, že někde jeho portrét existuje, zatím jsme ho však
neidentifikovali,“ přiblížil Polách.
Historici zvláště oceňují, že při malování mu neunikl takřka
žádný detail, na výkresech zachytil mnoho už neexistujících
budov, například kostelík na Hrnčířské ulici ve Fulneku. Mezi
skvosty se řadí i veduty měst, například podoba Nového Jičína
z roku 1817. „Kresba je velmi propracovaná a my díky Kledenskému máme ještě před příchodem fotografie velmi dobrou
představu o tom, jak město vypadalo,“ liboval si novojičínský historik.
V malování Kledenský neměl žádné tabu. Zachytil akrobaty, kteří přijeli s cirkusem, chybět nemohly ani kravařské
tance nebo kroje. Pod jednou malůvkou dámy při těle zase
stojí popisek: Tlustá žena z Opavy. „Prostě už tehdy jakoby
byl fotoreportérem. Jen místo fotografování maloval,“ dodal
Polách. Výstava v novojičínském zámku potrvá do konce
února.

Občanská statistika, říjen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 14, odstěhovalo 47 občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky
v Novém Jičíně, 9 v Kuníně. Počet obyvatel 25 946, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Zdeněk Socha (24. 3. 1911).
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120 let veřejné knihovny (1. část)
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

Nádherná vila továrníka Czeicznera slaví kulatiny. Foto archiv.
g

Dvě významná výročí si na konci tohoto roku připomíná
Městská knihovna v Novém Jičíně — 120 let veřejné knihovny
v Novém Jičíně a 100 let vily Ferdinanda Czeicznera. Již osm
let patří neodmyslitelně k sobě — historická budova nedaleko
centra na ulici Husova 2/1151 a městská knihovna, která je
v budově od roku 2002 umístěna. Rok 2010 byl významným
pozastavením v jejich každodenním životě — obě oslavily
kulaté jubileum. Připomeňme si proto základní fakta a výběr
zajímavých informací z mnohaleté historie i současného života obou „dam“.
Za 120 let prošla česká novojičínská knihovna mnoha událostmi a změnami, zažila doby klidné i bouřlivé, léta růstu
i poklesu. V historii novojičínské knihovny se odráží kus dějin
českého obyvatelstva v Novém Jičíně konce devatenáctého
a první poloviny dvacátého století, doba bojů českého živlu
v poněmčeném městě.
Za počátek veřejného knihovnictví v Novém Jičíně je možné
pokládat rok 1890. V tomto roce založila Moravsko-slezská
beseda se sídlem v Praze knihovnu nazvanou pak jako Škodova knihovna. Charakteristické pro minulost knihovny je
časté stěhování jejího sídla, ještě častěji se měnili její knihovníci. Hlavní skupinu čtenářů tvořili od počátků v r. 1890 až
do konce okupace v r. 1945 dělníci, učni, řemeslníci a služebnictvo. Ti se také podíleli na řízení knihovny spolu se střední
vyšší vrstvou a inteligencí.
Mluvíme-li však o minulosti české veřejné knihovny, musíme
rozlišovat období Škodovy knihovny (1890 —1918) a období
Městské veřejné knihovny. Škodovu knihovnu nejprve spravovala Česká beseda, poté Národní jednota, která ji v některých
svých záznamech označovala také za knihovnu ústřední.
Škodova knihovna plnila funkci veřejné knihovny, byla totiž
přístupná i pro nečleny spolku. V době vzniku měla pouze 200
svazků knih, z nichž se však některé dochovaly v novojičínské knihovně do dnešních dní. Roku 1895 vzrostla knihovna
nákupy a dary a měla 660 svazků.
Počátkem roku 1903 měla knihovna 887 svazků, byly zřízeny tři seznamy, a to podle jména autorů, oborů a dle názvu
knihy. Čtenářům nebyl povolen volný výběr knih, směli si
vybírat četbu pouze podle katalogů. Zajímavá je také zpráva
o složení tehdejších čtenářů podle povolání: 1. řemeslníci, 2.
dělníci, 3. služky a učni, nejmenší zastoupení bylo z řad pánů
a dam vyššího vzdělání, ač pro ně byl výběr knih hojný. Knihy
byly půjčovány vždy v neděli, návštěvnost v létě byla asi 20
čtenářů, v zimě pak 50 čtenářů. Knižní fond nadále rostl, a to
zejména z darů čtenářů. V dubnu roku 1904 bylo v evidenci
knihovny 1 075 svazků, 1 298 čtenářů si vypůjčilo 2 387 knih.
Od roku 1907 nastává pozvolný úpadek knihovny a tento
neutěšený stav přetrval až do roku 1909, kdy dochází ke
změně ve vedení knihovny. Nemalý vliv na pokles Škodovy
knihovny a nepořádky v ní mělo jistě střídání velkého počtu
knihovníků.
Z období 1910—1918 se dochovalo několik statistik a jiných
zajímavých záznamů. V těchto letech byla velice aktivní Ná-
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rodní jednota s ústředím v Novém Jičíně, která se zasloužila
o vzrůst knihovnictví i v malých obcích svého okrsku. Vzniká
první tzv. putovní knihovna, která koluje mezi obcemi okrsku
a jejíž fond byl čtenáři velmi využíván. Další zajímavou informací je vybudování fondu divadelní knihovny o 120 svazcích.
Období 1. světové války a vzrůstající národnostní i sociální
útisk českého obyvatelstva ve městě negativně působily na
činnost kulturních a vzdělávacích institucí, tedy i knihovny.
Po vzniku samostatného československého státu dochází
k změnám v oblasti knihovnictví. Základní význam pro rozvoj
veřejných knihoven měl první knihovnický zákon z r. 1919,
který ukládal všem politickým obcím povinnost zřizovat veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou.
V Novém Jičíně vzniká městská knihovna, jejímž základem
byl knihovní fond bývalé Škodovy knihovny. Je tedy zřejmé,
že minulost obou knihoven je propojená a na sebe navazující. I městskou knihovnu řídila Národní jednota, poté tuto
funkci přebírá Okresní osvětový sbor. V průběhu 20. let se
knihovna, i přes menší výkyvy, rozšiřovala. Za necelých 18
let činnosti městské knihovny vzrostl počet knih na 5 000
svazků. Knihovna fungovala i v době okupace a díky obětavým lidem se také tehdy podařilo zachránit velké množství
knih. Po osvobození zahájila novojičínská knihovna činnost
jako první v pohraničí ostravského kraje dne 14. listopadu
1945 na nynější Slovanské ulici.
(Pokračování o dalším vývoji knihoven příště.)

Senioři se těší z nového výtahu
Mgr. Kateřina Adámková
g Více než rok po rychlé povodni v létě 2009 se může Dům s pečovatelskou službou (DPS) U Jičínky 25 chlubit novým evakuačním nákladním výtahem. Rekonstrukce stávajícího nákladního výtahu byla započata 20. září. Přestože práce trvaly osm
týdnů, komplikovaly práci zaměstnancům pečovatelské služby, obtěžovaly obyvatele i zaměstnance zvýšenou prašností
a hlukem, nebyla zaznamenána jediná negativní reakce.
Dne 10. 11. byl nákladní výtah zkolaudován a uveden do provozu. Vedoucí DPS byla seznámena s jednoduchou obsluhou
výtahu, která je dle požadavku možná pouze za použití čipů
nebo klíčů. Zaměstnancům byly dne 11. 11. předány čipy k obsluze výtahu. Současně byli proškoleni v obsluze výtahu.
Nákladní výtah je po rekonstrukci evakuační, je schopen
provozu dalších 45 minut po výpadku elektrického proudu.
Výtah bezesporu přispěl k vyšší bezbariérovosti budovy.
Ovládací panel kabiny je umístěn ve výšce, která umožňuje
obsluhu i osobě na vozíku, součástí kabiny je i sklápěcí sedák. Nemožnost svévolně obsluhovat nákladní výtah obyvateli DPS u nich z počátku vyvolávalo nepochopení. To však
brzy pominulo pod tíhou logických argumentů a nastavení
pravidel obsluhy výtahu (např. zapůjčení čipů osobám na vozíčku nebo za účelem stěhování), které jsou akceptovatelné
jak pro zaměstnance pečovatelské služby, tak obyvatele DPS.
Zaměstnanci pečovatelské služby i obyvatelé DPS jsou nesmírně vděční za nový nákladní výtah. Litují skutečnosti, že
tento výtah nebyl k dispozici v době povodní, aby pomohl zamezit vzniklým škodám.

Klub rodáků a přátel města NJ
Karel Chobot
zve všechny své členy ve středu 22. prosince v 18.00 hodin
na tradiční vánoční posezení
s malým hudebním překvapením či sladkým obohacením
v podobě vánočních cukrovinek, které pro nás připravily pilné
členky, s přáním hojných darů bohyně Štěstěny všem jubilantům, tentokráte v našich klubových místnostech na baště.
Členové a příznivci se zcela určitě budou v prosinci setkávat
na všech adventních či vánočních koncertech, jak jsou upřesněny na jiném místě Zpravodaje.
Všem členům klubu a příznivcům přejeme o Vánocích radost v srdci z narození Jezulátka, veselé rozloučení s rokem
stávajícím a do Nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví, lásky
a osobní pohody.

Sportovní aktuality
g

PLOUTVAŘI LAGUNY VE SVĚTOVÉ ŠPIČCE! Obrovský úspěch vybojovali ploutvaři Laguny Nový Jičín ve finále
Světového poháru CMAS 2010 v plavání s ploutvemi, když
v celkovém bodování světového poháru, do kterého se započítávají povinně dvě kola a třetí finálové kolo, juniorský tým
Laguny celkovém hodnocení zvítězil. V individuálním bodování juniorů zaznamenal skvělé umístění Matěj Obšivač, který
získal v celkovém hodnocení světového poháru 2. místo.
K těmto významným výsledkům však vedly boje v průběhu
roku 2010 s tvrdou světovou konkurencí. V pátém ročníku
nejvyšší světové soutěže klubů, která měla na programu šest
kol a závěrečné zlaté finále bodovalo 1241 nejlepších světových závodníků ze 157 potápěčských týmů pod vlajkami 27
národů. Junioři Laguny, kteří dlouhodobě dosahují v republikových soutěžích vysoké výkonnostní úrovně, měli díky podpoře Moravskoslezského kraje a v závěru soutěže i díky podpoře města Nový Jičín možnost představit se světu.
S velmi silnou ploutvařskou konkurencí se hoši z malého
města utkali statečně, soupeři věhlasných jmen s evropskými
i světovými mistrovskými tituly se nedali zastrašit a ve složení Matěj Obšivač, Jan Bartek, Petr Španihel, Jakub Jarolím,
Martin Mazáč a Ondřej Dofek porazili nejlepší týmy: egyptskou Alexandrii, ruský Ural tým, ukrajinskou Darnistsu a další
ruská, německá, čínská, francouzská, kolumbijská ploutvařská družstva.
V řadě disciplín stáli novojičínští závodníci na stupních vítězů a v průběhu roku celkem ve svě áku vyplavali 27 medailí:
9 zlatých, 5 stříbrných a 13 bronzových. Závěrečného Zlatého
finále SP, kterého se ve francouzské Aix en Provence 22. až
24. 10. zúčastnilo jen pět závodníků, vybojovali závodníci Nového Jičína pět medailí a fantastickým výkonem v závěrečné
štafetě, kterou vyhráli, potvrdili, že jsou pro rok 2010 nejlepším světovým juniorským družstvem.
Družstvo juniorů Laguny má výborný tým včetně dívek. Ve
finálovém kole musel startovat oslaben o nejmladšího člena
Ondru Dofka, který chyběl do bodování tohoto finále, kde junioři skončili o 23 bodů na druhém místě. Celkové vítězství
zajistil součet bodů předcházejících kol. V závěrečném finále
nemohlo startovat družstvo dívek vzhledem k vysokým finančním nákladům. Laguně se bohužel zatím nedaří navázat kontakt s generálním sponzorem, který by podpořil ploutvaře
světové úrovně.
Letošní juniorský vicemistr světa Matěj Obšivač vyplaval
v tzv. zlatém francouzském finále další tři světové medaile —
tři bronzy v disciplínách bifins. Na tratích 50, 100 i 200 metrů
kraulem v krátkých ploutvích se spolu s mistry světa ruským
Shchukinem a polským Karpiszem utkal o body do celkového
hodnocení světového poháru. Matěj díky vyrovnaným výkonům
v celém World Cupu vyplaval skvělý a vůbec první úspěch
českého závodníka, stříbrnou pozici na stupních vítězů celkového hodnocení Světového poháru CMAS 2010. O pouhých
pět bodů jej porazil jen letošní mistr světa a světový rekordman dlouhých tratí, ukrajinský Oleksandr Odynokov.

V jednotlivých kolech a finále nasbíral novojičínský závodník celkem 13 medailí (7 zlatých, 2 stříbrné, 4 bronzové) což
se ještě žádnému českému ploutvaři nepodařilo a zařadil se
mezi světová pohárová esa.
Úspěch týmu stojí na práci všech jednotlivců, také další
závodníci Laguny se ve finále činili. Petr Španihel se nezalekl
štrekařských šampionů a na 800 PP, kdy dlouho atakoval čínského borce, a vyplaval bronzovou medaili. K ní přidal čtvrté
místo na poloviční trati a páté místo na dvoustovce. Do společného ranku přidali body i sprinteři Jan Bartek a Martin
Mazáč, kteří byli šestí na 50 RP, 50 PP a o posledních 56 bodů
se postaral v ploutvových disciplínách pod hladinou Jakub
Jarolím, jenž překvapivě nejlépe doplaval devátý na 100 PP.
O zlatou tečku finále se postarala novojičínská štafeta juniorů, dobře rozjíždějící Jan Bartek nechal diváky v napětí,
Egyp ané a Rusové vedou. Střídající Martin Mazač předvedl
neuvěřitelný výkon, při kterém výrazně vylepšil svůj osobní
rekord, a předával štafetu stále jako třetí. Na třetím úseku
Jakub Jarolím drama stupňuje, nejsilnější ruský tým máme
na dosah. Nastupují finišmani štafet a výkon českého Petra
Španihela je z kategorie snů. Vítězství české štafety, navíc
o tři sekundy ve zlepšeném osobním rekordu. Tým Alexandrie
dohmátl druhý a ruští hlavní favorité, kteří nezvládli nápor,
zůstali bronzoví.
Celkové výsledky: 1. místo Klub vodních sportů Laguna
Nový Jičín, Česká republika 1 709 bodů, 2. místo Police Egypt,
Alexandrie, Egypt 1 551 bodů, 3. místo Ural tým, Rusko 1 410
bodů.
Vedení Laguny děkuje reprezentačnímu týmu hochů a dívek za výsledky, které reprezentovaly naše město a klub.
Poděkování za přístup ke studentům z řad sportovců patří
Gymnáziu Nový Jičín i Základní škole Komenského 68. Poděkování rovněž patří městu Nový Jičín a Moravskoslezskému
kraji za finanční podporu ve světovém poháru 2010.
Text a foto Simona Klapcová, KVS Laguna

Druholigoví basketbalisté Nového Jičína (ve světlém dresu) ubránili i nebezpečné hráče Kroměříže. Foto Josef Gabzdyl.
g DRUHOLIGOVÍ

Ploutvaři, kteří se zapsali do dějin Laguny Nový Jičín.

BASKETBALISTÉ BOJUJÍ O PRVENSTVÍ. V minulé sezoně basketbalisté BC Nový Jičín, kteří
hrají druhou ligu, tedy třetí nejvyšší soutěž, se zpočátku museli strachovat, zda se v soutěži vůbec udrží. Letos ale po
osmi utkáních bojují o špičku tabulky. „Už ve druhé polovině
uplynulé sezony byly výkony mnohem lepší a v tomto trendu
naštěstí pokračujeme. Musíme vydržet co nejdéle, pohled na
tabulku s Novým Jičínem v popředí je pěkný,“ uvedl trenér
týmu Zdeněk Valoušek. Mužstvo prohrálo jen na palubovce
Valašského Meziříčí a doma se Šlapanicemi, první prosincový
víkend však basketbalisty čekají duely na hřištích velmi silných Karviné a VŠB Ostrava.
Tým posílili dva hráči ze Zlína, ale jádro tvoří odchovanci,
kteří mají zkušenosti z extraligového prvního novojičínského
týmu. „Krba, Kraus i Mrštík jsou oporami, daří se i členu letošního áčkového kádru Medkovi, takže tým má myslím kvalitu. Uvidíme, jak se bude dařit v dalších zápasech,“ dodal
Valoušek.
Josef Gabzdyl
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g STARŠÍ ŽÁCI MĚLI MEDAILOVÉ ŽNĚ. Na konci listopadu se do Nového Jičína sjeli na oblastní přebory staršího
žactva v plavání nejlepší plavci narození v letech 1996, 1997,
1998. Byla to jediná kvalifikace na zimní mistrovské soutěže,
které se budou konat v prosinci v Jihlavě, Prostějově a v Chomutově.
Jakub Knesl (1996) nenechal nikoho na pochybách, že je
jeden z nejlepších plavců svého ročníku v republice a velký
talent novojičínského plavání. Vyhrál všechny disciplíny, které
plaval — 100 a 200 motýlek, 200, 400 a 1500 volný způsob, 200
a 400 polohový závod a 200 znak. O to těžší bude rozhodnout,
kterých šest disciplín podle pravidel plavání této věkové kategorie poplave v Jihlavě.
Dalším kvalifikantem na mistrovství republiky je Jiří Maňásek (1996), který obsadil 1. místo na 100 polohový závod, 2.
místo na 200 polohový závod a 3 x byl 3. na 100 volný způsob,
100 a 200 prsa. Další závodníci: Filip Černý (1998) — 1. místo
na 200 prsa a 3. místo na 100 prsa, Tina Mizerová (1998) 2 x
2. místo 100 a 200 prsa, Matěj Podzemný (1997) — 3. místo na
200 znak a na 3. místě na 200 prsa se umístil i Michal Pístecký (1997).
Dvakrát vystoupili na stříbrné stupně vítězů naši starší
žáci ve štafetových závodech na 4 x 50 volný způsob a 4 x 50
polohový závod. Plavali ve složení Knesl, Maňásek, Pístecký
a Černý.
Dík patří nejen plavcům za kvalitní výsledky, ale i rozhodčím a funkcionářům našeho klubu za bezproblémový hladký
průběh soutěže.
Bc. Pavlína Skřičková, Plavecký klub

budeme potřebovat na hřišti. Uvidíme, jak se povede případné
doplnění kádru, ale nahradit ho bude velmi obtížné,“ naznačil Holub, který se zmínil i o ekonomické situaci klubu. „Před
zahájením jarní části si sedneme se sponzory a probereme
situaci. Pak se uvidí. Cílem je stále střed tabulky.“ První
jarní utkání sehrají fotbalisté doma 27. března s jedenáctou
Mohelnicí.
Josef Gabzdyl
g

VZNIKL NOVÝ BASKETBALOVÝ TURNAJ. Vzhledem
k tomu, že první část Mattoni NBL má zejména v lednu a únoru
v termínové listině velké množství volných termínů a z důvodu
špatné organizace žádný český tým nehraje Středoevropský
pohár, dohodly se týmy Nového Jičína, Brna a Opavy na malém miniturnaji pod názvem MORAVA CUP (v případě, že se
podaří zajistit sponzora, přibude k tomuto názvu i jeho jméno),
kterým vyplní zmíněné volné termíny v termínové listině.
Z moravských týmů oslovili organizátoři i BK NH Ostrava,
která neprojevila zájem. Zbývající moravský tým BK Prostějov nebyl osloven vzhledem k účasti v Eurochallenge cupu.
Cílem tohoto turnaje je vedle možnosti odehrát více zápasů
a nabídnout tak divákům ve zmíněných městech více podívané. Turnaj se bude hrát podle rozpisu a sportovně technických podmínek Mattoni NBL s drobnými výjimkami organizačního charakteru. Soutěž budou řídit tři zástupci zúčastněných týmů a budou zároveň i odvolacím orgánem.
Zápasy týmu Unibon Nový Jičín: 19. 1. 2011 Unibon Nový
Jičín — B & W Opava, 25. 1. 2011 B & W Opava — Unibon Nový
Jičín, 8. 2. 2011 Basketball Brno — Unibon Nový Jičín, 16. 2.
2011 Unibon Nový Jičín - Basketball Brno.
Milan Dvořák, BC Nový Jičín

g

Novojičínský David Pražák (vlevo) uniká obránci Valašského
Meziříčí. Foto Josef Gabzdyl.
FOTBALISTÉ PŘEZIMUJÍ NA DESÁTÉM MÍSTĚ. Novojičínští fotbalisté coby nováček v patnáctičlenné divizi ukončili podzimní část soutěže na desátém místě, devět bodů nad
sestupovým pásmem. „Myslím, že s určitými výhradami můžeme být spokojeni. Sice kdybychom měli o tři body více, byl
bych spokojenější, protože bychom se usídlili v klidném středu
tabulky, ale nakonec převažují pozitiva,“ zhodnotil trenér
Alois Holub po posledním utkání s Valašským Meziříčím,
který Nový Jičín vyhrál 2:0. Jak podotknul, naprosto nezbytně
se na domácím trávníku musejí získávat tři body. „Co ještě
prošlo v krajském přeboru, to v divizi už nikoliv. A na hřištích soupeřů se body získávají velmi těžce.“
Potěšilo ho zapracování posil do sestavy a i fakt, že ačkoliv je mužstvo poměrně mladé, postavené na odchovancích
a bez hráčů velkých jmen, v konkurenci s týmy s mnohem větším rozpočtem většinou obstálo. Navíc muselo překonávat
komplikaci, když hned zkraje soutěže odešel do zahraničního
angažmá kanonýr Lukáš Polónyi. „Jeho branky určitě chyběly, ale myslím, že alespoň částečně se ho podařilo nahradit,“
řekl trenér.
Jako největší osobnost celku podle předpokladů označil
Jana Žemlíka, který třímal dirigentskou taktovku obrany
a dával i branky. Přitom i trenér Holub před časem přiznal,
že hráč pomýšlí na ukončení aktivní kariéry. „Určitě by byl
ideální jako můj nástupce u mužstva. Má zkušenosti i autoritu, trenér by to mohl být výborný. Jenže my ho asi i na jaře
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HOKEJI SE DAŘÍ, SCHÁZEJÍ JEN NOVÍ HRÁČI. Hokeji se v Novém Jičíně daří. Muži se pohybují ve středu druholigové tabulky a prohánějí ekonomicky a podle jmen i hráčsky
silnější týmy, letos vzniklá rezerva se v krajském přeboru
rozehrála. Také mládeži se až na výjimky daří. „Klub jede,
jen nás mrzí, že přísun nových nejmenších hráčů není na
takové úrovni jako kdysi, výběr je prostě znatelně užší,“ uvedl
manažer klubu Milan Urban. Zmínil, že nově probíhá speciální náborová akce, při které mohou noví adepti hokejového
řemesla a jejich rodiče výrazně ušetřit. „Neplatí se oddílové
příspěvky a na první rok dokonce půjčíme i brusle, přilbu
a hokejové rukavice,“ řekl Urban. Termíny náboru jsou vždy
v úterý od 16.30 do 17.30 hodin a ve čtvrtky v 15.30 až 16.30
hodin. V sobotu a v neděli nábor pokračuje od 7.30 do 8.45
hodin. Více informací na stránkách www.hcnj.cz
První tým mužů byl v době uzávěrky Zpravodaje na devátém
místě z patnácti účastníků, když naposledy doma porazil
velmi silnou Orlovou s naganským hrdinou a střelcem zlaté
branky MS 2001 Davidem Moravcem v sestavě. „Škoda, že
jsme zbytečně prohráli v Přerově a v závěru ztratili domácí
souboj s Hodonínem, jinak by vládla úplná spokojenost. Tak
jsme pořád těsně na hraně osmičky zaručující postup do play
off, ale snad se to ještě zlepší,“ hodnotil Urban.
Při zmínce o rezervním týmu v krajském přeboru se mohl
manažer usmívat ještě více. Po nepříliš dobrém začátku, kdy
mužstvo sbíralo jen porážky, se tým namíchaný z mladíků
a mazáků rozjel a málokdo ho dokáže alespoň zbrzdit. Dokonce při okresních derby utkáních s Kopřivnicí a ve dvou
zápasech se Studénkou neztratilo novojičínské béčko ani bod.
„Už si na soutěž zvykli a mužstvo začalo fungovat. Máme
z toho radost, protože kvůli tomu jsme tým vytvářeli,“ řekl
Urban s tím, že mladí hokejisté získají po boku starších hráčů
neocenitelné zkušenosti. „To poté jistě pomůže i áčku,“ konstatoval Urban.
Text a foto Josef Gabzdyl
Hokejoví fanoušci zatím mají více důvodů ke spokojenosti.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 23. 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 23. kolo: Nepochybně jsou čtenáři Novojičínského zpravodaje patřičně hrdí na půvaby našeho historického města. Jsou však pohledy, odkud město tak ale vůbec
nevyhlíží. Ani jsem se moc nedivil Holan anům, které jsem
před časem potkal na značené turistické trase nedaleko Nového Jičína, když mi nechtěli uvěřit, že shlížejí na zajímavé
starobylé město. Proč tomu tak bylo, dost jednoznačně ukazuje dnešní soutěžní snímek, pořízený z onoho místa. A z toho
vyplývá dnešní otázka pro soutěžící: na úpatí které vyvýšeniny v našem okolí jsem se setkal s turisty a pak pořídil
tento „panelákový“ záběr?
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 13. prosince do
12.00 hodin. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ
zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín. Poštovní razítko musí být nej-
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později ze čtvrtku 9. prosince. Svůj tip můžete poslat i bez
kuponu internetem, avšak pozor, adresa se mění z dosavadní jgabzdyl@novyjicin-town.cz na jkrutilkova@novyjicin-town.cz
Vyhodnocení 22. kola: Ani tentokrát nebyl jediný ze soutěžících čtenářů, který by neuhodl, odkud byl minulý snímek
pořízen. V některých případech jistě napomohla nápověda,
protože sotva měli všichni soutěžící někdy příležitost vystoupat na nejvýraznější dominantu města, a to na věž chrámu
Nanebevzetí panny Marie, odkud byl v loňském létě snímek
pořízen. Lišili jste se, milí čtenáři, pouze v míře vtipnosti,
kterou jste do své odpovědi vložili. Moc potěšily. Děkujeme.
Nu a protože nám pomalu docházejí vyvýšeniny, kopce i věže,
ze kterých by se pořizovaly neotřelé záběry na Nový Jičín,
můžete brzy očekávat novou soutěž, kde se bude moci uplatnit vaše vnímání města, ve kterém jste doma a které máme
všichni rádi.
Výherci 22. kola: První cenu (jednu ze čtyř reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru) získává
Jana Střítezská, Dlouhá ul., Nový Jičín. Vstupenky pro dvě
osoby na film z prosincové programové nabídky kina Květen,
a to opět dle vlastního výběru, dostane Alena Žlebčíková,
ul. Msgr. Šrámka, Nový Jičín. Držitelem dvou vstupenek Muzea Novojičínska se stala Irena Kalíšková, Nový Jičín-Libhoš a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů města, se může
těšit Věra Trefilová, Dlouhá ul., Nový Jičín. Držitelkou DVD
s filmem o městě za nejzajímavější odpově , a to dokonce
i s křížovkou a zajímavou koláží, se stala Rita Trubačová,
ul. Na Lani, Nový Jičín-Loučka.
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