ˇ
Novojicínský
Záríˇ 2011

g

Mesícník
ˇ ˇ mesta
ˇ

Idylický Nový Jicín
ˇ Eduarda Orla

Městská slavnost Nového Jičína připadne letos na sobotu
10. září a bude věnována námořnímu důstojníkovi, polárníkovi a objeviteli Země Františka Josefa Eduardu Orlovi (1841
až 1892), který se v tomto městě před 170 lety narodil. Nový
Jičín by se měl v tento den zároveň vrátit do druhé poloviny
19. století. Do doby hospodářského a společenského růstu i elegantní módy. Nech jsou pro vás inspirací modely z tehdejších módních listů.

Téma je velmi široké a také náročné. Přestože se akce připravuje téměř rok a podílí se na ní desítky organizátorů, je
tady i prostor pro veřejnost. „Rádi bychom na náměstí viděli
ženy i muže oděné podle tehdejší módy, kdy pánové nosili
fraky, smokingy, cylindry a dámy měly dlouhé šaty. Kostýmy
to byly nádherné,“ řekl ředitel městského kulturního střediska Petr Orság.
Pokračování na straně 8

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Čtrnáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 29. 8. 2011:
V úvodu jednání přednesl ředitel městské policie René Škoda
zprávu o činnosti městské policie za II. čtvrtletí 2011. Strážníci v tomto období přijali 1 083 oznámení. Nejčastěji šlo o porušení dopravních předpisů a rušení nočního klidu. Policii ČR
dvanáctkrát předali osobu podezřelou ze spáchání trestného
činu a dvě osoby v pátrání. Strážníci pravidelně hlídkují
v blízkosti diskotéky v Loučce, v den městské slavnosti zvýší
kontroly, zda nedochází k podávání alkoholu mladistvým.
Radní přijali doporučující usnesení, aby obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu byla rozšířena o dalších
šest lokalit. Prostranství u restaurace Máj a Medúza a také
u Horního nádraží. Nová hřiště na ulici K. Čapka a mezi
ulicemi K. Čapka, Mendelova a Jubilejní. A hřiště na ulici
Poděbradova.
Finanční problematika se věnovala hospodaření města i dělení majetku s Libhoští. Byly stanoveny obřadní dny a hodiny na rok 2012 ve správním obvodu MěÚ Nový Jičín jako
matričního úřadu. Rada města vzala na vědomí, že útvar
interního auditora bude od 30. září 2011 opět dvoučlenný.
Jedno pracovní místo se ušetří jinde. Rada města schválila
pravidla pro vydávání Novojičínského zpravodaje.
Byl schválen bezúplatný převod 117 kusů sběrných nádob
na biologický odpad do vlastnictví technických služeb města.
Tyto nádoby koupilo město od společnosti Asompo, a. s. za
1 Kč, a to po uplynutí 36 měsíců nepřetržitého nájmu sběrné
nádoby. Rada města schválila uzavření smlouvy se společnostmi Tesco Stores ČR a Ahold ČR na úhradu nákladů za zajištění spojů linek MHD na autobusové zastávky Tesco a Albert.
Bodu, kdy se projednával návrh na zřízení nízkoprahového
centra pro děti a mládež, byl přítomen i provozovatel klubu
Bunkr v Jablunkově, Bohumíně a Třinci. Radním přiblížil
náplň klubu, kde mohou děti a mládež od 13 do 20 let trávit
volný čas. V Novém Jičíně by měl vzniknout v přízemí budovy
na Tyršově ulici 8. Rada města byla seznámena s průběhem
přípravy stanoviska k nabídce zřizovatele, tedy kraje, aby
převzala domy pro seniory Paprsek a Duha.
Pracovní skupina předložila radním koncepci bytové politiky. Radní také vzali na vědomí průběžnou zprávu o technicko-ekonomickému auditu. Radní podpořili záměr nevybírat v den městské slavnosti 10. září 2011 poplatky za parkování a přepravu MHD. Na závěr schůze zazněla informace
o ukládání materiálu na stavbu rekultivované skládky v Kojetíně.

Při stavbě kanalizace se řeší
operativně i mimořádné situace
Simona Součková, mluvčí Svazku obcí regionu Novojičínska
g Harmonogram prací na budování nové kanalizace probíhá v místních částech Žilina a Loučka podle sjednaného
plánu. Na stavbách se pokládá potrubí splaškové kanalizace
v místních a krajských komunikacích. Souběžně po uložení
hlavních řadů se realizují veřejné části přípojek. Práce komplikuje zejména problematika křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi. Budovaná kanalizace, která je
v největší hloubce, se musí uložit pod již provedené rozvody
vody, plynu, elektřiny a sdělovacích kabelů. „Nejjednodušší
by bylo stavět inženýrské sítě na zelené louce, ale tak to většinou není. To, co se má řešit jako první, se bohužel realizuje
až v husté zástavbě jako poslední. Musíme proto hledat možné
úpravy tras, operativně řešit mimořádné situace a realizovat dílčí změny až v průběhu budování kanalizace,“ vysvětlil
hlavní manažer projektu Jaroslav Krajča.
Přes všechnu opatrnost zhotovitele a správce stavby došlo
na Křenové ulici v Loučce k porušení stávajícího potrubí vodovodu, a to především z důvodu jeho stáří a malé odolnosti
stěny potrubí. Intenzivní práce probíhají také v ulici Za Humny, kde jsou nasazeny tři pracovní čety. V místní části Žilina

jsou v plném proudu stavební práce zejména v krajské komunikaci v ulici Beskydská. „Cílem je její zapravení a umožnění
bezproblémového zimního provozu. Na této části stavby je
proto nasazeno celkem pět pracovních čet,“ zdůraznil Krajča.
V mimořádně ztíženém úseku v Potoční ulici je už zásadní
část pokládky kanalizace hotová. V obou místních částech —
Loučka a Žilina je po uložení kanalizačního potrubí ihned
zajištěno provizorní zapravení výkopů kamenivem pro zachování dopravy a obslužnosti. Ve spolupráci s městem Nový Jičín se připravuje obnova povrchů i místních komunikací asfaltovým krytem.

Den sociálních služeb
Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
g Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb na území města Nový
Jičín pořádají dne 7. září 2011 do 10.00 do 16.00 hodin na
Masarykově náměstí v Novém Jičíně v pořadí již druhý Den
sociálních služeb. Můžete se těšit na ukázky z činnosti jednotlivých poskytovatelů, získat mnoho užitečných informací,
ale také na zajímavý kulturní program. Doprovodnou akcí je
výstava na téma Dobrovolnictví, která proběhne v prostorách
auly Městského úřadu Nový Jičín. Na vaši návštěvu se těší
poskytovatelé a jejich klienti!

Na bazéně se opravují prostory,
zásadní modernizace jej čeká
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Krytý bazén v Novém Jičíně prošel pravidelnou technologickou odstávkou a zároveň se rekonstruovaly některé jeho
prostory. Opravu potřebovalo vstupní schodiště a terasa,
zásadních změn doznala tzv. ohřívárna u dětského bazénu.
V některých prostorách se měnila elektroinstalace, měnila se
náplň ve dvou filtrech. Zmíněné úpravy stály více než milion
dvě stě tisíc korun. Přes osm set tisíc hradí město. Zbytek jde
z prostředků ČSTV.
„Terasy i schody už byly v havarijní stavu. Zatékalo přes
ně do bufetu, schodiště ujíždělo. Při opravách byla použita
technologie, jaké se používá při stavbách dálničních mostů,“
řekl ředitel sportovního komplexu Milan Dvořák. V šatnách
sportovců a pro matky s dětmi navštěvující kojenecké plavání se měnila elektroinstalace, stropní podhledy a dávalo
se energeticky úspornější osvětlení.
Na 120 tisíc korun přišla město přeměna prostoru u malého
bazénu, kde se mohou děti po koupání ohřát. Původně šedivou místnost oživily obklady veselých barev, nové je ústřední
topení, elektroinstalace a dřevěné posedy. „Také jsme, a to
z prostředků ČSTV, měnili regulační ventily u topení, upravila
se jedna šatna a dělala se nová izolace na balkoně,“ dodal
Milan Dvořák.
Bazén byl v Novém Jičíně otevřen v roce 1975. Přestože se
v městském sportovním komplexu, který má od roku 1991
v nájmu basketbalový klub, v minulosti měnila energetika
bazénu nebo se investovalo do technologie úpravy vody,
zásadní modernizace zařízení teprve čeká. „Byla vytvořena
pracovní skupina, která definovala, které opravy jsou nutné
a revitalizaci bazénu rozdělila do několika etap,“ uvedl uvolněný radní Nového Jičína Milan Grestenberger.
Komise vycházela z posudků statiků, studie modernizace
vnitřního bazénu i z energetického auditu, podle kterého 30
procent tepelné energie z budovy uniká. Kromě opravy střechy a rekuperace tepla, které zajistí zpětné využití dnes
unikající energie, je nutné u bazénu instalovat třetí filtr na
čištění vody a upravit akumulační nádobu, která zachycuje
vodu vytlačenou z bazénu při koupání lidí.
V plánu je vířivkový a ochlazovací bazén u sauny i úprava
kojeneckého bazénku. Důležitá je i protipožární ochrana a vybudování únikových cest. „Celkový objem nákladů byl spočítán na více než 80 milionů korun. Rozsah úprav a jejich časový horizont bude záviset na možnostech rozpočtu města.
Prověřujeme také možnost získání dotací z prostředků Evropské unie,“ zdůraznil radní.

Novojicínský
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Město Caerphilly chce
spolupracovat s Novým Jičínem

Ve ztrátách a nálezech
skončil i papoušek

Marie Machková, tisková mluvčí, foto a reprofoto MěÚ NJ

Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Hrad Caerphilly je největší středověkou pevností ve Walesu
Město Caerphilly ve Walesu by rádo rozšířilo sí partnerských měst Nového Jičína. Zástupci Caerphilly a Nového Jičína se spolu setkali v Ludwigsburgu na konferenci o obnovitelných energetických zdrojích. Velšská strana už v České
republice navázala spolupráci s Pískem.
„V Ludwigsburgu jsme měli možnost komunikovat se všemi
účastníky konference. Hovory samozřejmě přesahovaly její
ekologické téma. Delegaci Caerphilly, starostku Veru Jenkins
i členy městské rady s předsedou a lídrem Dělnické strany
Walesu Allanem Pritchardem, zajímaly i naše zkušenosti
v oblasti kultury, sociálních služeb a komunálního hospodářství,“ uvedl uvolněný radní Nového Jičína Milan Grestenberger.
Caerphilly má s Novým Jičínem mnoho podobností. Město
ležící severně od hlavního města Walesu Cardiffu má přibližně 30 tisíc obyvatel. Stejně jako Nový Jičín má svou městskou slavnost Big Cheese. Obě města jsou bohatá na historii
a obou se dotkl útlum průmyslové výroby. „Shodli jsme se, že
naším společným současným problémem je nezaměstnanost, která je v Caerphilly spojena s útlumem státního hornictví,“ dodal Grestenberger.
Zástupci Caerphilly by rádi vytvořili podmínky pro zvýšení autonomie velšského národa v rámci Spojeného království. Vznik České republiky, resp. pokojné rozdělení Československa, považují za vzorový příklad. „Návrh paní starostky
Caerphilly a předsedy městské rady na spolupráci byl pro
nás, zástupce Nového Jičína, určitým překvapením,“ přiznal
uvolněný radní.
„Za projevenou důvěru jsem za Nový Jičín poděkoval s tím,
že město zváží, zda navzdory velké zeměpisné vzdálenosti
může dojít ke sblížení obyvatel obou měst. Získané kontakty
jsou pro nás cenné a nabídka prezentovat naše krásné město
a um našich občanů v zahraničí je pro nás lákavá,“ dodal
Grestenberger.

g

Ztracené a nalezené věci končí ve skladu na radnici
g Tisíce ztracených a nalezených předmětů skončí každý
rok ve skladech Městského úřadu v Novém Jičíně. Nejčastěji
se objevují klíče, doklady, mobilní telefony a jízdní kola. Před
třemi týdny přibyl do ztrát a nálezů dokonce papoušek.
Všechny věci, které majitelé někde ztratí či zapomenou a jiní
občané je přinesou na radnici, musí být řádně zaevidovány
a uloženy v prostorách úřadu tak, aby nedošlo k jejich poškození.
V současné době je na radnici uskladněno asi pět desítek
položek. Te se například našla taštička na doklady či motocyklové rukavice. Občas lidé přinesou i peníze. Po povodni
to bylo 75 tisíc korun, které uplavaly spolu s šatníkem, kde
byly bankovky ukryty. O nalezené věci se musí úřad ze zákona půl roku starat. Pak se nepotřebné věci, kterých je
většina, likvidují.
Před třemi týdny byl zaevidován mezi ztráty a nálezy papoušek. Rosela pestrá vlétla otevřeným oknem do jednoho
novojičínského bytu. Opeřenec byl převezen do Stanice pro
záchranu živočichů v Bartošovicích. Jakmile radnice netradiční nález prostřednictvím sdělovacích prostředků zveřejnila, ozval se chovatel a papouška si vyzvedl.
„Skladovacího místa je nedostatek, a tak jsme rádi, když
se majitelé věcí ozvou. Každého, kdo se o nález přihlásí, legitimujeme. U peněz musí majitel i uvést, o jak velkou částku
přišel a v jakých bankovkách,“ uvedla Marcela Horáková
z organizačního odboru, která má ztráty a nálezy na starosti.
Jen pro polovinu nalezených věcí si však majitelé přijdou.
„U věcí, u kterých je vlastník znám, jako jsou například doklady, zasílám majiteli korespondenční lístek. Ani tady ale na
oznámení nereaguje každý,“ dodala Horáková.

Upozornění na splatnost
poplatku za odpad a ze psů
Finanční odbor
g Upozorňujeme občany města (kteří mají pololetní sazbu)

Uvolněný radní Milan Grestenberger
hovoří se starostkou Caerphilly Verou Jenkins
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na blížící se splatnost místních poplatků, a to: poplatku za
komunální odpad a poplatku ze psů. Splatnost je stanovena
u obou poplatků do 30. září 2011.
Platby je možno provádět na pokladnách městského úřadu
na Divadelní 1, na Masarykově nám. 1, převodem z účtu, kde
je nutné uvést variabilní symbol, nebo poštovní poukázkou.
Veškeré změny mající vliv na výši poplatku je nutné nahlásit na Městském úřadě Nový Jičín, finančnímu odboru v prvním patře, č. dveří 107. Dále upozorňujeme, že poštovní
poukázky nebudou rozesílány.

Chcete pomoci starým lidem?

Zpravodaj má svá pravidla

Staňte se dobrovolníkem v domově seniorů

Marie Machková, tisková mluvčí

Lenka Hájková, projektový pracovník DC Adra

Dobrovolníci mohou seniorům hodně pomoci
Ilustrační foto: ADRA
g

Jsi student, zaměstnaný, bez práce nebo na rodičovské
dovolené a máš chu věnovat kus sebe a svého volného času
někomu, kdo tě potřebuje? Jsi komunikativní, nápaditý v oblasti využití volného času nebo jen rád komunikuješ či nasloucháš starším lidem? Pokud ano, je zde šance právě pro
tebe. Dobrovolnické centrum ADRA právě hledá dobrovolníky
pro Domov seniorů Duha v Novém Jičíně na ul. Hřbitovní 41.
„Hledáme někoho, kdo si bude se seniory společně číst nebo
předčítat, hrát šachy či jiné stolní hry, chodit s nimi na procházku, do volnočasových kroužků apod. Vítáme také jedince,
kteří budou schopni realizovat vlastní zajímavé programy
seniorům tohoto domova“, sděluje Lenka Hájková, koordinátorka dobrovolnického programu v Novém Jičíně.
Pokud si nejste jistí, že jste pro takovou práci ti praví, neobávejte se. Je pro vás připraveno jednorázové školení, které
se uskuteční 18. září od 14.00 do 19.00 hodin v Domově pro
seniory Duha. Na tomto školení získáte potřebné informace,
které mohou posílit vaše konečné rozhodnutí. Po absolvovaném školení budou jednotliví zájemci pozváni na výběrové
pohovory, kde bude diskutována motivace každého zájemce,
včetně detailních bodů spolupráce a dojednání první návštěvy.
Dobrovolnické centrum s každým dobrovolníkem sepíše
smlouvu o výkonu dobrovolnické služby, zajistí pojištění, poskytne pravidelnou supervizi a proplácení případného cestovného.
„Dobrovolníci nenahrazují personál, ale přinášejí něco navíc. Mohou se věnovat jednotlivci nebo skupině seniorů. Sami
pro sebe získávají mnoho: nové znalosti, zkušenosti o novém
prostředí, někdy také schopnost lépe si poradit ve vlastním
životě,“ zakončila Lenka Hájková. Bližší informace získáte
na adrese: Dobrovolnické centrum ADRA, tel.: 558 436 261,
734 693 785 nebo dcfm1@adra.cz

g

Město Nový Jičín by rádo dodávalo Zpravodaj do všech
domácností a zdarma. Už během září bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, tedy toho, kdo zpravodaj graficky
upraví, vytiskne a zajistí jeho distribuci. Aby se snížily náklady na vydávání Zpravodaje, bude do něj zařazena zpoplatněná reklama. Na webových stránkách města www.novy-jicin.cz stále probíhá k tomuto tématu anketa.
Ve Zpravodaji by se měly, jako dosud, objevovat informace
z radnice, z městských organizací a institucí, z oblasti kultury, sportu, o akcích ve městě. Ve fázi úvah je zařazení rubriky „fórum čtenářů“, kde by se mohli vyjadřovat samotní
občané Nového Jičína. Novinkou bude i už zmíněná reklama
a inzerce. Její obsah a rozsah bude přísně vymezen obchodními podmínkami.
Aby se ze Zpravodaje nestal komerční plátek či politická
agitka některé strany, byla radě předložena pravidla pro
vydávání tohoto periodika. Ta stanovují podmínky pro vydavatele, tedy pro město, pro zhotovitele, ale i pro dopisovatele.
Obsah zpravodaje bude pod kontrolou redakční rady, jejíž
členové nemusí být zaměstnanci městského úřadu. Šéfredaktorem Zpravodaje bude zaměstnanec radnice.
Kromě tiskového zákona by se všichni autoři textů, členové
redakční rady i šéfredaktor měli držet pravidel etického kodexu novináře. Pokud byste chtěli ve Zpravodaji cokoli změnit, nebo máte nápad jak jeho obsah či úpravu zlepšit, pište
své náměty na adresu: mmachkova@novyjicin-town.cz
Záměr vydávat Zpravodaj do všech domácností bude předložen na schválení zastupitelům města. Ti také budou rozhodovat o jeho financování.

Přednáška pro veřejnost
na téma „Jak na dluhy“
Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
g

Občanská poradna Nový Jičín ve spolupráci s Městskou
policií Nový Jičín a Policií ČR pořádá od září zdarma přednášky pro širokou veřejnost v rámci projektu „JAK NA DLUHY“. Přednášky se uskuteční dne 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10.,
3. 11., 24. 11. 2011 vždy v 15.30 hodin v prostorách Klubu
seniorů v Novém Jičíně na adrese Msgr. Šrámka 13 (naproti
úřadu práce). Občané se seznámí s tím, jak si počínat, aby
se nezadlužovali, jaké jsou možnosti řešení dluhů a samozřejmě bude prostor i na dotazy. Součástí přednášky jsou
i praktické příklady, např. sestavení rodinného rozpočtu,
zvládání hodnocení nabídek úvěrových společností.
Zájemci o přednášku nech se hlásí osobně v prostorách
Občanské poradny v Novém Jičíně na ul. Sokolovská 9 nebo
telefonicky na číslech 556 709 403 nebo 777 735 555.
První přednáška se uskutečnila dne 23. 6. 2011 a ohlasy
účastníků byly pozitivní, dokonce uváděli, že přednášku doporučí svým známým. Tento projekt je realizován z prostředků města Nový Jičín a dotace Ministerstva vnitra ČR
jako součást programu prevence kriminality.

Humanitární sbírka

Dny evropského dědictví
European heritage days

Lucie Frantová, odbor sociálních věcí
g Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Nový Jičín a Slezskou diakonií vyhlašuje humanitární
sbírku, která se uskuteční v pátek 9. září 2011 v době od 9 do
18 hodin v prostorách Slezské diakonie — denního stacionáře
EDEN v Novém Jičíně -Žilině (budova bývalé ZŠ). Přijmeme
dámské, pánské a dětské oblečení, domácí textil, větší látky,
zachovalou obuv, domácí potřeby včetně nádobí, přikrývky
a deky, nepoškozené hračky. Přinesené věci by měly být zabaleny do igelitových pytlů nebo krabic. Nelze přijmout elektrospotřebiče, matrace a koberce, nábytek, jízdní kola a kočárky,
znečištěný a vlhký textil.
Bližší informace podá paní Švagerová na tel.: 556 729 122
(příp. 733 142 416) nebo paní Frantová, tel.: 556 768 241.

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
g

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. Letošní ročník proběhne v Novém
Jičíně dne 10. září 2011 od 9.00 do 17.00.
Navštívit můžete zdarma tyto památky: věž radnice, měšanský dům č.p. 32, zv. Stará pošta, baštu městského opevnění, Žerotínský zámek, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
a kostel Nejsvětější Trojice. Národní téma pro letošní rok je
„Památky — tvůrci panoramatu našich měst a městeček“.
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Nové jízdní řády MHD
jsou již v prodeji

Co by měl rodič žijící s dítětem
vědět, než s ním vycestuje/1. část

Marie Machková, tisková mluvčí

Odbor sociálních věcí

Od 1. září 2011 začíná v Novém Jičíně platit nový jízdní
řád a ceník městské hromadné dopravy. Jak již bylo zveřejněno, změnily se trasy linek i výše některých jízdenek. Ztrátovost přepravy a dosluhující autobusy si vyžádaly zrušení
dvou linek z šesti. Obslužnost těchto lokalit je však zajištěna
spoji jiných dopravců. Nové jízdní řády jsou v prodeji v kanceláři MHD na Štefánikově ulici. Jízdní řád i tarify jsou vyvěšeny na webových stránkách technických služeb, které MHD
provozují.

...do jiného státu nebo se rozhodne řešit rodinnou
situaci návratem z cizího státu do České republiky

g

Nový ceník za dopravu osob v rámci městské
hromadné dopravy v Novém Jičíně
A) Časová jízdenka: Osoba od 15 let 8,- Kč prodej z čipové karty; 12,- Kč prodej v autobuse; osoba od 6 do 15 let,
osoba nad 70 let 5,- Kč prodej z čipové karty; 9,- Kč prodej
v autobuse. Zavazadlo o rozměrech větších než 30x40x60 cm,
a to i v případě, že přesahuje jeden z rozměrů, pes, dětský
kočárek bez dítěte, jednomístné jízdní kolo 5,- Kč prodej
z čipové karty; 9,- Kč prodej v autobuse. Při placení jednotlivého jízdného v hotovosti je jízdenka platná jen pro nastupovaný spoj, při platbě z elektronické peněženky je možno
min. do 25 minut od odbavení v prvním spoji přestoupit
bezplatně do jiného spoje, platí pro držitele karty (dodržení
limitu je kontrolováno automaticky v odbavovacím zařízení).
B) Bezplatná přeprava: 1. Děti do 6 let věku. 2. Osoby,
které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP-P a osoba nebo pes,
kteří jsou průvodci držitelů ZTP-P, včetně invalidního vozíku. 3. Osoby, které jsou držiteli průkazu PTP-VTNP. 4. Důchodci — přímí účastníci odboje s platným osvědčením. 5.
Kočárek s dítětem. 6. Policista ČR, Městské policie a příslušník Hasičského záchranného sboru ve stejnokroji při výkonu služby, včetně služebního psa. 7. Cestující dle zákona
236/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 8. Osoba nad 70
let s platnou čipovou kartou.
C) Časové jízdenky na čipové kartě: Měsíční jízdenka
síová O — občanská (jízdy bez omezení) 220,- Kč. Čtvrtletní
jízdenka síová O — občanská (jízdy bez omezení) 600,- Kč. Měsíční jízdenka síová Ž — žáci od 6 do 15 let a žáci a studenti
od 15 do 26 let (jízdy bez omezení) 120,- Kč. Čtvrtletní jízdenka síová Ž — žáci od 6 do 15 let a žáci a studenti od 15 do
26 let (jízdy bez omezení) 280,- Kč. Měsíční jízdenka síová
D — osoba od 60 do 70 let (jízdy bez omezení) 130,- Kč. Čtvrtletní jízdenka síová D — osoba od 60 do 70 let (jízdy bez omezení) 300,- Kč.
D) Sankce při porušení tarifních a přepravních podmínek, při neprokázání se platnou jízdenkou: Přirážka
k jízdnému při úhradě na místě 150,- Kč. Přirážka k jízdnému
při úhradě na místě dětmi do 15 let 100,- Kč. Přirážka k jízdnému při jeho úhradě složenkou 300,- Kč. Přirážka k jízdnému při jeho úhradě složenkou dětmi do 15 let 200,- Kč. Přirážka k jízdnému při nutnosti soudního vymáhání 1 000,- Kč.

Návštěvníkům se líbila ryba Diana
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí
g Návštěvníci novojičínského muzea zvolili
miss rybu, tedy exponát ze sbírky barevných
skleněných ryb, který se jim nejvíce líbil. Výstava nazvaná Svět barevných skleněných ryb
právě skončila. Za dva měsíce ji zhlédly stovky
lidí. „Téměř 300 z nich hlasovalo. Cenu získala ryba Diana,“ uvedla ředitelka muzea Sylva
Dvořáčková. Vystavená díla patří sběrateli
Janu Bittnerovi z Kopřivnice a většinou pocházejí z produkce dnes už zaniklých skláren.
„Toto byla jediná výstava skleněných ryb na světě,“ dodala
Dvořáčková. Sám Bittner řekl, že v součastnosti už se ryby
z foukaného skla nevyrábějí. „Doma jich mám asi 500, ale
žádnou další výstavu už nechystám,“ prohlásil sběratel.
S vítězným exponátem zapózovala sedmiletá Alenka Vágaiová
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Manželství uzavíraná mezi občany různých států nebo stěhování rodin za účelem usazení se v jiném státě nejsou v současném světě otevřených hranic žádnou výjimkou. Během
šastných chvil v počátcích vztahu si málokdo uvědomí, jaké
důsledky mohou vyvolat případné pozdější neshody. Tyto
situace bývají nejtíživější, dotýkají-li se dětí.
Dojde-li k neshodám mezi rodiči, stává se dítě často předmětem a v důsledku toho i obětí sporu. Rozhodne-li se jeden
z rodičů vyřešit situaci odchodem s dítětem do jiného státu,
včetně státu, odkud pochází, bez souhlasu druhého rodiče,
může mít jeho jednání závažné právní následky. Úmluva o právech dítěte zaručuje každému dítěti mj. právo na péči obou
rodičů, právo na ochranu před oddělením od rodičů proti jeho
vůli a před nezákonným přemísováním do zahraničí a nevracením zpět.
Kdy a na základě čeho je odchod s dítětem od druhého
rodiče nebo nositele rodičovských práv protiprávní?
Nejpoužívanějším nástrojem na mezinárodní úrovni je Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních
únosů dětí z roku 1980, která vstoupila pro Českou republiku v platnost 1. 3. 1998 a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů
pod číslem 34/1998 Sb. Podle této úmluvy je protiprávní: a)
přemístění dítěte do některého za smluvních států; b) zadržení dítěte v některém ze smluvních států jestliže:
— tím bylo porušeno právo péče druhého rodiče nebo nositele rodičovských práv, které vyplývá z právního řádu státu,
v němž mělo dítě své obvyklé bydliště bezprostředně před
přemístěním nebo zadržením;
— v době zadržení nebo přemístění bylo toto právo skutečně
vykonáváno nebo by bylo vykonáváno, kdyby nedošlo k přemístění či zadržení;
— dítě nedosáhlo věku 16 let.
Mezi členskými státy EU je navíc Haagská úmluva doplněna
nařízením Rady. Toto nařízení navíc upřesňuje, že péče o dítě
se považuje za vykonávanou společně v případě, kdy podle
rozhodnutí nebo ze zákona jeden z rodičů nebo nositel rodičovských práv nemůže rozhodnout o místě bydliště dítěte bez
souhlasu druhého rodiče. Není tedy rozhodující, zda druhý
rodič svá práva skutečně může vykonávat a vykonává, ale to,
jestli mu jsou zákonem nebo rozhodnutí přiznána.

Bezplatné semináře pomohou
nastartovat podnikání
Šárka Swiderová
g

Jak začít s podnikáním či živností, jak má vypadat podnikatelský plán, aby byl ,,prodejný“, jak se vede účetnictví, nebo
jak může pomoci marketing a průzkumy trhu k zahájení podnikání. To jsou témata bezplatných seminářů ostravské Agentury pro regionální rozvoj v rámci programu EU Adam a Eva,
které se uskuteční v Novém Jičíně na podzim tohoto roku.
Semináře jsou zdarma, mezi služby agentury patří i hlídání
dětí po dobu semináře nebo občerstvení. Semináře jsou určeny nejen nezaměstnaným, ale také široké veřejnosti — každému, kdo by rád začal podnikat jako OSVČ a neví, jak na
formality, nebo neví, co by mohl trhu nabídnout, aby uspěl.
Témata jsou naplánována vždy na celý den (8.00 až 16.00
hodin), uskuteční se v prostorách Komunitního vzdělávacího
centra v budově Gymnázia a SOŠ Palackého 50/52 v Novém
Jičíně. První blok začíná už 4. října, 1. listopadu je tamtéž
v plánu tzv. time management, sla ování profesního a rodinného života. Pro oba termíny jsou ještě volná místa, je třeba
se zaregistrovat na http://adamaeva.arr.cz/kalendar-akci
Více informací o programech naleznete na http://adamaeva.arr.cz, nebo u Lenky Švajčákové, svajcakova@arr.cz,
telefony 595 691 261, 733 712 908.

Program Europe Direct
Miroslava Krbová, Europe Direct
g

Dne 11. září u příležitosti Slavnosti města Nového
Jičína si vás dovolujeme pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘEDISKA EUROPE DIRECT. Po
celý den budou v prostorách ED promítány spoty
o středisku, kde se dovíte o akcích ED a o samotném
zřízení střediska v r. 2007 a chodu střediska. K dispozici zde bude spousta materiálů o EU zdarma. Otevřeno
bude od 8 do 18 hodin.
Dne 20. září se ve Smetanových sadech uskuteční akce
k EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY pro mateřské školy a děti
v předškolním věku. Těšit se můžete na zumbu s Vendou a maskota zumby, a na spoustu zábavných úkolů o ceny.
Dne 22. září se na Masarykově náměstí uskuteční akce k Evropskému týdnu mobility pro základní školy. Těšit se můžete
na kolečkové brusle HEPA outdoor fitness Nový Jičín, exhibici
se skákacími botami APO, taneční vystoupení Moniky Košárkové a spoustu další zábavy.
Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě
prohlásila Rada Evropy 26. září za EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ.
Europe Direct Nový Jičín pro vás na tento den připravuje akci
s výukovým programem cizích jazyků.
Středisko Europe Direct si vás dovoluje pozvat na výstavu
francouzského velvyslanectví „LES“, která je k vidění v minigalerii střediska Europe Direct od 1. do 30. září 2011. Výstava
vznikla v nadaci GoodPlanet za spolupráce francouzského
ministerstva školství a ministerstva životního prostředí.
K předsednictví Polska Radě EU jsme si pro vás připravili
ZNALOSTNÍ KVÍZ O POLSKU, který si můžete vyzvednout
ve středisku Europe Direct nebo si jej stáhnout na našich
stránkách www.europe-direct.cz/strediska/novy-jicin/. Vyplněné kvízy nám můžete doručit osobně, nebo posílat na mail
europedirect@novyjicin-town.cz. Termín ukončení soutěže
je 30. září. Tři správně vyplněné kvízy vylosujeme a odměníme.
Středisko Europe Direct ve spolupráci s odborem životního
prostředí Městského úřadu vyhlásilo 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 nejpozději do 10. 10. 2011.
Nejzdařilejší snímky, vybrané odbornou komisí, budou oceněny. Soutěžní snímky budou po ukončení soutěže vystaveny
v minigalerii střediska Europe Direct.

Pečovatelská služba připravila
pro seniory posezení
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

O grilování buřtů se staral Karel Rubeš
g Pečovatelská služba Nový Jičín uspořádala ve čtvrtek
18. srpna 2011 posezení pro seniory. Letní akce v přírodě
spojená s grilování buřtů za doprovodu živé kapely přilákala
nejen klienty pečovatelské služby a denního stacionáře Domovinka. U říčky Jičínky se odpoledne bavilo na pět desítek lidí.
„Je to tady moc pěkné. Počasí vyšlo,“ pochvalovala si paní
Olga Bártková. Marie Maléřová si zase pochvalovala, že si
může popovídat s přítelkyněmi. „Buřty mě nelákají, ale to
prostředí. Voda, zeleň,“ dodala klientka Domovinky Ludmila
Krejčová. Pečovatelská služba Nový Jičín uspořádala první
takovéto posezení vloni. Protože mělo obrovský úspěch, rozhodla se ho zopakovat a udělat z něj každoroční tradici.
„Snažíme se vytvářet program pro naše klienty po celý rok.
Každý týden mohou navštěvovat kavárničku, v září pro ně
připravujeme zájezd na Velehrad a do archeoskanzenu v Modré,“ řekla vedoucí Pečovatelské služby Nový Jičín Alice Hynčicová. Zároveň uvedla, že všechny tyto akce zaměstnanci
Pečovatelské služby Nový Jičín dělají nad rámec svých pracovních povinností. „Dávají svůj čas, nápady, jsou ochotní
a obětaví. Za to jim patří můj velký dík,“ dodala Hynčicová.
Pobavit se přišly i klientky Domovinky O. Bártková, M. Maléřová a L. Krejčí. Na grilování v přírodě přišly desítky seniorů

Konkurz v Suchdole nad Odrou
Rada městyse Suchdol nad Odrou
g Rada městyse Suchdol nad Odrou — § 99 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní
řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz
na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy
a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace.
Funkce ředitele školy je obsazováno na dobu určitou dva
roky. (V případě kvalitního výkonu činnosti ředitele/ředitelky
školy po dobu dvou let se předpokládá, že bude nadále vykonávat činnost ředitele/ředitelky školy). Předpokládaný nástup do funkce od 1. 11. 2011. Termín podání přihlášek do
20. 9. 2011 včetně. Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01
Suchdol nad Odrou, obálku označte slovy „KONKURZ — ZŠ
a MŠ Suchdol nad Odrou — NEOTVÍRAT“.
Bližší informace na www.suchdol-nad-odrou.cz, telefonním čísle: 556 770 101, e-mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz

Hematologická a onkologická
ambulance se stěhují
Ivana Novosadová, manažerka
g Od 5. září 2011 se otevřou dveře polikliniky Agel, která
vznikla v bývalé budově Tonaku. Tímto se hematologické a onkologické ambulance Komplexního onkologického centra NJ
i laboratoře PR LAB přesunou z Med Centra do komfortních
prostor, kde bude lidem sloužit i nová lékárna.
Modernizace celého objektu trvala 11 měsíců a investice
včetně pořízení přístrojů a zařízení přišla na téměř 100 milionů korun. Slavnostní otevření budovy proběhne 19. 9. 2011.
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V mateřských školách se
budou revitalizovat zahrady

Manželé Kalíškovi oslavili
75. výročí svatby

J. Šimurdová, MŠ Máj, M. Žambochová, MŠ Sady

Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

g

Děti z Mateřské školy Máj, K. Čapka 6 a Mateřské školy
Sady, Revoluční 52 v Novém Jičíně se konečně dočkaly! Na
přelomu měsíce září a října 2011 se začnou revitalizovat zahrady a okolí školek. Projekt bude z 92,5 % financován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a 7,5 %
z prostředků města Nový Jičín. Celková hodnota díla jedné
bude téměř 10 milionů korun pro každou mateřskou školu.
Z důvodu potřeby koncepčního řešení modernizace zahrad
MŠ Máj — MŠ K. Čapka a MŠ Vančurova, byla na základě návrhů a připomínek zaměstnanců MŠ, dětí a rodičů zpracována
studie a projektová dokumentace revitalizace školních zahrad
obou sousedících mateřských škol. V projektu pojmenovaném
„Zahrada zdraví a radosti“ jsou jednotlivé části zahrad tematicky zaměřené, přičemž jednotlivé herní prvky sledují vždy
určitý cíl a rozvoj dětské osobnosti. Rozvržení herních prvků
bylo přizpůsobeno technickým možnostem a rozmanitosti
terénu.
MŠ Máj plánuje střídavé využívání zahradních prostor obou
mateřských škol, nejen dětmi z MŠ Čapka a MŠ Vančurova,
ale i dětmi z MŠ Jubilejní a MŠ Loučka, dále pak ze ZŠ Jubilejní, MAMI centrem, rodinným centrem v Novém Jičíně, ZŠ
speciální a MŠ speciální i veřejností, které budou zahrady
zpřístupněny v předem stanovených odpoledních hodinách.
Na projektu, který v MŠ Sady nazvali „Království lesa — po
chodníčcích poznání“ se podíleli pedagogové, zaměstnanci,
děti i rodiče. Upravená zahrada dětem nabídne nejen pohybové vyžití na různých průlezkách a hracích prvcích, ale také
se zde setkají s novými činnostmi a poznatky. Bude vybudováno miniarboretum, místo pro hry s pískem a vodou, voňavá
zahrádka, pokusné políčko. Děti budou pozorovat růst rostlin,
stromů a proměny v čase — sluneční hodiny. Vše bude citlivě
zakomponováno do krásného prostředí historických vil.
Zahradu po dokončení budou využívat děti MŠ Sady Nový
Jičín a jejich odloučených pracoviš, ZŠ, družiny a v odpoledních hodinách rodiny s dětmi do 10 let. Zahrada bude zčásti
zpřístupněna také imobilním osobám. Veškeré závěrečné práce
a ukončení obou projektů se plánuje k 31. srpnu 2012.

Ve školách se budou měnit
okna a zateplovat budovy
Marie Machková, tisková mluvčí
g V základních školách Komenského 66 a 68 bude v září
kromě výuky zahájena i rekonstrukce budov. Budou se měnit okna, zateplovat pláště staveb a střechy. Tyto stavební
práce, které jsou financovány z prostředků města, ale zejména z operačního programu státního fondu životního
prostředí, mají přinést úsporu energie.
„Práce nemohly začít dříve, tedy o prázdninách, nebo uchazeči o zakázku nerespektovali velmi přísné podmínky poskytovatele dotace, a tak se po vyhodnocení a posouzení nabídek muselo původní výběrové řízení zrušit a muselo se vypsat
nové,“ vysvětlil Jiří Plandor z odboru obecního podnikání.
Mezi pedagogy a stavebníky bude uzavřena dohoda, aby
práce postupovaly tak, aby co nejméně narušily výuku. Na
základní škole Komenského 68 se budou měnit jen okna na
chodbách a budova se bude zateplovat jen ze zadní strany.
Na Komenského 66 bude ale situace složitější.
„Firma, která bude práce provádět, má dodat harmonogram prací k připomínkování. Vzhledem k tomu, že se u nás
budou měnit okna i ve třídách a kompletně opravovat střechy
na třech pavilonech, budou to skutečně bojové podmínky.
Vzhledem k tomu, že již máme zkušenosti s výměnou oken
v průběhu školního roku, předpokládáme, že kvalita výuky
bude zachována,“ uvedla ředitelka základní školy Komenského 66 Emilie Řeháková.
Během zateplování budov, které potrvá do listopadu, je
nutno dbát ve školách zvýšené bezpečnosti.
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Manželé Kalíškovi oslavili 75. výročí společného života
g

Manželé Kalíškovi z Nového Jičína spolu měli svatbu před
neuvěřitelnými 75 lety. Zřejmě jsou tak nejdéle sezdaným párem v České republice. Výročí sňatku, ke kterému se dává
přívlastek korunovační, si připomněli jen skromně a v kruhu
nejbližších v novojičínském domově pro seniory Paprsek, kde
nyní stoletý pan Vilém a devětadevadesátiletá paní Anna žijí.
„Důležité je, abyste si spolu rozuměli. A to se nám poštěstilo,“ hodnotil uplynulá společná léta pan Kalíšek. „Bylo dobře
i špatně, ale člověk musí umět odpouštět,“ dodala jeho manželka. Oba si prý 1. srpna vzpomněli, že před 75 lety bylo
toto datum jejich dnem svatebním a oba shodně uvedli, že
mezi sebou za celou dobu soužití neměli velké neshody.
„Poznali jsme se na pouti v Libhošti, kde jsem bydlel. Večer
jsme spolu v Sokolovně na zábavě tancovali,“ vzpomínal pan
Vilém. Zamilovaná dvojice pak spolu šest let chodila. „Svatbu
jsme měli také v Libhošti. A hostina byla v tamní hospodě.
Já jsem byla sirotek a manžel už měl v té době jen maminku.
Pozvali jsme ale všechny naše sourozence. Po svatbě jsme
bydleli v mém rodišti u Starého Jičína,“ pokračovala paní Anna.
Během společného života je potkalo několik těžkých okamžiků. Pan Kalíšek musel za války na nucené práce do Německa a utrpěl tam těžký úraz. Pak nemohl sehnat zaměstnání. „Pomohl mi soused. Vzal mě do fabriky k Baovi. A tak
jsme se stěhovali do Zlína,“ vyprávěl pan Kalíšek. Když jeho
manželka dostala nabídku, aby v Novém Jičíně vedla prádelnu, přišlo další stěhování. Největší bolest jim ale život přinesl,
když ztratili oba syny.
„Manželé Kalíškovi jsou výjimeční nejen vzhledem k svému
vysokému věku, ale i tím, že navzdory všem trápením mají
rádi život. Pečují o své fyzické i duševní zdraví. Čtou noviny,
zajímají se o dění kolem sebe. A hlavně nejsou hašteřiví a mrzutí. Jsou vděčni životu za to, že i když je bolí klouby, jsou
samostatní. Jsou vitální a nejsou pesimisti,“ řekla zástupkyně ředitelky domova Paprsek Danuše Brtvová. A její slova
záhy potvrdili i oba manželé: „Život musíte brát takový, jaký
je. I když občas přinese něco zlého.“

Občanská statistika, červenec
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 20 dětí, z toho 11 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 25, odstěhovalo 32 občanů. Bylo uzavřeno 8 sňatků
v Novém Jičíně, 11 v Kuníně. Počet obyvatel 24 356, zemřelo
18. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).

Dokončení ze strany 1
Marie Machková, foto MěKS Nový Jičín
g „Dělat v září polární zimu také není jednoduché. Ale díky
organizátorům se Nový Jičín v den městské slavnosti přesune
nejen v čase, ale i zeměpisně směrem k severnímu pólu,“ řekl
místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Sníh dodá místní
hokejový klub. Půjde vlastně o „odpad“, který vzniká při úpravě
ledové plochy na zimním stadionu.
Led by měli přinést návštěvníci, kteří se budou chtít zapojit
do soutěže „Nošení ledu do Arktidy“. Vyhodnocovat se bude
i nejoriginálnější polárník. Městskému kulturnímu středisku
se v předstihu hlásí dvojníci Eduarda Orla. „Na naši výzvu zareagovalo šest dvojníků. Jeden z nich byl ale jasným vítězem
od okamžiku, kdy jsme ho spatřili. Z té podoby až mrazí.
Mohu o něm prozradit jen to, že jako E. Orel býval námořníkem. Veřejnosti bude na slavnosti představen,“ dodal Orság.
Zimní atmosféru budou dotvářet i expozice dětí z novojičínských škol a školek, jejichž výtvory jsou inspirovány po-

Obrázky z módních listů z 19. století.
Pokrývka hlavy byla nutností u mužů i žen

lární výpravou a krajinou věčného sněhu a ledu. Jedna ulice
bude patřit psím spřežením. Městu se podařilo získat práva
k promítání unikátního dokumentu Ledová past rakouské televize ORF. Snímek popisující strastiplnou cestu rakousko-uherské výpravy byl natočen v roce 2003 zásluhou přímého
potomka kormidelníka lodi Tegetthoff, na které vědecká expedice plula. Do Nového Jičína by měl přijet i autor první monografie Eduarda Orla Enrico Mazzoli.
Tradičním koloritem slavnosti bývá i středověký řemeslný
jarmark, na náměstí bude 75 prodejců a 16 hospod, a vojenská
ležení v režii klubů vojenské historie. Také kulturní nabídka
je lákavá. Večer ve 20.30 hodin vystoupí Věra Špinarová a po
tradičním ohňostroji bude pódium patřit kapele Wohnout. Podrobný program je přiložen v podobě vloženého letáčku.

Pohlednice Nového Jičína s Hückelovými vilami
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Dr. August Bielka...

vala být jedním z prvních při zahájení každodenních pracovních činností nejmocnějšího člověka střední Evropy.
Text a foto Radek Polách, Muzeum Novojičínska, p.o.
Vysoká lékařská hodnost mu zajistila spoluúčast na pravidelných cestách císařské rodiny. Hned ta jedna z největších
g ...nově objevený nositel nejvyššího francouzského vyse odehrála na podzim roku 1867. Tehdy se císař František
znamenání. Je tomu již více než dvě stě let, kdy francouzský Josef I. rozhodl navštívit čtvrtou světovou výstavu, kterou
císař Napoléon Bonaparte založil nové nejvyšší francouzské uspořádal francouzský císař Napoléon III. Bonaparte (1808
státní vyznamenání — Řád čestné legie. Mezi jeho významné až 1873) v modernizované metropoli Paříži. Široké bulváry
nositele se zařadili čeští a moravští
a ohromující výstaviště přivítaly od
umělci (Josef Suk, Max Švabinský,
dubna do listopadu více než 11 miliFrantišek Kupka), politici (T. G. Maonů návštěvníků a 33 tisíc vystavovasaryk, Edvard Beneš, Václav Havel)
telů z celého světa. Nechyběl zde také
a další osobnosti. Stačí si otevřít přínovojičínský továrník August Ferdislušné internetové heslo na wikipedii.
nand Döpper prezentující novojičínMálokdo ale ví, že nositelem, a vůbec
ské výrobky z příze a Peter rytíř von
jedním z nejstarších, byl novojičínský
Rittinger (nar. 23. 1. 1811 v Novém
rodák Dr. August Bielka.
Jičíně) a jeho znamenitá učebnice.
Muzeum Novojičínska v rámci věStátní cesty císaře rakouského do
deckovýzkumného projektu „Dr. AuFrancie ve dnech 23. října — 5. listogust Bielka rytíř von Karltreu — zaklapadu 1867 se zúčastnil také Dr. August
datel a mecenáš muzea v Novém JičíBielka. Při této příležitosti se mu doně“ objevilo nové skutečnosti ve věci
stalo cti, že jej osobně francouzský
jedné z nejvýznamnějších osobností
císař Napoléon III. jmenoval rytířem
dějin novojičínského muzea a města
Řádu čestné legie, jak potvrdil opis
konce 19. století. Poj me si jeho cestu
udělení řádu, který získalo Muzeum
k zisku Řádu čestné legie přiblížit.
Novojičínska od svých kolegů z Musée
August Bielka se narodil 13. dubna
national de la Légion d’Honneur et des
roku 1828 v dodnes stojícím domě na
ordres chévalerie v Paříži. Souběžně
Hoblíkově ulici v Novém Jičíně mans ním byli dekorováni další členové raželům Augustinovi a Barbaře Bielkokouské výpravy a císařští adjutanti.
vým. Po dokončení základního vzděDalší unikátní záležitost se objevila
lání odešel mladý August studovat
v rodinném dědictví vnučky našeho
gymnázia v Brně a Olomouci. Poté
rodáka Dr. Augusta Bielky, které je
jeho kroky zamířily na prestižní vídeňdnes uchováváno ve Vídni. Mezi jinýskou univerzitu, kde získal doktorát
mi exponáty to je právě onen řád,
chirurgie a lékařství. Roku 1861 se stal
který mu udělil francouzský císař. Dejedním z prvních členů vídeňského léDr. A. Bielka, fotografie z rodinného archivu. korování našeho zatím jediného rokařského doktorského kolegia a o tři
dáka tímto státním vyznamenáním se
Řád čestné legie udělený roku 1867
roky později byl přijat jako zaměstnaobjevilo v prvním čísle přílohy novoDr. Augustu Bielkovi
nec úřadu nejvyššího hofmistra mlajičínského časopisu Die Biene roku
dého císaře Františka Josefa I. (1830—1916). Zde velice brzy 1868 a je vůbec první zmínkou o této významné osobnosti
získal post dvorního lékaře a v roce 1866 již byl uváděn jako dějin města.
osobní císařský lékař. To byla hodnost, která mu umožňo-
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DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142
g http://divadlo.novy-jicin.cz
g Pátek 9. září v 19.00 hod. Jára Cimrman, Ladislav
Smoljak, Zdeněk Svěrák: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909. Severské drama. Divadlo Járy Cimrmana, Praha. Vyprodáno.
g Středa 14. září v 19.00 hod. MLÝNY. Legendární představení z prostředí vojenské posádky, nespočet gagů a narážek a k tomu vynikající výkony aktérů. Na motivy divadelní hry Václava Havla a Karla Bryndy „Život před sebou“ upravili: Jiří Burda, Jan Slovák, David Vávra. Divadlo
Sklep, Praha. Předprodej od 31. 5.
g Čtvrtek 29. září v 19.00 hod. András Kern: HÁDEJ
KDO PŘIJDE… Lyrická komedie o vztahu legendární herecké dvojice Spencera Tracyho a Katharine Hepburnové.
„Ti dva spolu nadosmrti bojovali, milovali se i zraňovali,“
říká autor, který své hrdiny sleduje od jejich prvního setkání přes utajovaný poměr až po veřejně přiznaný milostný
vztah, který trval plných 27 let. Divadlo Na Fidlovačce,
Praha. Předprodej od 31. 5.
g Pátek 30. září v 16.00 hod. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA.
Akademie k 90. výročí založení Gymnázia v Novém Jičíně
Gymnázium Nový Jičín (uzavřená akce).

Připravujeme:
Sobota 1. října v 18.00 hod. Slavnostní koncert k 60. výročí založení pěveckého sboru ONDRÁŠ. Nový Jičín.
Předprodej od 6. 9.
g Úterý 4. října v 18.00 hodin. Colin Higgins: HAROLD
A MAUDE. Příběh bizarní dvojice osmnáctiletého mladíka
a osmdesátnice. Zatímco on je nenapravitelný pesimista
a „sériový sebevrah“, ona je obdařena překypující radostí
ze života, vírou, že každý konec je jen začátek něčeho nového, lepšího. V titulní roli Maude uvidíte dámu, jejíž vztah
k životu se od Maudina téměř neliší — vynikající herečku
Květu Fialovou, která za tuto roli získala cenu Thálie 2010.
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště. Předplatné sk. S.
Předprodej od 20. 9.
g Středa 5. října v 17.00 hodin. SKAUTSKÁ HI100RIE.
Vernisáž výstavy ke 100. výročí založení skautingu v ČR.
Středisko Pagoda Nový Jičín.
g Středa 5. října v 19.00 hod. KAREL PLÍHAL. Jemná
a hravá poetika, osobitý humor a famózní kytarové umění.
Karel Plíhal dokončuje poslední písně na nové album, postupně je zařazuje do svého pořadu, přidává nové básničky
a snaží se tak divákům přinést vždy něco nového. Předprodej od 6. 9.
g Pátek 7. října v 19.00 hod. EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ
— soprán. TRIO PRISMA. Clara Nováková — flétna, Adrian
Van Dongen — violoncello, Thimoty Lissimore — klavír. Praha, Kruh přátel hudby. Předprodej od 20. 9.
g Sobota 8. října v 16.00 hod. Jan Šafránek, Tomáš Kočko:
O HONZOVI A ZAKLETÉ PRINCEZNĚ. Příběh z klasických českých pohádek o Honzovi, který se nikoho nebojí,
zachrání princeznu ze zakletí, zamiluje se do ní a vezme
si ji za ženu. Divadlo Radost, Brno. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 20. 9.
g

2011

KINO
KVĚTEN

Čt 1. až st 7. září v 16.00 hod. LVÍ KRÁL. Známý příběh
Simby a jeho kamarádů v novém kabátě 3D. Mládeži přístupno, Digital 3D, 85 min., dabing.
g Čt 1. až ne 4. září v 18.00 a ve 20.15 hod. KOVBOJOVÉ
A VETŘELCI. Už zase na nás útočí mimozemšané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné místo. Na Divokém
západě všem visí kolty proklatě nízko. Mládeži přístupno,
Digital 2D, 118 min., dabing.
g Po 5. a st 7. září v 18.00 a ve 20.00 hod. ZKAŽENÁ ÚČA.
Cameron Diaz potřebuje sbalit bohatého chlapa, aby mohla
seknout s učitelstvím. Justin Timberlake vypadá jako vhodný
kandidát. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 92 min., titulky.
g Čt 8. až ne 11. září v 18.00 hod. TRANSFORMERS 3. Režisér Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers letos
připravil všem malým i velkým klukům Vánoce už na léto.
Mládeži přístupno, Digital 3D, 154 min., dabing.
g Čt 8. až ne 11. září ve 20.45 hod. NEZVRATNÝ OSUD.
Skupinka lidí stihne utéct z mostu, který se kvůli špatnému
materiálu zřítí. Unikli tak smrti, která ale přeživší nenechá
dlouho čekat. Mládeži nepřístupno, Digital 3D, 92 min.,
titulky.
g Po 12. až st 14. září v 18.00 hod. SUPER 8. Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“
natočit horor, tak netuší, že výsledný film bude mnohem
děsivější, než zamýšleli. Mládeži přístupno, Digital 2D,
112 min., dabing.
g Po 12. až st 14. září ve 20.15 hod. INTIMNÍ PAST. Každý
rok se přibližně tři miliony nezadaných žen v Americe přestěhují do nového bytu a ani se neobtěžují s výměnou zámku
na dveřích. Chyba. Mládeži nepřístupno, 91 min., titulky.
g Čt 15. až st 21. září v 16.00 a 18.00 hod. SAXANA A LEXIKON KOUZEL. Dcerka Saxánka náhodou objeví maminčino tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě a díky
své zvědavosti se ocitne v kouzelné Říši pohádek. Mládeži
přístupno, Digital 2D, 90 min.
g Čt 15. až ne 18. září ve 20.00 hod. DRIVE. Říkají mu Řidič.
Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává
jako nájemný řidič zločineckých gangů. A te má problém.
Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 95 min., titulky.
g Po 19. až st 21. září ve 20.00 hod. OBHÁJCE. To, co se
ze začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace. Do 12 let nevhodný, 118 min., titulky.
g Čt 22. až st 28. září v 18.00 hod. MUŽI V NADĚJI. Nová
česká komedie Jiřího Vejdělka. Jiří Macháček a Bolek Polívka si myslí, že nejlepším lékem na nudné manželství je
nevěra. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 112 min.
g Pá 23. až ne 25. září v 16.00 hod. ŠMOULOVÉ. Zlý Gargamel vyžene animované hrdiny z jejich vesnice a ti se ocitnou v současném New Yorku. Mládeži přístupno, Digital
2D, 102 min., dabing.
g Čt 26. až st 28. září ve 20.15 hod. VIDITELNÝ SVĚT.
Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník (Ivan Trojan), jehož vlastní život je tak prázdný,
že parazituje na životech jiných. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 104 min.
g Čt 29. až ne 2. října v 18.00 hod. KAMARÁD TAKY RÁD.
Vtipná, nevšedně všední romantická komedie s Justinem
Timberlakem, Milou Kunis a Woody Harrelsonem. Do 15 let
nevhodný, Digital 2D, 93 min.
g Čt 29. až ne 2. října ve 20.15 hod. MECHANIK ZABIJÁK.
Elitní zabiják s unikátním talentem pro čisté odklízení cílů.
Je to práce, která vyžaduje profesionální přesnost a absolutní nestrannost… a Bishop je ten nejlepší. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 110 min., titulky.
g Pá 30. až ne 2. října v 16.00 hod. TOY STORY 3. Andy
už vyrostl a chystá se na vysokou školu. Buzze, Woodyho
a zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost v mateřské
školce. Mládeži přístupno, Digital 3D, 103 min., dabing.
g
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... a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20. Do
23. září 2011. PLAVBY LEDOVÝMI OCEÁNY. Fotografie,
filmy a knihy mořeplavce a spisovatele RUDOLFA KRAUTSCHNEIDERA. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00;
14.30—17.00; sobota 10. září 2011 od 9.00 do 17.00 hodin.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011—2012
JAZYKOVÉ KURZYgggggggggggggggggggggggggg
g Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Italština pro dospělé 1., 2. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Španělština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Francouzština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
NĚCO NAVÍC ggggggggggggggggggggggggggggggg
Mansourův výtvarný kurz pro začátečníky
12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách
g Mansourův výtvarný kurz pro pokročilé
12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách
g Kurz znakové řeči pro začátečníky
25 lekcí po dvou vyuč. hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz znakové řeči pro mírně pokročilé
25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz afrického bubnování
30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz hry na didgeridoo
30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Divadlo na kraji
studentské a experimentální divadlo
pro mladé divadelníky starších 15 let
g Kurz hry na kytaru
25 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně

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

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2011!
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INFORMACE A PŘIHLÁŠKYgggggggggggggggggggg
Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo nám.
20, 741 01 Nový Jičín, tel. č.: 556 701 853, mobil: 733 165 448,
e-mail: domitrova@mksnj.cz, www.mksnj.cz
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 2. 9. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., LAJF IZ BJUTIFULL — SPREJEM PROTI ZDI, VERNISÁŽ PRODEJNÍ
VÝSTAVY, AUTOR BYGAMEZ. Sprejšpric na Staré poště.
Cvrnkání kuliček, pouštění draků. Afterparty DJs.
g 3. 9. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kč. RENÉ SOUČEK, vlakvedoucí z Frýdku-Místku s kytarou a ukulelem.
g 6., 13., 20. a 27. 9. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MAGIC:
THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG.
g 10. 9. (so) Masarykovo náměstí, 9.30 hod. SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN. 18. ročník tradiční slavnosti věnovaný 170.
výročí narození polárního badatele, rytíře Eduarda Orla.
Letní ledové programy, hry a soutěže. Večerní koncerty Věry
Špinarové a kapely Wohnout, ohňostroj.
g 11. a 25. 9. (ne) Čajovna Archa,15.00 hod., DESKOVÉ HRY,
tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 16. 9. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. JUICY FREAK,
Funk & groovy machina.
g 17. 9. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., ZLOČINCI PODLE
ZÁKONA, projekce dokumentu z cyklu Jeden svět.
g 19. 9. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. ANDĚLSKÁ
TERAPIE JE VHODNÁ PRO KAŽDÉHO, přednáška o duchovní a léčebné metodě.

Novojicínský
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Středa 7. září, Nový Jičín. DEN, KDY ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA.
Světluška je sbírkový Nadační fond Českého rozhlasu, který
s patronkou Anetou Langerovou pomáhá nevidomým. Během
osmi let přispěly do fondu 3 miliony dárců více než 60 miliony
korun. Ve středu 7. září 2011 bude probíhat na frekventovaných místech prodej sbírkových předmětů: píšalka 40,- Kč;
svítící náramek 50,- Kč; kuličková hra 60,- Kč. Zakoupením
nám pomůžete rozsvítit svět nevidomých. Děkujeme.
g Sobota 10. září od 8.00 hod. Nový Jičín.ULTRATRIATLON
S KARLEM LIGOCKIM. Hokejový klub Nový Jičín ve spolupráci se SVČ FOKUS Nový Jičín, vás zvou na ULTRATRIATLON s Karlem Ligockim. Přij si zkusit maraton (libovolnou
délku) ve svém oblíbeném sportu (brusle, in-line brusle, tenisky). Start akce je v 8.00 hodin na Zimním stadionu v Novém Jičíně. Celá akce je zdarma.
g Sobota 10. září od 10.00 hod., Masarykovo nám. SLAVNOST
MĚSTA NOVÝ JIČÍN. SVČ Fokus připravilo v rámci městských slavností program na Masarykově náměstí — DOBYTÍ
SEVERNÍHO PÓLU. Hry, soutěže a atrakce pro děti.
g Sobota 17. září od 10.00 hod. Smetanovy sady. DEN FOKUSU. SVČ Fokus připravilo ve Smetanových sadech pro
všechny děti, mládež i dospělé prezentaci zájmových kroužků.
Přij si vyzkoušet aktivity, které SVČ Fokus nabízí. Akce
bude probíhat v sobotu 17. září 2011 od 10.00 do 13.00 hodin.
g Pátek 23. září od 9.00 hod. SVČ Fokus. TANEČNÍ PODZIM
2011. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ. Rekonstruovaný sál, lektoři manželé Syrkovi, kolona, závěrečný
večer tanečních s živou kapelou. Cena: 1 200,- za 10 lekcí. Uzávěrka přihlášek 15. 9. 2011. Přihlášky na www.fokusnj.cz

Z důvodu rekonstrukce je provozní doba SVČ Fokus v měsíci září
omezena. Telefonický kontakt na čísle 731 478 355.
Pro osobní jednání možnost vstupu do budovy schodištěm:
Po až čt 8.00 — 15.00 hodin. Veškeré aktuální informace na
www.fokusnj.cz nebo e-mail fokusnj@fokusnj.cz.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 23. 9. (pá) Klub Galerka, 19.00 hod., 50,- Kč. PAVEL FAJT,
WORKSHOP + KONCERT. Jeden z nejrenomovanějších bubeníků vás nechá nahlédnout do světa bubnů a percussions
prostřednictvím workshopu.
g 24. 9. (so) Čajovna Archa, 8.00 hod. ČAJOVÝLET PO PUNTÍKOVSKÝCH STUDÁNKÁCH, výlet spojený s přírodní konzumací. Sraz v 8.00 hodin u čajovny, návrat kolem poledne.
Spojeno s ohněm a čajem, plecháčky s sebou.
g 24. 9. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. ŽÁDNÁ SETKÁNÍ
NEJSOU NÁHODNÁ, přednáška spojená s meditací.
g 30. 9. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& JAZZ EFTERRATT, JAZZ — FUNKY A SOUL.

Pozvánka na autogramiádu
Zdeňka Svěráka
Jana Fialová
g V předvečer městské slavnosti, v pátek 9. září 2011, proběhne od 16.30 hodin v knihkupectví Jany Fialové na Masarykově náměstí 9 v Novém Jičíně autogramiáda Zdeňka Svěráka a jeho kolegů z Divadla Járy Cimrmana.

g Do 18. září 2011. RETROSPEKTIVA. Výstava
fotografií prof. Jindřicha Štreita. Nová galerie.
g 9. září—16. listopadu 2011. AMONITI, OZDOBY
I DRAVCI DÁVNO ZANIKLÝCH MOŘÍ. Výstava
ve spolupráci se Slezským zemským muzeem
v Opavě věnovaná jedné z nejpopulárnějších skupin vyhynulých zkamenělých živočichů. Vernisáž
ve čtvrtek 8. září v 17.00 hod. Rytířský sál.
g Do 13. září 2011. MAGICKÉ SKLO. Výstava
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Kamenná síň.
g Do 18. září 2011. RETROSPEKTIVA. Výstava fotografií
prof. Jindřicha Štreita. Nová galerie.
g 23. září — 20. listopadu 2011. OTAKAR ZELENKA. Výtvarná výstava k 85. výročí narození autora. Vernisáž výstavy
ve čtvrtek 22. září 2011 v 17.00 hodin. Kamenná síň.
g Sobota 10. září 2011 od 9.00 do 17.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Volný vstup.
g Muzejní čtvrtky, 29. září 2011, 16.30 hod. JAPONSKÉ PONORKY 1904—2011. Přednášející: Alois Bělota, vojenský
historik v oboru námořních vojenských lodí. Vstupné: 30,Kč. Trámový sál.

Skauting oslaví 100 let
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ

Ilustrační foto archiv Pagoda Nový Jičín
g

Za rok vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911, kdy
český profesor Antonín Benjamín Svojsík založil první skautský oddíl. O rok později uspořádal první skautský tábor.
Roku 1914, po Svojsíkově neúspěšném pokusu realizovat skautské myšlenky a metody na půdě Sokola, byl založen spolek
Junák — Český skaut. S několika nucenými přestávkami funguje skauting dodnes. Junák se rozhodl toto výročí ve školním
roce 2011/2012 náležitě oslavit. I skautské středisko Pagoda
Nový Jičín se do projektu zapojilo a připravilo několik akcí.
10. září: slavnost města. Na náměstí bude postaveno indiánské tee-pee, vystaveny budou fotografie z naší činnosti.
Pro děti budou připraveny hry a soutěže.
24. září: soutěžní odpoledne. V prostorách Skalek a Čeráku se uskuteční odpoledne pro veřejnost. Pro účastníky,
zejména z řad dětí, bude připraveno mnoho soutěží, her a dalších aktivit, završené táborovým ohněm.
5.—31. října: výstava 100 let skautingu. Ve foyer Beskydského divadla proběhne výstava 100 let českého skautingu
mapující jak historii skautingu na území českých zemí, tak
informace k činnosti skautů v Novém Jičíně (v r. 2012 uplyne
90 let od založení 1. chlapeckého oddílu na území města).
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 5. 10. v 17.30 hod.
15. října: skautská akademie. Přehlídka vystoupení, scének, písniček našich členů se uskuteční v Malém sále Beskydského divadla. Více informací na http://skaut100.cz/.
Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na těchto akcích
a těšíme se na setkání. Za podporu projektu 100 let českého
skautingu — oslavy v Novém Jičíně děkujeme: Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moravskoslezskému kraji,
městu Nový Jičín a firmám Henkel spol. s r.o., Alpisport centrum s.r.o., Semper Corporation s.r.o.

Ze sbírek Muzea Novojičínska
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska
g Málokdo by asi hádal,
že jeden z nejstarších
exponátů vážících se k Novému Jičínu se původně
nacházel na fulneckém
hradě. Když se ve druhé
polovině 15. století naše
země vzpamatovávaly ze
strašlivých husitských válek, zastával v letech 1475
až 1476 úřad zemského
hejtmana představitel nově
nastupujícího šlechtického
rodu Jan starší ze Žerotína. Jako zástavu od synů
českého krále Jiřího z PoPodobizna Jana st. ze Žerotína podle děbrad držel od roku 1468
Bartoloměje Paprockého z Hlahol
fulnecké panství, které následně v roce 1475 koupil.
V letech 1480—1482 působil jako nejvyšší zemský sudí olomoucké cúdy. Vysoké postavení a velké majetkové zisky jako
bylo strážnické panství a statky na Šumpersku mu přinesly
přízvisko „Bohatý“. První jeho manželkou byla neznámá
paní z Říčan, druhou se stala další neznámá z rodu Rájeckých z Mírova a třetí, poslední, byla Machna z Nové Cerekve,
dcera Mikuláše Hejdy z Nové Cerekve a Doroty z Ketře.
Při úpravách fulneckého hradu nechal Jan starší ze Žerotína vsadit do zdi nádvoří fulneckého hradu pískovcovou
desku se svým žerotínským erbem a erbem své třetí manželky.
Jan starší ze Žerotína zemřel 14. listopadu 1499 a těsně před
svou smrtí zakoupil novojičínské zboží včetně města samotného. O dědictví se poté rozdělili jeho synové. Na dalších více
než padesát let se tak žerotínský lev stal ústředním symbolem
našeho města.
Erbovní deska Jana st. ze Žerotína a Machny z Nové Cerekve je nejstarším exponátem podsbírky kamenných plastik
a stavebních artefaktů Muzea Novojičínska a jedním z nejcennějších kamenosochařských heraldických památek regionu. S panováním žerotínského rodu se mohou seznámit návštěvníci muzea v Žerotínském zámku v Novém Jičíně v rámci
prohlídky expozice „Ve znaku zavinuté střely“.
Muzeum je veřejnosti přístupné od úterý do pátku 8.00—
—12.00 hod., 13.00—17.00 hod., v sobotu a neděli 9.00—16.00
hodin.

A na závěr otázka do příštího čísla. Víte, kterou instituci
podpořili páni ze Žerotína listinou datovanou před 510 lety
dnem 20. září?

Erbovní deska Jana st. ze Žerotína a Machny z Nové Cerekve
z druhé poloviny 15. století
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V knihovně zahájen projekt
„Škola naruby“

Světoznámý dirigent Vladimír
Válek diskutoval s Novojičíňáky

Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny NJ

Renáta Eleonora Orlíková, foto Jan Plášil

g Pracovníci Městské knihovny Nový Jičín připravili od září
pro děti, rodiče a další příslušníky rodiny akci „Škola naruby“, která podporuje hlavní myšlenku celostátní kampaně
Celé Česko čte dětem: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý
den!“ Školu naruby organizují veřejné knihovny Čech, Moravy
a Slezka pod vedením Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Projekt byl zahájen
v březnu 2008 a pro velký zájem pokračoval i v roce 2009.
Deníček byl dosud vydán v nákladu 35 000 výtisků. V roce
2011 projekt pokračuje díky podpoře SKIP ČR, který již po
několikáté vydal čtenářské deníčky pro děti a rodiče s názvem Škola naruby.
Akcí chce knihovna oslovit nejen děti, ale hlavně jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl pro humor
a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas. Projekt vychází ze skutečnosti, že děti si velice rády hrají na školu, a proto je hlavní
součástí akce „Škola naruby“ čtenářský deníček pro děti
a rodiče. Do nich musí rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiní
dospělí zapisovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě
jim podepíše, že je to pravda. Své zážitky z četby má možnost
vyjádřit formou obrázku nebo textu na volných stránkách
deníčku, najdete zde i stránky na pochvaly nebo poznámky
(např. „dnes maminka u čtení usínala“). Dojmy z přečtených
knih si mohou „čtecí rodiny“ sdělovat v knihovně, ty zajímavé
doporučit ostatním a prostřednictvím knihovnic se také seznámit s novinkami na knižním trhu.
Nezáleží na věku dítěte — přihlásit se můžete s dětmi od
nejútlejšího věku. Jak a kdy získat čtenářské deníčky? Po vyplnění krátkého přihlašovacího formuláře získáte čtenářské
deníčky u paní knihovnice v oddělení pro děti a mládež. Deníčky žádejte v knihovně od 1. září 2011. Termín odevzdání
zpět do knihovny je do 15. listopadu 2011.
Akce bude ukončena vyhodnocením nejlepších čtenářů
a posluchačů, které proběhne
v sobotu dne 26. listopadu 2011
v rámci již tradiční akce Den
pro dětskou knihu. Knihovna
nejlepší „čtecí rodiny“ odmění,
přestože největší odměnou pro
vás budou společné chvilky
strávené nad knihou.

Světoznámý dirigent Vladimír Válek besedoval
s Novojičínskými na Baště

Klub rodáků a přátel města NJ
Za výbor klubu Karel Chobot
g Klub rodáků a přátel města

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce na městskou slavnost 10. září 2011,
v jejímž rámci se uskuteční v klubových místnostech na Baště
v době od 9 do 17 hodin malá výstava z dosavadní činnosti
klubu (s ochutnávkou novojičínské speciality Alexandrovy
klobásy) a v 10 hodin vzpomínkový akt u rodného domu
Eduarda Orla na Křižíkově ulici.
Plánovaná výstava Spolku výtvarných umělců Arkáda, členské organizace Unie výtvarných umělců ČR, nazvaná „Akce
těla“, inspirovaná osobností novojičínského rodáka Antona
Koliga (1886—1950) a 125. výročím jeho narození, kde je klub
rodáků a Muzeum Novojičínska p.o. spolupořádajícími organizacemi, se uskuteční až v říjnu, přičemž zahájení výstavy
je předběžně stanoveno na sobotu 8. října v 10 hodin v Nové
galerii Žerotínského zámku. Jako host v úvodu programu vystoupí student Univerzity Palackého v Olomouci, novojičínský rodák Bc. Filip Chobot.
Další programově plánovaná beseda na téma Proměny Nového Jičína v průběhu 75 let — pohledy z výše, bude realizována po odstranění stále trvajících technických problémů.
Termín, příp. další podrobnosti zveřejníme na vývěskách
klubu a webových stránkách. Informace o chystaném zájezdu
ve dnech 14.—17. září 2011 do Polska již byly zveřejněny.
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g Klub rodáků a přátel Nového Jičína představil dalšího slavného člověka, který se tady narodil. Diváci, kteří do posledního místečka zaplnili věž Bašty, měli jedinečnou možnost
setkat se s velikánem české a světové hudby, dirigentem Vladimírem Válkem, který v loňském roce získal Medaili Za zásluhy v oblasti kultury.
Charismatický dirigent světového věhlasu Válek se v Novém
Jičíně narodil v roce 1935. Pozoun a violu studoval na kroměřížské konzervatoři a dirigování v Bratislavě a později i na
pražské Akademii múzických umění. V roce 1970 založil Dvořákův komorní orchestr, kde zpočátku působil jako hráč,
později jako umělecký vedoucí. Prakticky od roku 1966 stál
v čele symfonických orchestrů — České filharmonie, Severočeské filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu
a mnoha dalších, Slovenskou filharmonii nevyjímaje. Celý
život věnoval hudbě, spolupracoval se světovými velikány
vážné hudby a znají jej v celém světě, přesto stojí nohama na
zemi. Životní úspěchy a přání okomentoval jednoduše: „Víte,

já jsem celkem skromný člověk, když vám dá příroda do vínku
pokoru a skromnost, zbytek je o štěstí a náhodě. Chtěl bych se ještě
dožít vnoučat, ale mým synáčkům se do toho nechce.“, dodává

dirigent se smíchem.
Dirigent Válek žije v Praze, ale do rodného kraje, do obce
Rybí, zajíždí za rodinou. Na světě snad není metropole, kde
by nehostoval. „Te jsem byl na zájezdě v Německu a musím

se přiznat, že ty zájezdy mi dávají čím dál tím více zabrat. Před
lety jsem jezdil autem několikrát do roka sám až do Holandska
a dnes mi dělá problém i cestování letadlem“, posteskl si dirigent.

Poslední srpnové dny prožil dirigent se svými nejbližšími
na Moravě. Od září už má ale nabitý pracovní program, čekají ho koncerty v Moskvě, potom bude následovat šňůra
abonentních koncertů a natáčení monotématických večerů
pro televizi. Mezi jeho nejoblíbenější české hudební skladatele
patří A. Dvořák, ale nejraději má Stravinského a Prokofjeva,
protože miluje rytmus a komplikované partitury. Rád vzpomíná na své začátky a tvrdí, že měl štěstí na lidi: „Víte, pro

kluka z Moravy to bylo něco, dostat se do Prahy, a potom dostat
i šanci dirigovat. Poprvé jsem za peníze dirigoval už v roce 1959.“
Předseda Klubu rodáků a přátel Nového Jičína Pavel Wessely prozradil, že nebylo lehké V. Válka získat pro besedu:

„Má zdravotní problémy a nabitý program, a proto pořád odsouval termín. Jsem rád, že jsme si nakonec mohli zajímavé vyprávění vyslechnout.“
Rodáci Vladimíra Válka řadí mezi největší žijící osobnost
Nového Jičína. Celé setkání s ním bylo protkáno spoustou
vzpomínek na profesní i osobní úspěchy. Diváci zase dirigentovi připomínali svá osobní setkání s ním a poctu tomuto
velikánovi vyjádřili dlouho trvajícím závěrečným potleskem.

Šedesát
pěveckých sezon Ondráše
Karel Chobot, ilustrační foto Jaroslav Bělík

g

Šedesát let rozdává krásu sborového umu novojičínský
pěvecký sbor Ondráš, šedesátou sezonu ho vážou neviditelné
kořeny soudržnosti a vzpomínek k našemu starobylému Novému Jičínu. Tady se pěvecký sbor Ondráš v roce 1951 narodil, tady se formoval téměř padesát let pod tvůrčí taktovkou
výrazné sbormistrovské osobnosti, nezapomenutelného pana
Ervína Bártka. Po jeho nenadálém úmrtí převzali umělecké
vedení sboru Karel Monsport, Marie Bělíková a Zdeněk Stanislav. Dnes se Ondráš rozvíjí pod tvůrčím vedením Evy Poláškové a Petra Lichnovského.
Z Nového Jičína sbor od šedesátých let dodnes vyjíždí na
soutěžní pěvecká klání či jen tak na přátelská koncertní vystoupení do celé Evropy, a již to byl první zahraniční zájezd
v roce 1961 do Paříže a Lyonu, koncertování v Grenoblu v průběhu zimních olympijských her 1968, legendární soutěž Inter-Tie v srpnu téhož roku v Middlesbrough v Anglii, nebo stříbrná
ocenění na mezinárodní soutěži Cäcilia Chortage v Limburgu
ve SRN v roce 2001, na IX. mezinárodním festivalu v Budapešti
v roce 2003, na XV. mezinárodním festivalu duchovní hudby
Námestovo na Slovensku v roce 2005. V letech 2002, 2004
a 2005 na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Svátky
písní v Olomouci soutěžil vždy ve dvou kategoriích rovněž se
ziskem stříbrných pásem.
V posledním období se Ondráš specializuje na uvádění velkých stěžejních děl českých klasiků, a již to byla spolupráce
s Janáčkovou filharmonií v Ostravě nebo když k devadesátiletému výročí vzniku samostatné Československé republiky
v roce 2008 na slavnostním koncertě zazněla světoznámá
kantáta Antonína Dvořáka na text balady Karla Jaromíra
Erbena Svatební košile, opus 69, komponovaná v roce 1884
pro Anglii. Při tomto svatováclavském koncertu sóla zazpívali sólisté ostravské opery Katarina Vovková — soprán, Alexandr Vovk — tenor, Martin Gurbal — bas, účinkovaly pěvecké
sbory Ondráš Nový Jičín a Křížkovský Opava, symfonický
orchestr Sdružení hudebníků Příbor, řídil Zdeněk Pukovec.
Se známým příborským sdružením Ondráš uváděl a uvádí
i mnohé tradiční vánoční koncerty.
V ondrášovském repertoiru objevíme a na koncertech nás
potěší především duchovní skladby starých mistrů, například
Johana Sebastiana Bacha, Bohuslava Matěje Černohorského,
Wolfganga Amadea Mozarta, klasiků Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstra, Antona Brucknera, ale také skladatelů 20. století Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, nebo autorů konce 2. tisíciletí, kteří návratem
k Bohu vyjadřují své humanitní poselství lidstvu: Zdeněk Lukáš, John Rutter, Petr Eben. Jedinečnou zpěvností nás nadchnou v podání Ondráše spirituály, ale i skladby světské. A to
vše bývá doplněno a umocněno voňavou kytičkou lidových
písní, mimo jiné v úpravě Václava Ptáčka, dlouholetého člena
Ondráše a spolupracovníka Ervína Bártka či Antonína Tučap-

ského, jehož skladatelské umění se proměnilo v další tvůrčí
rozměry evropské proslulosti teprve v nové vlasti, Anglii.
Jubilejní, po jarním květnovém v pořadí druhý slavnostní
koncert Ondráš uvede v sobotu 1. října 2011 v sále Beskydského divadla, zatímco třetí, poslední, zazní tamtéž v sobotu
22. října 2011, kdy uslyšíme Händlova Mesiáše. Sboru i uměleckým vedoucím blahopřejeme a těšíme se na další pěvecká
setkání.
A k tomuto vynikajícímu třetímu z letošních jubilejních koncertů i následující výzva současné hlavní umělecké vedoucí
smíšeného pěveckého sboru Ondráš paní Mgr. Evy Poláškové:
Dámy a pánové, chcete si vyzkoušet, jaké je být součástí
velkého pěveckého sboru a zpívat za doprovodu filharmonie?
Právě nyní máte příležitost. Umělecké vedení Smíšeného pěveckého sboru Ondráš srdečně zve všechny zpěváky, kteří
by se chtěli připojit ke sboru při uvedení oratoria Mesiáš,
jednoho z největších děl barokního velikána G. F. Händla, a to
na koncertě 22. října 2011 v Beskydském divadle. Nezáleží
na tom, zda si prozpěvujete pouze příležitostně nebo Vás
hudba živí, podmínkou Vašeho vystoupení je pouze účast na
zkouškách sboru a kolektivní duch. Zkoušky probíhají ve zkušebně Smíšeného pěveckého sboru Ondráš v suterénu Beskydského divadla v Novém Jičíně. Přivítáme zejména zpěváky mužských hlasových skupin, ale dveře jsou otevřeny
všem nadšeným milovníkům a milovnicím hudby a zpěvu.
Bližší informace a noty v digitální podobě naleznete v září na
webu Ondráše: http://www.lolec.cz/ondras/
Přehled sborových zkoušek: vždy pondělí, 3., 10., 17. října
2011, v 18 hodin, dělená zkouška, Mesiáš. Sobota 22. října
2011 pak společný koncert smíšeného pěveckého sboru Ondráš,
pěveckého sboru Slavoj a Komorní filharmonie Chrudim: G. F.
Händel: Mesiáš.

V Žilině se bavili malí i velcí
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Pro děti byly připraveny hry. Mezi návštěvníky byli i radní M. Grestenberger a V. Dorazil. K poslechu hrála dechovka Morava. Malé
návštěvníky lákala skákací trampolína. Soutěž v přetahování
g Osadní výbor v městské části Žilina připravil v sobotu
20. srpna letní posezení v zahradní restauraci Kolonie. Pro
děti byly připraveny hry a soutěže, k poslechu hrála dechová
hudba Morava, která má v repertoáru hlavně skladby slavné
Moravanky a večer patřil tancovačce.
„Akci jsme nazvali Den obce, protože den osady se nám moc
nelíbil,“ smál se předseda osadního výboru Jaroslav Perútka.
Organizátory potěšila poměrně vysoká návštěvnost. Prodali
220 vstupenek. „Když došel guláš, tak už jsme lidi pouštěli
zadarmo. Vydařil se i ohňostroj,“ dodal Perútka.
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Westernové dopoledne

Hasičské závody a srpnová
Letní noc

Text a foto Jan Kopera

Kateřina Redlová
g

V sobotu 20. srpna 2011 proběhly v areálu TJ Sokol Straník hasičské závody v požárním útoku za účasti okresních
složek dobrovolných hasičů. Celkem devět družstev se snažilo
předvést co nejrychlejší útok na sklopné terče. Nejlepších výsledků dosáhlo družstvo z Hostašovic, následováni družstvem
ze Stachovic a Oder. Místí družstvo neopomenulo zpestřit
závod malou recesní vsuvkou, kdy nejdříve uhasili svou žízeň
a teprve poté předvedli útok na terče.
Večerní program zahájila v rámci srpnové letní noci v 19
hodin hudební skupina Sunar, která roztančila i nejmladší
účastníky akce. Zajímavým zpestřením programu byla ohňová
show skupiny Boca Fuego, která předvedla úžasné představení s ohněm, které nadchlo všechny přítomné. Pomyslnou
tečkou programu se stal ohňostroj, který sklidil velký potlesk.
Poté už následovala volná zábava až do ranních hodin s hudební skupinou Sunar.
Country muzika bavila i malé děti
g V rámci Novojičínského léta dorazil v sobotu 13. srpna 2011
ze Suchdolu nad Odrou na novojičínské Masarykovo náměstí
Pony Express — štafetová přeprava pošty na koních po vzoru
historického Pony Expressu na Divokém západě. Westernová
show začala úderem deváté hodiny, kdy Western klub Suchdol
nad Odrou rozbalil svůj stánek post office a koňská pošta začala úřadovat. Na místě byly k zakoupení pohlednice Pony
Expressu, které zájemcům postmaster Ota Mádr na místě
orazítkoval originálním razítkem, a další suvenýry s westernovou tématikou.
V dopolední show Luki — Lubomír Lukeš představil historii
Pony Expressu, vystoupily country tanečnice ze Suchdolu nad
Odrou a své umění s bičem předvedl Vlček — Jiří Martínek.
Pak dorazili na náměstí jezdci Marta Matulová a Miloš Lacina a převzali od postmastra Oty Mádra poštovní zásilky.
Ty se převážejí v mochille, což jsou brašny našité na koženém přehozu přes sedlo. Každá brašna má svůj zámek a klíč
od něho vlastní pouze postmastr. Během westernového dopoledne zněly písně novojičínské country kapely Ranec.
Jezdci na koních s poštovní zásilkou

Nové cvičení vábí mnoho dívek
Text Josef Gabzdyl, foto archiv Firefly Nový Jičín
g Spojením tance, akrobacie a fitness láká novinka s názvem
pole dance stále více žen z Nového Jičína a okolí. Cvičení na
tyči přitom mnohého pozorovatele při prvním pohledu zřejmě
uvede do rozpaků. „Ale opravdu jen na první pohled, protože
to není cvičení u tyče, ale na tyči. Navíc každá žena po několika hodinách říká, že málokteré cvičení je tak všestranné,“
uvádí lektorka Eva Glogarová, která se dosud málo viděnému
cvičení v Novém Jičíně věnuje s Evou Pernickou.
Firefly studio, jak se novojičínské skupina cvičenek pole
dance jmenuje, se rozrostlo už na dvacítku žen. „Cvičit lze
takřka v každém věku, chodí studentky, ženy na mateřské
nebo i ředitelka firmy. Každá cvičí tak, jak uzná za vhodné
a na co stačí. Nemyslete si, každá pořádně propotí tričko,“
usmívá se Pernická, podle které se cvičenky po prvotním ostychu dožadovaly i cvičení o prázdninách.
Dívky i ženy při pole dance posílí i svaly, které jinak nevyužívají. „Procvičí si absolutně celé tělo. Neznáme nikoho,
komu by po několika týdnech či měsících pořádně nestouplo
sebevědomí,“ shodly se Glogarová s Pernickou.
Pole dance se v Novém Jičíně cvičí jednou týdně v obchodním centru Družstevník. „Chodí tam i zájemci o pilates, ale
lektorka Renáta Strouhalová nám vyšla vstříc, takže máme
důstojný prostor i se speciálními tyčemi,“ dodala Glogarová.
Cvičenky uvidíte i na městské slavnosti v sobotu 10. září
v 19.30 hod. na hlavním pódiu. Více informací zájemkyně najdou i na stránkách www.poledancestudio.cz

Část cvičenek Firefly studia

Sportovní odpoledne
Kateřina Redlová
g

V sobotu 17. září 2011 proběhne v areálu TJ Sokol Straník
sportovní odpoledne. Na programu bude fotbalové utkání nejmenších fotbalistů, následováno utkáním mužů „Horní vs.
Dolní“. Během celého odpoledne bude k dispozici drožka, která
zájemce zdarma povozí obcí. O večerní zábavu se postará diskotéka pro mladší i dříve narozené. Srdečně zvou a na bohatou účast se těší pořadatelé.
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Fotosoutěž čtenářů
Foto Petra Bačová

Foto Lenka Škarková
g V šestém kole naší soutěže zaujal hodnotící nejvíce snímek,
který nás zavádí do nejstaršího novojičínského parku zvaného
dnes Janáčkovy sady. Blahopřejeme tedy k prvnímu místu
Petře Bačové. Druhé místo obsadil podvečerní snímek našeho nádherného náměstí autorky Lenky Škarkové. Petra
Vlčková tentokrát získává třetí místo za snímek naší výrazné
dominanty, věže kostela Nanebevzetí Panny Marie.

ˇ
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Foto Petra Vlčková
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu
mmachkova@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce.
Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí
zástupci redakce Novojičínského zpravodaje, tři nejlepší otiskneme a autoři budou odměněni.
Upozornění: Každý autor může zaslat v probíhajícím
měsíci pouze jeden snímek!
Pavel Wessely
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