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Podzim patríˇ svatému Hubertu

Svatý Hubert, patron všech jezdců a lovců, je v době podzimu neodmyslitelnou součástí krásných setkání milovníků
koní na Hubertově jízdě. U příležitosti dvacátého výročí vzniku
Hubertovy jízdy v Bludovicích, ale také jako poděkování všem,
jež pořádají Hubertovy jízdy v Loučce či se ji pokoušejí obnovit v městské části Žilina, jsme se rozhodli napsat pár informací a přiblížit čtenářům a obyvatelům města tuto krásnou
tradici, vycházející z doby, kdy lov patřil nejen ke kratochvíli
šlechty, ale také k nutné obživě.
Dnes je Hubertova jízda především společenskou událostí
k ukončení jezdecké sezony a nezbytným prvkem k udržení
sounáležitosti všech, jež se kolem koní pohybují. Každé takovéto slavnostní setkání má svůj řád — jezdci se sjedou v určený
termín na dané místo a po slavnostním nástupu, přivítání
a připomenutí si specifických pravidel sv. Huberta jedou za
„mastrem“ (vedoucím honu) předem určenou trasou chytat
„fiktivní“ lišku. Během jízdy je čas si popovídat s přáteli,
ale také na drobné legrácky a kamarádské pošuchování.

Především mladí jezdci se těší na závěrečné halali, jež má
za úkol určit vítěze honu.
Halali patří k vrcholu Hubertovy jízdy a divácky je velmi
atraktivní. Vidět desítky koní běžet na jediný cíl — liščí oháňku,
je nezapomenutelný zážitek. Kdo trofej uloví, je právem oslavován. Následuje slavnostní nástup, poděkování všem účastníkům s pozváním na večerní zábavu a Hubertův soud, jehož
cílem je přítomné pobavit a ještě více naladit na společné
veselí. Jako každá tradice i ta hubertovská stojí a padá na
aktivitě dobrovolníků, proto mi dovolte závěrem poděkovat
těm, kteří každoročně šijí floty (ozdobné stužky na rukávech
jezdců), chystají pozvánky, plakáty, trasu, překážky, občerstvení, dbají na bezpečnost při přejíždění cest a dělají spoustu
drobností, bez nichž by Hubertovu jízdu nebylo možné zorganizovat.
Jak už jsme uvedli, po každé Hubertově jízdě následuje posezení se zábavou. Myslivecké sdružení Straník pořádá Hubertský večer v sobotu 5. 11. od 19 hodin v areálu TJ Sokol.

Gabriela Žitníková, foto Jana Vybíralová

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
g Sedmnáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 29. 9.
2011: Radní města na mimořádném zasedání projednávali
dodatek ke smlouvě o dílo, která se týká stavebních úprav
v domě č. 45 na náměstí, kde vzniká návštěvnické centrum.
Termín dokončení stavby se kvůli změnám v projektu a vlhkosti zdiva prodloužil do 21. 10. 2011.
g Osmnáctá schůze Rada města Nový Jičín dne 3. 10. 2011:
Na začátku osmnácté schůze se řešila stížnost občanů města
a osadního výboru Loučka, na problémové chování některých
lidí v okolí diskotéky Koruna. V lokalitě bude zvýšena hlídková činnost strážníků, o spolupráci bude požádána i Policie
ČR, zvažuje se instalace kamerového systému.
Pak následovala finanční problematika, opět zazněla informace o průběhu vypořádání závazků města s Libhoští.
Radní vzali na vědomí vyhodnocení novojičínského léta 2011
a městské slavnosti. Novojičínské léto obsahovalo 20 nejrůznějších akcí. Všechny byly organizačně velmi dobře zvládnuté.
Díky hokejovému klubu se podařilo kvůli nepřízni počasí přesunout a uspořádat na zimním stadionu Vítání prázdnin.
Výbornou úroveň měla městská slavnost, jejímž hlavním organizátorem bylo městské kulturní středisko.
Radní odsouhlasili navýšení počtu žáků v družině ZŠ Komenského 68 ze 120 na 150 žáků. Radním byla představena
nová vedoucí informačního centra, která byla vybrána ve výběrovém řízení, Radka Bobková. Probírala se organizace vánočního jarmarku, který bude probíhat od 1. 12. do 23. 12.
2011 na náměstí.
Přechod z analogového televizního vysílání na digitální si
vyžádal komisi, která by měla připravit varianty řešení, jak
dále postupovat v šíření novojičínské městské televize. Byla
schválena a doporučena ke souhlasnému stanovisku zastupitelů obecně závazná vyhláška o sběru a odstraňování komunálního odpadu. Radní navrhují, aby cena za svoz odpadů
zůstala stejná jako vloni, tedy 456,- Kč na osobu za rok.
Radní schválili návrh ZŠ a MŠ speciální na Komenského 64
doplnit na pozemku města zeleň, aby došlo od odclonění školní
zahrady. Práce budou provedeny na náklady města, následná
péče o stromy a keře bude zajišována školou. Rada města
vzala na vědomí průběžnou zprávu o přípravě stanoviska k nabídce kraje na převzetí zřizovatelské funkce domů pro seniory. K tomuto tématu bude svolán kulatý stůl, ke kterému zasednou zástupci všech politických stran.
Projekt Slavnosti města 2012 z programu Evropa pro občany doporučili radní zastupitelstvu ke schválení. V rámci
tohoto projektu by měl v Novém Jičíně proběhnout workshop
za účasti zahraničních umělců z partnerských měst. Nový
Jičín by jako hostitel mohl získat dotaci z EU. Zazněly informace k novele občanského zákoníku, která začne platit od
1. 11. 2011 a mění zejména ustanovení týkající se nájmů bytů.
Projednávala se problematika osadních výborů Kojetín,
Straník a Bludovice. Byli schváleni členové redakční rady Novojičínského zpravodaje. Byla schválena komise k veřejné
zakázce „dodavatel elektrické energie“. Dodavatel bude vybrán e-aukcí, která bude veřejně přístupná.
g Devatenáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 20. 10.
2011: Na programu jednání byly hlavně body s finanční a majetkoprávní problematikou. Radní vzali na vědomí průběžnou informaci o nabytí pozemků pod bývalou železnicí pro
výstavbu cyklostezky Nový Jičín-Hostašovice.
g Sedmé zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne
20. 10. 2011: V úvodu jednání představil starosta města
Ing. Břetislav Gelnar, CSc. všem přítomným Mgr. Jarmilu Absolonovou, kterou v pondělí 17. 10. 2011 jmenoval do funkce
tajemnice městského úřadu.
Po schválení programu byla předložena průběžná zpráva
o probíhajícím externím auditu na radnici. Přítomni byli i auditoři, kteří byli připraveni odpovídat na případné dotazy zastupitelů. Závěrečná zpráva by měla být hotova v listopadu.

Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za svoz a odstraňování komunálního odpadu. I v příštím roce bude poplatek ve stejné výši, tedy 456,- Kč za osobu
na rok. Ke změně dojde u lidí, kteří mají administrativní
adresu na radnici. Už nebudou od poplatku osvobozeni automaticky. Budou muset doložit, že pobírají dávky v hmotné
nouzi. Pokud někdo nezaplatí včas, bude suma, kterou dluží,
navýšena o 50 procent.
Zazněla i zpráva o komunitním plánu sociálních služeb.
Ve finanční problematice například zazněla informace, že
občané Nového Jičína nevyčerpali celý povodňový fond na
škody po povodni v roce 2009 a státu se bude vracet více než
900 tisíc korun. V majetkoprávním bodě, projednávajícím plánovaný převod majetku ze Správy železniční dopravní cesty
na svazek Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice, zastupitelé
vzali na vědomí návrh nájemní smlouvy k nemovitostem a stavbám na zrušené trati a schválili výkup nemovitostí za částku
1 313 980,- Kč.
Projednávala se i zpráva o činnosti novojičínské televize.
Ředitel ostravské televize Polar Petr Panáč hovořil o změnách
technologií přenosu dat. V závěrečném bodě „různé“ padl dotaz, jak to vypadá s budováním obchodního centra v areálu
bývalé Tabačky. Zástupci stavebního úřadu uvedli, že právě
probíhá územní řízení, a že firma byla vyzvána, aby doplnila
podklady k vydání územního rozhodnutí. Až po něm si může
požádat o stavební povolení.

Práce v novém
navštěvnickém centru finišují
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Součástí expozice budou i funkční stroje z Tonaku
g Přípravy k otevření nového návštěvnického centra v Novém
Jičíně vrcholí. Kromě informací, zábavy a posezení v kavárně,
nabídne zajímavou interaktivní expozici věnovanou kloboučnictví. Projekt Nový Jičín — město klobouků, našel prostory
v památkově chráněném měšanském domě č. 45 na Masarykově náměstí, ve kterém v roce 1790 zemřel slavný rakouský
vojevůdce Gideon von Laudon.
Do zrekonstruovaného domu už byly nastěhovány stroje,
instaluje se vnitřní vybavení. Dva z pěti strojů, které město
získalo od místní továrny na výrobu klobouků Tonak, jsou
funkční. „Návštěvníci se budou moci podílet na vylisování
malého kloboučku. Sami si ho nazdobí a můžou si ho odnést
jako suvenýr domů,“ přiblížila vybavení expozice v prvním
patře Ivana Kovaříková z odboru obecního podnikání. Na
dalším stroji budou pracovnice předvádět ruční tvarování pokrývek hlavy a dokončovací práce napařováním a sušením.
Právě probíhá natáčení krátkého filmu, který bude dokumentovat historii kloboučnictví na Novojičínsku. Zároveň byly
pořízeny záběry, které přiblíží jednotlivé kroky procesu výroby, na jejímž konci je dokonalá pokrývka hlavy. Nebo kromě
netradičního muzea klobouků a kloboučnictví, jehož součástí
bude i multifunkční ateliér a dětský koutek, budou v prostorách i promítací boxy s videoukázkami, které veřejnosti přiblíží jednotlivé fáze výroby klobouků.
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Likvidace křídlatky
v Novém Jičíně končí

V prvním patře bude i digitální zkušebna. Každý zájemce
se může nechat vyfotografovat před LCD obrazovkou a počítačový program mu vybere ten nejslušivější klobouk. „Ve výběrovém řízení už byla vybrána vedoucí návštěvnického centra.
Chce rozšířit nabídku služeb informačního centra a připravuje projekty, které určitě návštěvníky Nového Jičína zaujmou,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
Částečnou rekonstrukcí prošlo i třetí nadzemní podlaží domu.
„V budoucnu bychom tam chtěli umístit expozici věnovanou
generálu Laudonovi,“ doplnil místostarosta.
Návštěvnické centrum už připravuje nové webové stránky,
které budou obsahovat aktuální informace o projektu a bude
tam i datum jeho otevření.

Vojtěch Bajer, ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm

Domovinka prošla rekonstrukcí
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí
g

Nově vybavená odpočinková místnost. Klienti se za asistence
sociálních pracovníků věnují například navlékání korálků
g

Denní stacionář Domovinka prošel rekonstrukcí. 12. října
si mohla opravené prostory v DPS Pod Lipami v rámci dne
otevřených dveří prohlédnout i veřejnost. Toto zařízení poskytuje péči lidem, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhých. Když jsou jejich blízcí v práci, postará se o ně Domovinka, kterou už deset let na území města provozuje Pečovatelská služba Nový Jičín.
Prostory, které byly zrekonstruovány, navozují atmosféru
domácího prostředí. Kromě denní místnosti, kde se klienti
i stravují, byla nově vybudována i odpočinková místnost. Vybavením i barvami se podařilo denní místnost nenásilně rozčlenit na pracovní a klidovou zónu a nechybí tu ani moderní
kuchyňka. Z šatny vznikla malá cvičebna. „Klientům nabízíme řadu aktivit. Od pohybových, přes výtvarné techniky,
ruční práce až po tréninky paměti. Každý si může vybrat,
čemu se chce u nás věnovat. Také pořádáme výlety a kulturní akce,“ uvedla vedoucí Alice Hynčicová.
Domovinka má kapacitu deset lidí a nabízí pomoc při péči
o seniory od sedmi hodin ráno do odpoledne. Odpolední hodina se dá domluvit individuálně. Na požádání služba klienta
do zařízení přiveze a také ho odveze domů. „Na Domovinku
jsme pyšní. Ostatní města v okolí nám ji závidí,“ řekl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. „O seniory se musíme a chceme postarat. Je to naše povinnost, nebo si musíme uvědomit, že všichni jednou zestárneme,“ dodal Dvořák.

Odkanalizování
městské části Žilina
Simona Součková, mluvčí Svazku obcí regionu Novojičínska
g

Během uplynulých šesti měsíců se podařilo v Novém Jičíně
vybudovat přes 4 824 metrů nové kanalizační sítě, což je více
než polovina z plánované celkové délky. V místní části Žilina
je hotovo konkrétně 53 procent a v Loučce 57,75 procent
úseků. V přepočtu to je 3 214,45 metrů kanalizačního potrubí
v Žilině a 1 610 metrů v Loučce.
„Minulý měsíc byly například dokončeny strategické části
stavby, jako jsou celá krajská komunikace v ulici Beskydská,
překopy přes Jičínku a další vodní toky včetně propojení
hlavní stoky A mezi Životicemi a stávající stokou v Žilině,“
konkretizoval uvolněný radní města Milan Grestenberger.
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Území Nového Jičína a okolních obcí bylo součástí rozsáhlého projektu na likvidaci křídlatky v povodí Odry. Projekt
začal v roce 2009 a realizovala jej nezisková organizace ČSOP
Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm, která také získala
potřebnou dotaci z Operačního programu životní prostředí
a dofinancování z dalších zdrojů. Bylo nutné vytlačit křídlatku z ucelené části povodí, protože z okolních povodí se pak
šíří jen minimálně. Křídlatka byla likvidována opakovaným
postřikem herbicidu, který je prakticky jedinou účinnou metodou. V průběhu letošního podzimu byl proveden ještě jeden
postřik k úplnému dočištění ploch a tím práce v Novém Jičíně
skončí. Podél Odry, kde se začalo později, bude likvidace pokračovat ještě další dva roky.
Proto prosíme majitele pozemků s dosud nelikvidovanou
křídlatkou, ale i ostatní obyvatele Nového Jičína a okolí, kteří
o takových pozemcích vědí, aby se nám ozvali na telefonní číslo
571 613 241, e-mail: salamandr@salamandr.info).

Svazek obcí jednal o návrhu
smlouvy správy železnic
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Na radnici v Novém Jičíně jednali členové svazku obcí
Cyklostezka Nový Jičín — Hostašovice o dalším osudu zrušené železniční trati. Správa železniční dopravní cesty se
rozhodla, že pozemky a stavební objekty na zrušené dráze
svazku pronajme. V návrhu nájemní smlouvy je i dohoda
o uzavření budoucí smlouvy kupní. Zástupci všech pěti obcí,
jimiž zničená tra prochází, návrh SŽDC hodnotili kladně
a jsou připraveni ho doporučit ke schválení samosprávným
orgánům obcí.
„Správní rada SŽDC rozhodla v podstatě tak, jak jsme si
přáli. Hodnota nájmu je téměř symbolická,“ řekl místostarosta Přemysl Kramoliš. Z návrhu nájemní smlouvy vyplývá,
že SŽDC chce roční nájemné ve výši 262 796,- Kč. První splátku
by měly obce uhradit příští rok v červenci. „Vnímám to jako
vstřícný krok ze strany SŽDC,“ řekla na jednání svazku starosta Mořkova i Ivana Váňová.
Zástupci jednotlivých obcí k návrhu smlouvy vznášeli své
připomínky, které byly zaslány na SŽDC. Všichni se však
shodli, že nájemní smlouvu chtějí podepsat co nejdříve. Pak
bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace cyklostezky, na jejíž vypracování získal Nový Jičín
dotaci ve výši jednoho milionu korun od krajského úřadu. Výběrové řízení bude také vyhlášeno na odstranění železničního svršku. Členové svazku předpokládají, že zisk za prodej
ocele a betonových pražců částečně pokryje náklady spojené
s nájmem či koupí pozemků pod tratí.
SŽDC deklarovala, že má zájem zrušenou železnici Novému
Jičínu, Hostašovicím, Životicím u Nového Jičína, Mořkovu
a Hodslavicím prodat, a to za cenu pětinásobku ročního nájmu.
Celková suma 1 313 980,- Kč by byla snížena o již uhrazené
nájemné ke dni podpisu kupní smlouvy. „Navrhovaná suma
za prodej nemovitosti v podstatě pokryje náklady nutné na
převod majetku SŽDC do vlastnictví svazku, tím pádem je
symbolická,“ doplnil místostarosta Kramoliš.

Otevření poradenského centra
Od ledna se budou vydávat
nové typy občanských průkazů a spuštění portálu Práce na dálku
Odbor vnitřních věcí

Pavel Dobrý, foto Petra Vávrová

Vzdělávací centrum

g

MěÚ Nový Jičín upozorňuje občany, že od 1. 1. 2012 budou
vydávány nové typy občanských průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (typ kartička) a občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tzv. e-OP-typ kartička).
Z důvodu končící výroby stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (zelená karta) je možno podat žádost o vydání občanského průkazu tohoto typu u obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu nejpozději do 14. 12. 2011. Žádost podaná u nepříslušného
úřadu obce s rozšířenou působností nebo kteréhokoliv matričního úřadu bude zpracována a stávající typ občanského
průkazu bude vydán, pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.
V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může
občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek.
Upozorňujeme klienty, že příprava systému k vydávání nových typů občanských průkazů a jeho zapracování do stávajícího systému cestovních dokladů (e-Pasy) zasáhne v závěru
roku 2011 i zpracovávání žádostí o tyto cestovní doklady.
Bude nutná celorepubliková technologická odstávka systému cestovních dokladů, a to v termínu od 23. prosince
2011 od 16.00 hodin s tím, že provoz agendy e-Pasů a nové
agendy OP bude obnoven v pondělí 2. ledna 2012 od 6.00
hodin. V době této odstávky nebude možno podat žádost
o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a čipem (e-Pas),
ani nebude možno tento typ pasu vyzvednout.
Nejzazší termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání
e-Pasů je stanoven na 19. prosince 2011, aby mohly být na
základě těchto žádostí vydány cestovní pasy dle stávající
technologie. Odstávka systému se netýká vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ .

g Oficiální spuštění internetového portálu www.pracenadalku.cz a otevření poradenského centra Práce na dálku proběhlo 12. 9. 2011 v Novém Jičíně. Cílem projektu je podporovat tvorbu pracovních příležitostí práce na dálku a přispět
ke sla ování profesního a rodinného života.
Internetový portál nabídne do konce roku 2012 celkem 34
bezplatných webinářů (online školení) a workshopů pro všechny zaměstnavatele a zájemce o flexibilní formy práce. Na
portále bude možné také bezplatně inzerovat tento způsob
práce jak ze strany zaměstnavatelů, tak i zájemců o práci.
Poradenské a vzdělávací centrum Práce na dálku nabízí bezplatné individuální konzultace pro všechny se zájmem o flexibilní formy práce. Přijít poradit se mohou majitelé firem,
manažeři, personalisté i zaměstnanci.
Projekt je spolufinancován z EU a státního rozpočtu ČR
v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Přihlášení a více informací o workshopech: email: info@pracendalku.cz nebo na stránkách www.pracenadalku.cz/
vzdelavani nebo na telefonu 725 210 053. Poradenské a vzdělávací centrum pro práci na dálku sídlí na ulici Máchova 30
(modrá budova vedle MED centra), Nový Jičín.

Výsadba ke Dni stromů 2011
ve Straníku
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g Český svaz ochránců přírody Nový Jičín vysadil dne 28. října

2011 při vstupu do prostoru hřbitova ve Straníku dva jedince převislého, v jarním období nádherně kvetoucího kultivaru štědřence (Laburnum). Místo, kde byly před časem vykáceny již přestárlé a provozně nebezpečné vrby, jsme vybrali ve spolupráci se správcem městské zeleně a orgánem
ochrany přírody Městského úřadu Nový Jičín, výpěstky rostlin a materiál k výsadbě zabezpečily Technické služby města
Nový Jičín.
Dřeviny byly vysazeny v rámci rekordu v sázení stromů
organizovaném Nadací Partnerství. S výsledkem tohoto celorepublikového pokusu vás seznámíme v některém z následujících vydání městského zpravodaje. Pokud jste se také vy
zapojili do podzimní výsadby stromů, napište nám o tom
včetně případného zaslání fotografií z výsadby na adresu
hhulova@novyjicin-town.cz nebo Městský úřad Nový Jičín,
odbor životního prostření, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01.

Ukončení svozu biologicky
rozložitelného odpadu
Dana Tichavská, odbor životního prostředí
g Odbor životního prostředí upozorňuje občany, že v průběhu
měsíce listopadu bude ukončen svoz biologicky rozložitelného
odpadu. Svoz bude opět zahájen na jaře příštího roku.
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Mateřská škola slavila
osmdesátiny
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
g

Mateřská škola Komenského 78 u příležitosti 80. výročí
založení uspořádala ve čtvrtek 20. října den otevřených dveří.
Návštěvníkům se tak zpřístupnily prostory, ve kterých si hraje, vzdělává se, stravuje se i odpočívá 75 dětí. Kromě rodičů
a příbuzných žáčků, přišli i bývalí zaměstnanci školky, pedagogičtí pracovníci z novojičínských zařízení i zástupci městského úřadu.
„Školka je moc pěkná. Děti s učitelkami ji nádherně vyzdobily. Přestože má budova 80 let, dodnes je vidět, jak moudře
byla postavena. Každá třída má svou hernu, ložničku, sociální zařízení, šatnu. Dětem přeji, aby se jim tady líbilo, aby
tady byly spokojené. Všem, kteří se o žáčky starají, přeji,
aby je práce bavila a aby se jim dařilo,“ řekl při prohlídce
školky místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
Pro všechny přítomné připravily paní učitelky s dětmi program plný říkanek, tanečků a písniček.

Nový život v Novém Jičíně
Radmila Řeháková, Chráněné bydlení Slovanská
g

V říjnu to byl právě rok, co bylo v Novém Jičíně otevřeno
chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením. Zřizovatel, krajský úřad, dal tehdy zámku Nová Horka, kde je Domov
pro osoby se zdravotním postižení, vilku č. 1555 na Slovanské
ulici v Novém Jičíně. Dům byl rekonstruován za spoluúčasti
Evropské unie a na území města tak byla zahájena nová
služba.
V novém zařízení našlo domov devět žen ze zámku v Nové
Horce. Ve vilce jsou dva byty pro čtyři a pět osob. V bytech
je společná kuchyň, obývací pokoj. Soukromí poskytují klientkám jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Téměř všechny klientky docházejí denně do sociálně terapeutických dílen, jedna
klientka chodí do zaměstnání na částečný úvazek do Domova
pro seniory Duha a všechny obyvatelky nakupují v obchodě,
chodí ke kadeřnici nebo na pedikúru, do divadla a kina, docházejí k lékařům a téměř denně využívají MHD.
Zaměstnanci, asistentky v chráněném bydlení, se snaží, aby
se klientky mohly realizovat podle svých přání a představ.
Cílem chráněného bydlení je zvyšování samostatnosti a soběstačnosti, a to nejen v péči o vlastní osobu, ale také v samostatném rozhodování a prosazení svých zájmů. Před rokem
jsme si velmi přáli, aby nové spoluobčany přijali obyvatelé Nového Jičína se shovívavostí a bez předsudků. Dnes věříme,
že se to povedlo.
Důkazem toho je, že jsme mohli naši službu rozšířit o chráněné bydlení pro dvě osoby ve dvoupokojovém bytě v domě na
Dlouhé ulici. Do bytu se dvě klientky nastěhovaly začátkem
října. V domě na Dlouhé ulici ani na Slovanské jsme nezaznamenali nespokojenost jak obyvatelek bytů, tak sousedů
z domu. Právě naopak. Sousedé jsou našimi velkými pomocníky. Lidé, kteří kdysi žili odděleni od běžné společnosti, dostali příležitost patřit mezi ostatní.

Doubledecker zval na olympiádu
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Děti zahrály pohádku o zvířátkách. Školce popřála za odbor školství
Oldřiška Navrátilová (vpravo), vedle ní vedoucí učitelka Mária Kašková. Všechny přítomné přišel pozdravit místostarosta Nového Jičína
Jaroslav Dvořák. Sboreček zazpíval sérii písniček

Osadní výbor připravil řadu
akcí pro malé i velké
Naděžda Seidlová
g

Rádi bychom vás seznámili s činností našeho osadního výboru s tím, co připravil pro občany Bludovic. Tento rok začal
příjemnými přípravami pro naše malé občánky — dětským
maškarním plesem. Rozzářená dětská očka hovořila za vše.
Po krátké době přišel maškarní ples pro dospělé, kde zase
zářily oči dospělých.
Voňavý jarní čas začal oslavou Dne dětí provázenou různými hrami a soutěžemi. Na své si přišli i příznivci kopané.
V našem sportovním areálu sehráli místní hráči zápas Horní proti Dolním.
Čas letních dní začal letním večerem. Hudba, tanec, zábava
i dobrý mok bude jistě i příští rok. Na sklonek roku ještě připravujeme Kateřinskou hodovou zábavu a pro děti Mikulášskou nadílku. Už nyní všechny zveme.
Tyto akce se u nás konají každý rok a všem, kdo se na nich
podílí, patří velký dík. Připravují je s radostí, od srdce a snad
ke spokojenosti všech.
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Londýnský doubledecker na náměstí
g Ve středu 12. října zaparkoval na Masarykově náměstí v Novém Jičíně originální londýnský doubledecker. Akce, která
odstartovala v květnu v Brně, byla součástí kampaně Českého
olympijského výboru „Žijeme Londýnem“. Dvoupatrový autobus posloužil k propagaci sportu a zároveň byl pozvánkou
na olympijské hry 2012 v Londýně.
Návštěvníci si v interiéru doubledeckeru prostřednictvím
počítačového kvízu mohli prověřit znalosti z české sportovní
historie, na velkoplošné obrazovce si připomněli nejslavnější
okamžiky našich sportovců na olympijských hrách. Na náměstí byl k dispozici i veslařský trenažér a cyklistické trenažéry, na kterých si zájemci mohli změřit svoji sportovní
kondici. Autobus do zahájení letní olympiády v Londýně absolvuje 126 zastávek po celé republice. Nový Jičín byl třetím
městem na Moravě, do kterého zavítal.

Novojičínští zdravotně postižení Opatření na Svátek zesnulých
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ
rehabilitovali v Beskydech
Foto a text Jaroslav Kotas, organizátor pobytu
g Již deset let pořádá místní organizace zdravotně postižených v Novém Jičíně pro své členy dva až tři týdenní rekondičně-ozdravné pobyty. Po červnovém týdenním pobytu ve
slovenském Velkém Mederu s využitím tamních léčivých termálních vod, se ve dnech 3. až 10. září uskutečnil letošní
druhý rehabilitační pobyt, a to v příjemném a klidném horském prostředí Beskyd na Horní Bečvě.
Celkem 45 účastníků pobytu s postižením pohybového aparátu a civilizačními nemocemi, jako jsou např. srdeční onemocnění, v průběhu týdne podstoupilo rehabilitační procedury
(masáže, perličkové koupele, parafinové zábaly), cvičení
v tělocvičně a ve vodě hotelového bazénu s rehabilitačním
plaváním. V odpoledním volném čase se uskutečnily soutěže,
které zohledňovaly zdravotní stav účastníků, vycházky do
přírody, dvě přednášky.
Na programu byly i večery s programem. Účastníci byli velmi
spokojeni nejen s rehabilitačním, ale i doprovodným programem, stravou, ubytováním i s krásným podzimním počasím. Organizaci a program pobytu zajišoval předseda organizace pan Jaroslav Kotas, zdravotní dozor a cvičení paní
Marie Randýsková. Náklady na pobyt byly hrazeny z účastnických poplatků, z grantu města a z příspěvku pořadatelské organizace.

g

Městská policie Nový Jičín bude od 28. 10 do 6. 11. 2011 ve
zvýšené míře kontrolovat městský hřbitov v Novém Jičíně
a jeho okolí. Zaměří se zejména na drobné krádeže na hřbitově a v blízkosti, poškozování majetku, požár a koordinaci
vozidel. Strážníci budou zaparkovaným vozidlům umísovat
za stěrače upozornění „Auto není trezor“ v rámci projektu
prevence kriminality. Při přeplnění parkoviště budou vozidla
návštěvníků hřbitova nasměrována do okolních uliček. Strážníci budou také provádět kontroly prodejců se zaměřením
na nepovolený prodej v okolí hřbitova.

Výsledky soutěže

„Dřevina ve čtyřech ročních obdobích“
Text a foto Hana Hůlová, Naděžda Davidová
g Ve fotografické soutěži pořádané Měst-

ským úřadem Nový Jičín — odborem životního prostředí a střediskem Europe
Direct Nový Jičín u příležitosti Dne stromů byly dne 19. 10. 2011 z doručených
dvanácti příspěvků vybrány sestavenou
komisí vítězné práce. Slavnostní předání cen proběhne ve středisku Europe
Direct ve středu 2. 11. 2011. Jedinečnost
této soutěže můžeme spatřovat v tom,
že autoři fotografií museli sledovaný
strom hlídat celý rok, vracet se k němu
a nafotit ho v každém ročním období.
Snímky si prohlédl
Domníváme se, že za to si všichni zaslouží odměnu, a proto (a to každému i místostarosta města
Jaroslav Dvořák
z účastníků soutěže) bude ze strany
města Nový Jičín věnována reprezentativní kniha o městě a sada propagačních materiálů. Vítězové na 1.— 3. místě pak obdrží věcné ceny.
Výstavka všech fotografií je pro následujících 14 dnů instalována ve středisku Europe Direct a Informačním centru
v Novém Jičíně, Úzká 27. Přij te si prohlédnout výsledky
této unikátní soutěže.
Pořadatelé soutěže již nyní připravují vylepšené zadání
soutěže pro příští rok. Zájemci fotografové a už amatérští
či profesionální, sledujte webové stránky města, kde bude
soutěž začátkem roku 2012 vyhlášena.

Program Europe Direct
Radka Bobková, Europe Direct
g

V rámci rehabilitace si účastníci pochvalovali cvičení v bazénu,
skupinová cvičení, ranní rozcvičku i soutěž v kuželkách

Rekonstrukce ukončena
Lidmila Kramolišová, manažerka EDUCA, SOŠ, s.r.o., NJ
g

Po náročné rekonstrukci, která probíhala i za provozu
školy a vyžádala si velkou toleranci našich žáků i zaměstnanců, byla v rámci projektu „Novojičínské vzdělávací centrum“
ukončena rekonstrukce budov školy. Tato rekonstrukce byla
hrazena z prostředků EU, státního rozpočtu a EDUCY —
Střední odborné školy, s.r.o.
Využívat tohoto modernizovaného vzdělávacího zařízení
budou moci žáci střední školy EDUCA, studenti Vysoké školy
podnikání, ale i ostatní občané města Nového Jičína a okolí.
Cílem projektu bylo vybudovat moderní vzdělávací zařízení,
které bude svými aktivitami přístupné všem občanům Nového Jičína a okolí. V současné době ještě v areálu probíhá
výměna dalších oken a zateplování v rámci projektu města
Nový Jičín. Slavnostní otevření Novojičínského vzdělávacího
centra je plánováno na 10. listopadu 2011.

Dne 3. listopadu proběhne v Ostravě akce pod
názvem „PRŮVOD DOBROVOLNÍKŮ“. Akce začne
v 15 hod. na Masarykově náměstí. Zapojte se a ukažte, že dobrovolníci ještě existují.
Dne 7. listopadu proběhne v aule Městského úřadu
Nový Jičín akce ke Světovému dni spotřebitelských
práv „JAK SE NENECHAT NAPÁLIT PŘI VÁNOČNÍCH NÁKUPECH“. Přednáší Marcela Reichelová.

g Omezení provozu Informačního centra a střediska
Europe Direct Nový Jičín. V listopadu proběhne stěhování
Informačního centra a střediska Europe Direct Nový Jičín
do nových prostor Návštěvnického centra na Masarykově náměstí č. 45. Z tohoto důvodu bude v daném období provoz
informačního centra částečně omezen, středisko Europe Direct bude uzavřeno. Informační centrum bude otevřeno po—pá:
8.00—17.00, so 9.00—12.00 hodin.
Návštěvnické centrum najdete od prosince v nově zrekonstruovaném Laudonově domě na náměstí. O přesném termínu
slavnostního otevření nového Návštěvnického centra budete
informováni na webových stránkách města, prostřednictvím
městského rozhlasu a televize. Na vaši návštěvu v nových
prostorách se těší kolektiv Informačního centra a střediska
Europe Direct.
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Drakiáda ve Straníku

Vysílání TV Polar v Novém Jičíně
Petr Panáč, ředitel TV Polar Ostrava

Text a foto Kateřina Redlová
g

První ročník Drakiády ve
Straníku připadl na sobotu
22. října. Prosluněný víkendový den přilákal na pole pod
vodojemem několik desítek
rodičů s dětmi. Během dne
sice pofukoval slabý vítr, ale
v okamžiku setkání nastalo
téměř úplné bezvětří. Přesto
díky snaze dětí, respektive jejich rodičů, se podařilo několika drakům vystoupat do výšky. Na každého majitele draka
Pouštění draků komplikovalo
čekala sladká odměna a tepbezvětří
lý čaj. I když čekání na vítr nebylo úspěšné, všichni se dobře bavili a prožili pohodové
sobotní odpoledne.
Drakiáda symbolicky uzavřela kulturní akce letošního roku, které připravili členové osadního výboru. Děkujeme všem,
kteří byli jakkoliv nápomocni při jejich organizování.

Co by měl rodič žijící s dítětem
vědět, než s ním vycestuje/3. část
Odbor sociálních věcí
g

do jiného státu nebo se rozhodne řešit rodinnou situaci
návratem z cizího státu do České republiky.
Jakým způsobem mám postupovat, abych uchránil(a)
dítě i sebe nepříznivých právních následků?
V první řadě se pokusit o smírné vyřešení neshod v rodině.
Pokud bude takové řešení možné, je vhodné uzavřít písemnou dohodu o poměrech k dítěti a případně ji nechat ověřit
příslušným orgánem. Ke smírnému řešení je možné využít
i pomoc specializovaných mediátorů (např. v České republice Asociaci mediátorů, www.amcr.cz). Nebude-li možné dosáhnout smírného řešení, obrátit se na místní příslušný orgán
(zpravidla soud) a požádat o úpravu poměrů k dítěti.
Rozhodnu-li se vycestovat s dítětem do jiného státu, měl(a)
bych si nejdříve zajistit písemný souhlas druhého rodiče; je-li
dítě svěřeno do mé péče, měl(a) bych se ujistit, zda podle práva
státu, v němž má dítě obvyklé bydliště, nepotřebuji k vycestování s dítětem souhlas druhého rodiče. Pokud ano, pak si
jej nejlépe v písemné podobě obstarat.
Je-li důvodem pro můj odchod s dítětem do jiného státu
domácí násilí, měl(a) bych v první řadě tuto skutečnost oznámit místním příslušným orgánům (zpravidla policejním nebo
sociálním), případně se obrátit na některou z nevládních organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí;
zajistit si písemná potvrzení, kterými bych v případě potřeby později mohl(a) prokázat existenci domácího násilí
(např. lékařské zprávy, policejní protokoly, zprávy sociálních
úřadů, rozhodnutí).
Oběti domácího násilí na území České republiky se mohou
od 1. 1. 2007 u českých soudů domáhat vydání předběžného
opatření, kterým soud nařídí vykázání osoby, která se domácího násilí dopouští, ze společného obydlí a zakáže této osobě
navazovat kontakty s napadenou osobou či napadenými osobami.

Pozvánky
Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
g Dne 8. 12. 2011 pořádá Odborné učiliště a Praktická škola
Nový Jičín od 9.00 do 17.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený s vánoční výstavkou. Přij te se podívat.
g Srdečně zveme na VÁNOČNÍ VÝSTAVKU prací žáků a pedagogů Odborného učiliště a Praktické školy Nový Jičín ve
dnech 12. 12.—15. 12. 2011 v Baště v Novém Jičíně od 10.00 do
16.00 hodin.
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Výrobce městského televizního vysílání TV POLAR a provozovatel kabelové sítě UPC ČR, uzavřely smlouvu o šíření
programu POLAR Nový Jičín také v digitální kabelové síti
DVB-C, tedy přes tzv. set-top-boxy. Diváci tak získávají větší
komfort, od této chvíle již nemusíte vypínat set-top-box a ladit POLAR v analogové síti, ale můžete nás sledovat přímo
v nejnižší digitální nabídce v set-top-boxu, popř. televizoru
se zabudovaným tunerem DVB-C.
Provete tedy aktualizaci vaší programové nabídky:
(SET-TOP-BOX: MENU -> INSTALACE -> AUTOMATICKÉ
VYHLEDÁVÁNÍ) a POLAR Nový Jičín se objeví hned vedle
programu ČT1, konkrétně o jeden kanál zpět. Jste-li tedy na
první pozici vaší programové nabídky, kde je program ČT1,
a skočíte o jeden kanál zpět, objeví se vám POLAR Nový Jičín.
Je to snadné a přehledné. Pořady navíc vysíláme v moderním
formátu 16:9.
Vysílání POLAR Nový Jičín v analogové síti UPC zůstává
i nadále v provozu. Ale pozor: TV POLAR vysílá nejen prostřednictvím kabelové televize, ale také terestrickým digitálním vysíláním DVB-T na 59. kanálu Klimkovice, dále kabelovým vysíláním IPTV v sítích PODA a NJ NET a také prostřednictvím internetu a mobilních telefonů, a to na adrese www.
TVportaly.cz
g

Nový Jičín je druhým městem
v kraji, kde se pořádá
cvičení pro parkinsoniky
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí

Cvičení odborně vede fyzioterapeutka Lenka Hrachovcová.
Pohyb pomáhá zmírnit příznaky Parkinsonovy choroby
g V městské příspěvkové organizaci, Středisku volného času
Fokus, probíhá každou středu cvičení pro lidi nemocné Parkinsonovou chorobou. Nový Jičín s Ostravou jsou jedinými
městy v Moravskoslezském kraji, kde se tento pohybový kurz
pořádá. Přitom pohyb, navíc pod odborným dohledem, je jedním z důležitých faktorů, které pomáhají příznaky choroby
dlouhodobě a účinně potlačit.
„Rok jsem hledal prostory pro cvičení. Až jsme je našli ve
Fokusu. Kdybych neuspěl, museli by nemocní dojíždět do
Ostravy, či dokonce do Olomouce a Zlína, což jsou nejbližší
místa, kde cvičení pro parkinsoniky organizují,“ řekl Miroslav Zelenka z novojičínské pobočky společnosti Parkinson. Cvičení vede fyzioterapeutka Lenka Hrachovcová.
„Tento kurz pomáhá nemocným zlepšit koordinaci pohybu,
udržuje funkčnost kloubů. Zpomaluje následky nemoci, která
přináší ztuhlost svalů, omezenost pohybu a jeho zpomalenost,“ vysvětlila Hrachovcová. I ona si posteskla, že této problematice schází osvěta i prostory pro cvičení. „Dojížděla
k nám paní až z Hranic na Moravě. Sí cvičebních míst by
měla být rozhodně hustší,“ dodala fyzioteraperutka.
Cvičení příznivě působí i na psychiku účastníků kurzu.
Pozitivně vnímají, že se sejdou s lidmi s podobným osudem.
„Cítím, jak mi cvičení pomáhá. A doma se člověk kolikrát
k pohybu nedonutí. Tady je parta skvělých lidí. Chodíme spolu
i na bowling, na odborné přednášky, čeká nás vánoční setkání,“ pochvaloval si kurz Antonín Janyška z Nového Jičína.
Cvičení pro parkinsoniky probíhá ve Fokusu každou středu
od 15 hodin a trvá 60 minut.

V muzeu byla otevřena
zajímavá výstava

Ondráš slavil 60. narozeniny
dalším koncertem

Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Úvodní slovo měla ředitelka muzea Sylva Dvořáčková, za ní vlevo
Jan Zemánek a vedle něj Hans Peter Profunser
g V sobotu 8. října 2011 byla v Nové galerii Žerotínského
zámku zahájena výstava věnována 125. výročí narození Antona Koliga. Projekt připravilo sdružení výtvarných umělců
Arkáda a ne náhodou mu dalo jméno Akce těla. Motiv těla,
mužského aktu, je pro Koliga typický. Téma zaujalo 33 umělců z řad malířů, grafiků, fotografů, sochařů. Ti všichni v Novém Jičíně vystavují. Tvář výstavě dala místní výtvarnice
Soňa Zemánková, která vytvořila dřevěné spodní prádlo.
Mezi vystavenými díly jsou představeny výtvory nejen českých, ale i zahraničních autorů. Vernisáže se osobně zúčastnil korutanský sochař Hans Peter Profunser. Osobnost Antona Koliga i vývoj výtvarného umění v Novém Jičíně od doby
jeho narození po současnost přiblížil sochař, řezbář a zástupce sdružení výtvarných umělců Arkáda Jan Zemánek.
V proslovu také apeloval na úředníky a politiky, aby se zamysleli, jak se dnes žije umělcům v diktatuře ekonomie. „Jen
z mého okolí dva talentovaní výtvarníci dnes pracují jeden
v McDonal s a druhý v hospodě roznáší pivo,“ řekl Zemánek, aby přiblížil postavení umělců a umění v současném
světě. Vypovídající je i samotná výstava, která určitě stojí za
návštěvu. Potrvá do 29. 1. 2012.

Dílo Soni Zemánkové dalo výstavě tvář. Vernisáž výstavy.
Barevná fotokoláž s názvem Cenzura. Díla Lady Poulové

Místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák přivítal členy partnerských zahraničních hudebních těles na radnici / Pozdravy a gratulace. Tady např. od německého sboru z Plochingenu / Společná fotografie všech, kteří se před koncertem sešli na radnici / Gratulaci přednesl na pódiu i místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák
g

Pěvecký sbor Ondráš uspořádal v sobotu 1. října v Beskydském divadle další ze série svých jubilejních koncertů. 60. narozeniny tentokrát slavil s členy přátelských zahraničních
souborů z Francie a Německa. Nechyběli však ani zástupci
českých sborových uskupení. Hostem oslavence byl klavírista
a hudební skladatel Jan Šimíček. Za město přišel s gratulací
místostarosta Jaroslav Dvořák.
Mezi pozvanými byli i bývali členové Ondráše, sólisté i moderátoři. Většinu publika samozřejmě tvořili fanoušci tohoto
hudebního tělesa. Karel Chobot a Lenka Chobotová, kteří
koncertem provázeli, připomněli historii sboru, jeho úspěšné
projekty. Řada zasloužilých členů byla během slavnostního
večera oceněna. Při zmínce o zahraničních úspěších zpěváků
připomněl Karel Chobot i významný fakt, že díky Ondráši
navštívily českou republiku a přestavily se našemu publiku
mnohé zahraniční sbory.
Během večera zazněly skladby české i světové klasiky i díla
soudobých autorů. Nemohla chybět Magnólie, kterou na slova
básníka Jaroslava Merendy složil Ervín Bártek. Druhá půle
koncertu byla komponovaným jazzovým pásmem s texty Ji-

Ondráš s dirigentkou Evou Poláškovou
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řího Suchého. „Byl to úžasný zážitek, koncert měl neuvěřitelnou atmosféru. Přeji Ondráši, aby mu to i nadále tak dobře
zpívalo, aby měl úspěchy, ale hlavně, aby jeho členům zpěv
přinášel radost a potěšení. A aby se jim ta radost a potěšení
podařila přenést na publikum tak, jako se jim to daří už 60
let,“ řekl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Dr. August Bielka — aneb jak se
z doktora stát šlechticem
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

tišek Karel (1802—1878), který společně s manželkou arcivévodkyní Sophií (1805—1872) měl velký podíl na kariéře svých
synů a dcer v císařské dynastii Habsburků. Mimochodem
v roce 1845 za velké slávy navštívil také město Nový Jičín. Jak
popisuje Dr. August Bielka ve svém životopise, stal se jeho
specialistou od 7. června 1872, pár dní po skonu jeho choti
Sophie. Léčba byla složitější, na sklonku života musel být
arcivévoda František Karel často přenášen na nosítkách.
Jeho život ukončila rakovina střev, které podlehl 8. března
1878 ve 12.20 hodin, jak psaly také novojičínské noviny. Náš
rodák strávil s císařovým otcem poslední chvíle života a po
jeho smrti se spolupodílel na slavném habsburském ritu, kdy
byly srdce a vnitřní orgány vyndány z těla. V letech 1637 až
1878 byly tělo, orgány a srdce zesnulých Habsburků pohřbívány odděleně, tělo v Kapucínské hrobce, srdce v augustiniánském kostele a vnitřnosti v dómu svatého Štěpána ve Vídni.
Arcivévoda František Karel byl posledním členem rodu, kterému se dostalo tohoto obřadu.
Následně po smrti Františka Karla byl 11. března 1878 našemu rodákovi Dr. Augustu Bielkovi osobně císařem udělen
Řád železné koruny III. třídy. Tehdy mu bylo padesát let.
V souvislosti s vyjádřením soustrasti a loajality byla do Vídně
vyslána deputace v čele s tehdejším novojičínským starostou
Dr. Heinrichem Preisenhammerem a okresním hejtmanem
Johannem Ružičkou. Symbolicky dne 8. dubna 1878, přesně
měsíc po skonu arcivévody Františka Karla, byl Dr. Bielka
jako rytíř Řádu železné koruny III. třídy povýšen do šlechtického stavu s predikátem „von Karltreu“ — „z Karlovy věrnosti“ a byl mu udělen erb. Znamenalo to právo nosit šlechtický titul rytíře nejen pro našeho rodáka, ale také pro jeho
manželku a potomky. Návrh erbu Bielků von Karltreu byl pro
nobilitační listinu vymalován dvorním malířem Carlem Krahlem. Listina se dnes nachází ve dvorském archivu ve Vídni
a její kopie v Muzeu Novojičínska.

Nový Jičín se připojil
ke sbírce Bílá pastelka
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
g

Erb Bielků von Karltreu. Foto: Allgemeines Verwaltungsarchiv
Finanz- Und Hofkammerarchiv, Vídeň
g

Archivy, muzea a soukromé sbírky v Evropě skrývají nesčetné množství privilegií, kterými panovníci za zásluhy udělili povýšení do tzv. šlechtického stavu. Ten, kdo se šlechticem
nenarodil, tak se jím mohl stát. A to zvláštními činy a udatnými skutky. Rovněž rodáci z Nového Jičína byli povyšováni
do šlechtického stavu, a již to byli udatní vojáci jako Ignác
Mischel von Kaisershuld, jehož náhrobek lze spatřit za Španělskou kaplí u nemocnice. Patřil k nim polárník Eduard rytíř von Orel, jeden z významných starostů Vídně Julius von
Newald a mnozí další. Udělování šlechtických titulů u nás
skočilo se vznikem Československé republiky v roce 1918, ale
šlechta jako taková je stále živá. Mezi těmi, kteří pro svůj
urozený původ nemuseli válčit a prolévat svou vlastní krev,
byl i novojičínský rodák Dr. August Bielka.
Jak již bylo v minulých článcích řečeno, od roku 1866 působil jako osobní císařský lékař na vídeňském dvoře císaře
Františka Josefa. To neznamená, že měl na starosti pouze
osobu císaře, ale staral se o celou přítomnou rodinu včetně
vyšších hodnostářů úřadu nejvyššího komořího. Mezi tyto
„vyvolené“ osoby patřil také otec císaře arcivévoda Fran-
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Město Nový Jičín se i letos připojilo k celorepublikové veřejné sbírce Bílá pastelka. Dobročinnou akci pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice (SONS). Dárci koupí bílé pastelky za minimální příspěvek
20 korun přispěli na služby a pomůcky lidem se zrakovým
postižením.
Novojičínská pobočka SONS měla, kromě dobrovolníků v ulicích, také propagační stánek na náměstí. V něm se mohla veřejnost seznámit s úskalím života lidí se zrakovým postižením.
„Každý si mohl vyzkoušet speciální kompenzační pomůcky
nebo si také otestovat hmatové schopnosti, když se jen s jeho
pomocí pokoušeli určit různé látky či předměty,“ řekl předseda SONS v Novém Jičíně Martin Hyvnar.
Zjistit pomocí hmatu o jakou surovinu či předmět jde,
není nic jednoduchého
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KINO
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g Čtvrtý rozměr i v novojičínském kině. Kino Květen
Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na absolutní novinku ve
světě filmu. Od čtvrtku 3. 11. až do středy 9. 11. v 16.00
a 18.00 hod. promítáme film SPY KIDS 4D, ve kterém se
dvojice malých superšpionů vrací s novým dobrodružstvím,
ovšem se zapojením čtvrtého rozměru — vůně. Během filmu
budou mít diváci díky speciální aromakartě možnost na
několika místech snímku zapojit do prožitku i svůj čich. Film
se tak posouvá do zcela nové smyslové dimenze.

Čt 3. až st 9. 11. ve 20.00 hod. PERFECT DAYS — I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY. „Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“
Česká komedie Alice Nellis s Ivanou Chýlkovou v hlavní
roli. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 108 min.
g Čt 10. až ne 13. 11. v 16.00 a 18.00 hod. ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ. Maltazard má jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad celým světem.
Vypadá to, že plány mu může zmařit jenom Arthur.
Mládeži přístupno, Digital 2D, 101 min., dabing.
g Čt 10. až ne 13. 11. ve 20.00 hod. MISTROVSKÝ PLÁN.
Nejsou to žádní Dannyho paráci, přesto vymysleli plán loupeže, který by pro svou genialitu mohl vstoupit do učebnic
zločinu. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, titulky.
g Po 14. až st 16. 11. v 18.00 hod. VYMĚŘENÝ ČAS. Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud
nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc.
Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 109 min., titulky.
g Po 14. až st 16. 11. ve 20.15 hod. DLUH. Každé tajemství
něco stojí a každý dluh je třeba zaplatit, jinak vás to zničí.
Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 114 min., titulky.
g Čt 17. až ne 20. 11. v 18.00 a ve 20.15 hod. TWILIGHT
SÁGA: ROZBŘESK, 1. část. Vstoupí Bella do temného,
ale lákavého světa nesmrtelných, nebo bude žít plnohodnotným lidským životem? Věčností to teprve začíná. Do 12 let
nevhodný, Digital 2D, 111 min., titulky.
g Pá 18. až ne 20. 11. v 16.00 hod. ŽRALOCI NA S(O)UŠI.
O dvou žraločích bratrech — malém Pupovi a velkém Juliovi.
Vydávají se na souš, do lidského světa, kam nikdy předtím
žraločí ploutev nevkročila. Mládeži přístupno, Digital 2D,
80 min., dabing.
g Po 21. až st 23. 11. v 18.00 hod. BEZ DECHU. Mladý Nathan objeví svou fotku na webu pohřešovaných dětí, do toho
se připletou vládní agenti. Jaké je tajemství jeho pravého
jména? Mládeži přístupno, Digital 2D, 100 min., titulky.
g Po 21. až st 23. 11. ve 20.15 hod. NOC ŽRALOKA. Hrůza
čeká na dně. Film, po kterém budete mít nějaký čas odpor
ke koupání mimo vanu či krytý bazén. Do 15 let nevhodný,
Digital 3D, 91 min., titulky.
g Čt 24. až ne 27. 11. v 18.00 hod. VÁLKA BOHŮ. Legendy
Starého Řecka ve 3D. Šílený král Hyperion (Mickey Rourke)
začal válku proti lidskosti. Hledá bájný luk Epirus, zbraň
nepředstavitelné moci. Mládeži přístupno, Digital 3D, titulky.
g Čt 24. až ne 27. 11. ve 20.00 hod. JEDEN DEN. Neobyčejný příběh o neobyčejném vztahu — vídají se celých dvacet let, každý rok spolu ale stráví jen jeden den. Mládeži
přístupno, Digital 2D, 108 min., titulky.
g So 26. a ne 27. 11. v 16.00 hod. PRINCEZNA A ŽABÁK.
Klasická Disneyovská pohádka plná překvapení, humoru,
napětí, hudby a citu. Láska si nakonec vždycky cestu najde,
i mezi žábami. Mládeži přístupno, film, 91 min., dabing.
g Po 28. až st 30. 11. v 18.00 hod. LOVCI HLAV. Skvělá detektivka napěchovaná od začátku do konce napětím a nečekanými zvraty bude přesně tím, čím má dobrá kriminálka
být. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 100 min., titulky.
g Po 28. až st 30. 11. ve 20.00 hod. DŮM. Český film, jenž
získal mnoho mezinárodních ocenění. Příběh nedokonalého muže, který sní o dokonalé rodině. V hlavní roli Miroslav Krobot. Do 15 let nevhodný, Digital 2D, 100 min.
g

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142
g http://divadlo.novy-jicin.cz
g Pátek 4. listopadu v 19.00 hod. Willy Russell: SHIRLEY
VALENTINE. Bravurní komedie o hledání vlastní identity
je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu
ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi
dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama jako
stvořené pro Simonu Stašovou. FDA ve spolupráci s MDP,
Praha. Vyprodáno.
g Sobota 5. listopadu v 16.00 hod. MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH. Majda s Františkem navštíví snad
všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jistě
potřebnými rádci. Pragokoncert, Bohemia Praha. Předprodej od 13. 9.
g Pondělí 7. listopadu v 19.00 hod. Miro Gavran: VŠE O ŽENÁCH (náhradní titul za představení LÁSKY HRA OSUDNÁ). Brilantní inscenace o ženské mentalitě, o radostech
a bolestech poloviny lidstva kdekoli na Zemi. Studio DVA,
Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 25. 10.
g Úterý 8. listopadu v 19.00 hod. Jaroslav Žák, Hana Burešová: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Žákovy neopakovatelné postavičky „študáků“ a „kantorů“ jsou právem nesmrtelné. Žákova divadelní verze se stala rovněž základem
adaptace Hany Burešové; jsou do ní navíc zakomponovány
populární písničky třicátých let, které v inscenaci živě hraje
a zpívá „studentská“ kapela. Městské divadlo, Brno. Předplatné sk. P. Předprodej od 4. 10.
g Pátek 11. listopadu v 17.30 hod. DAYDREAMING. Vernisáž výstavy fotografií Skupiny [28]. Výstava potrvá do
12. 12.
g Pátek 11. listopadu v 19.00 hod. IVAN VOKÁČ, violoncello, JAN BARTOŠ, klavír. Na koncertě zaznějí skladby
těchto autorů: J. S. Bach, A. Piatti, A. Dvořák, B. Martinů,
R. Schumann, J. Brahms. Kruh přátel hudby. Malý sál.
Předprodej od 4.10.
g Středa 16. listopadu v 19.00 hod. LENKA FILIPOVÁ —
CONCERTINO. Koncert přinese výběr z desek Concertino
I, II, III, nabízí úpravy lidových písní pro klasickou kytaru
a zpěv od Milana Tesaře, keltské balady s irskou harfou
se zpěvem a ukázky z Lenčiných šansonových písní. Dva
hudební hosté: Jindřich Koníř (klavír), Sean Barry (irská
harfa). Předprodej od 4. 10.
g Pátek 18. listopadu v 19.00 hod. TOMÁŠ KLUS, DIVADELNÍ TÚRA 2011. Úspěšný mladý písničkář a herec
Tomáš Klus se vydává s kytaristou Jiřím Kučerovským na
divadelní túru k novému albu RACEK. Vyprodáno.
g Úterý 22. listopadu v 19.00 hod. BESÍDKA 2011. Tradiční Besídka je každoročně obměňována těmi nejlepšími
nápady, písněmi a scénkami v podání samotných autorů.
Divadlo Sklep, Praha. Předprodej od 4. 10.
g Středa 23. listopadu v 17.00 hod. Tomáš Sedláček: EKONOMIE DOBRA A ZLA. Velmi úspěšné představení, které
se drží na stálém repertoáru Nové scény Národního divadla.
Předprodej od 1. 11.
g Neděle 27. listopadu v 16.00 hod. O PALEČKOVI. Paleček je sice malý postavou, ale chytrostí a šikovností se mu
nikdo nevyrovná. Divadlo Paravánek, Brno. Předplatné
sk. Rolnička. Malý sál. Předprodej od 1. 11.
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... a Klub Galerka
Klub Galerka, DANCE SCOPE — Tanec ve Francii I. MAURICE BÉJART. Taneční filozof, legendární choreograf a baletní reformátor 20. století. Zakladatel několika tanečních
škol. Čtvrtek: 3. listopadu v 18.00 hod. Přednáší: Mgr. Elvíra
Němečková. Vstupné: 20,- Kč.
g Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový
Jičín. Základní škola a školní družina Nový Jičín, Tyršova 1
a MěKS Nový Jičín si vás dovolují pozvat na výstavu žákovských prací PALETA od 1. do 28. listopadu 2011. Otevřeno:
pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin.
g Literární klub při Městské knihovně Městského kulturního
střediska v Novém Jičíně ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel Nového Jičína uvádí v pondělí 14. listopadu v 18 hod. v Klubu
Galerka MěKS v Novém Jičíně na Staré poště literárně-hudební pořad RŮŽE PRO JAROSLAVA aneb K poctě novojičínského básníka pana Jaroslava Merendy. Scénář sestavila Jana Homolová. Účinkují: J. Homolová, E. Davidová,
L. Chobotová, J. Prokeš, J. Holeček, K. a F. Chobotovi, hudební doprovod M. Válková a F. Chobot. Vstupné: 20,- Kč.

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
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g 3. 11. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. SÍLA MYŠLENKY, PŘITAŽLIVOSTI. TOK DÁVÁNÍ — PŘIJÍMÁNÍ,
přednáška o duchovních a energetických principech. Vhodné
pro každého zájemce, a jste na své cestě v jakémkoli bodě.
Není potřeba být tzv. „duchovně aktivní“. Přednášející: Lucie Hovjacká (Ostrava).
g 4. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. GURUN
GURUN (CZ), JAPANESE SOUND FROM CZECH REPUBLIC. Světová kapela, o které se u nás moc neví.
g 5. 11. (so) Čajovna Archa, 7.00 hod. ČAJOVÝLET DO
BESKYD. Sraz v 7.15 hod. na zastávce 13 autobusového nádraží v NJ, odjezd 7.20 hod. do Rožnova p. R. Pěší trasa Rožnov-Herálky-Tanečnice-Papradný-Nový Hrozenkov (17 km).
g 6., 20., 11. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY.
Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 8., 15., 22., 29. 11. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč.
MAGIC: THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG.
g 11. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. DUB-ONET,
večer plný electronic dub reggae.
g 12. 11. (so) Čajovna Archa, 18.00 hod. BORIS VOLKOVSKI,
Accordeon z Walašska a Novojičínska.
g 12. 11. (so) Hudební kavárna, 18.30 hod., 50,- Kč. ROUTE
66 — MAINSTREET U.S.A. Přednáška a film.
g 18. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. DEAD POPES COMPANY (CZ), sex’n’roll (na druhou).
g 19. 11. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. MANŽELKA ZA
PADESÁT OVCÍ A TŘI DARY, projekce dokumentů z cyklu
Jeden svět.
g 19. 11. (so) Hudební kavárna, 18.00 hod., 40,- & 60,- Kč. DIVOKÝ ZÁPAD ANEB LIMONÁDOVÝ JOE, kostýmovaná
párty.
g 23. 11. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 50,- Kč. TŘÍTISÍCOVÉ SOPKY UPROSTŘED SAHARY, cestopisná beseda.
Videosnímky bude střídat povídání nad fotkami. Závěrečná
diskuse a vše, na co se nedostalo.
g 25. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& MADFINGER (CZ), moderní jazz.
g 26. 11. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. CHARLIEHO
ŠKRPÁL, vzpomínkový večer.
g 26. 11. (so) Městská knihovna, 9.00—14.00 hod. DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU, zábavná sobota pro děti.
g 26. 11. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. ŽÁDNÁ SETKÁNÍ
NEJSOU NÁHODNÁ, přednáška spojená s meditací. Přednáší bezejmenný poutník přítomnosti Jaroslav Novotný.
g 28. 11. (po) Městská knihovna, 18.15 hod. CO BYCHOM
MĚLI VĚDĚT O BIBLI, přednáška České křesanské akademie Nový Jičín na téma: Večer věnovaný Bibli — co to Bible
je; jak ji dělí Židé, jak křesané; kdy, kde a jak Bible vznikla;
jak se biblické texty předávaly; v jakých jazycích byla Bible
napsána atd. vše s ukázkami a prezentací. Přednáší ThLic.
Stanislav Pacner, Th.D.
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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
Sobota 5. listopadu od 10.00 hodin, Šenov u NJ. FLORBALOVÝ TURNAJ. V hale Obchodní akademie v Šenově proběhne druhý ročník turnaje ve florbale pro dospělé s názvem
„Florbalovic CUP“. Přihlásit svůj tým můžete do 2. listopadu
(kapacita týmů je omezena). Startovné na tým je 500,- Kč,
platí se u prezentace v 9.30 hodin. Více informací naleznete
www.fokusnj.cz, telefonním čísle 732 734 208 nebo e-mailu
loksa@fokusnj.cz

g

Sobota 5. listopadu od 14.00 do 17.00 hod., Skalky. DRAKIÁDA NA SKALKÁCH. Program: 14.00—17.00 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

Sobota 19. listopadu od 15.00 do 18.00 hod., SVČ Fokus.
HVĚZDIČKOVÝ BÁL. Předvánoční bál pro prince a princezny. Masky s sebou. Program: hvězdičková diskoshow pro
nejmenší s vyhodnocením masek, hry a soutěže se sladkou
odměnou, hvězdičková tombola, minibar. Vstupné: 30,- Kč.

g

g Pátek 25. listopadu od 15.00 hod., SVČ Fokus. TURNAJ
V TEXAS HOLD’EM POKERU. Přij te si zahrát a pobavit
se u této nejpopulárnější karetní hry světa. Pro tři nejlepší
jsou připraveny ceny. Vítěz obdrží pokerový kufřík, 300 ks
žetonů, druhý a třetí se podělí o počítačové hry Cold Zero
a Flat Out, 10 ks DVD médií a 10 ks photo papírů. Startovné:
40,- Kč za hráče. Turnaje se může zúčastnit max. 40 hráčů.
Informace: Jiří Lokša 732 734 208, loksa@fokusnj.cz

26. až 27. listopadu, SVČ Fokus. JEDNOU CESTOU. Pobytová akce pro děti a mládež s návštěvou aquaparku. Za podpory města Nový Jičín se uskuteční další ročník akce s integrací hendikepovaných dětí do volnočasových programů. Více
informací: Hana Růžová, tel.: 603 162 548; Martina Davidová,
tel.: 605 422 880.

g

g 28. 11. až 2. 12. SVČ Fokus, vestibul. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA. Svá dílka předvedou členové kroužků Kaňka, Šmudla, Objevy a Keramika dospěláci. V pondělí a v úterý bude od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin probíhat drobný prodej
keramiky.
g Čtvrtky a pátky 15.00 až 19.00 hod. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST (3., 4., 10., 11., 18., 24., 25. listopadu). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. V ateliérech
SVČ pod vedením pí Mitášové. Jednotlivé vstupné: děti, mládež a studenti 40,-Kč, dospělí 70,- Kč.
g Sobota 9.00 až 14.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA (5., 19. listopadu). Práce s hlínou, modelování. Základy točení na hrnčířském kruhu. V ateliérech SVČ, jednotlivé vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.

Neděle 7.30 až 8.45 hod., zimní stadion. ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI (6., 13., 20., 27. listopadu). 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: přilba, brusle,
rukavice a hokejová hůl.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g

Do 13. 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 24. listopadu 2011 až 23. února 2012. KERAMIKA, SKLO, PORCELÁN ZE SBÍREK MUZEA
NOVOJIČÍNSKA. Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 23. listopadu 2011 v 17.00 hodin. Rytířský sál.
g Do 29. ledna 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 malíře Antona Koliga. Nová galerie.
g Do 20. listopadu 2011, OTAKAR ZELENKA — Z TVORBY.
Výtvarná výstava k 85. výročí narození autora. Kamenná síň.
g Sobota 26. listopadu 2011, 8.30—14.00 hod. MIKULÁŠSKÝ
JARMARK. Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského
zámku s kulturním programem. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30,- Kč.
g 28. listopadu až 9. prosince 2011. VÁNOCE VE MĚSTĚ.
Předvádění lidových technik spojených s obdobím adventu
a Vánoc. Tematický program pro děti s možností vlastní výroby tradičních vánočních ozdob (zadáno pro školy).
Otevírací doba: úterý až pátek 8.00—12.00, 13.00—16.00 hodin;
neděle 9.00—15.00 hodin.

Skauting oslavil 100 let
od založení
Václav Dobrozemský, foto Marie Machková

O hudební program na vernisáži výstavy se postaral Petr Brandejs.
Václav Dobrozemský s jedním z nejstarších zástupců skautů
Františkem Lichnovským ze Štramberku
g Skauti ze střediska Pagoda Nový Jičín v průběhu měsíce září
a říjen oslavili čtyřmi akcemi, určenými hlavně pro veřejnost,
výročí 100 let založení skautingu v českých zemích.
Skauti byli součástí programu slavnosti města. Na náměstí
bylo postaveno indiánské tee-pee, vystaveny fotografie ze skautské činnosti. Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny.
24. září se v prostoru fitness stezky na Skalkách uskutečnilo
soutěžní odpoledne. Pro účastníky, zejména z řad dětí, byla
připravena trasa s disciplinami, za jejichž absolvování získaly razítka. Na konci trasy čekal účastníky oheň s možností
opéct si špekáček. Akce se zúčastnilo 65 dětí a několik desítek rodičů.
Ve středu 5. října byla zahájena výstava Skautská hi100rie
mapující jak 100 let fungování skautingu v českých zemích,
tak téměř 90letou historii skautingu v Novém Jičíně. Vernisáže se zúčastnilo asi 40 osob, mj. místonáčelník Kmene dospělých Junáka Marek Matýsek a člen Náčelnictva Junáka
Tomáš Bartoň. Hudební doprovod obstaral Petr Brandejs.
Poslední akcí v rámci oslav 100 let skautingu byla Skautská
akademie v malém sále Beskydského divadla. Na 50 účinkujících, zejména dětí, si připravilo scénky, písničky nebo taneční
vystoupení. Téměř dvě hodiny trvající program diváky zaujal
a vystupující si tak zasloužili dlouhotrvající potlesk. Informace a fotografie z jednotlivých akcí jsou k dispozici na webových stránkách http://skaut100.cz/

Ze sbírek Muzea Novojičínska
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
g

Marně si historikové lámou
hlavu nad otázkou, kdo byl nejvýznamnějším purkmistrem či
starostou Nového Jičína? Není
to otázka jednoduchá a asi nebude nikdy zodpovězena. Už jenom kvůli tomu, že takřka 630
let, kdy jsou známá jednotlivá
jména otců našeho města, je období dlouhé a nedochovalo se dostatek vypovídajících pramenů.
Přesto lze však vyprofilovat několik osob, které se velkým podílem zasloužily o jeho rozkvět
a rozvoj. Řadí se mezi ně i purkPortrét purkmistra
Augustina Josefa Legera ze mistr Augustin Josef Leger
sbírek Muzea Novojičínska (*1656/7 — †1738), který zastával svůj úřad v letech 1705, 1710,
1712, 1714, 1716, 1718, 1719, 1723, 1724, 1725, 1728, 1730—1732.
Nebylo to období jednoduché a poklidné, město zažívalo
mnoho pohrom a kupříkladu v roce 1715 bylo těžce zasaženo
morovou epidemií. Přesto však šenkovního měšana Augustina Legera jeho celoživotní práce pozdvihla mezi významné
osobnosti a dokonce po něm byla na sklonku 19. stol. pojmenována dnešní Havlíčkova ulice. Snad hloupostí nebo neznalostí bylo jeho jméno z názvu ulice po roce 1945 vyměněno.
A. J. Leger pocházel z bohaté novojičínské měšanské rodiny. Ta měla, jak bylo tehdy obvyklé, úzké příbuzenské vazby
s dalšími. Ne náhodou se jeho manželkou stala v r. 1693 Rosina Faschank, vdova z bohaté měšanské rodiny Faschanků.
Další byla Anna Marie Clara, která po smrti svého manžela
Daniela Symnostrata v r. 1707 zdědila dům č.p. 47 na dnešní
ulici 28. října č.4, která si následně v r. 1712 vzala za manžela právě Augustina Legera. V období jeho purkmistrování
byla provedena řada staveb. Mezi nejvýznamnější patří nová
budova farního chrámu a jeho věže, která byla v r. 1732 slavnostně posvěcena jezuitským regentem Heinrichem Schatzem. Nákladem jeho manželky Anny Marie Clary Legerové
byl v roce 1745 postaven boční oltář na evangelijní straně farního chrámu ke cti Nejsvětější Trojice, sv. Anny a sv. Pavlíny.
Významnou kapitolou ze života A. Legera je jeho sociální
pomoc a charita. Pro založení městského špitálu věnoval společně se svou chotí obnos 4 000 zlatých. Tehdy postavený městský špitál s kaplí sv. Ondřeje stával až do sklonku 19. stol.
na místě dnešní pošty. Roku 1733 se zde stal prvním novojičínským městským lékařem Andreas Trogenius.
Do dnešních dnů se v novojičínském muzeu dochoval unikátní obraz purkmistra Legera. Můžete jej dnes zhlédnout
v rámci prohlídky stálé expozice „Ve znaku zavinuté střely.“
Muzeum je veřejnosti přístupné od úterý do pátku 8.00—12.00,
13.00—16.00 hod. a v neděli 9.00—15.00 hodin.
A na závěr otázka do příštího čísla. Víte, které památné místo
na Lamberku má velkou spojitost s morovou ranou, která zasáhla v době života Augustina Josefa Legera naše město?
Fotografie starého městského
špitálu s kaplí sv. Ondřeje
ze sedmdesátých let 19. století
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Strážníci sportovali s dětmi
a vyučovali dopravní výchovu

K poctě Jaroslava Merendy
Karel Chobot, foto Jaroslav Bělík

Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP NJ
g

Strážníci Městské policie Nový Jičín se ve dnech 22. září
a 29. září v dopoledních hodinách účastnili dvou akcí pořádaných střediskem Europe Direct k Evropskému týdnu mobility s názvem „Sportovní dopoledne“. První z akcí proběhla
na Masarykově náměstí, kde dva strážníci připravili pro děti
ze základních škol překážkovou dráhu pro koloběžky, po splnění disciplíny děti dostaly drobné odměny. Druhá z akcí proběhla ve Smetanových sadech, strážníci zde připravili soutěže pro děti z mateřských škol. Pedagogický dozor dostal pro
své děti reflexní vestičky, které používají na procházkách.
g Stejně jako v minulých letech i letos probíhá na dětském
dopravním hřišti na ZŠ Dlouhá 56 v Novém Jičíně výuka dětí
čtvrtých tříd. Vyučujícími jsou dva strážníci. Děti z Nového
Jičína a jeho okolí se zde v teoretické části výuky učí např.
správnou výbavu jízdního kola, dopravní značky a předpisy.
Své vědomosti si poté ověří v písemném testu. V praktické
části přímo na hřišti si prověří znalosti v praxi.

Děti z mateřských škol si zkoušely dovednosti na koloběžkách.
Děti si ověřují své teoretické znalosti v testu

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 pondělí
14. listopadu 2011 v 18 hodin na literárně-hudební pořad Literárního klubu při Městské knihovně Městského kulturního
střediska v Novém Jičíně nazvaný Růže pro Jaroslava, komponovaný z veršů novojičínského básníka a hodslavského rodáka pana Jaroslava Merendy u příležitosti jeho devadesátých narozenin. Účinkují Jana Homolová, Eva Davidová, Lenka
Chobotová, Jiří Prokeš, Jan Holeček, Karel a Filip Chobotovi,
hudební doprovod Marie Válková a Filip Chobot.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 16.00 hod odpoledne bude
přednášet univ. prof. PhDr. Ivo Barteček CSc. z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na
téma Češi a Moravané v Chile. Beseda se uskuteční v klubových místnostech na Baště.
Zároveň připomínáme, že v klubových místnostech na Baště
vždy v pondělí a ve středu v době od 15 do 17 hodin je možné
zhlédnout malou výstavu z dosavadní činnosti klubu. Internet je již v provozu, jak bylo prezentováno při besedě 19. října
2011, je tedy možno se domlouvat nad společným „brouzdáním“ internetovými cestami za poznáním krás Nového Jičína
a okolí. Zároveň doporučujeme navštívit akce Muzea Novojičínska, zejména tradiční Mikulášský jarmark 26. 11. 2011.

Občanská statistika, září
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 23 dětí, z toho 11 chlapců a 12 děvčat. Přistěhovalo se 23, odstěhovalo 43 občanů. Bylo uzavřeno 11 sňatků
v Novém Jičíně, 7 v Kuníně. Počet obyvatel 24 327, zemřelo
9. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).
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g Pokud bychom v Novém Jičíně měli síň slávy, náležel by tam
svým básnickým dílem po právu hned mezi prvními. Pravda,
svobodně své verše mohl vydávat až po roce 1989, což zúročil sedmi sbírkami, z nichž kouzelná básnická publikace Cesta
do Tramtárie s poetickými ilustracemi Dany Dokládalové je
věnovaná dětem. Magnólie u zámecké zdi, Poslední růže, Je
láska křehká věc, Tichá cesta mezi poli, Svinec, má láska,
…A píseň byla dohrána — to jsou ony perly tvůrčího zápasu
Jaroslava Merendy.
Z jeho životopisu se dovíme, že se narodil 3. listopadu 1921
jako třetí ze čtyř sourozenců v rodině malého živnostníka, krejčovského mistra v památné obci Hodslavice. V letošním roce
tudíž oslaví devadesáté narozeniny. Po maturitě na Gymnáziu v Novém Jičíně absolvoval kurzy pedagogického minima
na Pedagogické fakultě v Ostravě a získal aprobaci učitele
odborných předmětů v oboru knihař. Učil 14 let na Učňovské
škole v Novém Jičíně a 18 let na Středním odborném učilišti
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jaroslav Merenda měl mnoho
zájmů, tak, jako každý mladý člověk v určitém období. Zpěv
a poezie se nakonec staly doménou jeho života. Jak před
pár léty napsal blízký přítel Jaroslava Merendy prof. Václav
Ptáček, poezie se mu stala denní potřebou. A tak měl neustále u sebe papír a kousek tužky a své podněty zaznamenával. Druhou láskou se stal již od mládí zpěv. Tato záliba
ho přivedla do řad členů smíšeného pěveckého sboru Ondráš,
v němž vedle dvacetiletého zpívání působil pět let i jako konferenciér.
Jaroslav Merenda se rovněž účastnil řady literárních soutěží, přičemž nejvíce si váží prvního místa v celostátní soutěži,
pořádané v roce 1999 Literárním klubem Petra Bezruče ve
Frýdku-Místku. Merendovým veršům veřejnost ráda naslouchala v pořadech Literárního klubu Okresní a posléze Městské knihovny v Novém Jičíně, kde byl navíc dlouhá léta aktivním členem. Svým básnickým dílem přerostl Jaroslav Merenda
hranice novojičínského regionu. Jeho rodná obec Hodslavice
ho zařadila mezi významné osobnosti, město Nový Jičín ho
poctilo obdobným názvem v roce 2004. V prosinci roku 2000
byl zvolen předsedou Klubu rodáků a přátel města Nového
Jičína, aby mohl pokračovat v záslužné práci po náhle zemřelém a nezapomenutelném zakladateli klubu Ervínu Bártkovi,
který zhudebnil pro svůj sbor jednu z nejkrásnějších Merendových básní Magnólie u zámecké zdi. Skladba se stala okamžitě oblíbenou součástí repertoáru Ondráše. Zvukomalebnost
jubilantových veršů podnítila i další hudebníky. Hodslavský
rodák Ervin Toman napsal hudbu k básni Padá listí, padá
a Václav Ptáček vytvořil několik dětských písní (např. Čmelák, Liška) a pro Mrázkovu hudbu zkomponoval song Kouzelný čas. Říká se, že čas je prevít a mnohé odvane. Možná,
ale dílo člověka zůstává. Verše Jaroslava Merendy jsou toho
důkazem. Můžete to sami posoudit v pondělí 14. listopadu 2011
v pořadu Literárního klubu v klubu Galérka na Staré poště
v Novém Jičíně v 18 hodin v pořadu nazvaném Růže pro Jaroslava.

Hrabě Christian Kinsky —
novojičínský rodák zemřel

Zápasníkům se na memoriálu
v Ostravě dařilo

Pavel Wessely, foto archiv P. Wesseleho

Marie Machková, foto TJ Nový Jičín — zápas

K přátelským setkáním došlo i u příležitosti výstavy obrazů
z pozůstalosti Kinských v našem zámku. Sídlo hraběte Kinského
v Heidenreichsteinu ponořeno do smutku
g Stalo se tak 23. září, v den, kdy podivuhodnou shodou byla
oficiálně završena po léta trvající obnova zámku v nedaleké
Lešné, v tomto posledním sídle známého rodu Kinskych
z Vchynic a Tetova. Bylo velkým přáním pana hraběte dožít
se celkové obnovy po válce značně zchátralého objektu. Takto
už se žel nesetká v sobotu 5. listopadu 2011 s četnými přáteli a s veřejností, když bude zámek po mnoha letech poprvé
veřejně přístupný. Mnozí jsme měli možnost poznat pana
hraběte v posledních dvou desetiletích při jeho častých návštěvách Lešné, ale též Nového Jičína, kde se narodil. Také
členové Klubu rodáků a přátel Nového Jičína, jehož byl velkým příznivcem, měli vícekrát možnost poznat tuto šlechetnou osobnost. I proto byli zástupci klubu ve středu 5. října
účastni na rozloučení se zesnulým rodákem v hornorakouském Heidenreichsteinu.

Mateřská škola Trojlístek
Komenského 78 slavila
Mária Kašková, Hana Cholevíková, zdroj kronika MŠ
g

Již 80 let uplynulo od doby, kdy byla na území Nového Jičína postavena první mateřská škola na ulici Komenského,
nákladem přes 1 000 000 Kč, jako celodenní mateřská škola
pro děti německé národnosti. Škola byla postavena v roce
1931 podle vzoru vídeňských mateřských škol. Po roce 1945
začala sloužit českým dětem.
Za dobu existence prošlo mateřskou školou mnoho dětí.
Každým rokem se zde konaly vánoční besídky, v zimních měsících se tradičně pořádal maškarní ples. V roce 1948 byla
v letních měsících uspořádána, dle zápisů v kronice, velmi zdařilá výstava dětských prací, kterou navštívily všechny zdejší
národní i střední školy a zdejší i okolní mateřské školy.
Škola byla považována za vzorovou mateřskou školu. Články o ní vycházely v časopise „Předškolní výchova“, byla místem mnohých pedagogických exkurzí z jiných okresů a krajů.
V kronice se dále dovídáme, že o školu pečoval Městský národní výbor. Patronem mateřské školy byl Okresní myslivecký spolek.
Po dobu existence mateřské školy se zde vystřídala řada
ředitelek a učitelek, mnoho provozních zaměstnanců. Od 1. 1.
2003 je mateřská škola součástí právního subjektu Mateřská
škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o.
Mateřská škola je v blízkosti centra města, je obklopena
rozlehlou zahradou. Zvláště v posledních pěti letech se mateřská škola proměnila. Byla vyměněna okna, rekonstruováno
osvětlení, z části byl vyměněn nábytek, na zahradě jsou částečně zmodernizovány herní prvky. Letos bylo rekonstruováno i sociální zařízení.
Mateřská škola je trojtřídní zařízení pro 75 dětí, její součástí je také ortoptická cvičebna MUDr. ubici Ludvové. Děti
s vadami zraku tak mají denně možnost pod dohledem zdravotních sester svůj stav zraku zlepšovat. Kapacita mateřské
školy je trvale naplněna, což nás velmi těší, ale také zavazuje.

Zleva nahoře: trenér Kamil Škarka, kadeti František Forman, Dominik Besta, trenér Otakar Baroš. Spodní řada: mladší žáci Tomáš
Kyjaňa, Adam Konečný a Dominika Dostálová
g V sobotu 8. října se členové zápasnického oddílu TJ Nový
Jičín zúčastnili memoriálu Ladislava Holečka v Moravské
Ostravě. V soutěži ve volném stylu v kategoriích přípravky,
žáků a kadetů rozdílných hmotností, byla zastoupena družstva ze severní a střední Moravy.
„Z našeho oddílu závodilo pět zápasníků a všem se dařilo,“
okomentoval výsledky turnaje trenér Otakar Baroš. Nový Jičín
si z Ostravy odvezl čtyři stříbrné a jednu stříbrnou medaili.
V kategorii družstev získal pohár za třetí místo. Za kadety závodil František Forman (69 kg) a Dominik Besta (63 kg). Mladší
žáky reprezentovala Dominika Dostálová (48 kg), Tomáš Kyjaňa (35 kg) a Adam Konečný (59 kg).

Novojičínští uspěli
v řecko-římském stylu
Foto a text Otakar Baroš, trenér

Řecko-římský styl: zleva trenér Otakar Baroš, Tomáš Kyjaňa 1. místo, František Forman 3. místo, Ladislav Adamec 3. místo, Patrik Baroš 2. místo, Dominik Besta 3. místo, Adam Konečný 4. místo a rozhodčí Stanislav Dostál
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Dne 15. 10. 2011 se novojičínští zápasníci zúčastnili 24. ročníku memoriálu Gustava Fryštenského v řecko-římském stylu,
který se konal v Prostějově pod záštitou Sokola Prostějov. Bylo
zde 11 oddílů z celé republiky. Dobře obsazený turnaj čítal 64
závodících zápasníků v mnoha váhových kategoriích. Od přípravek počínaje (18 —20 kg) až po seniory do váhy 120 kg.
Našim závodníkům se podařilo zabodovat hned v několika
váhových kategoriích a zasáhli i svým umístěním do bodování družstev. Nejmladší člen výpravy Ladislav Adamec v kategorii přípravky do váhy 31 kg obsadil 3. místo. Tomáš Kyjaňa v kategorii žáci do 38 kg byl na 1. místě, Patrik Baroš
v kategorii žáci do 73 kg vybojoval 2. místo, Dominik Besta
v kategorii kadeti do 63 kg 3. místo, František Forman v kadetech do 69 kg vybojoval 3. místo. I když se nepodařilo probojovat Adamu Konečnému na medailové pozice, tak gratulujeme ke 4. místu, které těžce vybojoval. V součtu bodů jsme
skončili v družstvech na 5. místě z 11 oddílů, v kategorii družstev žáků jsme obdrželi 2. místo a v kategorii kadetů 3. místo.
Trenéři Otakar Baroš a Kamil Škarka děkují závodníkům
za dobrou reprezentaci Nového Jičína a přejí mnoho dalších
sportovních úspěchů.

Karel Ligocki běžel
na maratonu v Košicích
Text a foto Jan Kopera, trenér

Karel Ligocki běžel košický maraton už podvacáté,
poté u památníku vítězů maratonského běhu v Košicích
g Nejstarší, nejslavnější a nejprestižnější maraton v Evropě,
běh na 42,195 kilometrů, to je podzimní Mezinárodní maraton míru v Košicích na Slovensku. Letošní ročník byl počtem
startujících rekordní. Ve všech kategoriích startovalo přes
6 500 závodníků. Mezinárodního maratonu se zúčastnil, spolu
se svým trenérem Janem Koperou, i zástupce našeho okresu, traový dělník ze Suchdolu nad Odrou, maratonec Karel
Ligocki.
Závod byl odstartován v neděli 2. října 2011 v 9 hod. Karel
si v první polovině závodu nevedl vůbec špatně. Jeho mezičas byl 2:00:39 hodin. Druhá polovina trati však už tak dobrá
nebyla a Karel doběhl do cíle v celkovém čase 4:36:01 hodin.
V jeho kategorii M 50 to znamenalo 112 místo. Ligocki také
zašel k památníku na košickém náměstí, na kterém jsou napsána jména vítězů košických maratónů. Je tam i jméno novojičínského rodáka Karla Davida, který získal v roce 1987
na Mezinárodním maratonu míru Košice 3. místo a v roce
1989 stanul na stupni nejvyšším.

Vítězové trojboje (1—3. místo), včetně závodníků kategorie juniorů
a seniorů s ceremoniářkou Andreou Gašperikovou
mládeže se každý závodník předvede v nejrůznějších disciplínách ploutvového plavání od sprintů pod vodou na nádech
přes dlouhé, střední tratě na hladině v monoploutvi, kraulové disciplíny v gumových ploutvích, dlouhé i krátké podvodní disciplíny s dýchacím přístrojem. V každém kole závodník plave tři různé tratě, tzv. trojboj. Body se sčítají,“ uvedl
Josef Nekl.
Domácí Laguna měla v oficiálních kategoriích na stupních
9 vítězů: Jakub Klimpar, Lukáš Podzemný, Daniel Hanák,
Ondřej Dofek, Klárka Křepelková, Veronika Rosová, Nikola
Jurečková, Lukáš Fojtík a Martin Bolek.
Laguna uhájila prvenství v čele tabulky SPM 2011, což je
pro ni velmi povzbuzující i prestižní, protože středoevropského poháru se účastní dva nejlepší zahraniční mládežnické
kluby — vítěz polské Ligy mládeže Jastrzebie Zdroj a vítěz
Slovenské ligy Careta Zvolen.
Ozdobou soutěže byly starty reprezentantů Matěje Obšivače, Jakuba Jarolíma a Jana Bartka, kteří představili své
letošní úspěchy na šampionátech a předvedli, jak zvládají
tři rozdílné disciplíny. K dosaženým výkonům všem závodníkům blahopřejeme a již nyní se těšíme na finále, které se
koná 10. prosince 2011 v Bánské Bystrici.

Středoevropský pohár mládeže
v plavání s ploutvemi
Foto a text Simona Klapcová, Marie Machková
g

V sobotu 15. 10. 2011 proběhlo na krytém bazéně v Novém
Jičíně třetí kolo Středoevropského poháru mládeže v plavání
s ploutvemi. Hosty z Polska, Slovenska a České republiky přivítal starosta města Břetislav Gelnar. S prezidentem Klubu
vodních sportů Laguna Josefem Neklem slavnostně mezinárodní soutěž zahájil.
Na startovní bloky se postavili závodníci všech věkových kategorií, od benjamínků po seniory. „Soutěž je zajímavá svojí
všestranností, ve čtyřech kolech Středoevropského poháru
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V kategorii nejmladších plavců hájila barvy Nového Jičína Hana
Rosová. Závodníky i publikum přivítal na závodech starosta města
Břetislav Gelnar. Start na 50 metrů. Nástup všech sportovců

Fotosoutěž čtenářů
Foto Miroslav Hanzelka

Foto Markéta Schicklová

Foto Petr Vlček

g Do osmého kola soutěže o zajímavý pohled na Nový Jičín
se zapojili další fotonadšenci z našeho města a my tak můžeme čtenářům Zpravodaje předložit novou trojici snímků,
které nejvíce zaujaly, z tentokrát opravdu dobré nabídky.
První místo získal večerní snímek Miroslava Hanzelky,
který využil nabídky, jakou nám skýtá nově dotvořené náměstí. Druhé pořadí získává podvečerní pohled na panorama
města, který budeme možná i závidět Markétě Schicklové.
A třetí místo přináší opět zajímavou náladu na Masarykově
náměstí, které poznáme pouze podle sochy Panny Marie na

vrcholu třistaletého morového sloupu v jeho středu. Autorem
snímku je Petr Vlček.
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!
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