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Na slavnosti se opetˇ vrátil do rodného mesta
ˇ

polárník Eduard Orel

g Slavnost města, která se v Novém Jičíně konala už osmnáctým rokem, v sobotu 10. září 2011 úspěšně dosáhla plnoletosti. V průběhu dne ji navštívilo více než 20 tisíc lidí! Počasí,
kdy se rtu teploměru pohybovala kolem 25 stupňů Celsia,
dalo vyniknout netradičnímu polárnímu tématu. Nescházel
ani námořní důstojník a objevitel Země Františka Josefa Eduard Orel, v podání Radima Šulce (39), kterému byla slavnost
věnována.
Desítkám organizátorů akce se podařilo o víkendu navodit
v centru města atmosféru druhé poloviny 19. století. V kašně
byl místo vody sníh a návštěvníci ochotně nosili z domovů
nádoby s ledem. Vítězkou se stala Kristýna Podmolová, která
přinesla na náměstí 30,5 kilogramu ledu a obdržela dárkový
balíček a tisícikorunu. Nejoriginálnějším polárníkem se stal

Pavel Tomšík (40) z Rybí. Přijel na lyžích z roku 1910 a děti
táhl na sáňkách pětašedesát let starých. „Oděv a boty se blíží
eskymáckému šatníku a jsou z dob našich babiček,“ dodal
Tomšík. Díky své nápaditosti vyhrál pět tisíc korun.
Na slavnosti také padl sportovní rekord. Karel Ligocki během dne zdolal tři maratonské disciplíny, na bruslích na ledě,
na kolečkových bruslích a v běhu, každou o 42 kilometrech
a 192 metrech. S celkovým časem 10 hodin, 25 minut a 49 vteřin. Jeho výkon byl zapsán do české knihy Guinessových rekordů. Když přebíral plaketu od místostarosty Jaroslava Dvořáka, byla na něm znát únava, přesto si plánoval, že si nenechá ujít večerní program slavnosti. „Osprchuji se, dám si
pivo a vyrazím na koncert Věry Špinarové,“ řekl rekordman.
Pokračování na straně 8

Z jednání
samosprávných orgánů

Nový Jičín odevzdal petiční
archy k palačovské spojce

Marie Machková, tisková mluvčí

Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

g Patnáctá

schůze Rady města Nový Jičín dne 2. 9. 2011:
Na začátku mimořádného zasedání radních zazněla informace
o průběhu zavážení staveniště v městské části Kojetín. Radní
schválili navržená režimová opatření a uložili doplnit stávající organizační řád. Dalším bodem programu byla průběžná
zpráva k technicko-ekonomickému auditu.
Z ní například vyplývá, že do obchodního rejstříku by měly
být zapsány, jak ukládá zákon, příspěvkové organizace technické služby a bytový podnik. Zároveň byla nařízena kontrola všech zřizovacích listin příspěvkových organizací. Pro
radu a zastupitelstvo města by měly být připraveny projekty
restrukturalizace technických služeb a bytového podniku,
od technických služeb by např. měla být oddělena městská
hromadná doprava.
V majetkoprávní problematice se hovořilo o záměru pronajmout objekt občanské vybavenosti (restauraci a bývalou
prodejnu potravin) v Kojetíně za účelem provozování restaurace s venkovním posezením a společenskou místností.
Šestnáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 19. 9. 2011:
Radní na svém mimořádném zasedání projednávali v bodě
finanční záležitosti přidělení mimořádného grantu ve výši
40 tisíc korun dobrovolnickému sdružení ADRA na otevření
detašovaného pracoviště v Domově seniorů Duha v Novém
Jičíně. Byl schválen dodatek ke smlouvě o užití silnice při
stavbě kanalizace v Žilině a v Loučce. Radní odsouhlasili přeložení vodovodního řadu v Žilině, v souvislosti s budováním
kanalizace, blíž ke krajnici vozovky. Na jednání byla také
předložena informace o vzdání se pracovního místa ředitele
Bytového podniku Nový Jičín.
Šesté zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína dne
19. 9. 2011: Po běžných procedurách, jako je schválení programu a kontrola usnesení, byly schváleny čtyři grantové
okruhy pro rok 2012, včetně termínu podání žádosti o grant
(viz samostatný text ve zpravodaji). Byly předloženy výsledky
hospodaření města za první pololetí 2011. Poměrně obsáhlá
byla finanční problematika, zazněla v ní například informace
o přijetí investiční dotace ve výši jednoho milionu korun od
Moravskoslezského kraje na vypracování projektu cyklostezka
Nový Jičín-Hostašovice.
Byla schválena dohoda s Libhoští o převodu obchodního
podílu ve společnosti TV Beskyd na osamostatněnou obec.
V majetkoprávní problematice nebyl přijat návrh na prodej
objektu občanské vybavenosti na Slovanské ul. č. 880. Nebyl
schválen ani výkup budovy bývalého Drustolu, za kterou majitel požaduje 22,5 milionu Kč. Odsouhlasen byl návrh na převod dvou bytových jednotek v domě s pečovatelskou službou
U Jičínky na obec Libhoš v rámci majetkového vyrovnání.
Zastupitelé schválili doplnění obecně závazné vyhlášky
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství o dalších šest lokalit. Schválen byl i záměr dodávat
Novojičínský zpravodaj zdarma do všech domácností. Aby
byly poníženy náklady na jeho výrobu, bude v něm umožněna
inzerce za poplatek. V závěrečném bodě „různé“ navrhla Kateřina Konečná, aby zasedli ke kulatému stolu zástupci všech
politických stran a společně se vyjádřili k záměru kraje převést na města a obce domovy seniorů.

Univerzita třetího věku
Střední odborná škola Educa
g Střední odborná škola EDUCA ve spolupráci s Vysokou
školou podnikání, a.s., Ostrava a městem Nový Jičín nabízí
občanům nad 50 let z Nového Jičína a okolí studium ve dvouletém vzdělávacím programu Univerzita třetího věku. Studium
probíhá jedenkrát za 14 dní od 15.00 do 18.00 hodin v prostorách střední školy EDUCA na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně. Roční poplatek činí 2 500,- Kč (pro občany města
Nový Jičín 1 000,- Kč). Zahájení studia v říjnu 2011. Přihlášku
obdržíte na pobočce Všp, a.s., Bohuslava Martinů 4, Nový
Jičín. Přihlásit se můžete do 25. 9. 2011. Kontakt: telefon 556
730 335, e-mail:simkova.vsp@centrum.cz

Vedoucí organizačního odboru Zdeněk Petroš předává
podepsané petiční archy Karlu Hüblovi
g

Pod výzvu za obnovení přípravy stavby palačovské spojky
v Novém Jičíně se podepsalo 111 občanů. Podpisové archy
byly v prostorách radnice k dispozici více než měsíc. Autor petice a výzvy starostů jedenácti měst a obcí Karel Hübl sesbírané petiční listy zaslal ministrovi dopravy, ministrovi financí
a předsedovi vlády. Zároveň připojil žádost, aby při sestavování
státního rozpočtu byl posílen fond dopravní infrastruktury
s ohledem na nutnost výstavby silnice Lešná-Palačov.
„Očekával jsem větší zájem občanů. Nicméně věřím, že
když se sečtou podpisy ze všech zainteresovaných měst
a obcí, bude mít petice patřičnou váhu,“ uvedl místostarosta
Nového Jičína Přemysl Kramoliš. Určité zklamání pociuje
i Karel Hübl, iniciátor petice a bývalý starosta Teplic nad
Bečvou. „Předpokládal jsem, že sesbírám až deset tisíc podpisů, mám jich dohromady asi dva tisíce. I tento počet však
má dostatečnou výpovědní hodnotu,“ řekl Hübl.
„Dokumentace pro stavbu palačovské spojky byla zpracovaná před 10 lety. Už bylo vydáno i územní rozhodnutí a letos
mělo být vydáno stavební povolení,“ přiblížil historii Hübl.
Kvůli nedostatku peněz byly ale ministerstvem dopravy
všechny přípravné kroky zastaveny. Petice si klade za cíl
upozornit politiky na problém přetížené dopravy v centrech
měst a nutnost spojení valašského regionu se střední Moravou a páteřní dálniční sítí České republiky.
„Chceme, aby se o problému diskutovalo, aby o něm vědělo
co nejvíce lidí. Toto je první a důležitý krok k tomu, aby se
stavba palačovské spojky realizovala,“ dodal Hübl.

Granty
Helena Jalůvková, odbor ŠKMT
g Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 6. zasedání dne
19. 9. 2011 schválilo grantové okruhy pro rok 2012, včetně
termínu podání žádosti o grant, který je od 21. 9. do 17. 10.
2011. Všichni zájemci si mohou formulář žádosti o grant, jehož
nedílnou součástí jsou Zásady grantového řízení města Nový
Jičín a grantové okruhy na rok 2012, vyzvednout přímo na
odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Divadelní 1,
nebo jej získají na stránkách města www. novy-jicin.cz
Jako malé ohlédnutí přinášíme přehled schválených grantů
v roce 2011. Celkem se zaevidovalo 138 žádostí o grant. Dle
doporučení grantových výborů a následném schválení v orgánech města bylo vyhověno 122 žádostem, kterým bylo přiděleno celkem 9 010 000,- Kč: 1. Činnost subjektů v oblasti
sociální a zdravotní v Novém Jičíně 540 tis. Kč; 2. Kulturní
činnost v Novém Jičíně 810 tis. Kč; 3. Sportovní činnost v Novém Jičíně 7 120 tis. Kč; 4. Ostatní volnočasové aktivity,
aktivity spolků, zájmových sdružení a škol 540 tis. Kč.
Žádost o grant mohou podat občanská sdružení, humanitární organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické osoby
s výjimkou politických stran, volebních stran a hnutí. Dotazy
zodpoví odbor ŠKMT, tel.: 556 768 258, příp. 556 768 218.
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Kulturní památky označují
tabulky, z anonymity vystoupil
i rodný dům Eduarda Orla

Říčku Jičínku v městské části
Žilina už překlenul nový most
Text a foto Marie Machková a Michaela Mrklovská

Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí
g

Nový Jičín začal označovat kulturní památky informačními
tabulkami. Stručný text v české a anglické verzi tak přiblíží
návštěvníkům města základní data historických domů, kostelů či soch. Do povědomí veřejnosti tak poprvé vstoupí například rodný dům cestovatele, mořeplavce a objevitele Země
Františka Josefa Eduarda Orla. Od jeho narození uplynulo
170 let a byla mu věnována i letošní městská slavnost.
„O jednotném označení kulturních památek jsme už uvažovali delší dobu. Řada okolních měst už k tomuto kroku přistoupila. Tabulky usnadní orientaci nejen místním, ale i zahraničním turistům,“ uvedla Olga Švrčinová z odboru školství
a kultury. V současné době už bylo instalováno jedenáct tabulek, převážně v městské památkové rezervaci. Jsou už na
budově radnice, na Staré poště, na domě U Bílého anděla
nebo U Černého orla a také na rodném domě Eduarda Orla.
„Je pravdou, že veřejnost o rodném domě slavného cestovatele neměla vůbec žádné povědomí. Tuto informaci znali jen
historikové. Když pominu vlastivědný časopis Das Kuhländchen z roku 1923, kde byl článek o životě a díle našeho rodáka
doprovázen kresbou rodného domu, tak i jeho fotografie byla
poprvé zveřejněna až vloni v první monografii novojičínského
rodáka z pera Enrica Mazzoliho,“ řekl historik Radek Polách,
který je s ředitelkou muzea Novojičínska Sylvou Dvořáčkovou
autorem textů na tabulkách.
„V den slavnosti, v sobotu 10. září, proběhl u rodného domu
Eduarda Orla vzpomínkový akt,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Do konce roku by mělo být po
městě rozmístěno patnáct informačních tabulek, v budoucnu
by takto měly být označeny všechny kulturní památky v městské památkové rezervaci. Každá cedulka je vyrobena z 1,5 milimetru silného hliníku a má rozměr 34 krát 26 centimetrů.
Destička je matné zlaté barvy a je do ní vrytý znak města.

Most v Žilině je celodřevěný
g Nový Jičín má první ze tří „povodňových“ mostů, které v roce

2009 zcela zničila velká voda. Nový most už nahradil provizorní přemostění Na Poříčí v městské části Žilina a provádějí se na něm dokončovací práce. V současné době byl demontován i most U Jezu v Novém Jičíně, dočasně zapůjčený Správou státních hmotných rezerv, a lávka v Bludovicích. Tady
se zatím musí po objízdných trasách, nový most i lávka se
vyrábějí.
Díly nového celodřevěného mostu Na Poříčí, který bude
sloužit pro pěší, osobní auta a lehká nákladní vozidla, už byly
sestaveny dohromady, nyní se dodělávají dokončovací práce
a čeká se na posouzení statika. „Aby se lidé dostali přes
říčku Jičínku, byl rezervní most zapůjčený Správou státních
hmotných rezerv zatím ponechán,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru obecního podnikání. Most stál 1 550 000 korun
včetně DPH, a otevřen by měl být v půli října.
Pracuje se i na nové lávce v Bludovicích. „Připravuje se
betonování úložných prahů. Ocelová konstrukce samotné
lávky už byla smontována v dílně, na stavbě se pak doplní
o železobetonovou desku,“ vysvětlila Mrklovská. Aby se mohla
budovat nová lávka, ta provizorní musela být odstraněna.
„Občané se ale přes říčku Zrzávku dostanou po mostech,
které stojí opodál,“ dodala Mrklovská. Cena lávky je 672 tisíc
korun, včetně DPH a průchozí by měla být od 15. října.
Nový most U Jezu bude hotov o měsíc později a bude stát
3 400 000 korun včetně DPH. Tady jsou práce rozsáhlejší.
„V těchto místech byl při povodni břeh Zrzávky vymletý a musejí se vybudovat zcela nové základové pásy, železobetonové
opěry a mostní křídla. Dále bude nutno provést zpevnění
dna a břehů řeky lomovým kamenem,“ řekla Mrklovská. Provizorní most musel být z prostorových důvodů odvezen a motoristé musejí po krátké objízdné trase, která vede přes nedaleký most a areál zemědělské školy.
Všechny tři zakázky jsou spolufinancovány z Regionálního
operačního programu EU. Dotace uhradí 92,5 % z každé
sumy. Zbytek platí město Nový Jičín. Původní rozpočet na
všechny tři stavby byl téměř 11 milionů korun. Radnici se
podařilo soutěží ve výběrovém řízení cenu snížit přibližně
o 5 milionů. Všechny tři mosty by měly odolat stoleté vodě.
Konstrukce nové lávky, která přemostí Zrzávku v Bludovicích

Informační tabulkou byl opatřen i rodný dům Eduarda Orla.
Destička je matné zlaté barvy, text je v češtině a angličtině
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Přecházíme na digitální TV
Koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR
g 30. listopadu 2011 dojde k ukončení zemského analogového
televizního vysílání v územní oblasti Ostrava, tedy i v Novém
Jičíně. Analogové vysílání bude ukončeno ze všech vysílačů,
tedy z vysílačů Ostrava—Hošákovice, Frýdek-Místek—Lysá
hora, Nový Jičín—Veselský kopec. Toto datum vypínání stanovuje nařízení vlády. Nadále již tedy bude možné přijímat z vysílačů pouze digitální televizní vysílání. U starších televizorů,
které nemají zabudovaný přijímač digitálního vysílání, je
potřeba pořídit přídavné zařízení set-top-box. Kdo se včas nepřipraví na přechod na digitální vysílání, zůstane po 30. listopadu bez možnosti sledovat televizi.
ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI OSTRAVA končí 30. listopadu 2011. Na většině územní oblasti Ostrava tak nebude
od listopadu možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný
televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových
vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout,
zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního
vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou
(IPTV) televizi. Při volbě zemského televizního vysílání je
třeba zakoupit bu set-top-box (převaděč signálu) a zapojit
jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným
digitálním tunerem. Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového
vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. listopadu.
KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI? Hlavním zdrojem informací jsou webové stránky www.digitalne.tv. Podávají potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou formou. Naleznete zde aktuality, interaktivní mapku
a vyhledávač obcí, který ukáže termíny zapínání digitálního
signálu a vypínání signálu analogového pro konkrétní region
či obec a také odpovědi na nejčastější dotazy.
CO MŮŽE PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZKOMPLIKOVAT? Největším problémem mohou
být tzv. „společné televizní antény“ (STA), které je třeba včas
na příjem digitálního vysílání upravit. Někdy je nutná i výměna rozvodů v celém objektu. Všechny tyto úpravy musí
řešit správce objektu.
JAK BUDE ZAJIŠTĚNA INFORMOVANOST OBČANŮ?
Páteřní částí kampaně je infolinka 800 90 60 30 a webové
stránky www.digitalne.tv

Pomoc s přechodem na digitální
televizní vysílání osobám se
zdravotním postižením
Hana Schwarz, Centrum pro zdravotně postižené
g Přiblížil se čas plánovaného přechodu z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání. Z praktického pohledu digitalizace přináší i nezbytné změny, které musíme
akceptovat, přizpůsobit se jim a zařídit potřebné. Teprve pak
bude možné si užívat více kvalitních televizních programů.
Mezi nezbytné kroky patří například i pořízení set-top boxu,
tedy zařízení, které převádí pozemní digitální vysílání do
formátu, kterému rozumí i starší televizory. Osoby se zdravotním postižením mohou být však digitalizací zaskočeny,
zvláště pak v případě technických požadavků avizované
změny v televizním vysílání. Pro usnadnění přechodu na digitální vysílání také osobám se zdravotním postižením bude
na Novojičínsku zřízeno Informační středisko pro osoby se
zdravotním postižením, v rámci kterého bude poskytováno
bezplatné poradenství k přechodu na digitální vysílání. Informační středisko pro osoby se zdravotním postižení bude fungovat v období od 17. 10. do 2. 12. 2011 na ulici Sokolovská 9,
Nový Jičín (Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín), a to
vždy v úterý od 9 do 12 hod. a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin.

Bližší informace k provozu Informačního střediska pro osoby
se zdravotním postižením lze nalézt na adrese www.ozp-digitalne.cz, kde jsou umístěny také informace o termínech seminářů, kontakty na informační střediska, nejčastější dotazy
uživatelů, obecné návody na zapojení set-top boxů, termíny
vypnutí analogu ve všech městech a obcích ČR a řada dalších
užitečných informací.

Další část sídliště prošla
proměnou
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Hřiště pro děti bylo doplněno o velkou dřevěnou lo a maják
g

Další část sídliště Dlouhá v Novém Jičíně, známé též pod
názvem Máj, prošla revitalizací. V rámci druhé etapy bylo upraveno veřejné prostranství ohraničené ulicemi K. Čapka, Anenská, Jubilejní a Mendlova. Zároveň bylo ve zmíněné lokalitě
zatepleno a zrekonstruováno i několik bytových domů. Projekt přeměny sídliště, který je součástí Integrovaného plánu
rozvoje města Nový Jičín je výrazně dotován z prostředků
EU v rámci Integrovaného operačního programu.
V tomto sídlištním prostoru byly vybudovány nové chodníky,
schodiště, zábradlí, veřejné osvětlení. Terénní plochy byly
zpevněny a osázeny zelení. Také zde vznikla dvě dětská hřiště.
Jedno, pro starší děti ve věku od 6 do 15 let, bylo postaveno
v námořnickém stylu. K hraní je tu k dispozici obří lo i maják. O kousek dál jsou houpačky, malá prolézačka a pískoviště pro malé děti od 4 do 6 let. Všechny hrací prvky na obou
hřištích i lavičky jsou ze dřeva.
„Náklady na přeměnu veřejných prostranství činily bezmála 11 milionů korun. 85 procent bylo hrazeno z evropské
dotace,“ uvedla Kateřina Nehasilová z odboru obecního podnikání. Stavební úpravou prošel také věžový dům se 74 byty,
který je ve vlastnictví města. Rekonstruovány byly balkony,
zábradlí, byla vyměněna okna i vstupní dveře, střechy a obvodový pláš byly zatepleny. Energetická náročnost by se tím
měla snížit téměř o 40 procent.
Výdaje na regeneraci věžáku přesáhly 10 milionů korun.
Více než 3 miliony korun byly uhrazeny z dotace z Integrovaného operačního programu EU. Opraveno bylo i několik
bytových domů ve vlastnictví bytového družstva Máj a společenství vlastníků jednotek domů. Tady se na nákladech finančně podíleli kromě EU i majitelé bytů. „Pěkná dětská hřiště, spousta zeleně a upravené odpočinkové zóny úplně změnily ráz lokality. Z panelákového sídliště se stává pěkné místo
k bydlení,“ řekl starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar.
V současné době probíhají další dvě etapy revitalizace ulice
Budovatelů a Vančurova na největším a nejstarším sídlišti
v Novém Jičíně. Celková přeměna by měla skončit v roce
2014 a městu se na ni podařilo získat dotaci z evropského
Integrovaného operačního programu zhruba 103 miliony korun. Pokud k této sumě přičteme i částky, které uhradí majitelé bytů a město, přijde přestavba sídliště na 182 milionů
korun.
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Veřejná schůze ve Straníku
Kateřina Redlová
g Ve čtvrtek 22. září 2011 proběhla veřejná schůze za účasti
zástupců Městského úřadu Nový Jičín. Pozvání osadního
výboru přijal místostarosta ing. Kramoliš, uvolněný radní
ing. Grestenberger, zastupitel města Rešl, vedoucí odboru životního prostředí ing. Bártková, za odbor obecního podnikání
ing. Veverková a ing. Mrklovská a také velitel směn městské
policie Růža. Během dvou hodin bylo občanům zodpovězeno
více než 20 dotazů různého charakteru. Byl zmíněn současný
vývoj výstavby chodníku v dolní části obce, typ budoucí výstavby kanalizace, dotazy k opravě komunikací a zimní údržbě. Zaznělo také zhodnocení práce osadního výboru a informace o kulturních akcích. Zápis z jednání bude zveřejněn
na webových stránkách obce www.straniknj.cz

Hodové sportovní odpoledne
Kateřina Redlová

Revitalizované bývalé zahrady pod gymnáziem

g

V sobotu dne 17. září 2011 proběhlo
ve Straníku Hodové sportovní odpoledne. Od 15 hodin se na hřišti představili
nejmladší žáci v červených a modrých
barvách, kteří předvedli své fotbalové
umění. Utkání skončilo nerozhodně 2:2,
na penalty nakonec vyhrálo modré družstvo, ale uznání a potlesk si zasloužili
všichni hráči.
Od 16 hodin započal fotbalový hodový
zápas staré gardy „horní vs. dolní“. Sešla se spousta hráčů na obou stranách,
i když na straně horních jich bylo více.
Všichni hráči šli do utkání naplno a první gól již padl ve 20.
minutě 1. poločasu. Tým horních to tak dlouho nenechal a do
dvou minut skóroval. Během 2. poločasu jsme viděli další
pěkné góly, a když bylo o vítězi téměř rozhodnuto, dvě minuty
před koncem zápasu se stav změnil na 3:3. Nakonec vyhráli
horní nad dolními 5:2 v nařízených penaltách.
Po celé odpoledne mohli zájemci využít projíž ku bryčkou,
pro děti byl k dispozici skákací hrad a samozřejmě nechybělo ani maso z grilu. Děkujeme všem hráčům za skvělou hru
a divákům za to, že tak úžasně povzbuzovali své týmy.

Město převzalo ocenění za
revitalizaci bývalých zahrad
Hana Hůlová, foto Miloš Kubát, odbor životního prostředí
g

V rámci soutěže Park roku 2011 a Zahrada roku 2011 pořádané každoročně Svazem zakládání a údržby zeleně bylo
město Nový Jičín v rámci České republiky spolu s autorem
projektu a zhotovitelem stavby oceněno za realizovanou
úpravu veřejného prostoru čestným uznáním. Cenu převzal
zástupce odboru životního prostředí Městského úřadu Nový
Jičín na mezinárodním veletrhu Zelený svět, který se konal
ve dnech 2.— 3. září 2011 na brněnském výstavišti. Vybraná
díla byla prezentována na odborném semináři a na závěr
byly na základě výsledků hodnocení odborné poroty sestavené z předních specialistů v oboru zahradní a krajinářské
tvorby vyhlášeny vítězné projekty. Mezi kritéria při výběru
z ucelených sadovnicky upravených ploch patřily například
estetická působivost, kompozice, celkový dojem, kvalita provedené práce, použití rostlin, péče o provedené dílo a průkopnické způsoby realizace záměru.
Uznání za konečný výsledek akce a poděkování zasluhují
všichni, kdo se na přípravě a provedení záměru spolu s projektantem (Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., Brno)
podíleli, tedy město Nový Jičín a jeho jednotlivé odbory jako
investor stavby a nositel dotace získané z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007— 2013,
realizační firma JAPSTAV MORAVA, s.r.o., Kopřivnice a společnost SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice, která s řádnou péčí
v současné době na ploše provádí dvouletou údržbu.
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Ze strany odboru životního prostředí považujeme za největší přínos skutečnost, že se podařilo zachránit velké množství starých ovocných stromů v řešeném prostoru. Ty byly
po jednáních se správcem městské zeleně a orgány ochrany
přírody vhodně začleněny do moderní sadovnické úpravy se
zcela novou funkcí v rámci rekreačních a odpočinkových
ploch ve městě. Návštěvníky jistě zaujme použití výsadeb
okrasných travin, které dosud nebyly v takovém rozsahu ve
veřejné zeleni v Novém Jičíně uplatněny. S výjimkou jedné
výhrady k technickému řešení (charakter povrchu v místech
křížení pěších komunikací s bruslařskou dráhou v souvislosti se zajištěním bezpečnosti uživatelů), která je nyní řešena odborem obecního podnikání, jsme zaznamenali ke
koncepci řešení prostoru pouze pozitivní ohlasy. Došlo k významnému zlepšení provozních vztahů v lokalitě (pěší pohyb
občanů mimo frekventovanou ulici Palackého a propojení
částí města na obou stranách vodního toku Grasmanka lávkou). Doplnění řešeného prostoru vzrůstnou zelení zaručuje
do budoucna její podíl na zlepšování kvality znečištěného
ovzduší ve městě.

Rekord v sázení stromů —
příležitost k připomenutí a oslavě Dne stromů
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g

Protože se opět rok s rokem sešel, připomenou si mnozí z
nás, kteří mají rádi přírodu, 20. říjen jako významný Den
stromů. V letošním roce tomu tak bude prostřednictvím několika akcí připravovaných odborem životního prostředí:
Obdobně jako v letech 2007—2010 proběhne ve spolupráci
s Českým svazem ochránců přírody Nový Jičín a Technickými
službami města Nový Jičín a po konzultacích se správcem
městské zeleně i orgánem ochrany přírody povolujícím kácení
výsadba dřevin — tentokrát v lokalitě části města Straník při
vstupu do prostoru hřbitova, kde budou místo odstraněných,
již přestárlých a bezpečnost ohrožujících vrb umístěny sazenice štědřence (Laburnum x watereri „Vossii“), který díky svému
habitu vhodně doplní toto pietní místo.
V souvislosti s uvedenou výsadbou ve Straníku jsme se přihlásili k rekordu v sázení stromů, který organizuje Nadace
Partnerství ke dni 28. října 2011. Jedná se o první pokus o dosažení českého rekordu spočívajícího v celkovém množství
vysazených stromů a zapojených lidí po celé republice, do
něhož se mohou přihlásit úplně všichni — jednotlivci, skupiny
přátel, rodiny, zájmová sdružení, školy, firmy, vesnice i města.
Informace o rekordu a pravidla pro jeho uznání najdete na
www.stromzivota.cz/rekord. Registrace je na základě pokynů zcela jednoduchá. Rekord se uskuteční v Den vzniku samostatného československého státu. Účastí lze vyjádřit vztah
ke krajině, která je naším domovem, proto se k nám prosím
také připojte! Samotná výsadba proběhne mezi 10. a 18. hodinou a o zanesení rekordu do České databanky rekordů
rozhodnou komisaři Agentury Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov.

Den sociálních služeb
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

též ve středu 12. 10. 2011 od 10.00 do 17.00 hodin, Slezská
diakonie, ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení na ulici
Beskydská 142, jež můžete navštívit v úterý 11. 10. 2011 od
9.00 do 16.00 hodin a KAFIRA, o.s., středisko Nový Jičín, Štefánikova 7, otevřeno ve čtvrtek 13. 10. od 10.00 do 16.00 hodin.
Na vaši návštěvu se těší klienti a zaměstnanci zařízení, kteří
si pro Vás připravili určitě mnoho zajímavého.

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
Dana Tichavská, odbor životního prostředí
Loučka 5. října 2011 (středa): parkoviště u garáží MěÚ
(15.45—16.00 hod.); u věžáku č. 275 naproti pneuservisu (16.00
—16.15 hod.); U Koruny (16.15—16.30 hod.); u správní budovy
ZD (16.30—16.45 hod.). Kojetín 5. října 2011 (středa): křižovatka u autobus. zastávky (17.00—17.30 hod.). Straník 12 října
2011 (středa): nad školou (15.45—16.15 hod.), u prodejny Jednoty (16.15—16.45 hod.); odbočka ke hřišti (16.45—17.30 hod.).
Bludovice 19. října 2011 (středa): čerpací stanice (Fojtství)
(15.45—16.15 hod.); autobusová zastávka u České školy (16.15
—16.45 hod.); bývalé čalounictví (16.45—17.30 hod.). Žilina
26. října 2011 (středa): u hřiště (15.45—16.15 hod.); Na Výsluní (křižovatka s ul. Beskydskou 16.15—16.45 hod.); U Škorňů (Pstruží potok 16.45—17.15 hod.); Beskydská (u skladu
CO 17.15—17.30 hod.).
Pro převzetí těchto odpadů bude od občanů požadován doklad k ověření jejich bydliště.
g

Prezentační stánek měl na náměstí i denní stacionář Domovinka
g Náměstí v Novém Jičíně patřilo ve středu 7. září 2011 poskytovatelům sociálních služeb a jejich klientům. Den sociálních služeb proběhl v tomto městě už druhým rokem za
finančního přispění Moravskoslezského kraje. Letos prezentovalo svou práci 21 organizací poskytujících služby na území
Nového Jičína. Veřejnost se kromě informací o provozu jednotlivých zařízení mohla podívat i na některé ukázky z jejich praktické činnosti.
„Den sociálních služeb umožňuje všem poskytovatelům sociálních služeb setkat se a veřejnost na jednom místě najde
všechny potřebné informace. Lidé mohou posoudit nabídky
organizací a zároveň se mohou ptát na to, co je zajímá,“ řekl
vedoucí odboru sociálních věcí Antonín Urban. Členové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně umožnili zájemcům, aby otestovali své hmatové rozpoznávací schopnosti. Předvedli třeba mluvící váhu či teploměr. Nescházela ani prezentace slepeckých holí.
Školská zařízení a domovy seniorů nabízely i výrobky svých
klientů. Hrnky, obrázky, tácky, proutěné zboží. Lidé se zajímali i o denní stacionář Domovinka, ve kterém je zajištěna
ambulantní péče osobám odkázaným na pomoc druhých
v době, kdy se o ně jejich rodinní příslušníci nemohou starat.
Paní Kateřina s ročním synem Vítkem se zase přišla podívat
na nabídku rodinného centra Proficio. „Do Proficia jsme chodili s Vítečkem cvičit. Moc se nám tam líbilo. Syn byl mezi
dalšími dětmi a zároveň se příjemně unavil. Mohu všem maminkám jen doporučit,“ smála se Kateřina.
Vedení Nového Jičína by chtělo, aby se Den sociálních služeb
stal ve městě tradicí. „Je to velmi prospěšná akce jak pro
poskytovatele služeb, tak i pro občany. Rozsah sociálních
služeb, které se zde prezentují, je totiž velmi široký. Týká se
dětí, postižených, seniorů, maminek s batolaty, lidí v nouzi
nebo i těch na okraji společnosti. Každý, kdo potřebuje, tady
najde pomoc. A to je smyslem celé akce. Proto ji budeme
i v budoucnu podporovat,“ řekl místostarosta Nového Jičína
Jaroslav Dvořák.

Celostátní Den otevřených
dveří v sociálních službách
Mgr. Lenka Galiová
g

Počátkem září se uskutečnil na náměstí v Novém Jičíně
Den sociálních služeb, kde jste se mohli seznámit s poskytovateli sociálních služeb. V říjnu se vám, občanům, nabízí
možnost vidět některá zařízení osobně v rámci celostátní akce
„Týden sociálních služeb ČR 10.—16. 10. 2011“, kdy jednou
z aktivit je i „Celostátní den otevřených dveří 11. a 12. 10.
2011“. V Novém Jičíně se k této akci přihlásily již tři organizace: Domov Paprsek, p.o. na ulici Bezručova 20, který má
otevřeno ve středu 12. 10. 2011 od 9.00 do 16.00 hodin, Domov Duha, p.o. na ulici Hřbitovní 41, který má otevřeno tak-

g Přidejte se ke sběru zářivek a nevhazujte vysloužilé zářivky do popelnice. Obsahují malé množství rtuti, jejichž uvolnění do okolí může poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví. Jejich recyklací je navíc možné získat a znovu využít až
96 procent všech materiálů, ze kterých jsou vyrobeny — kovy,
plasty, sklo a rtu. Přispějte tedy k ochraně životního prostředí a vlastního zdraví a odevzdávejte vysloužilé zářivky
(trubicovité, úsporné) na místa zpětného odběru — tj. přímo
v prodejně při koupi nových nebo na sběrném dvoře ve vašem
městě — ul. Palackého v Novém Jičíně. „Co činíme, činíme
v plné odpovědnosti k budoucí generaci.“

Program Europe Direct
Miroslava Krbová, Europe Direct
g

Středisko Europe Direct si vás dovoluje pozvat
na výstavu „CESTA ŽIVOTEM — CESTA SVĚTEM aneb ROZVOJOVÉ ZEMĚ OČIMA DOBROVOLNÍKŮ“, která je k vidění v minigalerii střediska Europe Direct od 1. do 31. října 2011. Expozice dokumentárních fotografií z Etiopie a Zambie
je původním autorským dílem českých dobrovolníků, kteří
v rámci mezinárodního programu GLEN — Global Education
Network of Young Europeans strávili tři měsíce na sociálních
projektech v rozvojových zemích. Autoři výstavy přinášejí
osobní svědectví o lidech, s nimiž se setkali v rámci svého
působení, prostřednictvím fotografií, sesbíraných příběhů tamních obyvatel a zeměpisných zajímavostí.
Středisko Europe Direct a Kino Květen Nový Jičín si vás
dovolují pozvat na „DEN S POLSKÝM FILMEM“, který proběhne v pondělí 3. října od 18.00 hodin v kině Květen. Vstup
pro všechny účastníky zdarma.
Dne 14. října proběhne na Masarykově náměstí akce k příležitosti Světového dne výživy s názvem „ŽIJEME ZDRAVĚ“.
Kromě nabídky materiálů na toto téma bude připravena netradičně zdravá ochutnávka. Součástí obou akcí budou soutěže a kvízy o drobné dárky.
Středisko Europe Direct ve spolupráci s odborem životního
prostředí vyhlásilo fotografickou soutěž „DŘEVINA VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH“. Soutěžící vyberou svůj oblíbený strom nebo keř a zachytí jeho proměny. 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 vystaveny v minigalerii střediska Europe Direct.
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Co by měl rodič žijící s dítětem
vědět, než s ním vycestuje/2. část

Středisko volného času Fokus
bez bariér

Odbor sociálních věcí

Martin Jakůbek, zástupce ředitele Fokusu, foto M. Machková

g

do jiného státu nebo se rozhodne řešit rodinnou situaci návratem z cizího státu do České republiky.
Jaké právní následky může mít protiprávní přemístění nebo
zadržení dítěte?
1. Navrácení dítěte: Haagská úmluva umožňuje rodiči nebo
jinému nositeli rodičovských práv, který tvrdí, že bylo dítě
neoprávněně přemístěno nebo zadrženo, požádat příslušné
orgány (v České republice je jím Úřad pro mezinárodně právní
ochranu dětí se sídlem v Brně) o pomoc při zajištění návratu
dítěte. Selžou-li pokusy o zajištění dobrovolného navrácení
dítěte nebo dosažení smírného řešení, může o návrhu o navrácení dítěte rozhodovat soud ve státě, v němž se dítě nachází.
Soud nařídí navrácení dítěte jestliže:
zjistí, že dítě bylo protiprávně přemístěno nebo zadrženo.
Důkazní břemeno nese ten, kdo to tvrzení předložil;
ode dne protiprávního přemístění nebo zadržení do dne zahájení soudního řízení neuplynula doba delší než jeden rok.
Pokud se však dítě nesžilo s novým prostředím, může soud
rozhodnout o jeho navrácení, i když tato lhůta byla překročena.
Řízení o navrácení dítěte není řízením o úpravě poměrů
k dítěti. Soud nerozhoduje o tom, komu má být dítě svěřeno
do péče ani neupravuje styk s dítětem. Účelem řízení je pouze
navrátit dítě do státu, v němž mělo před neoprávněným přemístěním nebo zadržením obvyklé bydliště.
Kdy není soud povinen nařídit navrácení?
pokud bylo soudní řízení zahájeno po uplynutí jednoho roku
ode dne protiprávního přemístění nebo zadržení a prokáže-li
se, že se dítě sžilo s novým prostředím;
pokud strana, která s navrácením nesouhlasí, prokáže, že
rodič nebo jiný nositel rodičovských práv, který měl o dítě pečovat, ve skutečnosti právo péče o dítě v době přemístění nebo
zadržení nevykonával anebo s přemístěním nebo zadržením
souhlasil či se s ním později smířil;
pokud strana, která s navrácením nesouhlasí, prokáže existenci vážného nebezpečí, že by návrat dítěte vystavil fyzické
nebo duševní újmě či je jinak dostal do nesnesitelné situace;
zjistí-li soud, že dítě s návratem nesouhlasí za podmínky,
že dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné k jeho
stanovisku přihlížet;
pokud by navrácení bylo v rozporu se základními zásadami
státu o ochraně lidských práv a základních svobod.
V této souvislosti je třeba upozornit na zvláštní režim
mezi členskými státy EU. Soud nemůže rozhodnout o navrácení:
pokud strana, která navrhla navrácení, nedostala příležitost být vyslechnuta. Vyslechnuto musí být i dítě, je-li výslech
vhodný vzhledem k věku nebo stupni vyspělosti dítěte;
i přesto, že se prokáže existence vážného nebezpečí, že by
návrat dítě vystavil fyzické nebo dušení újmě nebo je jinak
dostal do nesnesitelné situace, prokáže-li se, že orgány členského státu, do něhož má být dítě vráceno, přijaly nebo jsou
připraveny přijmout opatření k zajištění jeho ochrany po navrácení.
Rozhodnutí soudu jednoho členského státu o nenavrácení
nemusí být definitivním rozhodnutím o tom, že dítě má v tomto
státě zůstat. Rozhodne-li totiž následně soud v jiném členském státě, který je příslušný k rozhodování o poměrech k dítěti, že se dítě svěřuje do péče rodiče žijícího v tomto státě
(zpravidla půjde o členský stát, z něhož bylo dítě neoprávněně přemístěno), bude takové rozhodnutí automaticky vykonatelné ve všech členských státech, tedy včetně státu, jehož
soudy předtím rozhodly o nenavrácení. Stejně vykonatelné
bude i jakékoli rozhodnutí o právu na styk s dítětem.
2. Nebezpečí trestního stíhání. Podle práva některých
států může být rodič, který protiprávně přemístí nebo zadrží dítě, trestně stíhán.
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Ve Fokusu byl postaven nový výtah
g Středisko volného času Fokus v Novém Jičíně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Už v říjnu se Fokus otevře široké veřejnosti ve zbrusu novém kabátě. Děti i dospělí se mohou těšit
na revitalizované učebny výtvarné výchovy, keramiky, výpočetní techniky, kuchyňky a na moderní vybavení těchto učeben. Kromě dalších úprav jednotlivých učeben prošly celkovou
rekonstrukcí sociální zařízení, včetně vybudování nových
sprch. Maminky s malými dětmi a předškoláci jistě uvítají
novou rekreační zónu před vstupem do Fokusu. Největší radost ovšem budou mít hendikepovaní a také senioři. Volnočasové zařízení, které nabízí v pravidelné činnosti přes 60
kroužků a kurzů, se stane naprosto bezbariérové.
„V celé Evropě je přirozené, že lidé s různým postižením
nebo senioři mají stejnou možnost se dále vzdělávat a kvalitně
vyplnit svůj volný čas jako ostatní zdraví lidé. Díky našemu
projektu se v těchto dnech dokončuje stavba výtahu, který
pohodlně vyveze i nechodící či špatně chodící spoluobčany do
všech pater Fokusu. Tím se jim zpřístupní všechny učebny
estetiky, mohou se zapsat do kurzů výpočetní techniky a rozhodně se mohou zúčastnit našich víkendových akcí, protože
i toalety a sprchy jsou zde připraveny pro vozíčkáře. V celém
domě nenarazíte na prahy mezi dveřmi,“ říká ředitelka SVČ
Fokus Hana Růžová a dodává: „Díky financím z fondů ROP
a podpoře našeho zřizovatele města Nový Jičín se volnočasové zařízení otevře opravdu všem a jsem tomu osobně moc
ráda. V těchto dnech probíhají dokončovací práce a od 3. října
začnou zahajovací schůzky do našich kroužků a kurzů už
v nových prostorách. Zápisné do kroužků se nám podařilo
udržet na loňské úrovni.“
Ani během prázdnin a rozsáhlé rekonstrukce však Fokusáci nezaháleli. Zorganizovali celkem deset pobytových a příměstských táborů v Novém Jičíně, Velkých Karlovicích, ve
Višňovcích u Frýdku Místu, na Hadince u Vítkova. Radost dětí
z jejich letních akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
www.fokusnj.cz Tam si také zároveň můžete stáhnout přihlášku třeba na podzimní tábor ve Velkých Karlovicích nebo
do kroužků a kurzů.
Přeměnou prošla i kuchyň

Festival Filmale 2011 v duchu
španělských rytmů

Dokončení ze strany 1
Marie Machková

Kateřina Novotná
g Ve dnech 27. až 30. října 2011 pořádá Kino Květen Nový
Jičín, ve spolupráci s artovým kinem Biograf ARTeFAKT, za
podpory města Nový Jičín a Asociace českých filmových klubů
již šestý ročník filmového festivalu FILMALE 2011. Tentokráte
nadchne diváky neopakovatelnou atmosférou španělského
temperamentu. Návštěvníci festivalu si užijí snímků z dílen
režisérů jako je Pedro Almodóvar, Luis Buńuel, Antonio Hernándéz či Alejandro Jodorowsky.
Stěžejní myšlenkou tohoto mladého a ambiciózního festivalu je postupně představit hodnotné snímky světové kinematografie, které se, až na výjimky, neobjevují v komerční distribuci. Po severském, německém či japonském filmu pořadatelé festivalu představí díla španělsky mluvících zemí. Na
přípravách se podílí pražský Institut Cervantes zaměřující
se na propagaci španělské a hispanoamerické kultury, ale
také španělská a argentinská ambasáda.

E. Orel v podání Radima Šulce se starostou Břetislavem Gelnarem

Festival je určen pro široké publikum a je koncipován tak,
aby jím žilo celé město. Pro letošní rok se vedle Kina Květen
a Biografu ARTeFAKT objeví mezi promítacími sály také Klub
Galerka na Staré poště. Důraz je kladen na technickou kvalitu projekcí a pohodlí diváka. Součástí promítání jsou lektorské úvody zaměřené na tvůrce filmu nebo region, ve kterém film vznikl. Více než třicet snímků obsáhne žánr hororový, pohádkový, dramatický, dobrodružný, historický aj.
V rámci FILMALE má prostor i bohatý doprovodný program — koncerty, divadelní představení, přednášky, výstavy
a další aktivity. V dramaturgické koncepci festivalu se tak
objeví „holešovští punkoví mariachis“ Los Perdidos. Dvouhodinový koncert v punkovém nasazení s prvky latinskoamerického folkloru, revolučními pochody i dávkou jamajské hudby
je plánován na festivalovou sobotu. Z výstav, jež budou zdobit
předsálí kin, lze jmenovat soubor dokumentárních fotografií
„Afroportal — od Barcelony po Saharu“, výstavu československého plakátu věnujícího se španělské filmové tvorbě či ukázku ze španělské komiksové produkce.
Španělská kultura okamžitě evokuje pozitivní energii, žhavé
slunce, exotické chutě, lidskou bezprostřednost, extrovertní
hudbu, temperamentní tanec a krásu žen. Atmosféru, kterou
zmíněné atributy přinášejí, můžete vychutnat v posledních říjnových dnech na filmovém festivalu FILMALE 2011. Srdečně
zveme! www.filmale.cz

g Největšímu úspěchu se těšila multižánrová expozice ve velkém stanu na Masarykově náměstí. Kromě videoprojekce,
která zobrazovala strasti světoznámé polární výpravy v letech 1872 až 1873, na jejímž konci bylo objevení souostroví
Země Františka Josefa, sehráli herci etudy ze života významných novojičínských osobností druhé poloviny 19. století. „Letošní slavnost se od předchozích lišila nejen tématicky, členové našich klubů vojenské historie tentokrát nesedlali koně
a netasili zbraně, ale proměnili se v amatérské herce,“ uvedl
ředitel městského kulturního střediska Petr Orság.
A tak se před zraky nadšených diváků, i z řad zahraničních delegací partnerských měst Nového Jičína, odehrála například scéna, kdy se Eduard Orel setkává se svoji manželkou Klárou von Orel. „Na scéně došlo i k reálnému vyznání
lásky. Muž, který hrál továrníka Augusta Ferdinanda Döppera, v momentě kdy si namlouvá budoucí ženu Theklu, svou
hereckou kolegyni skutečně požádal o ruku a věnoval jí
snubní prstýnek,“ prozradil Orság.
„Za celé vedení města děkuji všem organizátorům, zejména
městskému kulturnímu středisku, odboru školství, organizačnímu odboru, ale i dalším lidem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci městské slavnosti. Všichni odvedli skvělou práci
s mimořádným výsledkem. Velký dík patří i občanům města
a všem, kdo se přišli na program podívat, nebo bez nich by
celá tato tématicky i organizačně náročná akce ztratila smysl.
Poděkování náleží i sponzorům, kteří městu výrazně pomohli s financováním slavnosti, “ řekl místostarosta Nového
Jičína Jaroslav Dvořák.

Ohňostroj
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Slavnost města 2011 obrazem
Foto Marie Machková a MěKS Nový Jičín

Večer bylo náměstí zcela zaplněné návštěvníky / Hvězdou večera byla Věra Špinarová / Vojáci v průvodu

Pro děti byla připravena spousta her / Starosta města Břetislav Gelnar daroval spisovateli a cestovateli Enricu Mozzolimu obraz
historického Nového Jičína / Náměstí v sobotu dopoledne

Pěvecký sbor Ondráš před rodným domem Eduarda Orla / Taneční skupina V prostoru / Místostarosta Jaroslav Dvořák přivítal
na slavnosti děti z dětských domovů, pro které připravil program Fond pro opuštěné a hendikepované děti

Amatérští herci sehráli výjevy ze života novojičínské společnosti ve 2. polovině 19. století / Sníh lákal hlavně děti /
Ve stáncích se prodávala například keramika
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B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142
g http://divadlo.novy-jicin.cz

Úterý 4. října v 18.00 hod. C. Higgins: HAROLD A MAUDE. Příběh bizarní dvojice osmnáctiletého mladíka a osmdesátnice. V titulní roli Maude uvidíte 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 Čtvrtek 13. října v 19.00 hod. Klaus Mann: MEFISTO.
Na základě bizarního a po všech stránkách fascinujícího
příběhu talentovaného a neobyčejně ctižádostivého herce
autor ukazuje, že zlo nemusí být vždy jednoduše rozpoznatelné a že v každé situaci záleží na osobním charakteru
jednotlivců. V hlavní roli Jiří Langmajer j.h. Divadlo Pod Palmovkou, Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 20. 9.
g Sobota 15. října v 17.00 hod. SKAUTSKÁ AKADEMIE.
Vystoupení členů střediska Pagoda Nový Jičín k příležitosti 100. výročí založení skautingu v ČR. Malý sál. Předprodej od 27. 9.
g Sobota 22. října v 18.00 hod. G. F. Händel: MESIÁŠ. Společný koncert PS Ondráš (um. vedoucí: E. Polášková), PS
Slavoj (um. vedoucí: Z. Kudrnka) a Komorní filharmonie
Chrudim. V programu zazní výběr z oratoria G. F. Händela
Mesiáš. Řídí Martin Profous. Kruh přátel hudby. Předprodej od 27. 9.
g Čtvrtek 27. října v 19.00 hod. Robin Hawdon: ÚŽASNÁ
SVATBA. Situační komedie současného britského dramatika, která rozesmává hlediště po celém světě. Moravské
divadlo Olomouc. Předplatné sk. D. předprodej od 27. 9.
g Sobota 29. října v 19.00 hod. Rob Becker: CAVEMAN —
OBHAJOBA JESKYNNÍHO MUŽE. Slavná one man show
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví. Obhajoba jeskynního muže byla poprvé uvedena
na Broadwayi v březnu 1995 a se svými 700 reprízami se
stala nejdéle hraným představením jednoho herce v historii Broadwaye. Point Praha. Předprodej od 6. 9.
g

2011

KINO
KVĚTEN

g EUROPE DIRECT Nový Jičín a kino Květen Nový Jičín
uvádějí polské filmy. Po 3. října v 18.00 hod. DRUHÁ STRANA MINCE. Polská romantická komedie o „disidentsky“
založené rodině.
g Po 3. října ve 20.00 hod. DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY.
Polský film režiséra Krzysztofa Kieslowskieho
g Út 4. a st 5. října v 18.00 a ve 20.00 hod. NEBOJTE SE
TMY. Bojíte se tmy? Ne? Tak začnete… Americký horor
s Katie Holmes a malou Bailee Madison. Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 99 min., titulky.
g Čt 6. až ne 9. října v 18.00 a ve 20.00 hod. ELITNÍ ZABIJÁCI. Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům
elitní vojenské jednotky. V hlavních rolích Robert De Niro,
Clive Owen, Jason Statham. Mládeži nepřístupno, Digital 2D, 100 min., titulky.
g So 8. a ne 9. října v 16.00 hod. JÁ, PADOUCH. Gru je největší padouch na světě. Tedy spíše po tom touží. Po řadě
loupeží, které nedopadly dle jeho představ, konečně naplánuje loupež století. Chce ukrást Měsíc! Mládeži přístupno,
Digital 2D, 95 min., dabing.
g Po 10. až st 12. října v 18.00 hod. BLÁZNIVÁ ZTRACENÁ LÁSKA. Cal prožívá svůj sen — má dobrou práci,
hezký dům, skvělé děti a manželku. Pak zjistí, že ho žena
podvádí a chce se s ním rozvést, jeho „dokonalý“ život vezme rázem za své. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 118
min., titulky.
g Po 10. až st 12. října ve 20.15 hod. DREAM HOUSE.
Daniel Craig a Rachel Weisz odkrývají tajemství jejich nového vysněného domu, které je stejně děsivé jako jejich příběh. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 90 min., titulky.
g Čt 13. až ne 16. října v 18.00 a ve 20.15 hod. JOHNNY
ENGLISH SE VRACÍ. Kdo zachrání britskou královnu,
když agent 007 James Bond leží u ledu? Johnny English,
který je silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Mládeži přístupno, Digital 2D, 101 min., titulky.
g So 15. a ne 16. října v 16.00 hod. AUTA 2. Auto Blesk
McQueen a jeho přítel, odtahový vůz Burák, se dostanou
na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. Mládeži přístupno, Digital 2D, 110 min., dabing.
g Po 17. až st 19. října v 18.00 hod. SAXÁNA 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 Po 17. až st 19. října v 20.00 hod. RODINA JE ZÁKLAD
STÁTU. Nový český film Roberta Sedláčka. Když vám hoří
půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 106 min.
g Čt 20. až ne 23. října v 18.00 hod. Po 24. až st 26. října
v 18.00 a ve 20.15 hod. TŘI MUŠKETÝŘI. Znovu přicházejí odvážný romantik D’Artagnan, melancholický cynik
Athos, krásný a tajnůstkářský Aramis a ješitný dobrák
Porthos, tentokráte v akčním pojetí ve 3D. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 112 min., dabing.
g Čt 20. až ne 23. října ve 20.15 hod. PARANORMAL ACTIVITY 3. Filmový zážitek, který nenechá nikoho chladným. Kromě hrdinů filmu, kteří paranormální aktivity zažijí na vlastní kůži. Vy ostatní toto setkání možná přežijete.
Mládeži nepřístupno, Digital 2D, titulky.
g Čt 27. až ne 30. října. FILMALE 2011. Filmová přehlídka španělsky mluvících filmů. www.filmale.cz
g Po 31. až st 2. listopadu v 16.00 a 18.00 hod. TINTINOVA
DOBRODRUŽSTVÍ. Příběh Stevena Spielberga podle komiksové předlohy. Mládeži přístupno, Digital 3D, dabing.
g Po 31. až st 2. listopadu ve 20.00 hod. MOJE KRÁSNÁ
UČITELKA. Když si myslíš, že vše co mělo smysl už tě minulo, objevíš důvod proč žít. Americký film s Tomem Hanksem a Julií Roberts. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 98
min., titulky.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

10

... a Klub Galerka
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20. Do 14. října 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 hod.
g Do 14. října 2011, Městské kulturní středisko a Státní okresní archiv
Nový Jičín si vás dovolují pozvat na
výstavu Idylický Nový Jičín ve 2.
polovině 19. stol. (v dobách Eduarda Orla). Autorka textů,
scénáře a libreta Bc. Lenka Chobotová, studentka historie
FF UP v Olomouci. Dobové pohlednice a fotografie vydávají
svědectví o ekonomickém a kulturním rozkvětu Nového Jičína, především v období dvou nejvýznamnějších starostů
města JUDr. Heinricha Preisenhammera (starostou 1873 až
1879, 1899—1900) a JUDr. Hugo Fuxe (starostou 1879—1899),
přibližuje veřejný život, kulturu a umění i idylický Nový Jičín
pohledem ženy novojičínské průmyslové elity rodiny Hückelů.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00;14.30—17.00 hodin.

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853

g

fax: 556 706 692

g

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

g

www.meks.novy-jicin.cz

g

11

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 3. 10. (po) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. AUTORSKÉ ČTENÍ PETRY HŮLOVÉ spojené s besedou.
g 4., 11., 18., 25. 10. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MAGIC:
THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek
pro všechny hráče Magic: The Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností atp.
g 5. 10. (st) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. GRAFOLOGIE ANEB TAJEMSTVÍ VÝKLADU PÍSMA, vzdělávací
přednáška spojená s možností hlubšího sebepoznání. Přednáší Dagmar Kravčíková.
g 7. 10. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. KVĚTY, brněnská alternativa.
g 8. 10. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kč. BEATA BOCEK, písničkářka z Valašska a hosté.
g 9., 23. 10. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie Bang!,
Carcassone, Osadníci z Katanu, Magic TCG, Abalone, Puerto
Rico, Scrabble a další desítky her.
g 15. 10. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. ALEŠANKA,
jazz-folková kapela z Českého Těšína.
g 17. 10. (po) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. BIBLE,
PŘEKLAD 21. STOLETÍ, přednáší Alexandr Flek, BA, MTh,
který v roce 1991 přijal povolání k práci na překladu Bible
do moderní češtiny.
g 19. 10. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 40,- Kč. SHAMBALLA, přednáška spojená s léčebnou meditací.
g 19. 10. (st) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. STRAVA
A CIVILIZAČNÍ NEMOCI, přednáška. Přednáší MUDr. Vladimíra Strnadelová a Jan Zerzán, kteří působí na Institutu
celostní medicíny v Praze od roku 1995. Pomocí východních
a alternativních terapií, přírodních léků a homeopatik úspěšně léčí celou řadu chronických, jinak obtížně vyléčitelných
chorob.
g 20. 10. (čt) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. EDIE SEDGWICK (USA, Dischord) + support, dance-punkový maglajz.
g 21. 10. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. NOVEMBER
N2D, na turné k nové desce.
g 22. 10. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. KREV V MOBILECH,
projekce dokumentu z cyklu Jeden svět.
g 25. 10. (út) Městská knihovna, 18.15 hod. ÍRÁN — STŘEDOVĚK S MOBILEM V RUCE, přednáška České křesanské
akademie N. J. Pásmo diapozitivů, vyprávění a hudby o cestě
do hor Zagros a Alborz, měst Teherán, Esfahán, Širáz i Persepolis, do mešit, kostelů i synagog, ke Kaspiku i Perskému
zálivu, poznáte milé lidi i tvrdou realitu současného politického systému. Hostem večera P. Mgr. Jan Linhart, spirituál
Teologického konviktu v Olomouci.
g 27. 10. (čt) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& BETTY LEE & THE BEAD BEAT, vocal jazz.
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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 Sobota 8. října od 14.00 do 17.00 hod., Skalky: DRAKIÁDA
NA SKALKÁCH. Program: 14.00—17.00 hod. zábavné hry pro
děti (hrací karta a drobný dárek 30,- Kč), od 14.30 hod. pouštění draků na louce, od 15.30 do 17.00 hod. opékání vlastních
špekáčků a zpívání u ohně s Bé ou a jeho kytarou. V případě
velké plískanice se akce nekoná.
g Pondělí 10. října od 19.00 do 21.00 hod., SVČ Fokus: TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ. Kurz se věnuje oběma skupinám
společenských tanců: standardním (waltz, tango, valčík, foxtrot, blues) i latinskoamerickým tancům (cha-cha, jive, polka).
Od všech tanců vás naučíme základní kroky a přibližně tři
taneční figury a variace. Do výuky zařazujeme nový jednoduchý taneční styl discofox. Přihlášku stáhnete na www.fokusnj.cz nebo přímo ve Fokusu.
g 25.—29. října, Velké Karlovice: PODZIMNÍ TÁBOR POPOPOPO. Poje te se s námi nenudit na podzimní tábor do Beskyd pod názvem POPOPOPO — podzimní pokémonní polívka
podruhé. Termín: 25.10.—29. 10. 2011. Místo: Velké Karlovice —
hotel Pod Javorem. Cena: 1 500,- Kč. Spíme v budově, jíme
famfárově, hrajeme bláznivé hry a vůbec zatočíme s nudou.
Počet míst omezen, takže neváhej a přihlas se. Přihlášku stáhnete na www.fokusnj.cz nebo přímo ve Fokusu. Bližší informace Drahoslava Štrbavá, tel.: 607 586 770.
g Středa 26. října od 8.30 hod., SVČ Fokus: STOLNÍ TENIS.
Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče.
Cena: 30,- Kč za hráče. Kategorie: 1) mladší žáci a žákyně 6 až
12 let; 2) starší žáci: 13 až 18 let; 3) starší žákyně: 13 až 18 let;
4) muži a ženy: 18 let a více. Informace podá Pavel Sedlář,
tel.: 737 970 008, email: sedlar@fokusnj.cz
g Pátek 28. října od 9.30 hod., SVČ Fokus: TURNAJ V TEXAS HOLD’EM POKERU pro děti a mládež. Přij te si zahrát
a pobavit se u této nejpopulárnější karetní hry světa. Pro tři
nejlepší jsou připraveny ceny. Startovné: 40,- Kč za hráče.
Turnaje se může zúčastnit max. 40 hráčů. Informace podá
Jiří Lokša, tel.: 732 734 208, e-mail: loksa@fokusnj.cz
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod.: KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (6., 7., 13., 14., 20., 21., 27. října). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Vždy čtvrtky
a pátky od 15.00 do 19.00 hodin v ateliérech SVČ pod vedením paní Mitášové. Jednotlivé vstupné: děti, mládež a studenti 40,-Kč, dospělí 70,-Kč.
g Neděle 7.30 — 8.45 hodin: ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ RODIČŮ
S DĚTMI (2., 9., 16., 23., 30. října). SVČ Fokus Nový Jičín ve
spolupráci s HK Nový Jičín připravil pro rodiče s dětmi zábavné bruslení. Každou neděli od 7.30 do 8.45 hodin bruslení a soutěžení pod vedením odborných trenérů. Akce je zdarma. Nutné je jen vybavení.

Nabídku kroužků na rok 2011/2012 najdete na www.fokusnj.cz
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Reprodukce obrazů
Karla Gotta v Novém Jičíně
Petra Uvírová
g

Jedinečná výstava reprodukcí obrazů Karla Gotta bude
do 12. 10. k vidění v nově otevřené poliklinice Agel v areálu Tonaku. Část děl můžete zhlédnout v lékárně v přízemí polikliniky, zbytek v prvním patře budovy.

g

Do 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. Rytířský sál.
g Do 20. listopadu 2011. OTAKAR ZELENKA.
Výtvarná výstava k 85. výročí narození autora.
Kamenná síň.
g 8. října 2011—26. února 2012. AKCE TĚLA.
Výstava ve spolupráci s Unií výtvarných umělců
České republiky, Spolkem Arkáda a Klubem rodáků a přátel
města Nového Jičína k 125. výročí narození Antona Koliga.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 8. října v 10.00 hodin.
Nová galerie.
g Muzejní čtvrtky, mimořádně pondělí 24. října, 16.00 hod.,
POZDNÍ DOBA — ŽIJEME V NOVÉ EPOŠE LIDSKÝCH DĚJIN? Přednášející: Antonín Polách, spisovatel historických románů, ve spolupráci s Gymnáziem Nový Jičín. Vstupné: 30,- Kč.
Trámový sál.

Osadní výbor
připravil výlet pro seniory
Marie Machková, tisková mluvčí, foto Jar. Perútka

Senioři z Žiliny na Hostýně
g

Osadní výbor Žilina zorganizoval v půli září pro seniory
zmíněné městské části výlet na Hostýn. „Účast byla stoprocentní, výlet se opravdu podařil,“ pochvaloval si předseda
Osadního výboru Jaroslav Perútka. A podle ohlasů byli
spokojeni i senioři.
„Naši senioři jsou super parta. Ani déš nesmyl jejich dobrou náladu a spokojené úsměvy. Jsem rád, že jsme jim mohli
připravit krásný den,“ dodal Perútka. Účastníkům výletu se
akce líbila natolik, že už plánují zájezd na příští rok. Přáli si
tlumočit poděkování osadnímu výboru a všem, kteří výlet na
Hostýn pomáhali připravovat.

Ze sbírek Muzea Novojičínska
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska
g Žerotínský zámek a Žerotínova ulice jsou dnes
jedny z posledních skutečností upomínajících na
panování významného moravského šlechtického rodu, který se od r. 1499 stává majitelem města a okolního panství. Stalo se tak
za vlády Jana staršího ze
Žerotína, který však náhle
umírá a jako kupující jsou
Velké pečetidlo města Nového Jičína následujícího roku do zemz roku 1672
ských desek zapsáni jeho
synové Jan, Viktorin, Jiří
a nezletilí Bartoloměj a Bernard ze Žerotína. Společná správa
panství se podepsala také na jejich zájmu o rozvoj majetku
a místní samosprávy. Z těchto důvodů vydali bratří Jan,
Viktorin a Jiří ze Žerotína 20. září 1501 listinu — „v městě Giczynie v ponděli v vigilii Sho. Matauše Evang.“ — kterou darovali
ve prospěch obyvatelstva svobodný dům na náměstí ke zřízení radnice, masných, kožešnických, ševcovských a chlebných krámů. Tímto datem se počíná historie radnice nejen
jako samosprávy města, ale také domu, na jehož místě dnes
stojí současná budova. Letos slaví výročí 510 let své činnosti
a působení. A narozdíl od minulosti již zde nejsou purkmistr
a konšelé, ale po reformě státní správy po roce 1848 zde
zasedá starosta, rada a zastupitelstvo.
Historie radnice je velice spletitá, prostoupena bouřlivými
obdobími, krizí a vzestupem, jak je to v lidském životě běžné.
Podobně na tom jsou i exponáty s radnicí spojené. Nejstarší
městské písemnosti byly zasaženy požárem města v roce
1503, jiné zmizely ve druhé polovině 19. století beze stopy.
Část z nich je dnes uložena ve Státním okresním archivu
v Novém Jičíně. Společně s nimi zde spočívají městské typáře a další archiválie. Naopak v novojičínském muzeu jsou
zase deponovány artefakty spojené s výzdobou a tváří radnice. Část z nich lze zhlédnout v rámci prohlídky stálé expozice „Ve znaku zavinuté střely.“ Řadí se mezi ně archivní
truhlice z roku 1731, veduty města z 18. a 19. století, klíče od
radnice a městského žaláře, portréty purkmistrů a mnoho
dalších artefaktů. Muzeum je veřejnosti přístupné od úterý
do pátku 8.00—12.00 hod., 13.00—16.00 hod., v sobotu a neděli
9.00—15.00 hod.
A na závěr otázka do příštího čísla. Víte, který novojičínský purkmistr zastával svůj post v první třetině 18. stol. a byla
po něm dokonce pojmenována dnešní Havlíčkova ulice?

Pozvánka na konferenci
ZŠ speciální a MŠ speciální Komenského 64, OU a PŠ
g Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový

Jičín, Komenského 64, p.o. a Odborné učiliště a praktická škola, Nový Jičín, Sokolovská 45, p.o., si Vás dovolují pozvat na
konferenci VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DĚTI, ŽÁKY, STUDENTY A OSOBY S PAS V NOVOJIČÍNSKÉM REGIONU
(Prezentace výchovně vzdělávacích a sociálních zařízení) dne
20. října 2011 v době od 10.00 do 16.00 hodin v sále KHS Nový
Jičín, Štefánikova 9.
Cíl konference: Prezentace činnosti výchovně vzdělávacích,
sociálních a ostatních zařízení pro klienty s PAS (poruchou
autistického spektra) v Novojičínském regionu aj.
V době konference i přestávky bude současně probíhat: Prezentace pomůcek, výrobků, činnosti přednášejících zařízení;
prezentace odborných knih s tématikou autismu — Knihkupectví Fiala Nový Jičín; prezentace firmy paní Veroniky Pelánové — pomůcky pro autisty, Ostrava. Konferenční poplatek:
50,- Kč.

Archivní truhla z roku 1731
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Mateřská škola Smetanovy
sady navštívila radnici
Text a foto Radmila Lubová-Slavíková

Zároveň připomínáme, že v klubových místnostech na Baště
vždy v pondělí a ve středu v době od 15 do 17 hod. je možné
zhlédnout malou výstavu z dosavadní činnosti klubu.
Další programově plánovaná beseda na téma Proměny
Nového Jičína v průběhu 75 let — pohledy z výše bude realizována, podobně jako vstupní informační přednáška o internetu, nebo „stále trvající“ technické problémy jsou konečně v okamžicích přípravy říjnového Zpravodaje do tisku
odstraňovány. Termín, případně další podrobnosti zveřejníme na vývěskách klubu a webových stránkách.
Zároveň doporučujeme navštívit Muzejní čtvrtky Muzea
Novojičínska p.o. a slavnostní jubilejní koncerty pěveckého
sboru Ondráš, sobota 1. a 22. října 2011.

Osmdesáté nedožité narozeniny
ing. Václava Formánka...
Karel Chobot

Děti z MŠ Smetanovy sady si prohlédly radnici
g

Protože se nám líbila slavnost města a také jsme se jako
subjekt MŠ Smetanovy sady zapojili do její přípravy a průběhu prostřednictvím soutěží pro děti na náměstí, rozhodli
jsme se v tématu „Naše město“ pokračovat také v následujícím týdnu. Hned první pracovní den po slavnosti jsme s dětmi
navštívili novojičínskou radnici.
Ráda bych za všechny prostřednictvím Novojičínského zpravodaje poděkovala za naši mateřskou školu panu starostovi
a místostarostovi za jejich milé a přátelské přijetí na radnici,
které se uskutečnilo 12. 9. 2011. Pan místostarosta Jaroslav
Dvořák dětem ukázal obřadní síň, aulu radnice, pracovnu
pana starosty a s trpělivostí odpovídal na dotazy dětí.
Prohlídka radnice se dětem moc líbila, ale asi nejvíce je zaujala dřevěná kolébka v aule, která se využívá k vítání nových
občánků města. Děti dostaly od pana místostarosty upomínkové předměty a také propagační materiály, které jsme použili při „učení se“ o našem městě. Děti si za pomoci paní
učitelky Nevrlové vyrobily zmenšený model náměstí Nového
Jičína a také znak města. Netradiční téma slavnosti, věnované polárníkovi Eduardu Orlovi, inspirovalo děti natolik,
že si ve školce hrály na polárníky.
Ještě jednou děkujeme za milé přijetí na radnici a budeme
se s dětmi těšit na další společná setkání.

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 v sobotu
8. října 2011 v 10 hod. do Nové galerie Žerotínského zámku
v Novém Jičíně na vernisáž výstavy Spolku výtvarných umělců
Arkáda, členské organizace Unie výtvarných umělců ČR, Muzea Novojičínska, p.o. a Klubu rodáků a přátel města Nového
Jičína, nazvané „Akce těla“, inspirované osobností novojičínského rodáka Antona Koliga a 125. výročím jeho narození.
Jako host v úvodu programu vystoupí student Univerzity
Palackého v Olomouci novojičínský rodák Bc. Filip Chobot.
Ve čtvrtek 20. října 2011 v 16.30 hod. v akci nazvané Ohlédnutí za zářijovým studijním putování, která se uskuteční
v klubových místnostech na Baště, budeme besedovat a při
fotografických snímcích vzpomínat na studijní putování po
stopách novojičínských rodáků a významných osobností tentokráte do Polska. Mimo jiné jsme navštívili místa narození
a skonu německého romantického básníka Josefa von Eichendorfa, který žil a tvořil v nedalekých Sedlnicích a navštívili
partnerské město Nového Jičína Swietochlovice. Besedu bude
řídit předseda klubu p. Pavel Wessely, snímky též poskytne
František Holub a další.
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g ...významné osobnosti města Nového Jičína a širšího regionu, jsme si připomenuli v letních měsících. O ing. Václavu
Formánkovi se dá bez nadsázky říci, že po celý svůj bohatý
a smysluplný život byl především mužem ducha, práce a mužem činu. Jeho obdivuhodná energie a vytrvalost dovedla nadchnout všechny, kteří mu stáli po boku. A s rostoucím věkem
jakoby jeho elán a optimismus vzrůstal.
Je známo, že ing. Václav Formánek má své rodné kořeny
v nedaleké vesnici — dnes části Nového Jičína, Straníku, kde
poprvé pohlédl na tento svět 18. července 1931. Ostatně, nikdy
nezapíral svůj selský původ a byl na něho patřičně hrdý
i v dobách, kdy to nebylo žádoucí. Středoškolské mládí prožil
v náručí Beskyd ve Frenštátě pod Radhoštěm a po maturitě
vystudoval v Praze Vysokou školu ekonomickou. Svou profesní kariéru spojil s osudem Ostravsko-karvinských dolů,
kde působil celý svůj aktivní život. Zvláště v období po roce
1991 se stal ing. Formánek v té souvislosti známým v celé
republice, nebo jako generální ředitel transformoval tento
státní podnik na akciovou společnost. Sám na toto období
vzpomínal: „Jen málokdo měl představu, jaké obtížné úkoly
při transformaci průmyslového kolosu na prosperující akciovou společnost nás čekají. Museli jsme likvidovat řadu neefektivních provozů, což bylo spojeno s výrazným snižováním počtu pracovních míst, zamezit sociálním otřesům a zlepšit úroveň technologie dobývání uhlí. Těžba z ostravské části
revíru byla v podstatě ukončena během tří let existence nové
akciové společnosti.“
Občanům Straníka, Nového Jičína a okolí se ing. Formánek
zvláště přiblížil v době od roku 1994, kdy se stal jeho pobyt
ve Straníku trvalým a kdy jako předseda zdejší občanské
komise (od roku 2001 osadního výboru) svůj elán, zkušenosti
a um uplatnil beze zbytku ve prospěch svých spoluobčanů.
V mysli se mihne z oné hektické doby jen nejdůležitější akce,
které mnozí dnes bereme jako samozřejmost: zvýšení výkonnosti elektrické sítě, plynofikace obce, kabelová televize, náročné a důstojné oslavy obce r. 1999. Podařilo se mu zdánlivě
neuskutečnitelné: díky svým lidským vlastnostem zlepšil komunikaci mezi jednotlivými spolky v obci a nechyběl ani při
významných slavnostních či duchovních počinech okolních
obcí, a již Hostašovic, Hodslavic či samotného města Nového
Jičína.
Všechny, kdož se pohybovali v jeho blízkosti, překvapilo
úmrtí. Ano, byl dlouhou dobu nemocen, nicméně věřili jsme,
že i tentokráte silou vůle překoná zákeřnou chorobu. Nepovedlo se, ing. Václav Formánek ve věku nedožitých 72 let tiše
zemřel v neděli 16. února 2003. Veřejnost se s touto pozoruhodnou osobností rozloučila v pátek 21. února 2003 ve 14.30 hod.
v chrámu Páně v Hodslavicích.

Občanská statistika, srpen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 26 dětí, z toho 14 chlapců a 12 děvčat. Přistěhovalo se 28, odstěhovalo 74 občanů. Bylo uzavřeno 8 sňatků
v Novém Jičíně, 12 v Kuníně. Počet obyvatel 24 335, zemřelo
16. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).

Dr. August Bielka — s císařem v Jeruzalémě a na slavnostním
otevření Suezského průplavu v roce 1869
Radek Polách, Muzeum Novojičínska p.o.
g

Ve sbírkách Muzea Novojičínska byla nedávno nově identifikována jedna z mnoha monstrancí,
které jsou uchovávány v depozitářích. Jedná se o předmět, který
daroval v dubnu roku 1898 do sbírek tehdejšího Městského muzea
v Novém Jičíně osobní císařský lékař Dr. August Bielka (1828 až
1909), rodák z Nového Jičína. Je to
jeden z mnoha set v jeho dopisech
jmenovaných exponátů a je také
uváděn v novojičínském denním
tisku Deutsche Volkszeitung. Při
podrobném zkoumání bylo zjištěno, že to není jen tak ledajaká monstrance a že se k ní váže vcelku
zajímavý příběh z druhé poloviny
19. století. Poj me si jej přiblížit.
V roce 1869 byly dokončeny práce na Suezském průplavu, ohromujícím vodním díle, které propoMonstrance z Jeruzaléma jilo Středozemní moře s Indickým
ze sbírek Muzea Novojičín- oceánem a zkrátilo obchodní traska. Foto: Radek Polách su z Asie do Evropy. Tvůrcem byl
francouzský inženýr a diplomat
Ferdinand Marie Vicomt de Lesseps (1805—1894), který jej
zhotovil podle plánů na výstavbu kanálu rakouského architekta Aloise Negrelliho rytíře z Moldelbe (1799—1858). Slavnostní otevření bylo naplánováno ve francouzské režii na den
17. listopadu 1869 a měla se ho ujmout osobně francouzská
císařovna Evženie. Císaři Františku Josefovi I. připadla role
tzv. kavalíra a na přehlídku francouzské světovosti se vypravil do Orientu osobně, císařovna Alžběta se cesty nezúčastnila. Jeho dlouhá cesta započala 25. října 1869, když opustil
Peš. Doprovod mu samozřejmě dělal celý tým osob, mezi jinými také osobní císařský lékař Dr. August Bielka. Císař se
nalodil na císařskou parní jachtu Greif, se kterou pokračoval směrem k břehům Turecka. Společnost jeho osobní lodi
tvořila korveta Helgoland, parníky Elisabeth a Gargnano a dělový člun Hum. Na palubě parníku Elisabeth byl členem posádky také novojičínský rodák Eduard Orel. Dne 28. října
zakotvili v Konstantinopoli a navštívili osmanského sultána.
Městem byl František Josef naprosto ohromen. Následně
3. listopadu si prohlédnul také Athény a dvůr řeckého krále
Jiřího I. (1845 —1913).
Poté následovala cesta rakouské výpravy do Svaté země,
kdy císař z přístavu Jaffa zamířil 8. listopadu osobně jako
poutník do Jeruzaléma. Turečtí hodnostáři s vojáky a beduíny jej očekávali s arabskými koňmi a pěti sty velbloudy na
přepravu zavazadel. Součástí doprovodu byla i velká rozkládací stříbrná postel pro císaře. Následující den před branami města sestoupil ze svého koně, poklekl, políbil zemi
a pronesl modlitbu. Poté za nadšených ovací vjel do města
a vydal se ke hrobu Ježíše Krista. Absolvoval zpově , při mši

Císařská jachta Greif při průjezdu průplavem v roce 1869. Foto:
Radek Polách ze sbírek Muzea Novojičínska / Císař František Josef
se svým doprovodem na verandě paláce v Káhiře 22. listopadu 1869.
Foto: Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň

přijal tělo Páně a zaplatil devoncionálie. A právě zde byla
Dr. Bielkou získána monstrance, kterou po mnoha letech daroval do muzea v Novém Jičíně. Monstrance má dnes 15 cm
na výšku, chybí spodní díl a v jejím středu se nachází prosklená schránka. Ta skrývá dvě třísky ve tvaru kříže, které
údajně pochází z tzv. Pravého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Pod tímto křížem je nápis S. Crucis. Celá
schránka je zapečetěna červeným voskem s otiskem pečeti
jeruzalémského kanovníka.
Císař dál pokračoval směrem na jih k Suezu. Až 15. listopadu dosáhl přístavu Port Sadi. Slavnostní plavba k otevření
kanálu byla započata 17. listopadu 1869 v 9.30 hodin, kdy
v čele velkého námořního konvoje vyrazila francouzská lo
l‘Aigle s císařovnou Evženií na palubě. Následovala ji rakouská císařská jachta Greif s císařem Františkem Josefem. Při
plavbě se stalo několik nepředpokládaných incidentů, kdy
kupříkladu německou lo Grille s pruským korunním princem oproti plánu předpluly oba rakouské parníky nebo při
návštěvě Izmailie po sedmi hodinách plavby byly přítomnými
zjištěny nové názvy ulic korespondující s rakouskou monarchií a nikoli s pruským státem. Při návštěvě Káhiry 20. listopadu byl císař ubytován v místokrálově paláci Gezireh, kde
jej při pohledu na exotické ptáky přepadla lovecká vášeň.
Císař si prohlédl také sfingu a vystoupil na Cheopsovu pyramidu. Na slavnost uspořádanou egyptským místokrálem Ismailem Pašou si francouzská císařovna oblékla světlečervené
šaty a čelenku z drahokamů, císař František Josef měl žlutý
kabátec a světlešedé kalhoty.
Následně již 3. prosince byl císař František Josef společně
s Dr. Bielkou zpátky v Terstu a ráno 6. prosince dosáhl domovské Vídně. Ve svém vlaku dorazil na jižní vídeňské nádraží. Ve spěchu na vánoční svátky v Hofburgu si nechal ujít
slavnostní premiéru opery Aida od Giuseppe Verdiho v káhirské Khedivial opeře naplánovanou na 24. prosince 1869. Rodina a společné vánoční svátky byly pro Františka Josefa
přednější.

Už jsme školáci
Text a foto S. Drgová, J. Šimurdová, ZŠ Jubilejní 3

g

„V září jdou někteří poprvé do školy, nemějte obavy,
vůbec to nebolí…“ I naši prvňáčci se svými rodiči netrpělivě očekávali zahájení tohoto školního roku. Po slavnostním
projevu, před budovou ZŠ na ulici Dlouhá 56, starší spolužáci
odešli do svých tříd a pro naše nejmenší začala ta „správná“
chvíle. Před školu vyšly paní učitelky prvních tříd, vůbec si
dětí nevšímaly a hledaly nějakého skřítka. Ten se sice nenašel, ale dětem zanechal kouzelnou maxipastelku. Všichni prvňáčci byli touto pastelkou slavnostně pasováni na opravdové
školáky a poprvé prošli branou školy do svých tříd. Jejich slavnostní oblečení zdobila šerpa s keramickou pastelkou.
Ve třídě kouzelným zvonečkem odzvonili bezstarostnému
předškolnímu věku, poprvé se posadili do lavic a prohlédli si
učebnice, které je budou provázet v první třídě. Radost dětem udělaly nejen drobné dárečky, ale hlavně bublifuk, který
hned ve třídě vyzkoušely. Přejeme našim prvňáčkům i jejich
rodičům úspěšný start a pohodový celý školní rok.

Novojicínský
zpravodaj
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Skvělý úspěch novojičínské
atletiky
Milan Konečný, učitel TV, foto ZŠ Tyršova

Kristýna Hermannová na závodech
g Ve dnech 3. a 4. září 2011 proběhlo v Novém Městě nad Metují Mistrovství České republiky v atletice žactva. Skvělého
úspěchu dosáhla děvčata z Novojičínska. Ve skoku dalekém
získala mistrovský titul kopřivnická Veronika Šádková výkonem 565 cm, čímž získala nejen zlatou medaili, ale také se
posunula do čela letošních tabulek ve své disciplíně. Druhou
zástupkyní novojičínských atletek byla Kristýna Hermannová,
velmi talentovaná vrhačka z Tyršovy školy v Novém Jičíně,
která startovala ve vrhu koulí, hodu diskem a hodu kladivem.
Kristýna byla velmi úspěšná, nebo ve vrhu koulí obsadila
pěkné 5. místo, (11,64 m), pouze 6 cm od bronzového stupínku, v hodu kladivem zlepšila své osobní maximum téměř
o sedm metrů, hodila 35,97 m a skončila na čtvrtém místě
(tentokrát 13 cm od bronzové příčky). Nejvíce se jí zadařilo
v hodu diskem. Z očekávané medaile nakonec „zacinkalo“
zlato a titul mistryně České republiky výkonem 33,52 m.
Kristýna také zaujala první místo v letošních atletických
tabulkách. Zařadila se tak k legendě Tyršovy školy v Novém
Jičíně Zdeně Kusé, která byla a navždy zůstane v historii
atletiky velmi výraznou osobností ve vrhačských disciplínách
(poznámka: obě úspěšné atletky od září studují na Gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě Hrabůvce pod vedením trenérů Lindovského, resp. Dudy, a proto startují pod
hlavičkou SSK Vítkovice.) Nezbývá než popřát děvčatům
v prvé řadě zdraví a mnoho dalších skvělých úspěchů a poděkovat za velmi úspěšnou reprezentaci našeho regionu.

Karel Ligocki má další rekord,
zvládl ultratriatlon
Jan Kopera, trenér, foto Petr Kocián
g Zajet a uběhnout tři disciplíny, na bruslích na ledě, na kolečkových bruslích a v běhu, na maratonských tratích v jednom zátahu napadla Karla Ligockého. Se svým
trenérem Janem Koperou veškerý svůj
volný čas podřídili přípravě. Samotný pokus byl odstartován 10. září 2011 přesně
v 8.00 hodin na ledě novojičínského zimního stadionu.
Led byl výborný a Karel maratonskou
tra 42 km 195 m zdolal v pohodě v čase
2:00:31 hodin. Po přezutí do in-line bruslí
vyrazil závodník na in-line dráhu pod novojičínským gymnáziem. Zde však už nebyly takové příznivé podmínky jako na zi-

máku. Krátce předtím pršelo a in-line dráha byla kluzká. Přes
počáteční potíže tuto disciplínu na maratonské trati 42 km
195 m zvládl Karel Ligocki v čase 2:22:36 hodin. Následovala
poslední a nejtěžší disciplína Klasický maratonský běh,
opět dlouhý 42 km 195 m.
Přechod z klouzavého pohybu na bruslích do běhu je velice
náročný. Kolem 16.00 hodin však nastala únavová krize. Znenadání se však na dráze objevil vytrvalec a maratonec Stanislav Zátopek z Nového Jičína, který přiběhl Karla podpořit.
Odběhal s ním několik okruhů a pomohl mu tak psychicky dostat se z nejhoršího. Pak Karel vyrazil na Masarykovo náměstí, kde probíhala slavnost města. Čas maratonského běhu
činil 5:40:02 hod., což je rychlost něco málo přesahující osm
kilometrů za hodinu. Celkový výsledný čas ultratriatlonu,
v kterém Karel Ligocki ujel a uběhl 126 km 585 m, pak činil
10:25:49,15 hodin. David Rafaj z pelhřimovské agentury
Dobrý den potvrdil rekord.
Na podiu, před jásajícími diváky, pak místostarosta Nového
Jičína Jaroslav Dvořák Karlu Ligockému poděkoval za reprezentaci města a předal mu certifikát hokejového klubu o absolvování náročného ultratriatlonu. Po dvou rekordech na
bruslích, které utvořil letos v březnu, zapsaných v české Guinessově knize rekordů, utvořil pětapadesátiletý Karel Ligocki
ze Suchdolu nad Odrou další, už třetí v tomto roce! Celkem
má Karel Ligocki v české Guinessově knize rekordů už zapsáno deset rekordů. Poděkování patří všem, kteří se na uskutečnění a průběhu tak náročné akce podíleli.

Pozvánka na XVI. ročník
Hubertovy jízdy...
Gabriela Žitníková

g Srdečně zveme všechny milovníky koní a parfosních honů
na tradiční letos již XVI. ročník Hubertovy jízdy v Bludovicích, který se koná v sobotu 29. října 2011 za účasti přerovských trubačů a členů vojenské historie našeho města.
Na programu je v 9.15 hodin „troubená“ mše svatá v místní
kapičce, slavnostní zahájení proběhne v 11.00 hodin na ekofarmě Bludička, následná Hubertova jízda bude zakončena
tradičním „halali“ a večerní živou country hudbou kapely
Kondoři v bludovické restauraci BOSS. Akce se koná za přispění města Nový Jičín. Srdečně zve pořádající Jezdecký oddíl Bludička, více na www.bludicka.wbs.cz

...a jezdeckou olympiádu
Gabriela Žitníková
g

Ve čtvrtek 6. října 2011 od 9.00 hodin proběhne 8. ročník
jezdecké olympiády na Hermelín ranči, která je určená žákům základních škol speciálních a stacionářů. Pro účastníky
z řad hendikepovaných jezdců je připravena řada soutěží s koníky a spousta pěkných cen. Návštěvníci se mohou těšit na
úžasnou atmosféru a jedinečný zážitek. Přij te podpořit hendikepované jezdce, těšíme se na Vás!
Akci pořádá Základní škola speciální, Komenského 64, Nový
Pokus o rekord zdolat tři maratónské disciplíny Jičín a Hermelín ranč pana Vaníčka za finančního přispění
města Nový Jičín.
začal Karel Ligocki na bruslích na ledě
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Fotosoutěž čtenářů
Foto Richard Gabriel

Foto Lenka Malinová

Foto Jan Kopera

g Průhled kamennou zdí nad penzionem „U Zvonu“ k nové
tržnici, jak jej na svém snímku předkládá Richard Gabriel,
je skutečně záběrem neotřelým, a proto zvítězil v sedmém
kole soutěže. Velmi poetický snímek Lenky Malinové získal
druhé místo i přesto, že samotný Nový Jičín tu hraje až druhořadou roli. Třetí místo získal snímek, který zachycuje naše
město v podvečer, jak ho zřejmě ze svého okna vídává Jan
Kopera. Blahopřejeme úspěšným a těšíme se na další nové
nápady našich fotoamatérů.

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!

ˇ
N ovojicínský
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Pavel Wessely
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