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g Starosta Nového Jičína Ing. Břetislav Gelnar CSc. spolu s mís-

tostarostou PhDr. Jaroslavem Dvořákem přivítali první letošní
novojičínské miminko. Jako první se narodila v porodnici Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně Eliška Stoevová dne
1. ledna 2011 v 6.54 hodin.
„Chtěli bychom, aby se stalo tradicí vítání prvního narozeného občánka Nového Jičína. Proto jsme sem dnes přišli,“
řekl starosta města Ing. Gelnar CSc.
Maminku Elišky Irenu Mrockovou návštěva starosty a jeho
zástupce viditelně zaskočila. „Je to nečekané a příjemné zároveň,“ řekla šastná maminka, kterou potěšila starostova
osobní návštěva v porodnici. Místostarosta PhDr. Jaroslav

Dvořák předal Elišce dárkové poukazy. „Shodli jsme se na
tisícikorunových poukazech, jeden lze vybrat ve zlatnictví
a druhý v drogerii,“ řekl místostarosta Dvořák, který původně
preferoval zakoupení náušniček.
Malá Eliška přišla na svět o tři týdny dříve, ale podle své
maminky bude dítě štěstěny. „Narodila se 1. 1. 2011 a každý
mi říká, že jde o magické datum, nemám důvod jim nevěřit,“
dodala s úsměvem.
Malou Elišku rovněž přivítal ekonomický náměstek novojičínské nemocnice Ing. Petr Šmíd, který jí předal plyšového
medvěda.

Miroslav Fajkus, tiskový mluvčí

Z jednání
samosprávných orgánů

Jak bude fungovat novojičínská
nemocnice od 1. března

Mgr. Tomáš Vindiš, tajemník MěÚ

Miroslav Fajkus, tiskový mluvčí

g 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, dne 20. 12.
2010. Již první „ostré“ jednání nového zastupitelstva města
po ustavujícím zasedání mělo velmi široký program vysoké
důležitosti. Zásadním bodem bylo schválení rozpočtu města
na rok 2011. Rozpočet byl schválen hlasy převážné většiny
20 členů zastupitelstva města a tím byl vytvořen prostor pro
řádný chod města, jeho organizací a městského úřadu již od
samého počátku roku 2011. Je třeba konstatovat, že se jedná
o rozpočet úsporný, zajišující však chod města v plné míře
a vytvářející předpoklad pro realizaci všech důležitých projektů, na které se z nejrůznějších zdrojů podařilo zajistit dotační finanční prostředky. Stejně jako v minulých letech se
zdrojovou a výdajovou část rozpočtu podařilo vyrovnat zapojením rezervního fondu. Po schválení rozpočtu města byl schválen i rozpočtový výhled na léta 2012—2017.
Veřejností pravidelně velmi sledovaným bodem je schválení
grantů. Granty byly schváleny v předloženém znění a tuto
skutečnost, která vytváří prostor pro zajištění činnosti, jistě
přivítají mnohé kulturní, sportovní, sociální a společenské
organizace působící na území našeho města. Významným bodem jednání bylo udělení čestného občanství panu Mgr. Václavu Ptáčkovi za celoživotní dílo, jehož výsledkem je výrazný
příspěvek k hudebnímu, kulturnímu a duchovnímu rozvoji
našeho města.
Za zmínku stojí i uzavření smlouvy s obcí Hostašovice o užívání klubu důchodců ve Straníku. Tato spolupráce již funguje
řadu let k oboustranné spokojenosti. Zastupitelstvo města
dalo v průběhu zasedání opětovně najevo i jasný zájem na
zřízení cyklostezky na zrušené železniční trati mezi Novým
Jičínem a Hostašovicemi. Byla otevřena cesta k přímému jednání s obcemi Mořkov, Hodslavice, Hostašovice a Životice
u Nového Jičína o přípravě projektu k získání dotace na realizaci této velmi slibné akce.
V závěrečné části zasedání zastupitelstva města byl zvolen nový kontrolní výbor, v jehož čele bude v následujících
čtyřech letech MUDr. Miroslav Kobsa, a finanční výbor, v jehož čele stane Bc. Blanka Faluši. Zvoleny byly i osadní výbory pro části města Loučka, Žilina, Kojetín, Straník a Bludovice.
4. schůze Rady města Nový Jičín, dne 17. 1. 2011. V úvodu
schůze rady města byl přijat čestný občan pan Mgr. Václav
Ptáček a byly mu starostou města panem Ing. Břetislavem
Gelnarem, CSc. slavnostně předány doklady o jmenování čestným občanem města Nový Jičín. Následovala část věnovaná
bezpečnostní situaci na území města za rok 2010. Tato se
skládala z informace Policie České republiky, kterou přednesl vedoucí obvodního oddělení PČR Nový Jičín npor. Bc. Tomáš Dohnal a dále informace Městské policie Nový Jičín, za
kterou vystoupil její ředitel Bc. René Škoda. V programu dále
byly projednány potřebné finanční záležitosti a byl stanoven
harmonogram projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010. Rada města také jmenovala novou povodňovou komisi města.
Zajímavostí zasedání bylo rozhodnutí rady města o tom,
komu bude svěřen nalezený papoušek šedý, který postupem
času přešel do majetku města. Nakonec byl vrácen původnímu
majiteli, který však musel kompletně uhradit náklady spojené
s více než půlroční péčí o předmětného opeřence. Rada města
schválila roční monitorovací zprávu integrovaného plánu rozvoje města a byla informována o záležitostech spojených s již
dříve dokončenými stavbami Masarykova náměstí a tržnice.
Rada města schválila úpravu cen tepla na rok 2011.
Rada města se dále zabývala i programem prevence kriminality na rok 2011, tento doporučila zastupitelstvu města ke
schválení. Následoval blok bytových a majetkoprávních záležitostí. Zde odkazujeme na text usnesení, který je zveřejněn na webových stránkách města.
Závěr jednání Rady města Nový Jičín byl věnován jmenování předsedů a členů odborných komisí rady města a schválení plánu práce rady města na rok 2011.

g Pokud dojde k naplnění nejčernějšího scénáře a všech
čtyřiapadesát lékařů, kteří dali výpově v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“, v novojičínské nemocnici skončí, tak bude
omezen provoz těchto oddělení: ambulantní provoz bude na
ortopedickém oddělení, urologii, ORL. Omezený provoz bude
na chirurgickém a interním oddělení.
„Nemůžeme připustit, aby byli pacienti Novojičínska bez
možnosti akutního lékařského ošetření. Omezení se dotkne
jen plánovaných výkonů,“ uvedl ředitel Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně MUDr. Tomáš Nykel. Ten dodává, že
porodnice novojičínské nemocnice bude fungovat ve standardním režimu. „Jako v jediné krajské nemocnici v Moravskoslezském kraji bude fungovat porodnice v běžném režimu bez
omezení,“ řekl dále ředitel novojičínské nemocnice.
O dění ve špitále se rovněž čile zajímá vedení Nového Jičína. „Snažíme se pomoci, jak jen můžeme, protože jsme si
vědomi zodpovědnosti, kterou máme k občanům města. Proto
jsme s vedením nemocnice v takřka každodenním kontaktu,“
uvedl místostarosta Nového Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák.
Jeho slova potvrzuje i ředitel MUDr. Tomáš Nykel. „S novým
vedením města máme mnohem lepší spolupráci než s jejich
předchůdci,“ dodal.

Chráněné bydlení „Archa“
v Novém Jičíně
Bc. Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
g Prvního února 2011 otevírá
Slezská diakonie v Novém Jičíně chráněné bydlení Archa pro
uživatele s mentálním a kombinovaným postižením. V budově bývalé základní školy na ulici
Beskydská č.p. 142, která v loňském roce prošla celkovou rekonstrukcí a proměnila se tak
na objekt s pěti bytovými jednotkami pro celkem 15 obyvatel,
se zázemím pro společné vaření, setkávání a individuální práci, bude od 1. února bydlet
šest lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Do konce
února nastoupí zbylých devět obyvatel. Přijati byli hlavně uživatelé z ústavních zařízení, která v současné době procházejí
transformací v rámci Moravskoslezského kraje. Jde například
o Fontánu v Hlučíně či Novou Horku u Studénky. Převážně
jde však o lidi, kteří mají nějakou vazbu na Nový Jičín — sami
tu kdysi žili, případně zde mají blízké příbuzné, tedy rodinné
vazby, na které se dá navázat. Část uživatelů je přímo z Jičína,
ti pouze přejdou např. z domácího prostředí do chráněného
bydlení, které by mělo přispět k jejich osamostatňování se.
Se zvládáním činností a prohlubováním dovedností spojených s běžným chodem domácnosti jim bude pomáhat pět
asistentů, s vyřizováním úředních záležitostí pak sociální
pracovník. Péči o chod celého střediska převezme Bc. Barbora
Kahánková jako jeho vedoucí. Část uživatelů chráněného bydlení by měla v rámci denního programu využívat další ze služeb, která je v Novém Jičíně provozována Slezskou diakonií,
a to sociálně terapeutické dílny EFFATHA Nový Jičín.
Rekonstrukce a zprovoznění budovy byla finančně podpořena v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007—2013, prioritní osa: 10.2 Podpora prosperity regionu. Oblast podpory: 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb. Dílčí oblast podpory: 10.2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb částkou více než 16 milionů korun.
Chod by měl být financován prostřednictvím dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, z rozpočtu zúčastněných měst,
z příjmů od uživatelů a z darů.
V průběhu prvního pololetí je počítáno s uspořádáním dne
otevřených dveří pro veřejnost.
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Hlášení o produkci a nakládání
s odpady za rok 2010
Bc. Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g

Upozorňujeme původce odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více
než 100 t ostatních odpadů, a oprávněné osoby na blížící se
termín 15. 2. 2011, do kdy je nutno zaslat obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností příslušnému dle místa provozovny roční hlášení o odpadech dle přílohy č. 20 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Bližší informace jsou k dispozici na www stránkách města
nebo přímo na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín
(tel.: 556 768 365, e-mail: dtichavska@novyjicin-town.cz).

Upozorňujeme občany na změnu
poplatku za komunální odpad
Finanční odbor
g

Upozorňujeme občany města, že v souvislosti s nabytím
účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, od 1. 1. 2011,
je každý poplatník veden samostatně pod svým variabilním symbolem.
Výše poplatku na rok 2011 činí 456,- Kč/osobu/rok. Splatnost poplatku je k 31. 3. 2011. Platby je možné provádět na
pokladnách MěÚ na Divadelní 1, Masarykově náměstí 1, dále
převodem z účtu, kde je nutné uvést variabilní symbol nebo
poštovní poukázkou. Z důvodu přidělení nových variabilních
symbolů budou rozeslány poštovní poukázky dříve než v předchozích letech.
Veškeré změny mající vliv na výši poplatku (narození, úmrtí,
změna trvalého pobytu) je nutné nahlásit na MěÚ Nový Jičín,
finančnímu odboru, v 1. patře, č. dveří 107 — Sandra Trávníčková, e-mail: stravnickova@novyjicin-town.cz

Upozornění na změnu v zákoně
o cestovních dokladech od 1. 7.
Odbor vnitřních věcí
g S účinností ode dne 1. 7. 2011 se mění zákon o cestovních
dokladech. Od tohoto data již nebude možno zapsat dítě —
občana ČR — do cestovního dokladu rodičů. Pokud bude zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede
dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan
překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem,
v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června
2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který
byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti
dnem 26. června 2012.

Nové projekty na území města

klady jsou předpokládány ve výši 18 milionů korun, podíl dotace činí 9,5 milionů. Další významnou investiční akcí je výstavba nového separačního dvora v blízkosti ulice Suvorovova
s cílem rozšíření možností sběru využitelných složek komunálního odpadu od občanů. Celkové náklady jsou stanoveny
ve výši 17 milionů, z toho dotace z Operačního programu životního prostředí činí bezmála 15 milionů korun.
Ochranu životů a majetku občanů města před povodněmi
zajistí zpracování povodňových digitálních plánů a vybudování nového varovného a vyrozumívacího systému na celém
území města. Výše dotace na tuto akci je 10,5 milionů korun.
V dubnu tohoto roku bude zahájena obnova mostů a mostků, zničených bleskovými povodněmi v roce 2009, v místních
částech Bludovice a Žilina u Nového Jičína. Finanční prostředky budou poskytnuty ve výši 92,5 % z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
Nadále bude pokračovat regenerace části území panelového
sídliště Nový Jičín-Loučka. V rámci VI. etapy bude v části uvedeného sídliště provedena rekonstrukce chodníku. Dále bude
vytvořena odpočinková plocha tvořená povrchem z minerálního betonu, uměleckým prvkem „bludiště“, pergolou a mobiliářem. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 2,3 milionů
korun, z čehož dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
může činit 70 % celkových výdajů.

Žádosti o přijetí do MŠ
v Novém Jičíně pro rok 2011/12
Ing. Michaela Bluchová, odbor ŠKMT
g

Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6,
Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Trojlístek Nový Jičín, Máchova
62 a Libhoš 90, po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín
budou přijímat od 4. dubna do 8. dubna 2011 v době od
8.00 do 15.30 hodin žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok 2011/2012 (tj. od 1. 9.
2011). Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad o stanoveném pravidelném očkování dítěte a odolnosti
dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví.
Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená
pracoviště na území města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Jubilejní 1; MŠ Nový Jičín, Vančurova 36; MŠ Nový Jičín-Loučka, Císařská 115.
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Smetanovy sady 6; MŠ Nový
Jičín, Jiráskova 10; MŠ Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143.
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o.,
odloučená pracoviště: MŠ Nový Jičín, Trlicova 8; MŠ Nový
Jičín, Komenského 78.
Základní škola a Mateřská škola NJ, Libhoš 90.

Bc. Jiří Plandor, oddělení rozvoje města
g

Rok 2011 bude rokem zlepšování stavu životního prostředí
a veřejných prostranství v Novém Jičíně. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města budou prováděny úpravy zeleně,
obnova zpevněných ploch, veřejného osvětlení, mobiliáře, vybudování opěrných zídek a dětských hřiš s moderními dětskými prvky v lokalitách ulic Jubilejní, Budovatelů, K. Čapka
a ulice Dlouhá. Celkové náklady těchto investičních akcí činí
17,6 milionů korun, z toho dotace činí 15 milionů.
V dubnu tohoto roku bude zahájena výstavba oddílné kanalizace v místních částech Loučka a Žilina u Nového Jičína za
přispění finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí ČR ve výši 54 milionů. V tomtéž měsíci budou
zahájeny projekty zaměřené na úsporu energie v budovách
Základní školy Komenského 66, 68 a Střední odborné školy
Educa s.r.o. formou zateplení stěn, výměnou oken a dveří. Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 36 milionů korun.
Odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem obecního
podnikání zahájí realizaci úpravy rekreační oblasti Skalky.
Dojde k vybudování miniarboreta, a to částí ploch Parkového
lesa — Slunného háje, Růžovité a Zahrady u vil. Celkové ná-
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Místostarosta PhDr. Jaroslav Dvořák vítá nejmladší občánky
Nového Jičína.

Pozvánka Europe Direct

Nabídkové řízení

Bc. Markéta Kvitová, Dis.

Klobouková kavárna v návštěvnickém
centru „Nový Jičín — město klobouků“

g

Středisko Europe Direct vás srdečně zve na akci
„Diktát — učitelé x žáci“ pořádanou v rámci Mezinárodního dne českého jazyka, která se uskuteční
21. února v aule novojičínské radnice. Akce je určena
druhému stupni základních škol. Učitelé a žáci si
poměří své znalosti českého jazyka v desetiminutovém diktátu. Přijte si s námi vyzkoušet úskalí gramatiky
českého jazyka.
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.
Středisko EUROPE DIRECT ve spolupráci s odborem životního prostředí městského úřadu vyhlašuje u příležitosti
Dne stromů 2010 fotografickou soutěž „Dřevina ve čtyřech
ročních obdobích“. Soutěž je rozdělena do dvou věkových
kategorií: do 15 let a nad 15 let. Soutěžící 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. Soutěžní snímky v barevném či černobílém provedení ve formátu max. A4 můžete zasílat v elektronické podobě (e-mail: europedirect@novyjicin-town.cz,
hhulova@novyjicin-town.cz, davidova@novyjicin-town.cz),
prostřednictvím nosiče dat nebo doručit osobně do střediska
Europe Direct (Úzká 27) nebo na odbor životního prostředí
Městského úřadu (Masarykovo náměstí 1), a to nejpozději do
10. 10. 2011. Nejzdařilejší snímky, vybrané odbornou komisí,
budou oceněny. Soutěžní snímky budou po ukončení soutěže
vystaveny v minigalerii střediska Europe Direct.
Bližší informace o těchto akcích sledujte na našich internetových stránkách: http://novyjicin.europe-direct.cz

Talent centrum
Mgr. Daniel Přáda

g V roce 2008 zahájilo svoji činnost občanské sdružení Talent centrum. Snahou sdružení je přispět k rozšíření nabídky
volnočasových aktivit dětí předškolního a mladšího školního
věku v Novém Jičíně a okolí.
Talent centrum nabízí kvalitní fyzickou aktivitu pro všechny
děti bez ohledu na jejich pohybové nadání. Děti získají základní pohybové návyky, rozvinou své pohybové schopnosti,
ale také dovednosti v nejrůznějších sportech.
Ve školním roce 2010/2011 otevřelo Talent centrum celkem
sedm kurzů: dva pro děti ve věku 3—4 roky (Špuntíci), dva
pro 5—6leté děti (Hopíci), dva pro sedmileté a starší (Talentíci) a jeden kurz cvičení rodičů s dětmi (Kulíšci). Cvičení probíhá každý týden v tělocvičnách novojičínského gymnázia pod
vedením kvalifikovaných instruktorů. O prázdninách se koná
každoročně několik sportovních příměstských táborů.
Činnost Talent centra je realizována za finanční podpory
města Nový Jičín. Kontaktní adresy a více informací naleznete na stránkách www.talentcentrum.cz

Ing. Ivana Kovaříková, odbor obecního podnikání

Foto Jaroslav Bělík
g

Město Nový Jičín vyhlašuje opakovaně nabídkové řízení na
nájem nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží v měšanském domě U Laudona č.p. 45, Masarykovo náměstí 29,
Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 29/1 v k.ú. Nový Jičín
město. Prostory jsou určeny pro zřízení a provoz stylové
kloboukové kavárny. Kavárna bude součástí návštěvnického
centra — Nový Jičín, město klobouků. Jedná se o zařízení zážitkové turistiky, které formou interaktivní expozice prezentuje výrobu klobouků na Novojičínsku. V objektu bude dále
provozována i prodejna klobouků, městské informační centrum, centrum Europe Direct. Cílovou skupinou návštěvnického centra (a tím i zákazníky) kavárny budou zejména rodiny
s dětmi, mladí a aktivní turisté, organizované skupiny zahraničních turistů, návštěvníci důchodového věku, školní zájezdy, celoročně i místní obyvatelé.
V objektu budou v období od března 2011 do srpna 2011
probíhat stavební úpravy vnitřních prostor. Zahájení provozu kavárny se předpokládá od 1. 10. 2011.
Uzávěrka nabídkového řízení proběhne dne 7. 3. 2011
v 11.00 hodin.
Plné znění výzvy k podání nabídek, včetně požadavků zadavatele na obsah nabídky a podmínek provozu kavárny, je
uveřejněno na webových stránkách města v sekci veřejné
zakázky a na úřední desce města.
Bližší informace k nabídkovému řízení i projektu poskytne
na odboru obecního podnikání, Městského úřadu Nový Jičín,
Ing. Ivana Kovaříková, tel.: 556 768 232.

Projekt Delta
Škola manažerského rozvoje
g Společnost Škola manažerského rozvoje připravuje v našem městě realizaci již druhého běhu projektu podpořeného
z Evropského sociálního fondu s názvem DELTA č. CZ.1.04/
3.3.05/31.00074.
Projekt je určen skupinám ohroženým na trhu práce a sociálním vyloučením (osoby nad 50 let a osoby pečující o osobu
blízkou). Více informací získáte na www.smrov.cz nebo u pí
PhDr. Sylvie Navarové, e-mail sylvie.navarova@smrov.cz
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O zmizelých
novojičínských kostelích
Václav Bubeník
g

Přišlo 17. století a s ním období raného baroka. Nový Jičín
se zúčastnil stavovského protihabsburského povstání, které
bylo poraženo v bitvě na Bílé hoře u Prahy 8. listopadu 1620.
Odezva na tento postoj na sebe nenechala dlouho čekat a město
bylo potrestáno zabavením majetku. Majetek to nebyl malý,
nebo jako komorní císařské město vlastnilo panství Novojičínsko-Štramberské. Celé panství pak bylo věnováno jesuitské koleji v Olomouci, která se ho ujala dne 23. května 1624.
Od té doby se úředně nazývalo „Císařské Ferdinandovo nadační panství Nový Jičín“ a nadále ho spravoval regent jesuitského konviktu. Jesuité v době své téměř 150 let trvající vlády
nad městem po sobě zanechali několik sakrálních staveb, které
však nepřečkaly reformní snahy císaře Josefa II. Byly to zejména dva kostelíky na kopci Kotouč ve Štramberku, do dnešních dnů částečně zachovalá křížová cesta z Nového Jičína
na Štramberk, kostel sv. Ignáce z Loyoly v Žilině u Nového
Jičína a kostel sv. Františka Xaverského v Novém Jičíně.
Protože nás budou zajímat pouze dva poslední ze jmenovaných objektů, musíme si říci něco o tom, proč právě kostely
sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Odpově na
tuto otázku je celkem jednoduchá. Sv. Ignác z Loyoly, vlastním
jménem Inigo Lopez de Recalde 1491—1556 byl zakladatelem
řádu a sv. František Xaverský 1506—1552 jedním z jeho prvních členů. Jesuitský řád měl proto k těmto světcům velmi
blízko a nepřekvapuje, že se jeho představitelé brzo snažili
o to, aby v okolí Nového Jičína kostely těchto světců vznikly.
Nejprve bylo vybráno místo pro kostel, spíše však jen malý
kostelík sv. Ignáce z Loyoly na kopečku nedaleko kostela v Novém Jičíně-Žilině. Ostatně dosud se mu říká Ignácova hora,
nebo lidově Ignácka. O roku jeho vzniku píše Dr. Beck ve svých
Die Geschichte der Stadt Neutitschein und deren Umgebung
z roku 1854, kde uvádí, že k jeho stavbě došlo v roce 1661.
Svému účelu sloužil až do josefínských reforem. V roce 1786
došlo totiž z příkazu císaře Josefa II. k jeho zrušení a přeměně na panskou sýpku, kterou využíval statek tereziánského fondu. Jak napsali pamětníci, návrší kde kostelík stával, bylo obklopeno obřími staletými lípami. V letní dny ho
navštěvovali staří i mladí, zejména v nedělní odpoledne, aby
si v kruhu svých známých a přátel popovídali. V roce 1849 však
z příkazu vedení statku všechny lípy pokáceli a toto tak romantické místo zůstalo docela holé. V roce 1851 sýpku odkoupili novojičínští stavitelé Kloss a Riedel a konečně v roce 1853
ji demolovali, aby tak získali stavební materiál. Po kostelíku
nezůstala žádná památka ani kresba. Pouze v dvorní části
domu č. 11 na Tyršově ulici je pod oknem bytu zazděn v kameni vytesaný nápis: 16 SIGNATIO SOC.IESV FUNDATORIS
61 čili 16 znamení zakladatelů Tovaryšstva Ježíšova 61.
Říká se o něm, že sem byl přenesen jako jediný zbytek likvidovaného kostelíku a druhotně zazděn na památku. Letopočet 1661 by skutečně odpovídal letopočtu, který ve své knize
uvádí Dr. Beck.
Pro druhý kostelík zasvěcený Františku Xaverskému vybrali Jesuité návrší na rozhraní novojičínského a šenovského

Někdejší kostel sv. Františka, v pozadí Exnerova vila —
dnešní dům Anenská č.1.
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katastru, vlevo od potoka Grasmanky na polích tehdejšího
tzv. Horního dvora. O něm se toho zachovalo daleko více.
Dobovými malíři byl zachycen na vedutách města a dosti je
i zpráv, které nás s ním seznamují. Říkalo se mu také Anenský kostelík asi podle toho, že tu byl obraz či oltář sv. Anny.
Ostatně stejné jméno nesl i nedaleký splav a ulice, která je
zde dosud. Jeho stavba započala někdy před r. 1670. Vysvěcen byl olomouckým světícím biskupem Josefem hrabětem
von Breunerem dne 13. června 1683. Toho dne také přijalo
mnoho lidí z biskupových rukou svátost biřmování.
Za trvání jmenovaného kostelíka byl novojičínský klérus
na základě nadace regenta panství Michaela Thomassyho
S.J. (regentem byl v létech 1644—1648) zavázán…
„měsíčně, pokud nebude nic důležitého v cestě stát v první
týden, nebo v první středu v žilinském kostele sv. Ignáce a potom v následující pátek každým začátkem měsíce v kostele
sv. Xavera na novojičínském dolním předměstí jednu Mši svatou číst a celebrovat a vzývat a modlit se na takový úmysl,
aby prostřednictvím drahocenné všemohoucí oběti, na přímluvu svatých otců Ignáce a Františka Xaverského Všemohoucí Pán Bůh shovívavě poskytl blahobyt a požehnání našemu městu a panství Nový Jičín a shovívavě otcovsky od
nás odvrátil všechen útisk a těžké časy.“
Vedlejší plat nadací sestával ze 14 věder piva pro novojičínského faráře a dvou věder pro kostelníka. Víno a svíčky
potřebné pro bohoslužby měly být dodávány správou novojičínského statku.
Dne 20. října 1778 byl v blízkosti kostelíka vysvěcen a otevřen nový hřbitov pro vojsko.
To už ale pozvolna přicházely reformy císaře Josefa II., na
jejichž základě došlo v roce 1786 ke zrušení nejen kostela
sv. Františka Xaverského, ale i sv. Ignáce v Žilině u Nového Jičína, obou kostelů na štramberském Kotouči a posléze i Španělské kaple. Po třech létech r. 1789 byl přeměněn v sýpku,
kde se skladovaly předepsané zásoby obilí. I zde rostly obrovské lípy tak jako u svatého Ignáce, které pokáceli k velké nelibosti místního obyvatelstva stejného roku 1849.
V roce 1850 odprodali původní kostelík, nyní sýpku zájemcům za účelem získání stavebního materiálu. K demolici však
nedošlo, nebo je doloženo, že r. 1853 tu naopak byla palírna
kořalky Simona Adlera. Mnoho let tu měl svoji dílnu i kolářský mistr Kuzel. Konečně r. 1927 přešel celý objekt do majetku
kloboučnické firmy Peschel, která tu měla své sklady. Údržbě
však nebyla věnována patřičná pozornost, a proto došlo roku
1940 k odstranění této památky. Ještě v té době však byly
pod omítkami znatelné malby světících křížů.
Jak kostel Františka Xaverského vyhlížel, můžeme vidět
na dochovaných vedutách města 1729, 1730 a 1744. Poslední
z jmenovaných vedut vyhotovil novojičínský malíř Johann
Ignatz Szappeg. Ještě dnes po 266 létech od jejího vzniku lze
na ní přesně identifikovat jednotlivé ulice města a většinu
staveb včetně kostela sv. Františka Xaverského, někdy též
zvaného Anenský kostelík. Někteří badatelé, kupříkladu pan
dr. M. Baláš ve svých pracích napsali, že se jednalo o dvě
různé sakrální stavby, z nichž kostel sv. Anny stával někde
tam, kde je dnes prostor před obchodním centrem Máj na
sídlišti. To je však opravdu jen domněnka, nebo většina písemných podkladů se zmiňuje jen o jednom objektu, ale se
dvěma názvy.
Ostatně, kdyby se jednalo o nějakou další církevní stavbu,
jistě by ji autor veduty z roku 1744 neopomenul zakreslit,
když tak neučinil u daleko menších, jako u kapličky v tehdejší
Kotgasse (nyní Hoblíkova ulice) či lazaretní kaple na Lamberku. Zachovala se i fotografie pořízená kolem roku 1930,
na níž je sýpka s přístavbou, dříve kostel svatého Františka
Xaverského nebo chceme-li svaté Anny, s vpravo poněkud
výše stojící vilou továrníka Weisse, nyní mateřská školka na
Vančurově ulici číslo 39. Okolní pozemky většinou náležely
k statku Fritze Hosche, na nichž je vystavěno sídliště. A tam
někde mezi dnešními domy Vančurova 10—12 a 24—28 kostelík stával.
Dnes již není po kostelíku sv. Ignáce ani sv. Františka Xaverského ani památky. Ignácova hora v Žilině je zarostlá stromovím a keři a tam, kam lidé chodívali na poutě k sv. Františku
Xaverskému, či chcete li k sv. Anně, jsou jen panelové domy.

Skutky lásky
Nahlédnutí do betlémské stáje
aneb děkujeme dobrovolníkům Text a foto Ing. Gabriela Žitníková, vedoucí o.s. Bludička
Ing. Gabriela Žitníková, koordinátorka sbírky pro NJ

Tři králové ukají na okénko. Foto Gabriela Žitníková.
g

Letošní tříkrálové koledování opět ukázalo míru štědrosti
zdejších obyvatel, kteří každoročně otevírají své domovy,
aby přivítali „Tříkrálovou družinu“, jež přináší dary a boží
požehnání, ale také možnost začít rok dobrým skutkem a přispět do charitní sbírky na pomoc potřebným. Když jsem rozebírala podstatu slova „charita“ s dětmi, jež jsou do této akce
zapojeny jako dobrovolníci, bylo slyšet z jejich úst mnoho
zajímavých názorů. Možná ani mnozí z nás dospělých neznají pravý význam slova a nesprávně se domnívají, že charita je pouze institucí, která supluje roli státu v sociální oblasti
tam, kde běžné státní mechanismy selhávají. Jdeme-li ovšem
ke kořenům názvu organizace zaštiující Tříkrálovou sbírku
zjistíme, že pochází z latinského slůvka „charitas“, což v překladu znamená: „skutky lásky“.
Mít možnost projevit skutek lásky je obrovský dar, který
by v případě Tříkrálové sbírky nebyl možný bez koledníků,
proto mi dovolte poděkovat letos právě a v prvé řadě jim!
Nebylo jich v našem městě a místních částech mnoho a přesto
opět s nasazením sobě vlastním chodili od domu k domu,
aby co nejvíce lidem umožnili naplno prožít a projevit výše
zmíněné a překrásné slovo „charitas“... Výsledky Tříkrálové
sbírky 2011 (mimo Libhoš ): 169 667,- Kč.

g Přátelé a členové občanského sdružení Bludička uspořádali již popáté den před Štědrým dnem v Bludovicích — místní
části našeho města, oblíbené „Nahlédnutí do betlémské stáje“.
Hraný biblický příběh o Jezulátku, jež změnilo svět, se započal ve zdejší kapličce sv. Michala, kde návštěvníci především
z řad těch nejmenších napjatě očekávali příchod anděla „Zvěstovatele“, protože právě on nás měl bezpečně dovést až do
„Betléma“ (eko-farma Bludička).
A tak se i stalo, anděl vskutku přišel a my se vydali za ním
svítíce si na cestu rozžatými lucerničkami. V areálu statku
jsme pak mohli zhlédnout divadelní představení o putování
Marie s Josefem až do betlémské stáje, které bylo krásně
hudebně doprovozeno známými vánočními písničkami, jež
jsme si společně zazpívali. Nakonec jsme opravdu nahlédli
do betlémské stáje, do níž jsme mohli i vstoupit a prohlédnout si tak svatou rodinu a tolik oblíbená zvířátka. Závěrem
nezbývá než všem, kteří organizačně přiložili ruku k dílu,
poděkovat, a to velmi!

Skijöringová párty v Bludovicích
Text a foto Ing. Gabriela Žitníková

Tři králové pádí na koních. A ještě fotečku s oslíkem...
Foto Gabriela Žitníková.

g

Mladí jezdci z Bludovic využívají každičkou příznivou nadílku sněhu v letošní zimě, které je zatím poskrovnu, k zajímavým aktivitám. Velice zdařilou byla „skijöringová párty“,
jež ukázala, že v naší oblasti máme nejen zdatné jezdce na
koních, ale také neméně šikovné lyžaře. Výkony sportovních
„trojic“ (kůň, jezdec, lyžař), byly vskutku obdivuhodné. Malebná krajina Skalek a Čeráku se stala opětovně němým
svědkem velmi ojedinělé akce, kterou svou vlastní přírodní
krásou dovedla k dokonalému emočnímu zážitku.
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Klub chovatelů valašské ovce
čeká rozhodující rok

„Haraši“ hodnotili uplynulý rok

Text a foto Ing. Gabriela Žitníková, předsedkyně klubu

g Na výroční členské schůzi Historického pluku č.7 Franc Xa-

Text a foto Ing. Gabriela Žitníková
vier Harrach, jež proběhla 21. ledna 2011, všichni přítomní
ocenili na akce velmi bohatý uplynulý rok, který zhodnotili
jako vydařený, ne-li nejúspěšnější za dobu působení celé organizace.
Vzpomeňme na ty nejvýznamnější události, mezi něž bezesporu patří aktivní zapojení do zajímavé akce nadace partnerství „Strom roku“. Mnoharozměrově významná aktivita
napomohla k propagaci města na celorepublikové úrovni i navázání vzájemné spolupráce s vesnicí Guntramovice. Právě
místní lípa v roce 2010 soutěžila o již zmiňovaný titul „strom
roku“. Dle pověstí se strom stal útočištěm generála Laudona, který zde vyslechl plány svých protivníků, na základě čehož vyhrál jednu ze svých bitev. Členové novojičínského vojenského spolku ve spolupráci s jezdeckým oddílem Bludička
napomohli zpropagovat prostřednictvím zajímavého a poutavého příběhu starobylý strom s unikátní pověstí tak, že výsledkem bylo překrásné druhé místo za celou Českou republiku.

g Možná málokdo ví, že na území našeho města působí ojedinělý „klub“ spadající pod Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, který
organizuje chovatele ohroženého plemene valašská ovce z celé
naší republiky, ale udržuje i kontakty s chovateli ze zahraničí, především ze Slovenska a Rakouska. Klub vznikl v roce
2004 na eko-farmě Bludička v Bludovicích, kde má své sídlo.
Jeho cílem je záchrana a propagace významného plemene
Valašská ovce zvaného též „původní valaška“, které ještě
před pár lety hrozilo vyhynutí.
Dnes je situace podstatně lepší a členská základna klubu
i počet chovaných ovcí v kontrole užitkovosti se utěšeně rozrůstá. V únoru se bude konat v Bludovicích mimořádná členská schůze, která zhodnotí fungování klubu v uplynulém období a rozhodne o jeho dalším směřování. Neméně důležitým
bodem bude volba nového předsedy.

Pozvánka na historickou oslavu
Text a foto Ing. Gabriela Žitníková
g

V pátek 11. února 2011 se společně s historickým plukem
č.7 Franc Xavier Harrach můžete sejít u pamětní desky generála Laudona na novojičínském náměstí, kde v 16.00 hodin
proběhne tradiční malá slavnost na počest narození generála
Laudona, významné postavy historie našeho města. Těšit se
můžete na vojáky v dobových kostýmech z výše jmenovaného
pluku, slavnostně ustrojené koně a jezdce jezdeckého oddílu
Bludička i salvu z historických zbraní. Srdečně zveme!

Dalším neméně bohulibým počinem byla pomoc při obnově
povodní zničeného kříže v Bludovicích. Členové pluku o rok
dříve na stejné výroční členské schůzi jako jedni z prvních
podpořili spontánní sbírkou do klobouku jeho obnovu, což se
podařilo, a dnes zcela nový kříž stojí před bludovickou kapličkou sv. Michala jako memento na události neméně šastné...
Závěrem mi dovolte vzpomenout poslední významnou událost, v jejímž pozadí stojí historický pluk č.7 Franc Xavier
Harrach. Rekonstrukce velkolepé bitvy o Bělehrad, jež se konala v rámci novojičínských slavností v září loňského roku,
byla poutavou podívánou i jedinečným „historickým výletem“
do života slavného vojevůdce generála Laudona, který svoji
životní pou ukončil právě v našem městě dne 14. července
roku 1790. Tímto bych ráda vzdala hold všem „obyčejným pěšákům“, kteří se skromností sobě vlastní dělají pro naše město
spoustu dobrého.
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Zima objektivem Lenky Malinové
Foto Lenka Malinová
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Přiblížil se čas dětských maškarních rejů...
Foto Lenka Malinová
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KINO KVĚTEN
Po 31. ledna až st 2. února v 18.00 a ve 20.00 hod. TEMNÁ KRAJINA. Americký horor. Mladí novomanželé z Las
Vegas Dick a Gina se vydávají na „svatební cestu“, bláznivou noční jízdu autem. Do 15 let nevhodný, digital 3D,
88 min., dabing, 140,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. února v 16.00 a 18.00 hod. So 5. a ne 6. února
v 10.00 hod. MÉĎA BÉĎA. Komedie USA. Oblíbený medvědí zloděj piknikových košíků přichází na plátno v novém
dobrodružství, které spojuje animaci s živými herci. Mládeži přístupno, digital 3D, 80 min., dabing, 130,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. února ve 20.00 hod. NA DORAZ. Americká
komedie. V hlavní roli R. Downey Jr. a Z. Galifianakis. Do
12 let nevhodný, 95 min., titulky, 80,- Kč.
g Po 7. až st 9. února v 18.00 a ve 20.00 hod. ĎÁBEL. Americký mysteriozní horor. Byl jednou jeden výtah a v něm
se svezl ábel. Digital, 80 min., titulky, 80,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. února v 18.00 hod. So 12. a ne 13. února
v 10.00 hod. FIMFÁRUM — Do třetice všeho dorého. Český
loutkový film. Nové Fimfárum bude první 3D film. Staré
pohádky v novém kabátě s hlasem Jana Wericha. Mládeži
přístupno, Digital 3D, 75 min., 130,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. února v 20.00 hod. HON NA ČARODĚJNICE. Výpravný film USA o příběhu křižáka Behmana (N.
Cage) a jeho přítele Felsona (R. Perlman). Po létech boje se
vracejí do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morem.
Do 12 let nevhodný, digital, 98 min., titulky, 90,- Kč.
g Po 14. až st 16. února v 18.00 a ve 20.30 hod. DÍVKA,
KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA. Švédské drama.
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem,
kteří se ji pokusili zabít. Mládeži nepřístupno, 146 min.,
titulky, 80,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. února v 16.00 hod. So 19. a ne 20. února
v 10.00 hod. ALFA A OMEGA. Americký animovaný film.
Dobrodružná cesta dvou mladých vlků z rezervace domů.
Mládeži přístupno, 3D, 88 min., dabing, 100,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. února v 18.00 hod. HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI. Jelikož Harry bude mít 17 let, rozhodne se spolu s Ronem a Hermionou odejít ze školy. Mládeži přístupno, 146 min., dabing, 90,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. února ve 20.30 hod. OPRAVDOVÁ KURÁŽ. Western USA. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Do 12 let nevhodný,
digital, 109 min., titulky, 80,- Kč.
g Po 21. až st 23. února v 18.00 a ve 20.00 hod. VŠE PRO
DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC. Film je svérázným portrétem malé české vesnice, ve které přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny: korejské automobilky Hyundai.
Mládeži přístupno, digital, 82 min., 70,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. února v 16.00 hod. So 26. a ne 27. února
v 10.00 hod. LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH. Animovaný film USA. Příběh sovích strážců, kteří zachraňují soví
říši. Mládeži přístupno, 3D, 90 min., dabing, 140,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. února v 18.00 hod. OSTROV SVATÉ
HELENY. Český film. Jak vrátit lásku těm, kterým ji dlužíme? Mládeži přístupno, digital, 83 min., 75,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. února ve 20.00 hod. HEZKÉ VSTÁVÁNÍ.
Komedie USA s Harrisem Fordem. Do 12 let nevhodný,
digital, 107 min., titulky, 80,- Kč.
g Po 28 až st 2. března v 18.00 a ve 20.00 hod. SAW 7.
Kriminální horor, Kanada, USA. Smrtící bitva běsní nad Jigsawovým dědictvím a skupina přeživších nyní hledá spásu
u svého kolegy Bobbyho Dagena. Do 12 let nevhodný, digital 3D, 105 min., titulky, 110,- Kč.
g

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

g Středa 2. února v 19.00 hod. Jozef Krasula, Jan Werich:
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE… Jevištní koláž o životě a díle Jana Wericha. Režie: Josef Krasula. Městské
divadlo Zlín. Předplatné sk. A. Předprodej od 4. 1.
g Čtvrtek 3. února v 18.00 hodin. James Goldman: LEV
V ZIMĚ. Na začátku 12. století se anglický král Jindřich II.
a jeho manželka Eleonora Aquitanská rozhodují, který z jejich tří synů bude vládnout. Režie: R. Štolpa. Hrají: R. Brzobohatý, H. Maciuchová, E. Čekan aj. Divadlo Radka Brzobohatého, Praha. Předplatné sk. S. Předprodej od 11. 1.
g Sobota 5. února v 10.00 hod. MICHALOVA BRNKAČKA
aneb KDYŽ SE MICHAL DOBŘE NALADÍ. Další z řady
populárních pořadů M. Nesvadby pro děti. Pragokoncert
Praha. Předplatné sk. Rolnička. Předprodej od 4. 1.
g Sobota 5. února v 19.00 hod. Jaroslav Dušek: ČTYŘI
DOHODY. Láska, Vztahy, Přátelství — jak je vidí toltécký
šaman DON MIGUEL RUIZ. Účinkují: J. Dušek, Pjér La Šéz
a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor Zborník. (Zakoupením lístku na toto představení přispějete na humanitární aktivity občanského sdružení Anaon Liberec). Divadlo Vizita, Praha. Vyprodáno.
g Středa 9. února v 19.00 hod. Noel Coward: ZAMILOVAT
SE… Hra není svým tématem prvoplánovou komedií, ale
je v ní množství humoru pramenícího z prostého faktu, že
šíleně se dá zamilovat i v „seriózním“ věku. Režie: J. Nvota.
Hrají: J. Paulová, P. Zedníček. Divadlo Kalich, Praha.
Předplatné sk. P. Předprodej od 4. 1.
g Pátek 11. února v 19.00 hod. Bernard Slade: ÚLET. Tématem Úletu je manželská nevěra. Divadlo bez portfeje,
Nový Jičín. Malý sál. Předprodej od 25. 1.
g Středa 16. února v 19.00 hod. JIŘÍ HLAVÁČ — klarinet
JANÁČKOVO TRIO. Koncert našeho předního klarinetisty, pedagoga, skladatele a propagátora vážné hudby Jiřího Hlaváče a Janáčkova tria (J. Pospíchal, housle, M. Novák, violoncello, M. Janáčková, klavír). Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: J. Brahms, C. S. Seans, P. Hindemith, O. Messiaen. Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 11. 1.
g Pátek 18. února v 19.00 hod. Marc Camoletti: MILÁČEK
ANNA. (Náhradní titul za představení Dohazovač.) Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů
milence, právě když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Agentura AP Prosper, Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 25. 1.
g Čtvrtek 24. února v 19.00 hod. Jan Burian: MUŽI JSOU
KŘEHCÍ (aneb Proč jsou muži slabší než ženy aneb
Konec feminismu v Čechách). Pořad známého písničkáře,
cestovatele, moderátora a básníka pojednává o osudech
mužů současnosti aneb Od supermanů až po miláčka Oskara! Praha. Předprodej od 25. 1.
g VÝSTAVA VE FOYER od 15. ledna do 28. února. MARTIN KAŠPAR, DAVID MUŽÍK — FOTOGRAFIE. Výstava
fotografií studentů ITF v Opavě.
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... a Klub Galerka
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo
náměstí 20, 2.—25. února 2011. YEAHTS —
ART BRUT, MALBY A KRESBY, JAKUB
BRANDYS. Vernisáž: sobota 5. února 2011
v 16.00 hodin. Otevřeno: pondělí až pátek
9.00 —11.00; 14.30 —17.00 hodin.
g Městská knihovna Nový Jičín. 28. 2. (po)
Městská knihovna, v 18.15 hod., vstup volný. Přednáška České křesanské akademie Nový Jičín na téma Co bychom měli
vědět o bibli… Večer věnovaný bibli — co
to bible je; jak ji dělí židé, jak křesané;
kdy, kde a jak bible vznikla; jak se biblické texty předávaly;
v jakých jazycích byla bible napsána atd., vše s ukázkami
a prezentací. Přednáší ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.
g

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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g 1.—28. 2. Městská knihovna, 8.30—18.00 hod. PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ CESTA ŽIVOTEM. Cesta světem
aneb rozvojové země očima dobrovolníků. Expozice dokumentárních fotografií z Keni a Zambie
g 2. 2. (st) Městská knihovna, 18.15 hod. NAŠE ZDRAVÍ
V NAŠICH RUKÁCH, přednáška. O způsobu léčení dle tradiční čínské medicíny.
g 4. 2. (pá) Klub Galerka, 19.00 hod., 30,- Kč. DIVADLO NA
KRAJI (NJ), Zločin na poště & GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ (Ostrava), Studená válka, Hra na Nový Jičín. Malá velká
hra Divadelního kroužku Gymnázia Olgy Havlové.
g 5. 2. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. CARUSELLA
(ISR) + support, garage rock. Mejdan pro fajnšmekry, exotická hoblovačka, rock’n’roll z Izraele.
g 5. 2. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. KIMČONGÍLIE, projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Severní Korea je bezesporu nejizolovanější zemí světa.
g 6. 2. (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 8., 15., 22., 2. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC: THE
GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro
všechny hráče Magic.
g 11. 2. (pá) Klub Galerka, 19.00 hod., 80,- Kč. JAMES HARRIES, support: NJUMEN, happy man. S delší odmlkou se
vrací zpět na podium v Galerce.
g 12. 2. (so) Čajovna Archa, 6.00 hod. ČAJOVÝLET NA
OSTRAVSKÝ MONT BLANC, ponor do přírody. Sraz 6.15
hodin na vlakovém nádraží, cesta vlakem (6.23) do Ostravy-Svinova, tramvají k Elektře a pak pěšo na třetí nejvyšší
ostravskou haldu (na vlastní nebezpečí!). Zbytek trasy dle
domluvy a nálady (příroda, ZOO, hřbitov, centrum atp.).
g 15. 2. (út) Městská knihovna, 16.00 hod., 30,- Kč. KURZ
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY. Zájemci si mohou
rezervovat místo u výpůjčního pultu v odd. pro dospělé čtenáře nebo na tel. 556 785 171, kapacita míst je omezena.
g 16. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. KURZ AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ. Pod Kuželovým odborným vedením budeme hrát na africké bubny djembe. Určeno pro všechny.
Několik bubnů k zapůjčení, délka cca dvě hodiny. Četnost
kurzů co 14 dní, případně dle zájmu.
g 18. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. KVĚTY, brněnská alternativa.
g 19. 2. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. BARMSKÝ VJ, projekce dokumentu z cyklu Jeden svět.
g 20. 2. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. PEXESO, multigenerační turnaj. Souboj paměových buněk o největší bednu na
pexeso. Ceny hodné prestiže hry.
g 23. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. MALOVÁNÍ, klub malířů. Otevřený spolek pro všechny patlaly a profesionální malířské amatéry.
g 25. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& DURA & BLUES CLUB (SK), bluesový večer. Jeden z pro-
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tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
Pátek 4. února od 9.00 hod. SVČ FOKUS. PRÁZDNINOVÝ
STOLNÍ TENIS. Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Cena: 30,- Kč za hráče. Kategorie: 1) mladší
žáci a žákyně 1.— 5. třída ZŠ; 2) starší žáci a žákyně 6.— 9.
třída ZŠ; 3) junioři a juniorky SŠ; 4) muži a ženy nad 20 let.
Informace: Pavel Sedlář, 737 970 008, sedlar@fokusnj.cz
g Pátek 11. února od 19.00 hod. SVČ FOKUS. MEXICKÝ
TANEČNÍ VEČER. SVČ Fokus pro vás připravilo jubilejní
5. ročník tanečního večera v mexickém stylu. Skvělá hudba,
tanec, tombola, doprovodný program a soutěže i malý taneční
kurz. Vstupné s večeří 190,- Kč (vstupenky v předprodeji pouze
v SVČ Fokus), hraje skupina APAČI.
g 14.—18. února, Beskydy-Bílá, Chata Ebeka. LYŽÁK 2011.
Prožijte jarní prázdniny v lyžařském centru Bílá v Beskydech se skvělou partou, instruktory lyžování a snowboardingu a neopakovatelnými zážitky. Cena: 2 350,- Kč + vleky.
Přihlášku stáhnete na www.fokusnj.cz nebo přímo ve Fokusu, informace Martin Jakůbek 733 613 032.
g 14.—18. února od 8.00 do 16.00 hod. SVČ FOKUS a okolí.
JARNÍ TÁBOR. Příměstský tábor. Jarní prázdniny, ve kterých si zasportuješ, zahraješ hry, zasoutěžíš a poznáš blízké
okolí. Cena: 950,- Kč (pitný režim, oběd, program, pojištění,
lektoři). Přihlášku stáhnete na www.fokusnj.cz nebo přímo
ve Fokusu, informace Dagmar Horáková 605 504 585.
g 14. února od 15.45 do 17.15 hod. Zimní stadion Nový Jičín.
VALENTÝN NA BRUSLÍCH. SVČ Fokus ve spolupráci s hokejovým klubem HC Nový Jičín připravil pro všechny zamilované Valentýna na bruslích. V průběhu akce bude volba krále
a královny lidských srdcí. Vítězové obdrží od partnera akce
Květinářství U Stadionu velkou červenou růži. Cena: mládež
20,- Kč; pár 35,- Kč; dospělí 30,- Kč; pár 50,- Kč.
g 25.— 27. února, SVČ FOKUS. CRAVATACON 2011. Co vás
čeká a nemine: Přednášky o historii, fantasy, sci-fi, herní linie,
workshopy, „šopák“ (neboli všehochu), DRD, DDR a možná
i nějaký slavný spisovatel. Více na www.cravatacon.info
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (3., 4., 10., 11., 24., 25. února). Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. 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. VÝTVARNÁ DÍLNA (7.,
21., 28. února). Modelování, pedig, hedvábí, korálky. V ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g Pátek 4. března od 19.30 hodin. SVČ FOKUS. MĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ PLES. S vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2010. Hraje hudební skupina TNT. Vstupné 220,- Kč s večeří a bohatým doprovodným programem. Slavnostní ocenění sportovců proběhne od 20.00 do 21.00 hod. Předprodej vstupenek: od 10. 2.
2011, SAZKA, Masarykovo náměstí.
g
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jektů slovenského bluesmana Juraja „Dura“ Turteva (Bluesweiser). Blues Club & Turtev, Tomovic, Boboš.
g 26. 2. (so) Hudební kavárna, 20.00 hod., 30,- Kč. EL CHECO, show jednoho kytarového muže. Muzika jednoho chlapíka
s čepičkou na hlavě, kytarou v ruce a krabičkama pod nohama. Může jeden kytarista a zpěvák zahrát celou kapelu?
g 26. 2. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. AKUSTICKÝ
ŘEZ, unikátní dvojkoncert pražských písničkářů.

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 Muzejní čtvrtky: 24. února 2011, 16.30 hodin.
ZBOJNICKÝ FENOMÉN V ZÁPADNÍCH KARPATECH. Přednášející: Mgr. Václav Michalička,
historik a etnograf Muzea Novojičínska. Vstupné:
30,- Kč. Trámový sál Žerotínského zámku
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—16.00 hod.,
neděle 9.00—15.00 hodin.

Klub seniorů v Loučce hodnotil
svoji činnost
Text a foto Jaroslav Kotas

turním programem, dva turnaje v bowlingu, návštěva kunínského zámku, hodové odpoledne, mikulášské odpoledne a předsilvestrovské posezení na závěr roku s pohoštěním a tombolou.
Celá činnost Klubu seniorů Loučka v loňském roce by se
nemohla v tak bohatém rozsahu uskutečnit bez obětavé práce
členek výboru, kterým za to patří od „stabilních“ členů klubu
upřímné poděkování, stejně jako zástupcům odboru sociálních věcí MěÚ panu Urbanovi a paní Frantové za účinnou spolupráci a pomoc ve prospěch činnosti Klubu seniorů v Loučce.
Poté, co se svými spíše pozdravnými a dá se říci, že na činnost klubu i pochvalnými proslovy, vystoupili oba hosté, zhlédli
společně s přítomnými kulturní vystoupení — country tance
v podání úspěšné skupiny žen z místní a novojičínské organizace ČSŽ, z Klubu seniorů Loučka a Straník.
V závěru výroční schůze vyslovila předsedkyně klubu paní
Kotasová přání, aby činnost klubu pokračovala ve stejném
ne-li větším rozsahu i s ještě větším počtem účastníků akcí
i v roce 2011.

Slavní malíři minulosti
inspirací mladým
Jan Zemánek, Pavel Wessely
g

g Stalo se již tradicí, že se každoročně vždy na počátku nového roku scházejí senioři z Loučky ve své od města pronajaté klubovně, aby se ohlédli za činností klubu seniorů v této
místní části v uplynulém roce. Za účasti starosty města Ing.
Břetislava Gelnara CSc. a vedoucího odboru sociálních věcí
MěÚ Mgr. Antonína Urbana zhodnotila předsedkyně klubu
paní Elena Kotasová celoroční činnost. V ní se kromě každotýdenního klubového odpoledne (v mnoha případech motivačně zaměřeného např. na turnaj ve hře Člověče nezlob se,
na luštění obří křížovky, na hru domino či karty, posezení
na zahradě s opékáním buřtů a sportovně-zábavnými soutěžemi nebo na „výuku“ zhotovování různých výrobků z papíru
a dalších materiálů nebo jen tak s posezením a „poklábosením“ o všem možném při kávě a něčem sladkém) uskutečnily
i akce většího rozsahu. Mezi ně patřilo pochovávání basy,
oslava MDŽ, dvojí návštěva muzikálu a operety v Ostravě,
spolu s Osadním výborem oslava Dne matek s bohatým kul-

Velká galerie novojičínského zámku patřila v létě 2009 výstavě členů Spolku unie výtvarných umělců ČR Arkáda a jejim hostům. Byla to po delší době kolektivní výstava profesionálních malířů, sochařů, grafiků a fotografů, kteří působí
v regionu. Hosté, bylo jich 32, především z řad mladé generace absolventů a studentů škol s výtvarným zaměřením,
vnesli do výstavy hned několik akcentů. Vedle předpokládané
svěžesti mládí, neotřelé a originální nápady. Hlavně však toto
vystoupení představilo mladou generaci výtvarných umělců,
kteří působí v našem městě a okolí. Unie výtvarných umělců,
spolek Arkáda si prvotně vytkla za cíl dát šanci mladé generaci k takovému představení.
V letošním roce v pozdním létě opět UVU Arkáda spolu s Muzeem novojičínska a nově s Klubem rodáků a přátel města
Nového Jičína přichází s iniciativou kolektivní výstavy členů
a hostů. Aby však nezůstalo u pouhé přehlídky, salonu, chtějí
se umělci srotit pod tématem výstavy. Téma se nevybíralo
snadno — pro naprostou individualnost výtvarného projevu
je to vždy obtížné. Sjednocujícím prvkem se pomyslně stala
významná osobnost — novojičínský rodák a mezinárodně proslulý expresionista malíř Anton Kolig, jehož 125. výročí si
v červenci připomeneme. Uvedení odkazu malíře Antona Koliga do souvislosti s výtvarnou tvorbou našich současných
umělců si kladla za cíl přednáška v Muzeu novojičínska v sobotu 15. 1. 2011. Na ní byl představen Anton Kolig ve světle
svých životopisců, s ukázkami děl a jejich rozborem. Mohlo
tak vzniknout téma, které vychází z tvorby tohoto umělce,
ale které dává širokou možnost sebevyjádření každé individualitě. Naplní se tak i jeden z cílů systematické prezentace
nejznámějších zdejších malířů minulosti klubem rodáků — být
inspirací pro dnešní mladé umělce.
Název výstavy „Akce těla“ a její plánované zahájení v září
tohoto roku vyzývá k účasti i ostatní mladé výtvarníky. Touto
cestou informujeme, že další přednáška a hlavně diskuse,
kterak uchopit odkaz Antona Koliga, se uskuteční po Velikonocích v prostorách městské bašty — klubovny klubu rodáků.
Přesný termín bude včas zveřejněn.

Občanská statistika, prosinec
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 19 dětí, z toho 10 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 21, odstěhovalo 28 občanů. Bylo uzavřeno 6 sňatků
v Novém Jičíně, 2 v Kuníně. Počet obyvatel 25 935, zemřelo 13.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Božena Blahutová
(13. 5. 1910), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).
Nejžádanější jména dětí narozených v roce 2010: Chlapci: Jakub 19, Vojtěch 17, Tomáš 16. Děvčata: Adéla 14, Sofie
12, Tereza 12.
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Hodně mokrý rok 2010
Text a foto Pavel Wessely
g Po katastrofální povodni, která naše město a jeho okolí postihla v červnu roku 2009, jsme jistě všichni s povděkem ocenili, že nás nic podobného nepostihlo v roce minulém. A přesto
byl právě loňský rok v našem městě (a zřejmě i v širším okolí)
nejbohatší na srážky za posledních nejméně 20 let. Plyne to
z téměř dvacetiletého měření srážek autorem článku, ze kterého mj. vyplývá průměrné roční množství srážek 756 mm
(připouštím toleranci několika málo procent).
Za celý rok 2010 zde spadlo 1156 mm vody, což je přesně
o 400 mm více než zmíněný dlouhodobý průměr. Nejvíce srážek přitom spadlo v nejteplejších měsících roku (květen 284,
červen 102, červenec 154, srpen 112, září 121 mm) celkem
tedy 773 mm. Za pouhých pět měsíců loňského roku to tedy
bylo více než činí celoroční průměr! Projevilo se to některými
vzácnějšími úkazy, které jsme možná ani nezaznamenali.
Všechny zdejší vodoteče včetně říčky Jičínky průtokově ani
jednou neklesly na stavy známé z běžného konce léta, kdy
tyto spíše připomínají stoky. Stejně tak i studánky ve zdejších lesích letos přinášely mnoho průzračné vody, třeba i ke
spokojenosti mloků.
A možná ještě jeden údaj z už dřívější doby. Při velké povodni v červenci roku 1997 spadlo v jediném týdnu neskutečných téměř 400 mm vody, tedy asi třikrát více než 24. června
2009. Nezpůsobila však zdaleka takové škody jako ta „blesková“ předloňská.

Útulek „Naděje pro koně“ má
vážné existenční problémy
Text a foto Gabriela Žitníková, vedoucí o.s. Bludička

g Koňský útulek ve Velkých Albrechticích má po rozhodnutí
soudu v pondělí 24. 1. 2011 vážné existenční problémy. Hned
na počátku jeho vzniku v roce 2003 došlo k nešastné události, kdy nově umístěný kůň utekl z pastvin na silnici a způsobil vážnou dopravní nehodu. Vše nasvědčovalo chybě majitele stájí, kde organizace měla koně ustájeného, což potvrdil
i soudní znalec. Zvrat však posléze nastal ve chvíli, kdy soud
hledající oporu v zákoně, přiřknul zcela vinu majiteli koně,
to jest Občanskému sdružení Naděje pro koně. Vedoucí útulku
paní Markéta Tobněrná za pomoci přátel bojovala za záchranu útulku do posledních sil. Pondělní rozhodnutí soudu
přineslo zlom.
„Rozsudek náhrady škody ve výši 450 000,- Kč je likvidační,
útulek půjde do konkurzu“— sdělila paní Markéta. Smutnou
skutečností je, že v naší oblasti se jednalo o jediné zařízení
sloužící jako azyl nechtěným a týraným koním. Útěchou budiž
skutečnost, že díky činnosti útulku dva poníci z této organizace, Kuba a Silver, našli v uplynulých letech nový domov
v Bludovicích a dnes slouží v rámci činnosti zdejšího občanského sdružení Bludička nejmenším členům místního oddílu,
návštěvníkům z mateřských a základních škol a hendikepovaným milovníkům koní.
Děkujeme tímto útulku „Naděje pro koně“ za mnohaletou
práci a osvětu v oblasti, jež se netěší velké mediální podpoře.
Týrání koní je stinnou stránkou jezdeckého sportu, o to více
si zaslouží pozornost lidé, kteří dokážou přinést do nehostinných stájí jejim obyvatelům tolik potřebnou naději...

Klub rodáků a přátel města NJ
Za výbor klubu Karel Chobot
zve všechny své členy na tradiční hodnotící členskou schůzi, která se uskuteční v úterý
15. února 2011 v 16 hodin v malém sále Beskydského divadla.
Kromě činnosti klubu v uplynulém roce se budeme zabývat
programem stávajícího roku. V úvodu schůze nás čeká milé
překvapení v podobě malého klavírního recitálu Tomáše Vrány, studenta ostravské konzervatoře.
O dva dny později, ve čtvrtek 17. února 2011, v 16 hodin
zveme členy a příznivce klubu na společnou akci se státním
okresním archivem nazvanou „Pocta Josefu Lankočímu“.
V přednáškovém sále státního okresního archivu vzpomeneme stého jubilea archiváře, učitele a hudebníka. Přednáší
PhDr. Karel Chobot. Zároveň doporučujeme účast na muzejním čtvrtku 24. 2. v 16.30 hodin v Muzeu Novojičínska p.o.
Případné změny a doplňky sledujte na vývěskách klubu.
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200. výročí významného rodáka
Pavel Wessely

Osobnosti
Karel Chobot
g Každé město, každá obec má významné osobnosti, na které

g

Před třemi lety jsme se poprvé na stránkách Novojičínského zpravodaje zásluhou Miloše Lossmanna setkali se jménem Petera von Rittingera, významného báňského technika,
vynálezce a odborného spisovatele, ale především vynálezce
tepelného čerpadla.
Světlo světa spatřil 23. ledna 1811 v Novém Jičíně, a protože
byl synem oficíra sloužícího u Würzburského pluku, je téměř
jisté, že to bylo v místě dnešní ulice Smetanovy sady, kde před
dvěma sty lety tato jednotka byla lokalizována. Po přesídlení
do nedalekého Lipníka nad Bečvou tam mladý Peter absolvoval piaristické školy. V Olomouci vystudoval právní a státní
vědy, zemědělské vědy a zabýval se také matematikou a technickými vědami. Díky prokázaným studijním úspěchům mohl
s finanční podporou mecenáše absolvovat báňskou akademii
v tehdy uherské Banské Štiavnici. Byl snad prvním studentem, který už během studia byl pověřován vyučováním matematiky a tehdy nového oboru, deskriptivní geometrii. V tamních dolech se záhy uplatnil na významných postech. Po
bouřlivém roce 1848 přijal místo ředitele výstavby státních
kamenouhelných dolů pro území Čech a Moravy a roku 1850
byl povolán do Vídně, kde pracoval ve vysokých postech na
ministerstvech. Prokázal jedinečnou schopnost spojovat praxi
důlního technika s rozsáhlou teoretickou činností. Díky svým
častým cestám po Evropě měl dokonalý přehled o všech novinkách v oboru a sám přinášel mnohé nové postupy, stroje
i zařízení. Byl iniciátorem vydávání odborných časopisů,
které za pomocí desítek spolupracovníků vycházely po dvě
desetiletí. V té době se zapsal mnoha vynálezy uplatňovanými
v báňské praxi a též se mj. zasloužil o urychlení rozvoje
těžby v ostravsko-karvinském revíru. Do odborného školství
se zapsal projektem přestavby báňských akademií.
Dnešní generace však Petera Rittingera především oceňuje
coby prvního konstruktéra funkčního tepelného čerpadla.
Zařízení sestrojil v roce 1857, tehdy ještě v souvislosti se zpracováváním vytěžené soli v hornorakouském Ebensee. Den
jeho narození se uvádí jako den tepelných čerpadel. Od roku
1988 se uděluje za významné počiny v oboru tepelných čerpadel, chladících technologií a klimatizací cena, nesoucí jméno
Petera von Rittingera.
Ke stručnému shrnutí jeho významu by mohla posloužit
citace jedné z četných encyklopedií:
„Rittinger reprezentuje nový typ technicky tvůrčí inteligence epochy průmyslové revoluce… Svými znalostmi, zkušenostmi i vynálezy přispíval k obecnému povznesení české
technické kultury.“
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, který v rámci
své činnosti mj. seznamuje širší veřejnost s významnými místními rodáky, nemohl dvousté výročí narození takto významné
osobnosti nechat bez povšimnutí. V prostoru Smetanových
sadů (na průčelí budovy s.d. Jednota) odhalil 24. ledna 2011,
za přítomnosti místostarosty Přemysla Kramoliše a představitele přispívající firmy Klima-clasiic ing. Aleše Kroupy, slavnému vynálezci pamětní desku. Jejím autorem je člen klubu,
Mgr. Jan Zemánek.

nezapomíná. I Nový Jičín se může pochlubit věhlasnými rodáky či přáteli, působícími zde nějaký úsek svého života.
Prvním jubilantem, od jehož narození v lednu letošního roku
uplynulo 100 let, je PhDr. František Váhala, CSc., přední
český jazykovědec, bohemista, egyptolog. Narodil se 29. ledna
1911 na Jičině, dnes součásti městyse Starý Jičín. V Novém
Jičíně vystudoval české gymnázium, poté v Brně na Masarykově univerzitě filologii. Z Balášova Kulturního místopisu se
dovíme, že působil jako středoškolský profesor, mimo jiné
učil na příborském gymnáziu, byl vynikajícím znalcem starojického podřečí, publikoval v Kravařsku. Po osvobození se cele
věnoval vědě v Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze. Popularitu získal jazykovým koutkem Československého rozhlasu,
který vedl a připravoval, podílel se na Pravidlech českého
pravopisu z roku 1957, připravil k vydání některé spisy Boženy Němcové a Wintrova „Mistra Kampana“. V 60. létech
se jeho vědecký zájem změnil a věnoval se studiu orientalistiky, především staré egyptštiny u prof. dr. Žáby, československého předního egyptologa. K prohloubení znalosti podnikl František Váhala v letech 1964 a 1965 studijní cesty do
Egypta, začal pracovat v egyptologickém oddělení Orientálního ústavu v Praze, aby se v 70. létech stal vedoucím Čs. egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze. V Egyptě vedl
výzkum, zhoršený zdravotní stav ho ale přinutil k návratu.
Zemřel 29. prosince 1974 v Novém Jičíně. Pohřben byl v rodinné hrobce na Starém Jičíně.
V měsíci únoru si připomínáme jubilea dalších tří mužů,
s Novým Jičínem a jeho historií úzce spjatých. První z nich,
středoškolský profesor František Gregor by 21. února oslavil
115 narozeniny. Rodák z Ubušina na Českomoravské vysočině vystudoval přírodopis a zeměpis na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Do Nového Jičína přichází
v r. 1921 na nově založené české reformní gymnázium a zůstal
zde, po krátké přestávce v letech 1924—1926, kdy pomáhá
zakládat českou pobočku na ruském reálném gymnáziu v Mukačevě na Podkarpatské Rusi, až do roku 1935. Z doby jeho
novojičínského působení připomínáme jeho přírodovědecké
úsilí, kdy vytvořil ze studentů kroužek a v okolí Nového Jičína a v povodí Odry sbíral pilatky a lumky pro gymnaziální
sbírky. Entomologie, nauka o hmyzu, byla jeho vědeckou
specializací, především pak studium hmyzu blanokřídlého.
František Gregor vystupoval na veřejnosti nejen jako učitel
a vědec, ale i politik. Byl členem národně-socialistické strany, kterou zastupoval na novojičínské radnici. Jako funkcionář Sokola se aktivně zúčastňoval veřejných cvičení. Bránil
českou menšinu a na počátku 30. let založil v Novém Jičíně
vlastivědný časopis Kravařsko. Do německé okupace bylo
vydáno sedm ročníků sborníku, obsahující četné vlastivědné
studie, články, pověsti, ukázky literární tvorby regionálních
autorů. František Gregor byl duší časopisu, nebo ho nejen
redakčně řídil, nýbrž i sám autorsky přispíval. Zajímavé je,
že v Kravařsku nepublikoval přírodovědné poznatky, ale zaměřil se především na historii města a okresu. Po odchodu
do Brna na Nový Jičín nezapomínal a vytvořil tu další okruh
dopisovatelů, kteří do Kravařska zasílali své příspěvky až
do posledního čísla před německou okupací. František Gregor byl v listopadu 1941 v Brně zatčen gestapem a v roce
1942 popraven.
Další jubilant, PhDr. Adolf Turek, se narodil 20. února 1911
ve Vídni, kde jeho rodina žila do roku 1919, ale dětství prožíval v kraji pod romantickým starojičínským hradem v rodné
obci svých předků v Bernarticích. Mimořádný zájem o české
dějiny během gymnaziálních studií na Starém Brně ho dovedl
ke studiu historie s geografií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1930—1935. O rok později byl
promován z oboru českých dějin a pomocných věd historických
doktorem filozofie a setrval na fakultě jako asistent historického semináře další dva roky. Po krátkém období profesorského působení na gymnáziu v Brně-Židenicích ho jeho vážný
zájem o vědeckou práci přivedl do Moravského zemského
archivu v Brně na místo odborného archivního pracovníka.
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Po roce 1945 přišel do Slezského zemského (později Státního
oblastního, dnes Zemského) archivu v Opavě a v jeho službách
jako vedoucí zemědělsko-lesnického oddělení setrval do odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1978. Tolik stručné
curiculum vitae.
Za každého z nás promlouvá především jeho dílo. A toho je
v případě PhDr. Adolfa Turka požehnaně. V 30. letech se
setkáváme s jeho drobnými příspěvky z historie regionu na
stránkách vlastivědného časopisu Kravařsko. Připomeňme
publikaci z ediční řady Moravská vlastivěda Okres Fulnek,
která, ač vydána v r. 1940, dnes sama archiválií, podává cenná
svědectví dějin obcí fulneckého soudního okresu. Fulneku byl
Adolf Turek vůbec příznivě nakloněn. Výsledky jeho badatelského úsilí jsou zveřejněny v publikaci Bratrský sbor ve
Fulneku, zatímco stati o J. A. Komenském a jeho fulneckém
pobytu publikoval Turek v odborných historických časopisech.
Kraji svého dětství věnoval obsažnou knihu Hrad a panství
Starý Jičín, úzce propojenou s dějinami Nového Jičína.
Se jménem dr. Adolfa Turka je neodmyslitelně spjato vydávání Vlastivědného sborníku okresu Nový Jíčín. Stal se jeho
výkonným redaktorem, pozvedl odbornou úroveň a sám zde
publikoval množství drobných studií z historie obcí našeho
okresu. V té souvislosti nemůžeme pominout záslužnou publikaci Místopisný rejstřík obcí Severomoravského kraje, která
se stala pro historické badatele zásadní pomůckou. K výčtu
činnosti Adolfa Turka bezesporu patří jeho zajímavé přednášky, právě z historie obcí, kde uplatnil informace získané
při zpracování rozsáhlých archivních fondů. K životu a dílu
PhDr. Adolfa Turka se váže i výstava, připravovaná v Muzeu
Novojičínska p.o. v březnu letošního roku.
Třetím jubilantem je pan Josef Lankočí, učitel, archivář,
vlastivědný pracovník, milovník hudby a psaného slova, sběratel knih, starých tisků a v neposlední řadě celá léta aktivní
hudebník. Zásadový člověk, kterého jsme si velmi vážili a jehož jsme pro houževnatost, píli a kultivovanost obdivovali
a měli rádi.
Připomeňme si, že se narodil dne 17. února 1911 v Příboře,
vystudoval tamější gynmnázium a učitelský ústav. V době
okupace byl pro odbojovou činnost proti Němcům jako člen
Obrany národa zatčen, odsouzen a v letech 1941—1945 věz-

Josef Lankočí (stojící v patře regálové konstrukce původního městského archivu v Novém Jičíně) se spolupracovníky Jaroslavem Štindlem a Helenou Kývalovou (v přízemí téže konstrukce). Foto: SOkA
Nový Jičín.
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něn. Po ukončení války začal působit od 1. září 1945 jako definitivní učitel na školách v Novém Jičíně. Po vzniku okresního archivu se Josef Lankočí stal od 1. března 1954 na malý
pracovní úvazek archivářem. To už se osobně znal s Adolfem
Turkem, který jako pracovník Slezského zemského archivu
v Opavě a odborný garant jezdil od r. 1946 do našeho okresu
a byl nápomocný při ochraně písemností před vandalstvím
a zničením, pomáhal bojovat s malostí, demagogií a hloupostí, zvláště v 50. letech.
Josef Lankočí netušil, že se mu záhy jeho archivářská záliba stane jedinou profesí, když z vyšší úřední moci mu nebude
dovoleno vykonávat učitelské poslání. Pro svou zásadovost
to neměl v životě nikdy lehké. Dvakrát byl propuštěn ze školské služby: poprvé za německé okupace, podruhé v r. 1957,
kdy se nechtěl vzdát svého náboženského přesvědčení. Zůstat
mohl alespoň v archivu, ale i tak protrpěl tři roky různých
zaměstnání, než se stal od 1. října 1960 archivářem na celý
úvazek. V okresním archivu takto setrval až k 1. srpnu 1968,
kdy opět nastoupil do školské služby. Po odchodu do důchodu
v r. 1971 se do archivu vrací a s krátkou přestávkou zde setrval až do r. 1986.
Pan Lankočí byl znám svou poctivou archivářskou prací.
Badatelé ve Frenštátě pod Radhoštěm, Novém Jičíně a především v Příboře s vděčností vzpomínají jeho vědomosti, šíři
přehledu a ochotu, s jakou jim pomáhal. Veřejnost znala pana
Lankočího nejen ze studoven archivu a přednášek, které
proslavil jako člen Československé strany lidové. Setkávali
jsme se s ním na výstavách a koncertech, v Novém Jičíně
vedl ženský pěvecký sbor a řadu let novojičínský chrámový
pěvecký sbor. Kultura, kulturnost a kultivovanost, vzdělanost a touha po vědomostech mu byly vrozené a přirozené.
V tom nám všem už navždy bude vzorem. V našich srdcích
a vzpomínkách žije dále.

Přikrmujeme zvěř a ptactvo
Ing. H. Hůlová, Mgr. J. Schindler, odbor životního prostředí
g Žijí tady s námi — drobní živočichové a ptáci, ve městě, na
poli za sídlištěm, v blízkém lesíku, remízku nebo v porostu
kolem potoka. V létě je můžeme poznat podle jejich hlasů
nebo letmo zahlédnout v přírodě, budeme-li se pohybovat
tiše a opatrně, v zimě se spíše pokusíme přečíst nejrozmanitější stopy na čerstvě napadaném sněhu. Právě v zimě potřebují naši pomoc, zvláště pokud se sněhová přikrývka drží
na zemi dlouhou dobu a teploty dosahují hluboko pod bod
mrazu. Proto k novým krmítkům, které jste jistě nepřehlédli
v našich městských parcích, přibylo v letošním roce také
krmné zařízení umístěné pod amfiteátrem na Skalkách, k němuž vás zavede od dětského hřiště dřevěná směrovka.
Pro zvěř jsou tu připraveny dva krmelce a pro ptáčky stojan s krmítkem. O jejich zásobování se postarají členové
Mysliveckého sdružení Straník, v jehož honitbě se vybraná
lokalita nachází. Podle potřeby doplňují krmivo pro srnce
obecného a zajíce polního. V území se taky někdy objeví
liška, jezevec nebo černá zvěř. Na krmítku můžeme spatřit
tyto druhy ptáků: sýkoru modřinku, sýkoru koňadru, sýkoru
babku, kosa černého, střízlíka obecného, brhlíka lesního,
šoupálka dlouhoprstého, sojku obecnou, vrabce polního i domácího, pěnkavu obecnou, stehlíka obecného, zvonka zeleného, strakapouda malého i velkého, hýla obecného, občas
také dlaska tlustozobého.
Chcete-li také spolu s námi pomoci, na instalované informační tabuli se dočtete, jaké krmivo je vhodné zvěři a ptákům nabídnout. V žádném případě do krmelců a krmítek
nepatří zbytky pečiva znehodnocené plísní, kynuté výrobky,
sladké či osolené pečivo, suché těstoviny ani uzeniny, protože tyto druhy mohou způsobit živočichům zažívací potíže!

Soutěž „Poznáváš své město?“ 24. kolo
Text a 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
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V minulém čísle Novojičínského zpravodaje byla na této
stránce mimořádně jiná fotografická soutěž (Dřeviny…).
Nám tak odpadá vyhodnocování naší zaběhlé soutěže Poznáváš své město? — jejíž ukončení nebo přesněji pozměnění,
jsme již dříve v redakční radě zvažovali. K obměně by mělo
dojít od dubnového čísla a cílem bude dát šanci všem zdejším fotografům při hledání neotřelého pohledu na Nový Jičín.
Upustí se od podmínky, kterou jsem se v dosavadní soutěži
řídil, a sice pořizovat snímky pouze z míst veřejně dostupných
či z veřejných (nesoukromých) budov. Úmysl přijít s novou
fotosoutěží dáváme ve známost již nyní, aby zájemci
z řad potenciálních soutěžících (fotografů) mohli už připravovat nové zajímavé záběry z města bez dřívější, výše
uvedené podmínky. Upřesnění podmínek včetně způsobu
výběru vašich fotografií přineseme v březnovém čísle. Dnes
předkládáme příklad možného (zrovna aktuálního) soutěžního snímku — třeba i s názvem: „Když se boří minulost…“
Nápověda pro 24. kolo: Počasí těchto zimních týdnů vůbec nepřálo dálkovým pohledům, což je z kvality předkládaného záběru patrné. Naši soutěžící opakovaně prokazovali
dobrou znalost města i jeho okolí, a tak i dnes by měli dokázat zodpovědět otázku — odkud byl snímek pořízen? Je to
opět jednou těžší úloha, a tak nám pro zařazení k vylosování
postačí sdělení, ze které světové strany byl Nový Jičín fotografován. Věříme, že znalci okolí ale uhádnou i název vyvýšeniny, ze které se fotilo, i když se nachází mimo území našeho města.
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 třími-
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nutovým 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 14. února do
12.00 hodin. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ
zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín. Svůj tip můžete poslat i bez kuponu internetem na jkrutilkova@novy-jicin-town.cz
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